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На основу члана 57. став 1. тачка 1. и став 2-3. и 6-8. а у вези са чланом 47. 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 
52/2011 и 55/2013), Школски одбор Гимназије „Свети Сава” у Београду, на седници 
одржаној дана 05.12.2013. године, једногласно, са 7 гласова за, донео је 

 

 
 

С  Т  А  Т  У  Т 
 

Гимназије „Свети Сава” 
 
 
 

 

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим Статутом уређују се правни положај, делатност, унутрашња 
организација, начин рада, управљање, руковођење, остваривање заштите и 
безбедности ученика и остваривање права ученика и запослених Гимназије „Свети 
Сава” у Београду (у даљем тексту: Гимназија) и друга питања, у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон). 

 

1.1. Правни положај Гимназије 
 

Члан 2. 
 

Гимназија је правно лице са статусом установе која обавља делатност 
средњег образовања и васпитања. 

 
Члан 3. 

 

Гимназија послује средствима у јавној својини и својим средствима у складу са 
Законом. 

Земљиште, зграде и друга средства која су стечена, односно која стекне 
Гимназија јесу у јавној својини и користе се за обављање делатности Гимназије у 
складу са Законом.  

 
Члан 4. 

 

Гимназија је уписана у судски регистар Трговинског суда у Београду, Решењем 
бр. Фи-15852/02 од 31.12.2002. године, регистарски уложак бр. 5-450-00. 

Гимназија је носилац права, обавеза и одговорности у остваривању 
делатности средњег образовања и васпитања, у складу са Законом.  

Гимназија има право да у правном промету закључује уговоре и предузима 
друге правне радње и правне послове у оквиру своје правне и пословне способности. 

У правном промету са трећим лицима Гимназија иступа у своје име и за свој 
рачун, а за своје обавезе одговара имовином којом располаже.  
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1.2. Назив и седиште 
 

Члан 5. 
 

Назив Гимназије је Гимназија „Свети Сава“. 
Седиште Гимназије је у Београду, улица Ресавска бр.58. 
Пун назив Гимназија истиче на згради њеног седишта.  
На згради Гимназије стално је истакнута државна застава.  
Гимназија може променити назив и седиште уз сагласност оснивача, у складу 

са Законом. 
 

1.3. Дан школе 
 

Члан 6. 
 

Гимназија на посебан и пригодан начин обележава свој настанак, име, 
историјат и развој, као: Дан школе. 

Дан школе се обележава 27. јануара. 
 

Члан 7. 
 

Гимназија има лого и друге симболе које усваја школски одбор. 
 

2. ДЕЛАТНОСТ ГИМНАЗИЈЕ 
 

2.1. Основна делатност 
 

Члан 8. 
 

Основна делатност Гимназије је образовно-васпитна делатност у оквиру 
средњег образовања коју Гимназија обавља самостално или у сарадњи са другим 
организацијама и установама, а која се састоји у образовању и васпитању ученика у 
складу са делатношћу по Закону о класификацији делатности и Регистру јединица 
разврставања: 8531 – средње опште образовање.  

 
Члан 9. 

 

Гимназија обавља образовно-васпитну делатност остваривањем наставног 
плана и програма за гимназије природно-математичког смера и друштвено-језичког 
смера у трајању од 4 године. 

Гимназија обавља делатност из става 1. овог члана на српском језику. 
 

Члан 10. 
 

У Гимназији се, у складу са решењем Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) организују испити за стицање 
дозволе за рад (лиценце) за наставника. 

Гимназија је дужна да обезбеди услове за обављање ових испита и сарађује 
са Министарством у њиховој организацији, у складу са својим могућностима. 

 
Члан 11. 

 
У Гимназији могу да обављају праксу студенти високих школа и факултета. 
Одлуку о закључењу уговора о пословној сарадњи са високим школама и 

факултетима доноси директор Гимназије, по прибављеном мишљењу стручног већа. 
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Гимназија може учествовати на јавном конкурсу за вежбаоницу – наставну 
базу високошколске установе. На основу конкурса министар формира листу 
вежбаоница. 

 
Члан 12. 

 
Канцеларијско пословање Гимназије обавља се сходно применом прописа о 

канцеларијском пословању у органима државне управе, а уређује се Правилником о 
канцеларијском пословању и архивирању, у складу с тим прописима. 

 
2.2. Проширена делатност 

 
Члан 13. 

 
Гимназија може обављати и проширену делатност која је у функцији 

образовања и васпитања у складу са Законом. 
 

3. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ 
 

Члан 14. 
 

Гимназију заступа и представља директор. 
Директор може у оквиру својих овлашћења другом лицу издати пуномоћје за 

заступање Гимназије код надлежних институција, органа, установа, судова и др. 
Пуномоћје мора да садржи услове издавања и границе овлашћења пуномоћника.  

 
Члан 15. 

 
У случају привремене одсутности или спречености директора да обавља 

дужност замењује га наставник или стручни сарадник Гимназије на основу 
овлашћења директора. Уколико директор није у могућности да одреди свог заменика, 
њега ће именовати Школски одбор. 

 
 

4. ПЕЧАТИ И ШТАМБИЉИ ГИМНАЗИЈЕ 
 

Члан 16. 
 

Гимназија има 4 печата и 6 штамбиља и то: 
1. Три печата округлог облика, пречника 32мм, са кружно исписаним текстом, на 

српском језику, ћириличним писмом око грба Републике Србије у средини; у 
спољном кругу печата исписује се назив Република Србије, у унутрашњем 
кругу печата је назив: Гимназија „Свети Сава“, у дну печата седиште 
Гимназије: Београд. Редни број је означен римском цифром између грба 
Републике Србије и седишта Гимназије. Печати су означени бројевима I, II и III. 
Печат са бројем I користи се за оверу јавних исправа (сведочанстава, диплома, 
ђачких књижица, исписница, уверења о положеним испитима, диплома за 
посебан успех и дупликата јавних исправа). Печат са бројем II користи се за 
оверу других јавних исправа и документације Гимназије, а печат са бројем III за 
финансијско пословање и оверу документације Гимназије. 

2. Један печат мањег пречника 24мм са истим садржајем из тачке 1. овог става, 
али без редног броја, који служи за исправке у јавној евиденцији Гимназије, 
оверу испитних питања и другог материјала за испите. 

3. Два штамбиља Гимназије, правоугаоног облика од 62мм, од којих се један 
користи за пријем и отпрeмање поште и поднесака и завођење аката, а други 
за упис ученика. Штамбиљи садрже назив и седиште Гимназије, рубрике за 
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упис датума и број под којим се акт заводи, а штамбиљ за упис ученика садржи 
и текст, „Ученик уписан у _____ разред”. 

4. Један штамбиљ правоугаоног облика од 55мм који садржи број решења и 
датум којим је утврђено да Гимназија испуњава услове за рад: „022-05-520/94-
03 25.05.1994 год. Министарство просвете Републике Србије“. 

5. Два штамбиља правоугаоног облика од 60мм, који се користе у библиотеци – 
један за означавање инвентарног броја и сигнатуре књиге, а други за 
расходоване књиге. 

6. Штамбиљ са текстом „Гимназија „Свети Сава“ Београд”, који се користи код 
издавања сведочанстава, диплома и у рачуноводству. 

 
Члан 17. 

 
За издавање, руковање и чување печата одговоран је директор Гимназије који 

реверсом предаје печате Гимназије лицима одговорним за чување и употребу печата 
у складу се овим Статутом. 

Директор може писмено да овласти и друго лице за чување и употребу печата. 
 

Члан 18. 
 

За чување и употребу печата са бројем I и II, као и печата мањег пречника од 
24мм, штамбиља за упис ученика и штамбиља са текстом: „022-05-520/94-03 
25.05.1994 год. Министарство просвете Републике Србије“ овлашћује се секретар 
Гимназије.  

За чување и употребу печата са бројем III овлашћује се шеф рачуноводства. 
За чување и употребу штамбиља који служи за за пријем и отпремање поште и 

поднесака и завођење аката и штамбиља са текстом „Гимназија Свети Сава Београд“ 
овлашћује се административно-финансијски радник. 

За чување и употребу два штамбиља који се користе у библиотеци овлашћују 
се библитекари. 

Секретар Гимназије, шеф рачуноводства, административно-финансијски 
радник и библиотекари реверсом преузимају печате и одговорни су за њихово 
правилно руковање и чување.  

Лице које је преузело печат и штамбиљ према реверсу сноси кривичну, 
прекршајну и дисциплинску одговорност за њихово чување и употребу и дужно је да 
чува печате и штамбиље Гимназије на начин који онемогућава неовлашћено 
коришћење. 

У случају када су одговорна лица одсутна са посла имају право да предају 
печате и штамбиље директору Гимназије или другом овлашћеном лицу, по одлуци 
директора Гимназије. 

Печат се чува и њиме се рукује у службеним просторијама Гимназије, а 
изузетно се може користити и ван службених просторија када треба извршити 
службене радње ван тих просторија. 

Печати и штамбиљи чувају се после употребе закључани. 
 

Члан 19. 
 

Гимназија је дужна да води евиденцију о печатима и штамбиљима. Та 
евиденција садржи следеће податке: 

1. редни број; 
2. број и датум акта о набавци печата; 
3. број и датум акта органа којим се даје сагласност; 
4. отисак печата и штамбиља; 
5. број примерака печата; 
6. почетак употребе печата и штамбиља; 
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7. име и презиме службеног лица коме је печат и штамбиљ, дат на употребу и 
чување; 

8. потпис службеног лица који је печат и штамбиљ примио на употребу и чување; 
9. датум када је достављен отисак печата и коме органу; 
10. датум стављања печата ван снаге и употребе и разлог; 
11. одлуке о проглашењу печата неважећим (назив органа, датум и број одлуке), 

број „Службеног гласника" у коме је објављено обавештење о губитку, 
нестанку или престанку важења печата. 

 
 

 

5. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА 
 

Члан 20. 
 

Гимназија има органе управљања и руковођења чије организовање, састав и 
надлежности су прописани Законом, оснивачким актом и овим Статутом. 

 
5.1. Школски одбор 

 
Члан 21. 

 
Орган управљања у Гимназији је Школски одбор који има девет чланова 

укључујући и председника. 
Чланови Школског одбора обављају послове из своје надлежности без 

накнаде. 
Члан 22. 

 
Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина града Београда, а 

председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова Школског 
одбора.  

Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља, односно 
старатеља (у даљем тексту: родитељ) и јединице локалне самоуправе. 

Школски одбор у проширеном саставу укључује и два пунолетна представника 
ученичког парламента које бира Ученички парламент. 

Седницама Школског одбора присуствује и учествује у њиховом раду 
представник синдиката у Гимназији, без права одлучивања. 

Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, a 
из реда родитеља Савет родитеља, тајним изјашњавањем. 

Члан Школског одбора или одбор у целини разрешава се пре истека мандата 
на лични захтев члана или из разлога и на начин прописан Законом.  

Мандат чланова Школског одбора траје 4 године. 
Изборни период новоименованог појединог члана Школског одбора траје до 

истека мандата Школског одбора. 
Поступак за именовање чланова Школског одбора покреће се најмање два 

месеца пре истека мандата претходно именованим члановима Школског одбора.  
О предлогу овлашћеног предлагача Скупштина града Београда одлучује 

решењем. 
Ако Скупштина града Београда не именује Школски одбор до истека мандата 

претходно именованим члановима Школског одбора, Министар именује привремени 
школски одбор чији мандат траје до именовања новог. 

Чланови Школског одбора одговорни су за обављање послова из своје 
надлежности, тј. за законитост и за благовремено доношење и спровођење одлука из 
своје надлежности, оснивачу и органу који га именује. 

Школски одбор бира Председника и заменика председника Школског одбора 
приликом конституисања Школског одбора на период од 4 године. 
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Председник или заменик председника Школског одбора разрешава се пре 
истека мандата на лични захтев члана или уколико им престане чланство у Школском 
одбору.  

 
Члан 23. 

 
Школски одбор: 

- доноси Статут Гимназије, правила понашања у Гимназији и друге опште акте 
Гимназије и даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова; 

- доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада Гимназије, усваја 
извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 

- утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике; 
- доноси финансијски план у складу са законом; 
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун; 
- усваја извештај о извођењу екскурзија; 
- расписује конкурс и бира директора Гимназије; 
- разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и 

васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и 
остваривање образовно васпитног рада; 

- одлучује о намени коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и 
прикупљених од родитеља; 

- одлучује о давању на коришћење, односно у закуп школског простора; 
- одлучује о проширеној делатности Гимназије, статусној промени, промени 

назива и седишта Гимназије у складу са Законом; 
- доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом 

остваривању; 
- именује чланове Стручног актива заразвојно планирање; 
- учествује у самовредновању рада Гимназије; 
- именује комисије из своје надлежности; 
- одлучује о правима, обавезама и одговорностима директора Гимназије; 
- одлучује по жалби, односно приговору на решење директора; 
- одлучује о пословању Гимназије и наменском коришћењу средстава; 
- усваја лого и друге симболе Гимназије; 
- предлаже школској управи број одељења за упис у први разред за наредну 

школску годину; 
- врши и друге послове утврђене законом, актом о оснивању и овим Статутом. 

 
Члан 24. 

 
Изабрани пунолетни представници Ученичког парламента присуствују и 

учествују у раду Школског одбора са правом одлучивања када се Школски одбор 
састаје у проширеном саставу, односно када Школски одбор: 

- доноси Статут, правила понашања у Гимназији и друге опште акте и даје 
сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова; 

- доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада, усваја извештаје 
о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; 

- разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и 
васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова 
рада и остваривање образовно-васпитног рада; 

- доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом 
остваривању. 
Изабрани пунолетни представници Ученичког парламента присуствују и  

учествују у раду Школског одбора без права одлучивања када Школски одбор: 
- утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; 
- доноси финансијски план Гимназије,  
- усваја извештај о пословању и годишњи обрачун,  
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- усваја извештај о извођењу екскурзија,  
- расписује конкурс и бира директора; 
- одлучује по жалби, односно приговору на решење директора, 
- врши друге послове утврђене Законом, актом о оснивању и овим Статутом. 

 
Члан 25. 

 
Школски одбор ради и одлучује у седницама. 
Седницу Школског одбора сазива и њоме руководи председник. 
У одсуству председника Школског одбора, његове послове обавља заменик 

председника Школског одбора. 
Седнице Школског одбора су јавне, сем у изузетним случајевима утврђеним 

законом и другим прописима, о чему одлуку доноси Школски одбор. 
 

Члан 26. 
 

Школски одбор доноси одлуке и друге акте предвиђене Законом и овим 
Статутом јавним гласањем већином гласова укупног броја чланова. 

Школски одбор може одлуке и друге акте предвиђене законом и овим Статутом 
донети тајним гласањем већином гласова укупног броја чланова у складу са Законом 
и другим прописима. 

 
Члан 27. 

 
Акти Школског одбора доносе се у форми одлуке, решења, закључка, 

предлога, мишљења и др. 
На седницама Школског одбора води се записник који садржи: место и време 

одржавања седнице, имена присутних и одсутних чланова одбора, кратак резиме 
расправе по појединим питањима, одлуке и закључке донете на седници. 

Записник на седницама Школског одбора води секретар Гимназије. Записник 
може да води и друго лице које одреди председник Школског одбора. 

Записник потписују председник и записничар. 
Записник се чува у секретаријату Гимназије. 
На првој наредној седници Школског одбора, усваја се записник са претходне 

седнице и директор подноси извештај о извршавању одлука и закључака са седнице 
Школског одбора. 

Извод из записника са одлукама објављује се на огласној табли Гимназије, 
после усвајања записника. 

 
Члан 28. 

 
Изузетно, седница Школског одбора може да се одржи и телефонски 

(телеграмом, факсом, електронски и сл.), уколико се томе не противи ни један члан 
школског одбора. 

Одлуке донете на овај начин (телефонски, телеграмом, факсом, електронски и 
сл.) верификују се на првој наредној седници Школског одбора. 

 
Члан 29. 

 
Школски одбор доноси Пословник о раду Школског одбора којим се ближе 

утврђује начин рада Школског одбора у складу са Законом и овим Статутом. 
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5.2. Директор 
 

Члан 30. 
 

Директор руководи радом Гимназије. 
Дужност директора Гимназије може да обавља лице које има одговарајуће 

високо образовање прописано Законом за наставника гимназије, педагога или 
психолога, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора школе и најмање пет 
година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.  

Изабрани директор који нема положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од годину дана од дана ступања на дужност. 

Директор Гимназије бира се на период од четири године. 
Мандат директора почиње од дана ступања на дужност. 
Директору Гимназије мирује радни однос за време првог изборног периода на 

радном месту са кога је изабран. 
Директору Гимназије престаје радни однос ако се у току трајања мандата 

утврди да не испуњава услове прописане Законом или одбије да се подвргне 
лекарском прегледу на захтев Школског одбора. 

О правима, обавезама и одговорностима директора одлучује Школски одбор. 
 

Члан 31. 
 

Директора бира Школски одбор на основу конкурса, по прибављеном 
мишљењу Наставничког већа.  

Мишљење Наставничког већа даје се на посебној седници којој присуствују сви 
запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима, тајним изјашњавањем. 

Ово мишљење није обавезујуће. 
 

Члан 32. 
 

Одлуку о расписивању конкурса за избор директора доноси Школски одбор, 
најкасније три месеца пре истека мандата директора. 

Школски одбор објављује конкурс за избор директора Гимназије. 
Конкурс за избор директора објављује се у средствима јавног информисања, а 

рок за подношење пријава је 15 дана од дана расписивања конкурса. 
Текст конкурса садржи: назив Гимназије са адресом, услове које кандидат 

треба да испуњава и које доказе мора да поднесе и рок за подношење пријаве. 
 

Члан 33. 
 

Уз пријаву на конкурс, кандидат за директора Гимназије подноси: 
- оверену копију дипломе о стеченом образовању; 
- доказ о поседовању дозволе за рад наставника; 
- доказ о радном стажу; 
- уверење о држављанству Републике Србије; 
- лекарско уверење – доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 

за рад са децом и ученицима, 
- биографију са кратким прегледом кретања у служби, 
- предлог програма рада директора Гимназије.  

 
Члан 34. 

 
Школски одбор именује трочлану Комисију за избор директора из реда чланова 

Школског одбора и одређује председника комисије. 
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Комисија за избор директора технички организује поступак око конкурса за 
избор директора и то: 

- прегледа конкурсни материјал и разматра све приспеле пријаве на конкурс и 
утврђује које су пријаве благовремене и потпуне, 

- на основу потпуних и благовремених пријава утврђује листу кандидата, 
- заказује посебну седницу Наставничког већа на којој присуствују сви запослени 

ради давања мишљења и доставља листу утврђених кандидата Наставничком 
већу на мишљење,  

- припрема и спроводи поступак гласања, односно давања мишљења на 
Наставничком већу (припрема гласачке листиће, утврђује број који је 
приступио гласању, пребројава гласачке листиће и саопштава резултате), 

- саставља писмени извештај о давању мишљења Наставничког већа, 
- у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава након 

прегледаних конкурсних материјала и прибављеног мишљења Наставничког 
већа, подноси писмени извештај Школском одбору уз који доставља и записник 
са Наставничког већа са мишљењем о избору кандидата. 

 
Члан 35. 

 
Тајно изјашњавање Наставничког већа се спроводи на следећи начин: 

- на гласачким листићима кандидати се наводе редоследом утврђеним на листи 
кандидата, по азбучном реду, са редним бројем испред сваког имена;  

- гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена једног кандидата; 
- тајно гласање спроводи и утврђује резултате гласања Комисија за избор 

директора, 
- Наставничко веће доставља мишљење Школском одбору које садржи 

резултате гласања. 
Под мишљењем Наставничког већа подразумева се исход гласања о 

кандидатима са листе. 
 

Члан 36. 
 

Школски одбор може разматрати извештај Комисије за избор директора 
уколико седници присуствује већина чланова Школског одбора. 

Школски одбор доноси одлуку тајним гласањем. 
Одлука је донета потребном већином ако се за исти предлог изјасни више од 

половине чланова Школског одбора. 
Школски одбор након обављеног гласања доставља своју одлуку са 

документацијом о изабраном кандидату Министарству на сагласност најкасније у року 
од 3 дана након што се прибави сва документација. 

Сматра се да је одлука Школског одбора о избору директора донета, односно 
да је надлежни министар на њу дао сагласност, ако у року од 30 дана од дана 
достављања одлуке не донесе акт којим одбија сагласност.  

Решењем се утврђује време ступања директора на дужност, као и обавеза 
полагања испита за директора. 

Акт о одбијању сагласности надлежни министар доноси ако се у поступку 
утврди да одлука није донета у складу са Законом или се њеним доношењем доводи 
у питање несметано обављање делатности школе. 

Уколико министар одбије сагласност на одлуку Школског одбора о избору 
кандидата, Школски одбор расписује нови конкурс. 

 
Члан 37. 

 
Директор Гимназије је одговоран за законитост рада и за успешно обављање 

делатности Гимназије и за свој рад одговара Школском одбору и Министру. 
Директор обавља послове у складу са Законом. 
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Члан 38. 

 
Дужност директора Гимназије престаје у складу са Законом. 

 
 

5.3. Помоћник директора 
 

Члан 39. 
 

Директор може решењем да именује и распореди наставника или стручног 
сарадника који има професионални углед и искуство у Гимназији на послове 
помоћника директора за сваку школску, односно радну годину.  

Под професионалним угледом и искуством сматра се наставник са лиценцом, 
који се одликује организаторским и комуникативним способностима и има минимум 5 
година непосредног рада у Гимназији. 

Директор може место помоћника распоредити у две смене, на два места 
руководиоца смене, под истим условима. 

Помоћник директора, односно руководилац смене, организује, руководи и 
одговоран је за педагошки рад Гимназије, координира рад стручних актива и других 
стручних органа Гимназије и врши друге послове предвиђене Правилником о 
организацији и систематизацији послова. 

 
 

6. ФИНАНСИРАЊЕ ГИМНАЗИЈЕ 
 

 
Члан 40. 

 
Средства за финансирање делатности Гимназије обезбеђују се у буџету 

Републике и буџету Града Београда, у складу са законом. 
Средства за рад Гимназије обезбеђују се у складу са Законом и финансијским 

планом Гимназије. 
 

Члан 41. 
 

Гимназија може да оствари и сопствене приходе по основу школовања 
ванредних ученика, донација, спонзорства, учешћем родитеља, уговора и других 
послова у складу са Законом и финансијским планом. 

 
Члан 42. 

 
Гимназија је депонент банке и има подрачуне у складу са законом који се воде 

код Управе за трезор и то: 
- Основни подрачун:       840 – 1845660 – 05 
- Евиденциони подрачун за зараду и накнаду зараде: 840 – 1845860 – 84 
- Подрачун сопствених прихода:     840 – 1845666 – 84 
- Подрачун посебних намена:     840 – 2417760 – 23 
- Подрачун за донације:      840 – 4785760 –12 
- Подрачун за боловања:     840 – 337760 –13 

Гимназија може отварати и друге подрачуне у складу са законом. 
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7. ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 
 

Члан 43. 
 

Гимназија води прописану евиденцију и издаје јавне исправе у складу са 
посебним законом. 

Евиденције се воде, а јавне исправе издају на српском језику, ћириличким 
писмом, a латиничким у складу са законом.  

 
Члан 44. 

 
Гимназија води следећу евиденцију:  

- матичну књигу, 
- књигу евиденције о образовно-васпитном раду у средњој школи (у даљем 

тексту: Дневник), 
- књигу евиденције осталих облика образовно-васпитног рада у средњој школи 

(у даљем тексту: Мали дневник), 
- евиденцију о подели предмета на наставнике, 
- евиденцију задужења наставника у току школске године, 
- евиденцију о успеху ученика, 
- евиденцију о издатим сведочанствима, 
- евиденцију о испитима, 
- евиденцију о похвалама, наградама, издатим дипломама за постигнут успех и 

евиденцију о изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама, 
- евиденције одељенског старешине, 
- евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју наставника, 

стручних сарадника и других запослених, 
- књигу дежурства, 
- летопис Гимназије. 

 
Члан 45. 

 
Поред наведених у  Гимназији се воде и следеће евиденције: 

- из области рада, 
- о печатима, 
- о финансијском пословању Гимназије, 
- о пруженим обавештењима радницима Гимназије, 
- о пруженим обавештењима ученицима, 
- о осигурању ученика, 
- о одржаним испитима за лиценцу, 
- остале евиденције у складу са законом. 

 
Члан 46. 

 
Евиденција о подели предмета на наставнике и задужења наставника у току 

школске године води се у оквиру Дневника, а евиденцију о успеху ученика на крају 
школске године, издатим сведочанствима, дипломама и другим јавним исправама у 
оквиру матичне књиге. 

 
7.1. Матична књига 

 
Члан 47. 

 
Матичну књигу за свако одељење води одељенски старешина и одговоран је 

за тачност унетих података и њено ажурно вођење. 
Матична књига састоји се од спољног табака и матичних листова. 
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Матични лист води се посебно за сваког ученика у оквиру одељења, почев од 
уписа до завршетка школовања. 

Матични лист за уписаног ученика попуњава се на почетку школске године, са 
свим подацима о ученику, разред у који је уписан, а у току године се уводе све 
евентуалне промене у статусу ученика. 

Погрешно уписани подаци у матичној књизи прецртавају се хоризонталном 
линијом тако да остану читљиви, а исправка се потписује и оверава печатом 
Гимназије. 

Матичне књиге и евиденције чувају се у за то одређеним просторијама, а за 
њихово чување одговоран је секретар Гимназије. 

Директор Гимназије може писмено овластити друго лице да се стара о 
матичним књигама и евиденцијама. 

Гимназија трајно чува матичну књигу и евиденцију о издатим сведочанствима и 
дипломама, а остале евиденције 10 година. 

За ученика Гимназије који понови разред или промени одељење или смер 
преноси се матични лист. 

 
7.2. Дневник 

 
Члан 48. 

 

Дневник се води посебно за свако одељење и садржи личне податке о сваком 
ученику, евиденцију о успеху, учењу и владању у првом и другом полугодишту, 
дневник рада, евиденцију о успеху свих ученика на крају полугодишта и на крају 
школске године и евиденцију о подели предмета на наставнике у сваком одељењу. 

За правилно вођење Дневника одговоран је одељенски старешина, а у 
одговарајућој мери, у складу са својим обавезама и предметни наставници. 

Дневник није дозвољено износити из Гимназије. 
 

Члан 49. 
 

У поглављу Дневника: Дневник рада (разредна књига) уписују се часови 
наставе на почетку часа на којем се реализују, часове уписује и потписује предметни 
наставник и обавезно уноси назив наставне јединице и тип часа. Предметни 
наставник је дужан да на почетку часа евидентира одсутне ученике. 

Када се одељење у току једног часа дели на две или три групе рубрика се дели 
хоризонталном линијом, а за сваку групу уписује се назив предмета, наставна 
јединица и редни број часа; на такав начин треба поступити и када се у истом дану, у 
изузетним случајевима, реализује више од седам часова, с тим што се у том случају 
дели простор седмог часа. 

Одељенски старешина изводи рекапитулацију у одређеном простору за 
недељни преглед часова. 

Непопуњене рубрике за изостанке ученика и рубрике за часове на местима где 
нису предвиђени часови се прецртавају, а у рубрикама када је час неодржан пише се 
име предмета и текст „час није одржан“, што потписује одељенски старешина.  

У недељни преглед часова обавезно се рачунају и часови одговарајуће 
наставне суботе, када је она предвиђена. 

 
Члан 50. 

 
Затамњене рубрике у Књизи евиденције попуњавају се црвеном оловком. 
Погрешно уписани подаци прецртавају се хоризонталном линијом тако да 

остану читљиви, а исправка се потписује и оверава печатом Гимназије. 
У рубрику за оцене уносе се само целе оцене. 
Предлог закључне оцене из предмета предметни наставник уноси трајном 

оловком, већом цифром, у рубрици у којој се пишу оцене. 
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У рубрици за закључну оцену одељенски старешина уноси црвеном трајном 
оловком утврђену закључну оцену након седнице одељенског већа, а уколико се 
утврди оцена различита од предложене у напомену и у записник одељенског већа 
уноси се текст: Оцену из предмета ____________ утврдило је одељенско веће на 
седници одржаној дана ___________.  

Евиденцију о писменим задацима потписује предметни наставник.    
 

Члан 51. 
 

Евиденцију о одржаним и неодржаним часовима одељенски старешина 
уређује одмах на крају недеље, а евиденцију о изостанцима ученика након истека 
рока за доношење оправдања.  

У поглављу: Оцене ученика по предметима, одељенски старешина уписује 
потпуне називе предмета из плана образовно-васпитног рада и њихов редослед за 
одговарајући разред. 

У Дневник се уписује распоред рада за додатни, допунски, припремни и 
предметни образовно-васпитни рад. 

Одељенски старешина уписује неопходне податке после обављених 
екскурзија, излета, посета, записнике са одржаних седница одељенског већа, 
родитељских састанака, имајући при томе у виду одговарајуће законске одредбе и 
Статут Гимназије, којима се утврђују делокруг и начин рада стручних органа. 

Одељак: Преглед успеха и владања ученика, планираних, одржаних часова 
наставе, попуњава одељенски старешинаи основа је за сређивање статистичких 
података Гимназије и за обављање одговарајућих анализа, а у циљу праћења 
остваривања образовно-васпитног рада. 

 
7.3. Мали дневник 

 
Члан 52. 

 
Саставни део Дневника јесте Мали дневник.  
У Малим дневницима се евидентирају сви остали облици образовно-васпитног 

рада и то: допунска и додатна настава, припремна настава, ваннаставне активности, 
секције и друге активности ученика. 

Мали дневник садржи: датум и време за наведене облике образовно-васпитног 
рада, као и за ваннаставне и друге активности ученика, списак наставника који 
остварују остале облике образовно-васпитног рада, списак ученика за које се 
организују остали облици образовно-васпитног рада, евиденцију присуства ученика и 
евиденцију о часовима - садржајима рада. 

Мали дневници се воде по разредима, посебно за први, други, трећи и четврти 
разред. 

За правилно вођење Малих дневника одговоран је наставник којег одреди 
директор Годишњим планом рада Гимназије. 

 
7.4. Евиденција о испитима 

 
Члан 53. 

 

Гимназија води евиденцију о полагању испита. 
Записник о полагању испита води се приликом полагања: поправног, разредног 

и допунског испита, испита по приговору или жалби, испита за ванредног ученика или 
ученика који завршава школовање у року краћем од предвиђеног и матурског испита. 

Записник о полагању испита води се за сваког ученика појединачно. 
Записник о полагању испита за ванредног ученика или ученика који школовање 

завршава у року краћем од предвиђеног за исти разред може се користити у више 
испитних рокова. Уколико се записник попуни отвара се нови за исти разред. У 
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попуњеном записнику одељенски старешина своди позитивне оцене и потписује 
Директор Гимназије. За следећи разред отвара се нови записник. 

Записници о полагању испита након испитног рока или одржаног испита по 
приговору односно жалби, архивирају се у секретаријату Гимназије. 

 
7.5. Књига дежурства 

 
Члан 54. 

 
У Гимназији се води Књига дежурства у циљу обезбеђивања и праћења 

правилне организације рада у Гимназији. 
Књигу дежурства води руководилац смене за сваку смену. 
Начин вођења и садржај књиге дежурства ближе се утврђују Правилима 

понашања у Гимназији. 
 

7.6. Летопис Гимназије 
 

Члан 55. 
 

Подаци о свим важним догађајима у Гимназији воде се у Летопису Гимназије - 
писаном документу који се користи као историјска и културна грађа и сведочи о 
прошлом времену. 

Летопис Гимназије се трајно чува и документ је од посебног значаја за 
Гимназију и средину у којој она ради. 

Летопис Гимназије може да се води као посебан документ или као део 
Извештаја о раду Гимназије. 

Методолошки приступ у изради - вођењу летописа одређује директор. 
 

7.7. Јавне исправе 
 

Члан 56. 
 

На основу података унесених у евиденцију Гимназија издаје јавне исправе. 
Јавне исправе су: ђачка књижица, исписница, уверење, сведочанство и 

диплома. 
 

Члан 57. 
 

Ђачка књижица издаје се ученику који се уписује у Гимназију одмах по упису, а 
исписница приликом исписивања из Гимназије. 

Ученик је дужан да образац ђачке књижице донесе одељенском старешини на 
његов захтев. 

У ђачку књижицу се уписује успех ученика на полугодишту и успех на крају 
школске године уколико се ученик упућује на поправни испит или понавља разред, 
разредни испити које полаже ученик, као и похвале, награде и васпитне и васпитно-
дисциплинске мере у току школске године. 

Одељенски старешина је дужан да у ђачку књижицу унесе податке одмах о 
свим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама и преда родитељу исту на потпис 
одмах након завршеног класификационог периода или изречене мере или похвале. 

 
Члан 58. 

 
Сведочанства и дипломе одељенски старешина и директор потписују након 

извршеног сравњивања дневника, матичне књиге, сведочанстава, записника са 
испита и диплома. Сравњивање врше три члана Наставничког већа који својим 
потписом одговарају за тачност података. 
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8. ПОСЛОВНА И ДРУГА ТАЈНА 
 

Члан 59. 
 

Пословну тајну представљају исправе и подаци утврђени законом, овим 
Статутом и другим општим актима Гимназије, чије би саопштење неовлашћеном лицу 
било противно пословању Гимназије и штетило би интересима и пословном угледу 
Гимназије, ако законом није другачије одређено. 

Под исправама и подацима сматрају се све информације и документи без 
обзира на облик у којем су изражени и на носач информација и докумената: папир, 
трака, филм, електронски медији и сл. 

Исправе и податке који су утврђени као пословна тајна могу другим лицима 
саопштити једино директор или лице кога он овласти. 

 
Члан 60. 

 
Поред података који су законом проглашени за пословну тајну, пословном 

тајном сматрају се: 
- подаци о мерама и начину поступања за случај ванредних околности, 

- план физичког и техничког обезбеђења имовине и објекта Гимназије, 
- лични подаци о ученицима,  
- подаци о оценама, изостанцима и други подаци о ученицима, који се у 

електронској форми прослеђују родитељимаученика, 
- лични подаци о запосленима, 
- подаци из рада стручних органа Гимназије који могу да се злоупотребе, а 

нарочито одлучивање о правима и обавезама ученика, како је који члан већа 
гласао, ко је нешто предложио и сл. 

- подаци који се припремају за надлежне органе државне управе и локалне 
самопураве, 

- уговори, понуде, финансијско пословање Гимназије и зарада запослених, 
- као и други подаци и исправе које пословном тајном прогласи Школски одбор. 

 
Члан 61. 

 
Професионалном тајном сматрају се интимни, лични подаци из живота 

запослених, ученика и родитеља, подаци из молби грађана и родитеља ученика, чије 
би саопштавање и објављивање могло нанети моралну и материјалну штету 
запосленом, ученику, родитељима ученика и трећим лицима. 

 
Члан 62. 

 
Запослени који користи исправе и документа који представљају пословну и 

професионалну тајну дужан је да их користи само у просторијама Гимназије и да их 
чува на начин који онемогућава њихово коришћење од стране неовлашћених лица. 

Запослени који на седници Школског одбора саопшти пословну или 
професионалну тајну дужан је да присутне упозори да се те исправе и подаци 
сматрају тајном, а присутни су дужни да оно што су таквим саопштењем сазнали 
чувају као тајну. 

Пословну и професионалну тајну дужни су да чувају сви запослени који на 
било који начин сазнају за исправу или податак који се сматра пословном или 
професионалном тајном. 

Дужност чувања пословне и професионалне тајне траје и по престанку радног 
односа. 

Општим актом Гимназије може се детаљније утврдити чување, обезбеђивање 
и промет докумената и података који представљају пословну или професионалну 
тајну. 
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Запослени су дужни да чувају пословну тајну коју сазнају у вршењу послова са 
другим школама, предузећима и установама. 

 

9. ОПШТА АКТА 
 

Члан 63. 
 

Ради организовања и спровођења образовно-васпитне делатности Гимназија у 
складу са Законом доноси Школски програм, Развојни план, Годишњи план рада и 
Статут. 

Статут је основни општи акт. Други општи акти морају бити у сагласности са 
Статутом. 

Гимназија  у складу са законом и овим Статутом доноси и:  
- Правилник о организацији и систематизацији послова, 
- Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика; 
- Правила понашања, 
- Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика; 
- Правилник о похваљивању и награђивању ученика, 
- Правилник о безбедности и здрављу на раду; 
- Акт о процени ризика, 
- Правила заштите од пожара, 
- Правилник о раду, 
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених, 
- Правилник о организацији буџетског рачуноводства;  
- Правилник о стицању и расподели ванбуџетских прихода; 
- Правилник о канцеларијском пословању и архивирању, 
- Правилник о испитима; 
- Правилник о раду библиотеке, 
- Пословнике о раду Школског одбора, Наставничког већа и Савета родитеља, 
- друге опште акте. 

 
9.1. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 

 
Члан 64. 

 
Школски одбор доноси Правилник о мерама, начину и поступку заштите и 

безбедности ученика којим прописује мере, начин и поступак заштите и безбедности 
ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које 
организује Гимназија (екскурзије, излети, путовања, посете) у сарадњи са надлежним 
органом јединице локалне самоуправе и стара се за спровођење истих. 

 
9.2. Правила понашања 

 
Члан 65. 

 
Правилима понашања које доноси Школски одбор уређују се међусобни 

односи ученика, запослених, родитеља и других лица у Гимназији, ближе одређују 
обавезе и одговорности ученика, запослених, родитеља и других лица повезаних са 
радом Гимназије и утврђују основна правила понашања и кућни ред у Гимназији. 

 
9.3. Доношење општих аката 

 
Члан 66. 

 
Предлог Статута и других општих аката Гимназије стављају се на јавну 

расправу и објављују на Огласној табли и сајту Гимназије и даје рок у коме се сви 
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заинтересовани изјашњавају о њима и евентуално достављају примедбе на исте. 
Уколико није другачије наведено рок за изјашњавање је седам дана. 

Школски одбор може оформити комисију која би, по обављеној јавној расправи, 
разматрала све приспеле примедбе, предлоге и сугестије, после чега Школски одбор 
доноси Статут и друга општа акта и објављује их на Огласној табли Гимназије. 

Измене и допуне Статута и других општих аката врше се по поступку 
прописаном за њихово доношење. 

Аутентично тумачење одредаба Статута и других општих аката даје орган који 
га доноси. 

Развојни план, Годишњи план рада, Школски програм, Статут, Извештај о раду 
и друга општа акта доноси Школски одбор. 

Школски одбор усваја извештај о остваривању Годишњег плана рада 
Гимназије у претходној школској години. 

Правилник о организацији и систематизацији послова доноси директор, уз 
сагласност Школског одбора. 

Пословник доноси орган чији се рад уређује. 
 

10. ОБАВЕШТАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ, УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА 
 

Члан 67. 
 

Гимназија обезбеђује доступност општих и других аката у складу са законом. 
 

10.1. Огласна табла Гимназије 
 

Члан 68. 
 

Гимназија има огласну таблу која служи за обавештавање, истицање општих и 
других аката и одлука органа Гимназије, извештаја, анализа и других информација од 
значаја за рад Гимназије, у складу са Законом, овим Статутом и другим позитивним 
прописима. 

Огласна табла Гимназије за запослене налази се на првом спрату Гимназије, у 
зборници, поред распореда часова. 

Огласна табла Гимназије за ученике, родитеље и друге странке, налази се у 
приземљу, у холу Гимназије, са десне стране од улаза у Гимназију. 

 
Члан 69. 

 

Запослени у Гимназији и друга заинтересована лица имају право да буду 
обавештени о одлукама органа Гимназије, као и о другим питањима у складу са 
законом, овим Статутом и другим општим актима. 

Ученици и њихови родитељи имају право да буду обавештени о свим 
питањима од значаја за школовање ученика у складу са Законом, овим Статутом и 
другим општим актима. 

Обавештавање запослених, ученика и родитеља у Гимназији врши се усменим 
саопштавањем и оглашавањем на Огласној табли Гимназије.  

Објављивање одлука Школског одбора, директора, стручних органа, Савета 
родитеља и стручних актива и тимова врши се оглашавањем на Огласној табли 
Гимназије. 

Свако заинтересовано лице има право увида у документацију Гимназије, осим 
ако није у питању пословна и друга тајна у складу са овим Статутом. 

Основне информације о раду, организацији и активностима Гимназије 
објављују се и у електронском облику.  
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11. ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
Члан 70. 

 
У Гимназији су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, 

дискриминишу или издвајају лица односно групе лица по основу: расне, националне, 
етничке, језичке, верске, или полне припадности, физичких и психичких својстава, 
сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и 
културног порекла имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање 
или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом 
којим се прописује забрана дискриминације. 

У Гимназији је забрањено: физичко кажњавање, психичко и социјално насиље; 
злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање 
личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених. 

Гимназија је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код 
ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања. 

У Гимназији је забрањен сваки облик насиља и злостављања од стране 
ученика, његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, 
стучним сарадником и другим запосленим. 

 
11.1. Мере за спречавање повреда забрана 

 
Члан 71. 

 

Гимназија предузима мере за спречавање повреда забрана и у том циљу 
поступа у складу са Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на 
насиље, злостављање и занемаривање (у даљем тексту: Правилник о протоколу) у 
образовно-васпитним установама који је објавило Министарство. 

Овим Правилником о протоколу дефинишу се процедуре у одговору на насиље 
и злостављање, садржај и начини спровођења превентивних и интервентних 
активности, услови и начини за процену ризика, као и начини заштите од насиља, 
злостављања и занемаривања и прецизна улога свих који су укључени у живот и рад 
Гимназије. 

Правилник о протоколу је обавезујући за све који учествују у животу и раду 
Гимназије: ученици, наставници, директор, стручни сарадници, помоћно и 
административно-техничко особље, родитељи и представници локалне самоуправе.  

У циљу предузимања мера за спречавање повреда забране, директор својом 
одлуком формира Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.  

За спровођење мера за спречавање повреда забране одговоран је директор 
Гимназије, а исте спроводи тим у сарадњи са свим органима Гимназије, запосленима, 
ученицима и родитељима. 

 
Члан 72. 

 
У циљу спречавања повреда забране Гимназија предузима следеће мере: 

- сви субјекти који учествују у животу и раду Гимназије дужни су да креирају 
климу у којој се учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности, 
да се придржавају мера безбедности и заштите ученика, Правила понашања и 
других школских правила, 

- редовно информисање ученика и родитеља о раду Тима за заштиту ученика 
од насиља, злостављања и занемаривања и о превентивним активностима 
Гимназије и њених органа на реализацији програма заштите, 

- организовање и промоција различитих активности за спречавање повреда 
забране (пројекти, конкурси и сл.),  



 19 

- организовање трибина за ученике, родитеље и запослене које се тичу ове 
проблематике, 

- учешће у пројектима и акцијама које спроводи локална самоуправа 
(Канцеларија за младе и сл.), 

- обезбеђивање услова за чешће спортске активности и такмичења,  
- разноврсна понуда ваннаставних активности и веће ангажовање ученика у 

ваннаставним и слободним активностима и пројектима, посебно пројекту 
вршњачке едукације, 

- укључивање ученика, родитеља и запослених у процену нивоа безбедности у 
Гимназији и давање предлога за унапређење безбедности, 

- укључивање Савета родитеља и ученичког парламента у активности које 
Гимназија предузима ради спречавања повреда забране, 

- планирање, учешће и вођење евиденције о стручном усавршавању запослених 
о овој проблематици, 

- сарадња са медијима уз промоцију примера добре праксе, 
- сарадња са референтним установама (институцијама) које се баве децом и 

породицом (МУП, Центри за социјални рад, локална заједница, Дом здравља), 
- маркирање ризичних зона за безбедност ученика унутар и ван установе (места 

и времена), процена ризика и правовремено и правилно реаговање у 
случајевима сумње да се насиље дешава или дешавања насиља, 

- праћење реализације планова рада Тима и усклађивање рада са другим 
стручним органима и тимовима, 

- старање о спровођењу одлука органа Гимназије, Савета родитеља, Ученичког 
парламента и одељењске заједнице. 

 

12. ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДА  

 
12.1. Развојни план 

 
Члан 73. 

 

Развојни план Гимназије представља стратешки документ који дефинише 
правце развоја Гимназије у наредном периоду и јесте основ за доношење свих 
осталих планова у Гимназији.  

Развојни план Гимназије израђује се на основу извештаја о самовредновању и 
извештаја о остварености стандарда и постигнућа и других показатеља квалитета 
рада Гимназије, а на основу мишљења свих актера школског живота - наставника, 
запослених, ученика, родитеља и локалне заједнице.  

Развојни план предлаже Стручни актив за развојно планирање, а усваја 
Школски одбор за период од три до пет година. 

Садржај Развојног плана ближе је регулисан Законом о средњем образовању и 
васпитању. 

У поступку провере квалитета рада Гимназије вреднује се и остваривање 
Развојног плана. 

 
12.2. Школски програм 

 
Члан 74. 

 
Средње опште образовање и васпитање у Гимназији остварује се на основу 

школског програма. 
Школски програм доноси се на основу наставног плана и програма. 
Школски програм припремају стручна већа, а предлаже Стручни актив за 

развој школског програма. 
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Пре усвајања школског програма, предлог програма разматра Савет 
родитеља, а Ученички парламент даје мишљење. 

Школски програм доноси Школски одбор, по правилу на четири године, 
објављује га најкасније два месеца пре почетка школске године у којој ће почети 
његова примена у складу са овим Статутом. 

 
Члан 75. 

 
Садржај Школског програма ближе је регулисан Законом о средњем 

образовању и васпитању. 
 

12.3. Индивидуални образовни план 
 

Члан 76. 
 

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 комуникацијских препрека и 
доноси индивидуални образовни план у складу са Законом. 

Индивидуални образовни план (у даљем 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. 

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 (ИОП1); 

2) прилагођавању и измени садржаја образовно-васпитног рада, исхода и 
стандарда постигнућа (ИОП2); 

3) обогаћивању и проширивању садржаја образовно-васпитног рада за дете и 
ученика са изузетним способностима (ИОП3).  

ИОП доноси педагошки колегијум установе на предлог стручног тима за 
инклузивно образовање. 

Родитељ, односно старатељ даје сагласност на спровођење ИОП-а, у складу 
са законом. 

Ближе упутство за остваривање ИОП-а, његову примену и вредновање доноси 
министар. 
 

12.4. Годишњи план рада 
 

Члан 77. 
 

Гимназија до 15. септембра доноси Годишњи план рада којим се утврђује 
време, место, начин и носиоци остваривања наставног плана и програма. 

Годишњи план рада доноси Школски одбор у складу са школским календаром, 
Развојним планом и Школским програмом. 

Годишњи план рада садржи следеће елементе: 
1. увод, основне податке о Гимназији: кратак историјат, полазне основе за рад и 

приоритетне задатке у школској години, 
2. услове рада (простор, опрема, наставна средства, хигијенско-технички услови, 

наставници, стручни сарадници, ученици), 
3. организација рада Гимназије: недељни и годишњи фонд часова по 

предметима, школски календар, календар класификација, писмених задатака и 
других активности, време почетка наставе, распоред смена и звоњења, време 
почетка и завршетка часова, трајање одмора, радно време и време за пријем 
странака стручних сарадника, руководиоца смена и запослених у  
секретаријату Гимназије, 
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4. подела предмета и одељења по наставницима, подела задужења наставника 
и стручних сарадника у оквиру четрдесеточасовне радне недеље и годишњи 
фонд за свако задужење, 

5. програме и планове рада стручних органа Гимназије, Школског одбора, 
директора, руководиоца смена или помоћника директора, Савета родитеља, 
Ученичког парламента, 

6. програм ученичких екскурзија, 
7. план рада одељењског старешине и одељењске заједнице по разредима и 

програм васпитног рада, 
8. план рада стручних сарадника, 
9. план самовредновања рада Гимназије, 
10. облике и планове ваннаставних активности (секције, пројекти, хор, студијска 

путовања и сл.) и слободних активности, 
11. план и програм друштвено-корисног рада и културне и јавне делатности 

Гимназије,  
12. програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 
13. посебни планови и програми образовно-васпитног рада (професионална 

оријентација, ученичка компанија, здравствена и друге превенције и сл.), 
14. план стручног усавршавања и професионалног развоја наставника и стручних 

сарадника, 
15. план сарадње са родитељима и са друштвеном заједницом, 
16. програм међународне сарадње, 
17. праћење остваривања и евалуацију Годишњег плана рада, 
18. планове и програме осталих активности од значаја за остваривање образовно-

васпитних задатака Гимназије.  
Планови рада наставника и стручних сарадника, глобални и оперативни и 

распоред часова су прилози Годишњег плана рада који се чувају у Гимназији. 
Сваки орган Гимназије доноси свој план и програм рада и дужан је да га 

донесе благовремено. 
 

12.5. Извештај о раду Гимназије 
 

Члан 78. 
 

Школски одбор до 15. септембра усваја извештај о остваривању Годишег 
плана рада - Извештај о раду Гимназије, који садржи следеће елементе: 

1. летопис Гимназије за претходну школску годину, 
2. услови рада Гимназије у претходној школској години: кадровски, просторни, 

материјални и други, реализација школског календара, као и битне промене у 
току школске године, 

3. реализација наставног плана и програма: по предметима, одељењима, број 
неодржаних часова наставе; број ученика обухваћених допунском, додатном и 
припремном наставом, 

4. резултати рада: подаци о ученицима, успех, дисциплина, изостајање са 
наставе, такмичења и постигнути успех, 

5. извештај о постигнутом успеху ванредних ученика, 
6. извештај о похваљивању и награђивању и дипломама за постигнут успех, 
7. извештај о раду Школског одбора, директора, Савета родитеља и Ученичког 

парламента, 
8. извештај о раду стручних органа и тимова Гимназије, 
9. извештај о стручном усавршавању наставника: облици стручног усавршавања, 

имена наставника и стручних сарадника и имена наставника и стручних 
сарадника који су положили испит за лиценцу, 

10. сарадња Гимназије са друштвеном средином и са другим организацијама и 
установама, 

11. извештај о безбедности ученика, 
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12. извештај о раду стручних служби, 
13. извештај о реализацији екскурзија, 
14. извештај о реализацији ваннаставних и слободних активности, 
15. извештај о културној и јавној делатности Гимназије, 
16. извештај о међународној сарадњи, 
17. друге извештаје о остваривању Годишњег плана рада Гимназије. 

 
12.6. Осигурање квалитета рада Гимназије 

 
Члан 79. 

 
 Гимназија се самостално и у сарадњи са надлежним органом јединице локалне 
самоуправе стара о обезбеђивању и унапређивању услова за развој образовања и 
васпитања, осигурања и унапређивања квалитета Школског програма, свих облика 
образовно-васпитног рада и услова у којима се он остварује. 
 Ради осигурања квалитета рада у Гимназији се вреднују остваривање циљева 
и стандарда постигнућа, Школског програма, Развојног плана и задовољства ученика 
и родитеља. 
 Вредновање квалитета остварује се кроз самовредновање и спољашње 
вредновање. 
 Самовредновањем Гимназија оцењује: квалитет Школског програма и његово 
остваривање, све облике и начин остваривања образовно-васпитног рада, стручно 
усавршавање и професионални развој, услове у којима се остварује образовање и 
васпитање, задовољство ученика и родитеља. 
 У самовредновању учествују стручни органи, Савет родитеља, Ученички 
парламент, директор и Школски одбор. 
 Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима 
вредновања, а сваке четврте или пете године – у целини. 
 Извештај о самовредновању квалитета рада Гимназије подноси директор 
Наставничком већу, Савету родитеља и Школском одбору. 
 Спољашње вредновање рада Гимназије обавља се стручно-педагошким 
надзором Министарства и од стране Завода за вредновање квалитета образовања и 
васпитања путем вредновања постигнућа ученика на завршним и матурским 
испитима или по указаној потреби. 

 
13. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

13.1. Образовно-васпитни рад 
 

Члан 80. 
 

Образовно-васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности 
Гимназије којима се остварује Школски програм и постижу прописани циљеви, исходи 
и стандарди постигнућа, у складу са законом. 

 
Члан 81. 

 
Обавезни облици образовно-васпитног рада у Гимназији су: настава теоријска 

и вежбе, додатни и допунски рад, припремни и друштвено корисни рад. 
Обавезни облици образовно васпитног рада за ванредног ученика су: настава, 

припремни  и консултативно-инструктивни рад. 
Изборни облици образовно-васпитног рада су верска настава и грађанско 

васпитање и други предмети одређени наставним планом и програмом. 
Ваннаставни облици образовно-васпитног рада су: хор, екскурзије, секције, 

спортско-рекреативне и друге активности. 
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Факултативни облици образовно-васпитног рада су наставни – настава језика 
националне мањине са елементима националне културе, трећег страног језика и 
предмета потребних за даље школовање или развој ученика, по потреби. 

Факултативни облици образовно-васпитног рада обавезни су за ученике који се 
за њих определе. 

 
Члан 82. 

 
Образовно-васпитни рад у Гимназији обављају: наставници, стручни 

сарадници и помоћни наставници у складу са законом. 
Наставник остварује наставу и друге облике образовно-васпитног рада.  
Стручне послове у школи обављају стручни сарадници: психолог, педагог и 

библиотекар.  
Број и структура запослених у Гимназији уређује се Правилником о  

организацији и систематизацији послова, у складу са законом, колективним уговором 
и подзаконским актима Министарства. 

Запослени у Гимназији остварују своја права и заштиту својих права у складу 
са Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о раду, Посебним 
колективним уговором за запослене у основним и средњим школама и домовима 
ученика, Правилником о раду, Правилником о дисциплинској и материјалној 
одговорности запослених и другим општим актима Гимназије. 

 
13.2. Настава 

 
Члан 83. 

 
Настава у Гимназији изводи се у складу са законом, у одељењу, групи, 

односно појединачно за предмете, у складу са наставним планом и програмом. 
 

Члан 84. 
 

Образовно-васпитни рад Гимназије остварује се у току школске године која 
почиње 1. септембра, а завршава се 31. августа наредне године. Организује се у два 
полугодишта.  

Наставни план и програм остварује се у пет наставних дана седмично. 
Остале образовне активности према Годишњем плану рада Гимназије 

остварују се и у радне суботе. 
Изузетно, школским календаром може се предвидети да се настава изводи и 

суботом уколико се надокнађује неки дан. 
Настава у Гимназији се изводи у две смене, по распореду часова, који доноси 

директор Гимназије за сваку школску годину,а разматрају Наставничко веће и 
Ученички парламент. Распоред часова може да се мења у току наставне године 
уколико се укаже потреба. 

Распоред часова садржи дневни и недељни распоред свих облика образовно-
васпитног рада планираних Годишњим планом рада и Школским програмом у којима 
учествују ученици (редовна настава, изборна и факултативна настава, настава у 
блоку, допунски и додатни рад, индивидуални рад, припремни рад, секције, слободне 
активности, часови одељењског старешине и одељењске заједнице и др.). 

Основа за израду распореда часова су Годишњи план рада, Школски програм, 
задужења запослених у оквиру 40-точасовне радне недеље и календар образовно-
васпитног рада. 

Време почетка наставе, распоред смена, време почетка и завршетка часова, 
трајање одмора и друго утврђује се Годишњим планом рада Гимназије. 

Ученици имају школски распуст. Време, трајање и организација образовно-
васпитног рада и школског распуста утврђује се школским календаром, који, у 
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изузетним случајевима, може да се мења на захтев Гимназије, уз сагласност 
министра. 

 
13.3. Додатна настава 

 
Члан 85. 

 
Додатна настава остварује се за ученика који постиже изузетне резултате и 

показује интересовање за продубљивање знања из одређеног предмета и организује 
за ученике уколико предметни наставник, или наставници из појединих области 
утврде да ученик ове садржаје може савлађивати у већем обиму него што је 
предвиђено наставним планом и програмом и по препоруци психолога у складу са 
резултатима релевантних тестова. 

 
13.4. Допунска настава 

 
Члан 86. 

 
У Гимназији се остварује допунска настава са ученицима који имају потешкоћа 

у савлађивању програма из појединих предмета или са ученицима који желе да 
унапреде постигнућа у појединим наставним областима.  

 
13.5. Припремна настава 

 
Члан 87. 

 

У Гимназији се остварује припремна настава за редовног ученика који се 
упућује на полагање разредног испита и за ванредног ученика. 

Припремна настава остварује се и за ученика који је упућен на полагање 
поправног испита у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из 
предмета за који је упућен на поправни испит.  

Припремна настава такође се организује за ученике завршног разреда ради 
полагања матурског испита - 5% од укупног годишњег броја часова предмета из којих 
се полаже испит.  

 
13.6. Друштвено-користан рад 

 
Члан 88. 

 
Гимназија организује друштвено-користан рад ученика у коме узимају учешће 

сви или поједини ученици према својим узрасним и другим могућностима. 
Избор овог облика рада и његово програмирање врши се Годишњим планом 

рада Гимназије.  
Друштвено-користан рад може да буде и један од облика појачаног васпитног 

рада са ученицима.  
Друштвено-користан рад се организује најмање једном месечно. 

 
13.7. Слободне активности 

 

Члан 89. 
 
Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, подстицања 

индивидуалних склоности и интересовања, правилног коришћења слободног 
времена, као и ради богаћења друштвеног живота и разоноде ученика, развијања и 
неговања другарства и пријатељства, у Гимназији се реализују слободне активности, 
које се, по правилу, спроводе кроз рад у секцијама. 



 25 

Гимназија организује слободне активности полазећи од испољених жеља, 
интересовања и способности ученика: друштвене, техничке, хуманитарне, културне,  
спортске и друге активности. 

Гимназија у оквиру слободних активности може да остварује и међународну 
сарадњу са другим школама или организацијама. 

Учешће ученика у слободним активностима је добровољно и одвија се уз 
помоћ и стручне савете наставника.  

Гимназија може вршити увођење слободних активности и у току школске 
године уколико се за то укаже потреба на основу заинтересованости ученика, 
њихових родитеља или из других оправданих разлога. 

 
13.8. Екскурзије и излети 

 
Члан 90. 

 
Гимназија може да организује екскурзије и излете предвиђене Годишњим 

планом рада, у складу са одговарајућим правилником о наставном плану и програму 
за гимназију. Екскурзије и излети представљају факултативне ваннаставне 
активности које се остварује ван школе. 

Наставничко веће може да донесе одлуку да поједини ученици не могу да иду 
на екскурзију или излет у оквиру појачаног васпитног рада са ученицима и у циљу 
спровођења мера заштите и безбедности ученика. 

 
13.9. Културна и друга јавна делатност Гимназије 

 
Члан 91. 

 
Културна и друга јавна делатност Гимназије организује се у циљу 

проширивања утицаја на васпитање ученика, као и подизања опште културе ученика 
и средине. 

Културна и друга јавна делатност остварује се: 
- организовањем свечаности поводом прославе Дана школе и школске славе - 

манифестација ''Светосавски дани'', којом Гимназија представља свој рад и 
стваралаштво ученика и наставника,  

- организовањем свечаности поводом обележавања почетка шкослке године, 
државних празника, културно-историјских догађаја и сл., 

- обележавањем светски значајних дана и годишњица,  
- организовањем културно-уметничких приредби, трибина, књижевних вечери и 

предавања (музичких, драмских, литерарних, ликовних и сл.), 
- организовањем спортских такмичења и турнира, школских представа, сајмова 

науке, изложби ученичких радова, 
- организовањем предавања за родитеље и остале грађане, 
- кроз посете биоскопским и позоришним представама, изложбама, трибинама, 

концертима, 
- учешћем на различитим јавним акцијама и културним манифестацијама 

средине у којој Гимназија ради, 
- организовањем студијских путовања. 

Програм културне и јавне делатности саставни је део Годишњег плана рада 
Гимназије. 

 
13.10. Уџбеници и наставна средства 

 

Члан 92. 
 

Гимназија користи уџбенике и наставна средства које одобри министар у 
складу са посебним законом. 
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Одлуку о избору уџбеника и наставних средстава који ће користити Гимназија 
наредне школске године, доноси Наставничко веће на основу каталога, на 
образложен предлог стручних већа за области предмета до краја марта текуће године 
за наредну годину.  

Пре одлучивања на Наставничком већу у поступку избора уџбеника учествује и 
Савет родитеља, а Ученички парламент даје мишљење и предлоге о избору 
уџбеника. 

Одлука о избору уџбеника и наставних средстава објављује се на огласној 
табли Гимназије и обавезујућа је за све који изводе процес наставе. 

 
13.11. Школска библиотека 

 
Члан 93. 

 
Гимназија има библиотеку. Рад библиотеке саставни је део образовно-

васпитног рада.  
О раду библиотеке стара се библиотекар. 
О раду библиотеке Гимназија доноси посебан правилник. 

 
13.12. Ученичка задруга 

 
Члан 94. 

 
 У циљу развијања ваннаставних активности ученици и наставници Гимназије 
могу основати ученичку задругу ради: 

- изграђивања радних навика, стваралачког, одговорног, позитивног 
односа ученика према раду, 

- професионалне оријентације, 
- развијања свести о одговорности за преузете обавезе, 
- развијања способности за рад у примени стручних знања и развијању 

позитивних особина ученика, повезивања наставе са радом, 
- развијања позитивног односа према тимском раду, 
- упознавања са основним принципима слободног предузетништва, 

бизниса и привреде. 
 

Међусобни односи, права и обавезе чланова ученичке задруге, уређују се 
правилима које доносе чланови задруге уз предходну сагласност Школског одбора. 

План и програм рада ученичке задруге саставни је део Годишњег плана рада 
Гимназије.  

Пословање ученичке задруге, обавља се преко школе.  
Средства ученичке задруге остварена радом задругара или прикупљеним 

средствима налазе на посебном рачуну Гимназије и не улазе у укупан приход 
Гимназије. 

О располагању средствима ученичке задруге одлучују чланови задруге, а могу 
се користити за проширење материјалне основе рада ученичке задруге, екскурзије, 
исхрану ученика, награде члановима задруге и унапређивање образовно-васпитног 
рада у школи и у друге сврхе, а у складу са правилима које доносе чланови задруге. 

 

14. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА 
 

Члан 95. 
 

Ради остваривања права ученика и разматрања свих питања од интереса за 
ученике, као и праћења резултата рада ученика, Гимназија остварује сарадњу са 
родитељима ученика. 
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Гимназија подстиче и негује партнерски однос са родитељима заснован на 
принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења. 

Сарадња са родитељима ученика остварује се: непосредним контактом  
одељенског старешине, директора Гимназије, наставника и стручних сарадника са 
родитељима ученика, учешћем представника родитеља у Савету родитеља 
Гимназије, укључивањем родитеља у активности које организује Гимназија и 
присуством родитеља на родитељским састанцима. 

 
Члан 96. 

 
Родитељ ученика дужан је да: 

- прати понашање, учење и успех свог детета, односно да се редовно 
информише о томе и редовно присуствује родитељским састанцима, 

- сарађује са одељенским старешином и предметним наставницима, 
- на време правда изостанке ученика, 
- поштује налоге и предлоге дежурног наставника, 
- пружа помоћ Гимназији у остваривању васпитног рада и укључује се уколико је 

потребно у појачан васпитни рад са ученицима, 
- развија односе уважавања и поштовања ученика, наставника и родитеља, 
- доприноси остваривању планираних задатака Гимназије, побољшању услова 

живота и рада у Гимназији.  
 

14.1. Пријем родитеља 
 

Члан 97. 
 

Наставници и стручни сарадници дужни су да родитељима ученика пруже 
потпуне информације које се односе на остваривање резултата учења и владања 
ученика, као и на остваривање права ученика у Гимназији.  

Гимназија је дужна да јавно истакне распоред пријема родитеља, дан и време 
када наставници примају родитеље (у даљем тексту: Отворена врата). Место пријема 
је просторија испред зборнице за пријем родитеља. 

Наставници су дужни да приме родитеља у време отворених врата. Наставник, 
односно одељенски старешина може да закаже разговор и у друго време које одреди 
у договору са родитељем и у складу са својим обавезама. Ван тог времена, за време  
дневног одмора наставника или у време других активности (дежурства, седнице 
стручних већа и сл.) наставници нису дужни да родитеље који дођу приме на 
разговор. 

У контактима са родитељима ученика наставници и стручни сарадници, као и 
сви запослени, дужни су да се придржавају општих норми понашања, поштују личност 
саговорника и чувају углед Гимназије. 

У контактима са наставницима, стручним сарадницима, директором или другим 
запосленима у Гимназији, другим родитељима или другим ученицима, родитељи су 
дужни да се придржавају општих норми понашања, поштују личност запослених и 
ученика и чувају углед Гимназије. 

Уколико се у контакту са ученицима или запосленима у Гимназији родитељи 
ученика грубо и непримерено понашају, вређају наставника, другог ученика или 
запосленог, или се насилно понашају, запослени који је примио родитеља ће одмах 
прекинути разговор и обавестити о томе директора Гимназије или руководиоца смене, 
а радници обезбеђења ће тог родитеља удаљити из Гимназије. 

Уколико постоји одређен проблем између наставника и ученика, наставника и 
одељења, или између ученика, ученик или његов родитељ се обраћају одељенском 
старешини који посредује у решавању конфликта. Уколико се на овај начин проблем 
не реши одељенски старешина ће укључити педагога или психолога, који ће ако је то 
потребно укључити и директора. 
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14.2. Родитељски састанци 
 

Члан 98. 
 

Родитељске састанке сазива, припрема и њима руководи одељенски 
старешина. Уколико одељенски старешина из одређених разлога не сазове 
родитељски састанак, а за то се укаже потреба, родитељски састанак сазваће 
заменик одељенског старешине, директор, педагог или психолог Гимназије. 

Родитељски састанци одржавају се према потреби, а најмање једном у два 
месеца и планирају се месечним и годишњим планом рада одељенског старешине. 

Родитељи на родитељском састанку могу доносити одлуке ако постоји кворум 
за одлучивање.  

Одлуке доносе већином од укупног броја ученика одељења.  
Право гласа на родитељском састанку има само један родитељ одређеног 

ученика, без обзира да ли је присутан и други.  
Право гласа немају присутни на родитељском састанку који нису родитељи 

или старатељи ученика одељења. 
 
 

14.3. Савет родитеља 
 

Члан 99. 
 

Ради учешћа родитеља у остваривању образовно-васпитних задатака 
Гимназије у Гимназији се као саветодавно тело формира Савет родитеља (у даљем 
тексту: Савет).  

Савет обавља послове у складу са Законом и то: 
1. предлаже представнике родитеља ученика у Школски одбор, 
2. предлаже свог представника у стручни актив за развојно планирање и у друге 

тимове у Гимназији,  
3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног 

рада, 
4. учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора 

уџбеника, 
5. разматра предлог Школског програма, Развојног плана, Годишњег плана рада, 

извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању, 
6. разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене 

делатности; 
7. предлаже Школском одбору коришћења средстава остварених радом ученичке 

задруге и прикупљених од родитеља; 
8. разматра и прати услове за рад Гимназије, учење, безбедност и заштиту 

ученика, 
9. учествује у поступку прописивања мера заштите и безбедности ученика у 

Гимназији, 
10. даје сагласност на програм и организовање екскурзија и излета, разматра 

извештај о њиховом остваривању и утврђује износ дневница,  
11. разматра успех ученика,  
12. укључује се у организацију и реализацију културних, спортских, забавних, 

научних и других активности које организује Гимназија, 
13. брине о здравственој и социјалној заштити ученика; 
14. разматра и друга питања утврђена Статутом. 

Савет има право да своје предлоге, питања и ставове упућује Школском 
одбору, директору и  стручним органима Гимназије. 
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Члан 100. 
 

Савет чини по један представник родитеља ученика сваког одељења, а бирају 
их родитељи ученика тог одељења јавним гласањем на родитељском састанку по 
следећој процедури: 

- одељенски старешина на првом родитељском састанку у првом разреду 
ставља као једну од тачака дневног реда: Избор родитеља у Савет родитеља, 
под условом да постоји кворум за одучивање, што се констатује записником, 

- када се предложе кандидати, родитељи јавно гласају о предложеним 
кандидатима тако што гласају за једног од њих, 

- изабран је онај кандидат који добије већину од укупног броја ученика у 
одељењу, а уколико ни један кандидат не добије већину у првом кругу, 
гласање ће се поновити за прва два кандидата који су добили највећи број 
гласова; уколико у другом кругу ни један кандидат не добије потребну већину 
изабран је онај представник који има највише гласова без обзира на број, 

- након избора одељенски старешина дужан је да у записник унесе податке о 
избору и току гласања, као и број присутних чланова и да обавести секретара 
Гимназије који родитељ је изабран за представника тог одељења. 
По процедури из претходног става сваке године се врши избор нових чланова 

Савета за одељења првог разреда. 
Савет на првој седници у школској години констатује престанак својства 

чланова Савета ученика који су завршили школовање и врши верификацију мандата 
изабраних родитеља првог разреда. 

Мандат изабраног представника родитеља траје до краја школовања његовог 
детета у том одељењу у Гимназији. 

 
Члан 101. 

 

У току године или на почетку наредне школске године родитељи одељења 
могу да промене представника у Савету, о чему обавештавају одељенског старешину 
који ставља као једну од тачака дневног реда промену представника у Савету. 

Родитељу престаје чланство у Савету ако га, незадовољни његовим радом, 
опозову родитељи одељења које га је изабрало или ако његово дете заврши 
школовање у Гимназији или промени одељење или ако поднесе оставку, односно ако 
то Савет затражи јер из одређених разлога није у могућности да присуствује 
седницама Савета. 

Престанак чланства у Савету се констатује на седници Савета и покреће 
поступак за избор новог представника родитеља за члана Савета, ако већ није 
изабран. 

Уколико се промени представник, одељенски старешина ће о замени 
обавестити секретараГимназије, како би се на првом следећем састанку Савета 
верификовао мандат новоизабраног члана. 

 
Члан 102. 

 

Савет обавља послове из своје надлежности на седницама које су јавне и 
којима могу присуствовати остали родитељи ученика и наставници. По указаној 
потреби седницама Савета могу присуствовати и представници Ученичког 
парламента. 

Седнице сазива и њима руководи председник Савета. 
Савет доноси одлуке јавним гласањем, већином од укупног броја чланова 

Савета. 
У случају кад Савет предлаже три представника родитеља у Школски одбор, 

гласа се тајно, а предложеним представницима сматрају се она три предложена 
кандидата који добију највише гласова присутних чланова, под условом да су добили 
више од половине гласова присутних чланова. Ако кандидати добију мање од 
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половине гласова присутних чланова, иде се у други круг гласања, при чему у други 
круг пролази за један више кандидат од броја неизабраних. У другом кругу су 
изабрани они кандидати који добију највише гласова без обзира на број. Уколико два 
или више кандидата добију исти број гласова, гласање се понавља само за те 
кандидате. 

Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата, а 
гласати се може за највише онолико кандидата колико се бира. 

На седници Савета води се записник који потписују записничар и председник 
Савета. 

Савет доноси Пословник о раду којим ближе регулише поступак и начин рада 
Савета у складу са Законом и Статутом Гимназије. 

 
14.4. Председник Савета 

 
Члан 103. 

 

Савет из свог састава бира председника и заменика председника јавним 
гласањем. Изабрани су кандидати за које се изјаснила већина од укупног броја 
чланова Савета. 

Председник Савета за свој рад одговара Савету. 
Председнику Савета мандат траје до краја школовања његовог детета у том 

одељењу у Гимназији, осим уколико га не опозове Савет или не поднесе оставку. 
Председник може да поднесе оставку уколико не може да одговори својим 

обавезама. Савет може да опозове председника уколико процени да он своје обавезе 
не обавља са успехом. Опозив председника утврђује се јавним гласањем, већином 
гласова од укупног броја чланова Савета.  

Одредбе из ст. 1. до 4. овог члана сходно се примењују и на заменика 
председника Савета.  

Председнику Савета чије је дете матурирало престаје мандат седницом 
Савета у јуну месецу, на којој ће се приступити избору новог председника. У случају 
да на тој седници не постоји кворум за одлучивање, седнице ће до избора новог 
Савета водити и заказивати заменик председника. 

Уколико је и председнику и заменику председника престао мандат у јуну 
месецу, а ново руководство Савета није изабрано, седницу ће заказати директор 
Гимназије. На првој наредној седници приступиће се избору новог председника и 
заменика Савета. 

 
 

 15. СТРУЧНИ ОРГАНИ ГИМНАЗИЈЕ 
 

Члан 104. 
 

Стручни органи Гимназије :  
- старају се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада 

Гимназије,  
- прате остваривање Школског програма, Развојног плана и Годишњег плана 

рада, 
- старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа, 
- учествују у самовредновању квалитета рада Гимназије, 
- вреднују резултате рада наставника и стручних сарадника,  
- прате и утврђују резултате рада ученика,  
- предузимају мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу 

образовања и васпитања, 
- решавају и друга стручна питања образовно-васпитног рада. 

 



 31 

Члан 105. 
 

Стручни органи Гимназије су: 
1. наставничко веће,  
2. одељенско веће, 
3. стручно веће за области предмета, 
4. стручни актив за развојно планирање, 
5. стручни актив за развој школског програма, 
6. стручни актив одељенских старешина, 
7. тим за самовредновање рада Гимназије, 
8. тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, 
9. тим за васпитни рад, 
10. стручни тим за инклузивно образовање, 
11. стручни тим за каријерно вођење и саветовање, 
12. педагошки колегијум, 
13. други стручни активи и тимови које образује директор за остваривање 

одређеног задатка, програма или пројекта. 
 

15.1. Наставничко веће 
 

Члан 106. 
 

Наставничко веће чине наставници и стручни сарадници. 
 

Члан 107. 
 

Седнице Наставничког већа сазива и њима руководи директор Гимназије, без 
права одлучивања. 

Наставничко веће може одлучивати о питањима утврђеним дневним редом ако 
седници Наставничког већа присуствује више од половине њених чланова. 

Кад заказаној седници Наставничког већа не присуствује потребан број 
чланова, директор је дужан да у року од три дана закаже нову седницу са истим 
дневним редом. 

Наставничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова 
присутног броја чланова већа, јавним гласањем, осим у случају када је Законом и 
овим Статутом друкчије одређено. 

У случају када Наставничко веће изриче васпитно-дисциплинске мере за 
ученике гласа се већином укупног броја чланова већа. 

 
Члан 108. 

 
У случају кад Наставничко веће предлаже три представника запослених у 

Школски одбор, гласа се тајно, а предложеним представницима сматрају се она три 
предложена кандидата који добију највише гласова присутних чланова Наставничког 
већа, под условом да су добили више од половине гласова присутних чланова. 

Ако кандидати добију мање од половине гласова присутних чланова већа, иде 
се у други круг гласања, при чему у други круг пролази за један више кандидат од 
броја неизабраних. У другом кругу су изабрани они кандидати који добију највише 
гласова без обзира на број. 

Ако после другог круга гласања последња два кандидата имају исти број 
гласова понавља се гласање само за њих. 

Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата, а 
гласати се може за највише онолико кандидата колико се бира. 

Право  иницијативе имају сви запослени.  
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У случају кад Наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за 
избор директора Гимназије, седници присуствују сви запослени и гласање је тајно, а 
спроводи се на основу упутства Школског одбора. 

Начин рада, вођење записника на седницама и сва друга питања од значаја за 
рад наставничког већа, ближе се уређују Пословником о раду Наставничког већа. 

 
Члан 109. 

 
Када Наставничко веће решава о питању о коме се претходно изјаснио Савет 

родитеља, потребно је председнику Савета родитеља омогућити присуство на 
седници. 

 
Члан 110. 

 
Наставничко веће: 

1. разматра укупне резултате образовно-васпитне делатности и одлучује о 
мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика, 

2. разматра и предлаже елементе годишњег плана рада, 
3. разматра и одлучује о остваривању Годишњег плана рада Гимназије и 

Школског програма и стара се о њиховом успешном остваривању, 
4. предлаже школски календар и измене у календару Школском одбору, 
5. усваја план активности на класификационим периодима и за матурске испите, 
6. учествује у организацији образовно-васпитног рада, одређује поједина 

задужења наставника и стручних сарадника у оквиру четрдесеточасовне радне 
недеље и то: председнике стручних већа, руководиоце разредних већа, 
руководиоце кабинета, руководиоце секција и пројеката, именује одборе, 
тимове и комисије из домена рада наставничког већа,  

7. разматра распоред часова наставе и других обавезних облика рада; 
8. предлаже увођење нестандардних програма и активности и пројеката, 
9. сарађује са родитељима ученика и пружа им помоћ у циљу јединственог 

васпитног деловања породице и школе, 
10. утврђује предлог праваца и програма извођења екскурзија ученика и предлаже 

га за Годишњи план рада, 
11. доноси одлуку о похваљивању и награђивању ученика, 
12. доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери за тежу повреду обавезе 

ученика и повреду забране и то: Укор наставничког већа или Искључење 
ученика из школе,  

13. у оквиру појачаног васпитног рада са ученицима и у циљу спровођења мера 
заштите и безбедности ученика, доноси одлуку да се ученику не дозволи 
одлазак на екскурзију, излет или матурско вече, 

14. може да предлаже и друге активности у оквиру васпитног, односно појачаног 
васпитног рада, 

15. доноси одлуку о избору уџбеника и наставних средстава и друге уџбеничке 
литературе у Гимназији на образложен предлог стручних већа за области 
предмета, 

16. предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу 
образовања и васпитања, 

17. планира и организује различите облике ваннаставних активности ученика; 
18. анализира остварене циљеве образовања, 
19. учествује у самовредновању рада Гимназије, 
20. утврђује предлог броја ученика за упис у први разред до 20.12. за наредну 

школску годину, 
21. доноси пословник о свом раду, 
22. утврђује теме за матурске испите на предлог стручних већа до 31. децембра за 

текућу годину, 
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23. припрема календар школског такмичења ученика и обезбеђује услове за 
њихово одржавање, 

24. разматра и процењује рад одељенских већа, одељенских старешина и 
стручних већа, као и наставника и стручних сарадника; 

25. доноси одлуку о убрзаном напредовању ученика и завршавању школовања 
у краћем року од предвиђеноги обезбеђује услове за брже напредовање, 

26. доноси одлуку о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања на 
основу предлога лекара, 

27. предлаже план стручног усавршавања и професионалног развоја 
наставника и стручних сарадника, 

28. предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор, 
29. даје мишљење Школском одбору за избор директора Гимназије, 
30. врши и друге послове који су му законом и општим актом стављени у 

надлежност. 
План и програм рада Наставничког већа саставни је део Годишњег плана рада 

Гимназије. 
 

Члан 111. 
 

О раду Наставничког већа води се записник. Записник води један од чланова 
Наставничког већа којег именује Наставничко веће. 

Записник се води у посебној свесци чије се странице оверавају печатом, а 
потписују га директор и записничар. 

 
15.2. Одељенско веће 

 
Члан 112. 

 
Ради организовања и праћења извођења и остваривања образовно-васпитног 

рада и других питања од интереса за поједина одељења, у сваком одељењу 
Гимназије формира се одељенско веће. 

Одељенско веће чине наставници који изводе наставу у одређеном одељењу.  
Седницама одељенског већа присуствују и педагог и психолог Гимназије. 

 
Члан 113. 

 
Одељенско веће ради у седницама које сазива и којима руководи одељенски 

старешина. 
Седнице Одељенског већа сазивају се најмање једном у два месеца. 
Одељенско веће може одлучивати уколико седници присуствује већина 

чланова одељенског већа. Уколико седници присуствује мање од половине чланова 
Одељенског већа, седница се одлаже и заказује нова, најкасније у року од три дана. 

Одлуке Одељенског већа доносе се већином гласова укупног броја чланова 
већа.  

Одлуке и закључци одељенског већа обавезне су за одељенске старешине, 
наставнике, стручне сараднике и ученике. 

О спровођењу одлука одељенског већа стара се одељенски старешина. 
 

Члан 114. 
 

Одељенско веће: 
1. непосредно организује и остварује образовно-васпитни рад у одељењу, 
2. усклађује и координира рад свих наставника и сарадника који изводе 

образовно-васпитни рад у одељењу, 
3. разматра резултате рада наставника и реализацију фонда часова, 
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4. на предлог предметног наставника утврђује закључну оцену из предмета на 
основу укупних резултата рада, као и оцену из владања на основу понашања 
ученика и предлога одељенског старешине, 

5. остварује увид у резултате рада и владања ученика, анализира резултате које 
ученици постигну на крају тромесечја, полугодишта и на крају године, 

6. расправља о настави, слободним активностима ученика и другим облицима 
образовно-васпитног рада, о учењу и раду ученика и предузима мере за 
успешнију наставу и боље резултате ученика у учењу и владању, 

7. сарађује са родитељима на решавању образовно-васпитних задатака; 
8. разматра и предлаже Наставничком већу планове посета, излета и екскурзија 

ученика, 
9. одређује ученике за допунски, додатни и припремни рад, на предлог 

предметног наставника, 
10. врши избор ученика за такмичење на предлог предметног наставника, 
11. похваљује и награђује ученике, 
12. изриче васпитну меру Укор одељењског већа за лакшу повреду обавезе 

ученика, 
13. може да предлаже активности у оквиру васпитног, односно појачаног васпитног 

рада и анализира ефекте активности васпитног односно појачаног васпитног 
рада, 

14. може да предложи директору покретање васпитно-дисциплинског поступка за 
тежу повреду обавезе ученика и повреду забране, 

15. обавља и друге послове који су му законом, општим актом односно налогом 
директора или Наставничког већа стављени у надлежност. 
Програм рада одељенског већа по разредима саставни је део Годишњег плана 

рада Гимназије. 
Одељенски старешина о раду већа води кратак записник у Дневнику. 
У записник се уноси број присутних чланова, одлуке и закључци, као и 

резултати гласања и издвојена мишљења, ако то захтева члан Већа. 
 

15.3. Стручни актив одељенских старешина 
 

Члан 115. 

 
Одељенске старешине истог разреда чине стручни актив одељенских 

старешина за одређени разред (у даљем тексту - Разредно веће).  
Разредно веће разматра поједине послове и задатке из надлежности 

одељенских већа, а нарочито:  
- предлаже и предузима мере за јединствен и усклађен рад одељенских 

старешина, наставника и стручних сарадника,  
- разматра и усваја молбе за прелазак ученика из одељења у одељење, 
- у оквиру појачаног васпитног рада са ученицима разматра и усваја на предлог 

Тима за васпитни рад или Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања, премештање ученика у друго одељење, 

- утврђује друге активности појачаног васпитног рада, 
- разматра правце, програме и извештаје ученичких екскурзија и сл. 

Разредно веће сазива и радом руководи руководилац разредног већа 
одређеног разреда, а по потреби директор или педагог Гимназије. 

Руководиоца разредног већа одређује Наставничко веће. 
Руководилац разредног већа године може заказати проширену заједничку 

седницу свих одељенских већа једне године. 
На седници разредног већа одлучује се као на седници одељенских већа. 
Одељенски старешина води кратак записник о раду разредног већа, у 

Дневнику, у који се уносе одлуке и закључци са седница већа. 
Одлуке и закључци са тих седница обавезне су за одељенске старешине, 

наставнике, стручне сараднике и ученике. 



 35 

15.4. Стручно већа за области предмета 
 

Члан 116. 
 

Стручно веће за област предмета чине наставници који изводе наставу из 
групе сродних предмета. 

Стручна већа у Гимназији утврђују се овим Статутом, а њихов састав утврђује 
се Годишњим планом рада Гимназије за сваку школску годину. 

Радом стручног већа руководи председник стручног већа, један од наставника 
из стручног већа кога сваке године одреди наставничко веће.  

Стручно веће за области предмета ради у седницама. 
У Гимназији постоје Стручна већа за: 

1. српски језик, књижевност и уметност (српски језик и књижевност, музичка 
култура, ликовна култура),  

2. стране језике (енглески, француски, руски, немачки, италијански и латински 
језик), 

3. математику и рачунарство и информатику, 
4. друштвене науке (филозофија, историја, социологија, устав, грађанско 

васпитање и верска настава), 
5. хемију, физику, астрономију и географију,  
6. биологију и заштиту човекове средине, психологију, физичко и здравствено 

васпитање. 
Изузетно, на предлог Педагошког колегијума Годишњим планом рада у 

Гимназији за ту школску годину могу се формирати стручна већа за друге групе 
сродних предмета, ако се процени да то доприноси успешнијој реализацији Школског 
програма. 

 
Члан 117. 

 
Стручно веће за области предмета: 

1. учествује у припреми Годишњег плана рада,  
2. утврђује распоред остваривања наставних целина и наставних јединица и 

врши усаглашавање остваривања наставних садржаја предмета, 
3. доноси план и програм рада за наредну школску годину до 15.07. претходне 

године и подноси извештај о раду стручног већа за претходну годину, 
4. предузима мере ради утврђивања јединственог и усклађеног рада са 

ученицима, утврђује јединствене критеријуме оцењивања у оквиру стручног 
већа,  

5. утврђује јединствена испитна питања за испите, испитне цедуље и јединствене 
задатке на писменом делу испита по предметима на нивоу стручног већа за 
одређену годину и одређен смер, 

6. стара се о јавности и доступности ученицима и родитељима испитних питања 
за све врсте испита,  

7. утврђује планове и програме рада ваннаставних активности и пројеката 
допунске, додатне и припремне наставе и подноси извештај о остваривању 
истих, 

8. разматра мултидисциплинарни приступ изучавању наставних садржаја, 
9. предлаже Наставничком већу теме за матурске радове, 
10. учествује у организацији и реализацији културне и јавне делатности Гимназије, 
11. предлаже директору поделу предмета и одељења на наставнике за наредну 

школску годину према броју наставних часова и недељном фонду наставе и 
утврђује више и мање часова за наредну школску годину, 

12. утврђује облике, методе и средства коришћења адекватне школске опреме и 
наставних средстава,план вежбии план коришћења кабинета, 
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13. предлаже примену нових метода и начина интерпретације наставних 
садржаја,утврђује план и програм међусобних посета чланова већа,организује 
и утврђује план и програм одржавања огледнихчасова, 

14. прати остваривање наставног плана и програма, Школског програма и даје 
предлоге за његово иновирање, измену и допуну, 

15. разматра и предлаже Наставничком већу програме посета, излета и екскурзија 
ученика, 

16. предлаже Наставничком већу председника стручног већа, руководиоце 
кабинета, секција и пројеката, 

17. прати реализацију фонда часова по предметима, анализира просечну оцену по 
предметима и разредима и предлаже мере за усклађивање критеријума 
оцењивања, 

18. даје мишљење директору о одређивању ментора наставнику који се уводи у 
посао, 

19. прати уџбеничку и другу приручну литературу и даје предлог Наставничком 
већу за избор уџбеника и наставних средстава, 

20. разматра и предлаже облике стручног усавршавања и професионалног развоја 
наставника, 

21. остварује сарадњу са стручним сарадницима, 
22. дају мишљење директору о пословној сарадњи са факултетима, а ради 

извођења практичне наставе студената, 
23. сарађује са факултетима, научним установама и другим организацијама од 

значаја за рад стручног већа,  
24. обавља и друге послове у складу са Законом, општим актом и по налогу 

директора. 
 

Члан 118. 
 

За рад Стручног већа за област предмета и спровођење одлука и задатака 
стручног већа одговоран је председник стручног већа којег одређује Наставничко веће 
на предлог стручног већа. 

О раду стручног већа за област предмета председник стручног већа води 
записник који стоји код педагога Гимназије. 

Закључци стручног већа за област предмета достављају се директору и 
Наставничком већу. 

Стручна већа за свој рад одговарају Наставничком већу и директору. 
Одлуке стручног већа за област предмета доносе се већином гласова укупног 

броја чланова стручног већа и обавезујуће су за све чланове стручног већа.  
Стручно веће подноси извештај о раду и остваривању задатака дефинисаних 

Годишњим планом рада Гимназије, по завршетку сваког полугодишта. 
 

Члан 119. 
 

Ради ефикаснијег рада у оквиру стручних већа могу се организовати стручни 
активи за одређене предмете.  

Стручни активи за одређене предмете имају руководиоца којег одређује 
стручно веће. Уколико у оквиру стручног већа постоје предмети са само једним 
наставником тада је тај предметни наставник руководилац.  

Руководилац стручног актива за одређени предмет одговоран је за 
благовремено извршавање обавеза тог актива: планове и програме вананставних 
активности и пројекте који се односе на тај предмет, извештаји о реализацији и раду, 
о вананставним активностима и пројектима и сл. 

Руководилац стручног актива за одређени предмет за свој рад одговара 
председнику стручног већа и директору. 
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15.5. Стручни актив за развојно планирање 
 

Члан 120. 
 

За израду предлога Развојног плана Гимназије и праћење његове реализације 
Школски одбор формира Стручни актив за развојно планирање (у даљем тексту: СРП 
актив), за период у коме траје реализација развојног плана. 

СРП актив обавља следеће послове: 
- сачињава предлог развојног плана Гимназије који садржи приоритете у 

остваривању образовно-васпитног рада, 
- предлаже план и носиоце активности, 
- предлаже критеријуме и мерила за вредновање планираних активности, 
- планира и разрађује активности предвиђених Развојним планом, 
- прати остваривање развојног плана и доноси мере за превазилажење тешкоће 

у остваривању плана, 
- сарађује са Тимом за самовредновање рада Гимназије и активно учествује у 

активностима самовредновања, 
- стара се о укључивању локалне заједнице у активности предвиђене Развојним 

планом, 
- подноси извештај о реализацији Развојног плана Наставничком већу и 

Школском одбору по завршетку сваког полугодишта. 
СРП актив има 9 чланова и чине га: 5 представника из реда наставника, 1 

стручни сарадник, по 1 представник Савета родитеља и локалне заједнице и 1 
представник Ученичког парламента. 

СРП актив бира председника који иступа у име СРП актива и који је задужен за 
рад, спровођење одлука и реализацију задатака СРП актива. 

Наставничко веће разматра извештај о раду СРП актива. Извештај о раду СРП 
актива јесте саставни део Извештаја о раду Гимназије.  

СРП за свој рад одговара Школском одбору. 
Одлуке СРП актива доносе се већином гласова укупног броја чланова. 

 
15.6. Стручни актив за развој школског програма 

 
Члан 121. 

 
Стручни актив за развој школског програма има 7 чланова и чине  га 

представници наставника и стручних сарадника које именује Наставничко веће. 
Радом Стручног актива за развој школског програма руководи председник којег 

одређује Наставничко веће из реда члановаактива.Председник иступа у име овог 
актива, задужен је за рад, спровођење одлука и извршење задатака овог актива. 

Стручни актив за развој школског програма одлуке доноси већином од укупног 
броја чланова актива. 

Стручни актив за развој школског програма: 

 заједно са другим стручним органима припрема и израђује Школски програм, 

 прати остваривање Школског програма, 

 прати иновације у образовно-васпитном раду и стара се о реализацији 
циљеваи стандарда постигнућа, 

 предлаже методичку концепцију рада, 

 планира активности за реализацију развоја школског програма, ученика и 
наставника и сарадње са породицом и јединицом локалне самоуправе, 

 остварује сарадњу са стручним сарадницима, 

 активно учествује у раду осталих стручних органа, 

 прати развој и напредовања ученика у остваривању задатака образовања; 

 учествује у укључивању локалне заједнице у планирање и реализацију 
садржаја, 
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 предлаже и прати стручно усавршавање иводи евиденцијусвих облика 
стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора, 

 информише све чиниоце о процесу реализације Школског програма. 
Стручни актив за развој школског програма за свој рад одговара Наставничком 

већу и директору Гимназије. 
 

15.7. Тим за самовредновање рада Гимназије 
 

Члан 122. 
 

Тим за самовредновање рада Гимназије организује и спроводи 
самовредновање рада Гимназије и пружа непосредну помоћ и подршку раду Стручног 
актива за развојно планирање. 

Тим за самовредновање рада Гимназије и координатора тима именује сваке 
школске године на предлог Наставничког већа директор Гимназије. Координатор 
иступа у име тима и задужен је за рад, спровођење одлука и извршење задатака 
тима. 

Чланови тима се именују из: реда наставника и стручних сарадника - 5 
представника, по један представник Савета родитеља и један представник Ученичког 
парламента.  

Тим за самовредновање доноси план рада који садржи област или области 
које се самовреднују у школској години и начине, методе и облике самовредновања.  

План рада Тима за самовредновање рада саставни је део Годишњег плана 
рада Гимназије. 

У зависности од области која се вреднује тим може бити проширен и 
представником локалне заједнице или других установа са којима Гимназија остварује 
сарадњу. 

Самовредновање се обавља сваке године по појединим областима 
вредновања, а сваке четврте или пете године – у целини. Сваке школске године се 
бира област или области које ће бити вредноване у тој школској години, уз претходно 
разматрање Наставничког већа.  

Тим за самовредновање рада подноси извештај о извршеном самовредновању 
директору и за свој рад одговара директору.Извештај о раду тима саставни је део 
Извештаја о раду Гимназије за претходну годину. 

Извештај о резултатима самовредновања директор подноси Наставничком 
већу, Савету родитеља и Школском одбору најмање једном у току те школске године. 

Тим за самовредновање рада одлуке доноси већином од укупног броја 
чланова. 

 
15.8. Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 

 
Члан 123. 

 

Гимназија има Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и 
занемаривања (У даљем тексту: Тим за заштиту) који обавља послове у складу са 
Правилником о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање 
и занемаривање и законом. 

Тим за заштиту формира директор својом одлуком и именује координатора 
тима. 

Тим за заштиту чине: психолог, педагог и руководилац разредног већа у 
случају када Тим спроводи активности интервенције.  

Тим за заштиту у проширеном саставу чине психолог, педагог и руководиоци 
свих разредних већа. Тим за заштиту у проширеном саставу састаје се и одлучује у 
случајевима превенције. 

Координатор Тима за заштиту иступа у име тима и задужен је за рад, 
спровођење одлука, извршење задатака тима и вођење и чување документације.  
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Тим за заштиту у свом раду одговара директору Гимназије.  
Тим за заштиту и Тим за заштиту у проширеном саставу одлуке доносе 

већином од укупног броја чланова. 
  

 

15.9. Тим за васпитни рад 
 

Члан 124. 
 

Гимназија има Тим за васпитни рад који обавља следеће послове и задатке: 
- води васпитно-дисциплински поступак против ученика, 
- предлаже и предузима активности појачаног васпитног рада и прати ефекте 

појачаног васпитног рада са учеником,  
- предлаже директору обуставу васпитно-дисциплинског поступка или предлаже 

васпитно-дисциплинске мере. 
Тим за васпитни рад директор формира одлуком и именује координатора тима 

који иступа у име тима и задужен је за рад, спровођење одлука и извршење задатака 
тима.  

Тим за васпитни рад чине: одељењски старешина, руководилац смене и један 
од наставника који предаје одељењу. 

Тим за васпитни рад одлуке доноси већином од укупног броја чланова. 
 
 

15.10. Стручни тим за инклузивно образовање 
 

Члан 125. 
 

Ради унапређивања квалитета живота ученика са потешкоћама, као и 
талентованих ученика, подстицања развоја свих; примене, развоја и праћења модела 
добре инклузивне праксе у школи, обезбеђивања и унапређења квалитета наставе у 
образовању ученика са потешкоћама и талентованих ученика Гимназија формира 
Стручни тим за инклузивно образовање. 

Стручни тим за инклузивно образовање чине: предметни наставник, 
одељењски старешина, стручни сарадник, родитељ, односно старатељ, а у складу са 
потребама ученика и педагошки асистент, односно пратилац за личну помоћ ученику, 
на предлог родитеља, односно старатеља. 

Стручни тим за инклузивно образовање формира директор. 
Послови и задаци Стручног тима за инклузивно образовање утврђују се 

Годишњим планом рада у складу са законом, а обухватају: доношење плана и 
програма рада, организовање активности на основу програма, анализа актуелне 
школске ситуације, идентификација ученика са потешкоћама и потреба за додатном 
подршком, израда предлога и примена ИОП планова, праћење реализације ИОП-а, и 
евалуација - вредновање остварености и квалитета програма рада,вођење 
евиденције-педагошког досијеа ученика, пружање додатне подршке ученицима са 
сметњама у развоју, пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у 
развоју, пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног 
усавршавања наставника. 

 
 

15.11. Стручни тим за каријерно вођење и саветовање 
 

Члан 126. 
 

Ради помоћи ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље 
учење и запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних 
информација о професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно 
разликовање и формирање сопственог става о томе директор формира Стручни тим 
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за каријерно вођење и саветовање у чијем саставу су два стручна сарадника и три 
наставника.  

У том циљу школа прати развој ученика и информише их о занимањима, 
образовним профилима, условима студирања и потребама на тржишту рада. 

Тим у сарадњи са наставницима реализује праћење индивидуалних склоности 
ученика. Саветодавни рад обавља се током школовања, и школа, по потреби, 
сарађује са надлежним установама које се баве каријерним вођењем и саветовањем.  

 
 

15.12. Педагошки колегијум 
 

Члан 127. 
 

Педагошки колегијум (у даљем тексту: Колегијум) чине председници стручних 
већа, стручног актива за развојно планирање и за развој школског програма и 
представник стручних сарадника. 

Колегијумом председава и њиме руководи директор Гимназије, односноједан 
одруководилаца смене у његовом одсуству. 

 
Члан 128. 

 
Колегијум обавља послове у складу са Законом и овим Статутом и то: 

1. планира, организујеи прати остваривања Годишњег плана рада, Школског       
програма и свих активности Гимназије, 

2. старасе о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада 
Гимназије,  

3. обезбеђује услове за самовредновање рада Гимназије и укључује се у 
активности, 

4. прати остваривање Развојног плана Гимназије и стара се о његовој 
реализацији, 

5. прати квалитет образовно-васпитног рада у Гимназији и педагошке праксе и 
предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и стручних 
сарадника, 

6. планира распоред одсуства наставника и стручног сарадника ради стручног 
усавршавања и прати стручно усавршавање запослених и поступак за стицање 
звања наставника и стручних сарадника, 

7. даје мишљење директору за одређивање ментора за стручног сарадника,  
8. даје мишљење о пробном раду наставника, односно стручног сарадника,  
9. разматра питања сарадње са органима јединице локалне самоуправе, 

организацијама и удружењима, 
10. доноси индивидуални образовни план за ученика коме је услед социјалне 

ускраћености, сметњи у развоју или инвалидитета и других разлога потребна 
додатна подршка у образовању и васпитању и за ученика са посебним 
способностима, 

11. предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу 
образовања и васпитања, 

12. прати и анализира резултате рада ученика истара се о остваривању циљева и 
стандарда постигнућа. 
Колегијум ради на седницама о чему се води записник. Записничара одређује 

колегијум. Свеска записника колегијума се чува код педагога. 
Колегијум доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова. 
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16. ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА 
 

Члан 129. 
 
 

Свако одељење у Гимназији има одељенског старешину којег на почетку 
школске године именује решењем о педагошкој норми директор Гимназије из реда 
наставника који предају у том одељењу. 

Наставничко веће може на почетку сваке школске године да именује заменика 
одељенског старешине уз сагласност директора за свако одељење из реда 
наставника који предају у том одељењу. 

Заменик одељенског старешине обавља послове одељенског старешине у 
његовом одсуству или према потреби, у случају одсуства одељенског старешине до 5 
дана. У случају дужег одсуства одељенског старешине, директор ће именовати новог 
одељенског старешину. 

 
Члан 130. 

 
Одељенски старешина је непосредни педагошки, организациони и 

административни организатор рада у одељењу. 
Одељенски старешина: 

1. обезбеђује непосредну сарадњу са наставницима који остварују наставу у 
одељењу и стручним сарадницима и усклађује њихов рад, 

2. остварује стални увид у рад и владање ученика одељења у школи и ван ње, 
3. разматра проблеме ученика код савлађивања наставних садржаја из 

појединих предмета и изналази могућности за побољшање успеха ученика, 
4. остварује увид у социјалне и породичне прилике ученика и обезбеђује сталну 

сарадњу са родитељима и обавештава их о понашању, изостанцима и успеху 
ученика и пружа информације о другим активностима Гимназије, 

5. припрема и сазива родитељске састанке и њима руководи,  
6. прикупља релевантне податке о ученику (од родитеља, наставника, стручних 

сарадника, лекара), 
7. упознаје ученике и родитеље са њиховим правима и обавезама, Правилима 

понашања у Гимназији, мерама безбедности и заштите, обавезама ученика и 
васпитним и васпитно-дисциплинским мерама за неизвршавање обавеза, 

8. предузима неопходне радње у случају нередовног долажења родитеља у 
школу у складу са општим актима Гимназије, 

9. води уредно и благовремено школску евиденцију и евиденцију рада 
одељенског старешине, 

10. прати остваривање школског и наставног плана и програма у одељењу и 
посебно прати оцењивање ученика, 

11. благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и 
упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију, 

12. прати похађање наставе од стране ученика, благовремено правда изостанке, у 
складу са Правилима понашања и уноси неоправдане изостанке у Дневник, 

13. брине о укупном раду и успеху својих ученика, 
14. подстиче мотивацију ученика на рад и позитивно понашање, негује моралне 

особине, ставове и уверења код ученика, стварање радних и културних  
навика,  

15. развија код ученика свест о чувању и одржавању школске имовине и 
правилних здравствених и естетских навика, 

16. помаже у адаптацији на школску средину, 
17. обавља саветодавни рад са учеником и помаже му у одрастању како у 

школској средини тако и ван ње, 
18. упућује ученика на саветодавни рад у стручну службу када процени да је то 

потребно, 
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19. брине и прати физички и здравствени развој сваког ученика,  
20. изриче похвале и награде за ученике из своје надлежности, 
21. помаже у раду одељенске заједнице и обезбеђује услове за њен рад, стара се 

да се обавезе одељенске заједнице редовно извршавају,  
22. организује и спроводи избор ученика у вези рада одељенске заједнице и 

обезбеђује услове за рад представника одељенске заједнице у Ученичком 
парламенту, 

23. изриче васпитне мере: Опомену одељенског старешине и Укор одељенског 
старешине за лакшу повреду обавеза ученика и предлаже одељенском већу 
изрицање васпитне мере Укор одељенског већа, 

24. спроводи васпитни рад са ученицима одељења и одељењем у целини и стара 
се о појачаном васпитном радуи о истом уредно обавештава органе школе и 
родитеље, 

25. предлаже директору покретање васпитно-дисциплинског поступка за тежу 
повреду обавезе ученика и повреду забране, 

26. обавештава родитеље о повреди обавеза ученика и покретању васпитно-
дисциплинског поступка и о васпитним и васпитно-дисциплинским мерама које 
су ученику изречене, 

27. испуњава и потписује ђачке књижице, сведочанства и дипломе, 
28. уписује обавештења за родитеље у ђачку књижицу и врши контролу да ли су 

они примили обавештење, 
29. руководи радом одељенског већа, потписује његове одлуке и води записник, 
30. предлаже одељенском већу оцене из владања, 
31. износи предлоге и жалбе ученика пред органе Гимназије, 
32. посредује у конфликтима између ученика одељења, између ученика и 

наставника или наставника и родитеља ученика, 
33. стара се о остваривању ваннаставних активности и обезбеђује услове за 

припрему ученика за такмичења, 
34. припрема списак дежурних ученика, 
35. стара се о редовном извршавању финансијских обавеза ученика према 

Гимназији,  
36. стара се о дисциплини у одељењу, а у случају настанка материјалне штете 

коју начине ученици, спроводи поступак да се утврде починиоци и надокнади 
материјална штета школи, 

37. учествује у припреми екскурзија ученика, води екскурзије и стара се о 
безбедности и дисциплини ученика на екскурзијама, 

38. сачињава табеларни извештај о успеху, изостајању и владању ученика у 
електронској форми и благовремено га предаје ради израде статистичких 
извештаја Гимназије, 

39. обавља и друге послове, који су му у складу са законом, подзаконским актима 
или одлуком директора стављени у надлежност. 

 
Члан 131. 

 

Одељенски старешина је дужан да води евиденцију рада са ученицима и 
родитељима и то: евиденцију о васпитном и појачаном васпитном раду, о доласцима 
родитеља, о раду са родитељима у вези са појачаним васпитним радом, евиденцију о 
изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама, као и о похвалама и 
наградама ученицима и другим активностима које су у вези са ученицима одељења. 

У евиденцији рада са ученицима и родитељима, родитељ потписом потврђује 
долазак и да је обавештен о мерама које су предузете у раду са учеником. 

 
Члан 132. 

 
Сви ванредни ученици у Гимназији организују се као једно одељење чијим 

радом руководи руководилац ванредних ученика. 
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Руководиоца ванредних ученика именује директор Гимназије. 
Руководилац ванредних ученика: 

1. организује и прави распоред испита за ванредне ученике са руководиоцима 
смене, 

2. води рачуна о благовременом обавештавању ванредних ученика, 
3. стара се о припремној и консултативно-инструктивној настави за ванредне 

ученике, 
4. сарађује са родитељима ванредних ученика и обавештава их о успеху 

ученика, 
5. присуствује испитима као председник комисије, осим у изузетним 

случајевима када председник комисије може бити и други наставник,  
6. води евиденцију о испитима, матичну књигу и осталу евиденцију, 
7. попуњава јавне исправе које Гимназија издаје ванредном ученику и потписује 

сведочанства и друге исправе за ванредне ученике, 
8. подноси извештај Наставничком већу о успеху ванредних ученика после 

одржаних испитних рокова, 
9. подноси извештај о ванредним ученицима за Извештај о раду Гимназије, 
10. ради и друге послове који се односе на ванредне ученике. 

 

17. УПИС УЧЕНИКА 
 

Члан 133. 
 

Својство редовног, односно ванредног ученика стиче се уписом у школу сваке 
школске године, у складу са законом. 

 
Члан 134. 

 
Упис ученика у први разред Гимназије врши се у складу са посебним законом. 

 
Члан 135. 

 
Упис ученика у други, трећи или четврти разред врши се до 31. августа, у 

складу са законом, осим ако је започет поступак по захтеву за заштиту права ученика, 
када се врши упис по окончању поступка. 

Упис ученика у други, трећи и четврти разред врши се у два уписна рока, 
јунском и августовском. 

 Ученици који су завршили разред у јуну, уписују се у наредни разред у јунском 
испитном року, а ученици који полажу поправни испит, у августовском уписном року. 
Ученик који је стекао услов, а није се уписао у јунском уписном року, ово право може 
остварити и у августовском уписном року. 

Изузетно, ученик који није положио поправни испит и који завршава разред 
полагањем неположеног испита као ванредни ученик, може да упише наредни разред 
као ванредни ученик након што положи те испите. 

 
  Члан 136. 

 
Ученик се по упису у први разред Гимназије распоређује у одељење у складу 

са унутрашњом организацијом рада школе и стручним упутством Министарства о 
формирању одељења, а распоређивање ученика врши Комисија коју именује 
директор. 

 Ученик се при упису у наредни разред, по правилу, распоређује у одељење у 
којем је завршио претходни разред.  

Одлуком стручних органа Гимназије ученик се може у току године или 
приликом уписа у наредни разред распоредити у друго одељење у складу са овим 
Статутом и другим општим актима Гимназије.  
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Члан 137. 

 
Ученик који се уписује у први разред, наставља у Гимназији са учењем страних 

језика које је учио у основном образовању и васпитању. 
Ако Гимназија не може да организује наставу из језика због недовољног броја 

пријављених ученика (мање од 15 на нивоу разреда) у школи се организује настава 
страног језика за који постоје услови.  

Први страни језик у Гимназији за све ученике је енглески језик. Други страни 
језик је француски, руски, италијански или немачки у зависности који страни језик је 
ученик учио у основној школи. 

 
Члан 138. 

 

О пријему ученика који прелази из друге школе, односно о промени смера 
ученика у оквиру Гимназије, одлучује директор. 

 
 

17.1. Ванредни ученици 
 

Члан 139. 
 

У одређен разред Гимназије може да се упише ванредни ученик ради 
завршавања започетог школовања до 31.08. за наредну школску годину. 

Ванредни ученик који је за ту школску годину стекао статус ванредног ученика 
уписом у другој школи, може да промени школу у току школске године и да се упише у 
Гимназију ради завршавања започетог школовања. 

Редовни ученик Гимназије старији од 17 година може после завршеног разреда 
да промени статус и да наредни разред упише у својству ванредног ученика. 

Редовни ученик Гимназије старији од 17 година може у току наставне године 
да пређе са редовног на ванредно школовање. Разред завршава полагањем испита 
из свих предмета предвиђених наставним планом и програмом. 

Лице из осетљивих друштвених група и са изузетним способностима млађе од 
17 година може да промени статус са редовног на ванредно школовање, ако оправда 
немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност министра. 

Ученик који није положио поправни испит може да заврши започети разред 
наредне школске године поновним полагањем неположених испита у својству 
ванредног ученика, као и да се у истој школској години упише у наредни разред у 
истом својству. 

Одлуку о остваривању права ученика из става 1.- 4. овог члана доноси 
директор. 

 
 

18. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА 
 

18.1. Права ученика 
 

Члан 140. 
 

Гимназија и сви запослени дужни су да обезбеде остваривање права ученика у 
складу са Законом и посебним законима, а нарочито право на: 

- квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и 
циљева утврђених законом, 

- уважавање личности, 
- подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и 

њихову афирмацију, 
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- заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 
- благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за школовање 

ученика, 
- информације о правима и обавезама ученика, 
- учествовање у раду органа Гимназије у складу са Законом и посебним 

законом, 
- слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког 

парламента, 
- подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по 

основу образовања, 
- покретање иницијативе за преиспитивање одговорности ученика у образовно-

васпитном процесу уколико права из алинеја 1. до 9. овог става нису 
остварена, 

- остваривање свих права ученика, права на заштиту, на правично поступање 
школе према ученику и када повреди обавезу утврђену Законом. 

 
Члан 141. 

 
Ученик, његов родитељ може да поднесе пријаву директору Гимназије у 

случају повреде права ученика из претходног члана или у случају непримереног 
понашања запослених према ученику, у року од 15 дана од дана наступања случаја. 

Директор је дужан да пријаву размотри, уз консултацију са учеником, његовим 
родитељеми запосленим, одлучи о њој и предузме одговарајуће мере уколико утврди 
да је пријава основана, у року од 15 дана од дана пријема пријаве. 

Запослени је дужан да пријави директору, односно Школском одбору кршење 
права ученика. 

Под пријавом из става 1. овог члана сматра се пријава коју у писаној форми 
достави Гимназији ученик или његов родитељ. Пријаву у писаној форми 
Гимназијидоставља и запослени који утврди кршење права ученика. 

 
 

18.2. Одељењска заједница 
 

Члан 142. 
 

Ученици једног одељења Гимназије образују одељенску заједницу. 
Одељенска заједница ученика је средина у којој ученици остварују образовно-

васпитни  процес рада, своја права, обавезе и одговорности у складу са Законом и 
овим Статутом. 

Одељењска заједница има: председника, секретара и благајника, који се 
бирају на првом састанку одељењске заједнице на почетку сваке школске године за 
ту школску годину. Начин избора и поступак гласања утврђују и  доносе сви ученици 
тог одељења. 

Председник одељењске заједнице руководи њеним радом и састанцима. 
Секретар води записнике са састанака одељењске заједнице.Благајник од ученика 
одељењске заједнице прикупља новац у складу са одлукама органа Гимназије, 
одељенског старешине, наставника или одељењске заједнице. 

Председнику, секретару и благајнику у раду помаже одељењски старешина. 
Одељењска заједница обавља следеће задатке: 

- избор два члана за Ученички парламент Гимназије, 
- разматрање и решавање проблема у односима између ученика или између 

ученика и наставника, 
- разматрање и решавање проблема у учењу и владању ученика, 
- развијање свести код ученика за поштовање правила безбедности и заштите 

ученика, правила понашања у Гимназији и правила лепог понашања, 
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- стварање и развијање позитивне атмосфере у одељењу у којој владају 
другарство, међусобно уважавање, разумевање, подршке и помоћ ученика, 

- укључује се у појачан васпитни рад са ученицима,  
- може да даје мишљење и предлоге одељенском старешини о предузетим 

активностима у оквиру појачаног васпитног рада са ученицима који врше 
повреду правила понашања или се не придржавају одлука директора и других 
органа Гимназије. 
На почетку сваке школске године одељењска заједница, након избора 

руководства, доноси свој план рада за ту школску годину, на основу програма рада 
одељенске заједнице који је саставни део Годишњег плана рада Гимназије.  

Одељењска заједница доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 
Поред наведених задатака, одељенска заједница ће уз помоћ одељењског 

старешине и наставника узимати учешће у друштвено-корисним, хуманитарним, 
културним, спортским и другим акцијама и манифестацијама које организује 
Гимназија.  

Изабрани представници испред одељенске заједнице у Ученичком парламенту 
имају право и обавезу да редовно присуствују састанцима парламента, о чему се 
стара одељенски старешина, као и да редовно подносе извештаје одељенској 
заједници о свом раду и о раду Парламента. 

 
18.3. Ученички парламент 

 
Члан 143. 

 
У Гимназији се организује ученички парламент који чине по два представника 

сваког одељења у Гимназији. Чланове Ученичког парламента бирају ученици 
одељенске заједнице сваке школске године, а председника бирају чланови 
парламента. 

Представници Ученичког парламента могу да присуствују седницама стручних 
органа Гимназије, без права одлучивања. 

Ученички парламент: 
- даје мишљења и предлоге стручним органима, Школском одбору, Савету 

родитеља и директору о: правилима понашања ученика Гимназије и мерама 
заштите и безбедности ученика, Годишњем плану рада, Развојном плану и 
Школском програму,начину уређивања школског простора, избору уџбеника, 
слободним и ваннаставним активностима,учешћу на спортским и другим 
такмичењима и организацији свих манифестација ученика у Гимназији и ван 
њеи другим питањима од значаја за њихово образовање, 

- разматра односе и сарадњу ученика и наставника или стручног сарадника и 
атмосферу у Гимназији; 

- разматра распоред часова свих облика образовно-васпитног рада и укључује 
се у разматрање организације ученичких екскурзија у поступку разматрања 
стручних, одељенских и разредних већа, 

- обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово школовање и 
о активностима Ученичког парламента; 

- активно учествује у процесу планирања развоја и у самовредновању 
Гимназије; 

- бира два пунолетна представника ученика који учествују у раду Школског 
одбора, односно проширеног сазива Школског одбора у складу са Законом.  

- предлаже чланове Стручног актива за развојно планирање из реда ученика. 
Програм рада парламента саставни је део Годишњег плана рада Гимназије. 
Организација и рад ученичког парламента ближе се уређује Статутом, 

правилником или пословником. 
 



 47 

18.4. Похваљивање и награђивање ученика 
 

Члан 144. 
 

Ученици који се истичу својим радом и понашањем, као и ученици који постижу 
изузетне резултате у савлађивању појединих облика образовно-васпитног рада, 
похваљују се и награђују. 

Награде и похвале изричу органи Гимназије, у складу са овим Статутом и 
Правилником о похваљивању и награђивању ученика. 

Врсте похвала и награда, ближи услови за додељивање, органи који изричу 
похвале и додељују награде и остала питања од значаја за похваљивање и 
награђивање ученика, уређују се Правилником о похваљивању и награђивању 
ученика. 

 
Члан 145. 

 
На крају школовања ученицима у Гимназији додељују се дипломе за изузетан 

општи успех ученика у учењу и владању и изузетан успех у савлађивању садржаја из 
појединог наставног предмета, односно наставне области, у складу са подзаконским 
актом Министарства. 

 
18.5. Обавезе ученика 

 
Члан 146. 

 
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању 

њихових права. 
 

Члан 147. 
 

Ученик има обавезу да: 
- редовно похађа наставу и извршава школске обавезе, 
- се придржава школских правила, одлука директора, наставника  и органа 

Гимназије, 
- савесно ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних 

школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе 
наставнике и родитеље, 

- у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних 
облика преписивања и других недозвољених облика помоћи, 

- не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења 
наставника, 

- поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у Гимназији, 
- чува имовину, чистоћу и естетски изглед школских просторија, 
- стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима 

еколошке етике. 
 

18.6. Одговорност ученика 
 

Члан 148. 
 

Са учеником који врши повреду правила понашања или се не придржава 
одлука директора или органа Гимназије, неоправдано изостане са наставе пет 
часова, својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, Гимназија 
ће,уз учешће родитеља, појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељенске 
заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних 
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тимова. Уколико је то неопходно, Гимназија ће остварити сарадњу са одговарајућим 
установама социјалне, односно здравствене заштите на промени понашања ученика. 

 
 

Члан 149. 
 

Ученик може да одговара за: 
- лакшу повреду обавезе утврђену Правилником о правима, обавезама и 

одговорностима ученика,  
- за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана Законом 

или посебним законом и  
- за повреду забране, у складу са Законом. 

 
Члан 150. 

 
Права, обавезе, лакше и теже повреде радних дужности ученика, одговорност 

за повреду обавезе ученика или повреду забране, врсте васпитних и васпитно-
дисциплинских мера, активности којима се дефинише појачан васпитни рад и 
поступак, начин и мере које Гимназија предузима у појачаном васпитном раду са 
ученицима и родитељима, одговорност и надокнада за причињену штету, покретање 
и вођење поступка за утврђивање повреде обавезе ученика или повреде забране, 
надлежност органа за изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера, рокови 
застарелости покретања и вођења поступка, рокови застарелости извршења 
васпитних и васпитно дисциплинских мера, ближе се утврђују Правилником о 
правима, обавезама и одговорности ученика. 

 
18.7. Оцењивање ученика 

 
Члан 151. 

 
Оцењивање ученика је саставни део образовно-васпитног рада Гимназије 

којим се процењује оствареност прописаних циљева и стандарда постигнућа у току 
савладавања школског програма, а за ученике са сметњама у развоју – прилагођених 
стандарда постигнућа у савладавању индивидуалног образовног плана. 

Оцењивање је јавно и свака оцена ученику мора одмах да буде образложена. 
Уколико наставник не образложи оцену, а ученик то од њега захтева, ученик има 
право да поднесе приговор на оцену. 

Успех ученика оцењује се из свих наставних предмета и из владања.  
У току школске године оцењивање је бројчано и описно. Оцењивање се врши 

на основу праћења напредовања ученика у савлађивању школског програма, а на 
основу посебних стандарда постигнућа. Описна оцена садржи повратну информацију 
за ученика и родитеља и пружа му јасно упутство како да унапреди свој рад. 

Ученик се оцењује најмање три пута у полугодишту, изузетно, ако је недељни 
фонд часова наставног предмета један час, ученик се оцењује најмање два пута у 
полугодишту. 

Бројчана оцена успеха ученика у учењу је: одличан (5), врло добар (4), добар 
(3), довољан (2) и недовољан (1). 

Оцена недовољан (1) је непрелазна. 
Успех ученика из предмета верска настава и грађанско васпитање оцењује се 

описно. 
Оцена из изборних предмета, изузев верске наставе и грађанског васпитања, 

је бројчана и утиче на општи успех ученика. 
Оцена и из факултативних предмета не утиче на општи успех ученика. 
Закључну оцену на предлог предметног наставника и оцену из владања на 

предлог одељенског старешине на крају првог и другог полугодишта утврђује 
одељенско веће. 



 49 

Начин, поступак и критеријуме оцењивања успеха из појединачних предмета и 
владања и друга питања од значаја за оцењивање, прописује министар. 

Општи успех ученика утврђује се на крају првог и другог полугодишта на 
основу аритметичке средине позитивних закључних бројчаних оцена из предмета и 
оцене из владања.  

 

Члан 152. 
 

Ученик је завршио разред када на крају школске године има прелазне оцене из 
свих обавезних предмета и изборних предмета који се оцењују бројчано. 

Ученик који има до две недовољне закључне бројчане оцене из обавезних 
предмета и изборних предмета који се оцењују бројчано, полаже поправни испит у 
августовском испитном року, а ученик завршног разреда у јунском и августовском 
року. 

Ученик завршава разред ако положи поправни испит из сваког предмета. 
Редован ученик понавља разред ако на крају другог полугодишта има три или 

више непрелазних закључних бројчаних оцена из обавезних предмета и изборних 
предмета који се оцењују бројчано, ако не приступи полагању разредних или 
поправних испита или не положи разредни односно поправни испит. 

Изузетно, редован ученик који није положио поправни испит може да заврши 
започети разред у Гимназији наредне школске године, у својству ванредног ученика 
поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних 
трошкова које утврди Гимназија. Када заврши разред ученик има право да се у истој 
школској години упише у наредни разред, у истом својству. 

Ученик завршног разреда који не положи поправни, односно матурски испит 
завршава започето образовање у својству ванредног ученика полагањем испита, уз 
обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди Гимназија. 

   
Члан 153. 

 
Оцена из владања редовног ученика током године изражава се описно и то: 

примерно, врло добро, добро, довољно и незадовољавајуће. 
Закључна оцена из владања изражава се бројчаном оценом и то: примерно  

(5), врло добро (4), добро (3), довољно (2) и незадовољавајуће (1). 
 

18.8. Ослобађање од наставе физичког васпитања 
 

Члан 154. 
 

Ученик који због болести или инвалидитета привремено или за одређену 
школску годину ослобођен делимично или у целини, наставе физичког васпитања. 

Одлуку о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања и о оцењивању 
доноси наставничко веће на основу предлога изабраног лекара. 

Код привременог или делимичног ослобађања од наставе физичког васпитања 
ученик се оцењује из оног дела програма у коме је учествовао и обавезан је да 
присуствује свим часовима физичког васпитања.  

Код ослобађања од наставе физичког васпитања у целини за одређену 
школску годину, ученик се не оцењује из овог предмета и не присуствује часовима 
физичког васпитања када су они недељним распоредом часова предвиђени као први 
или последњи.  

Ученик из става 1. овог члана не може бити оштећен приликом утврђивања 
општег успеха услед недостатка оцене из овог предмета, али је дужан да присуствује 
часу и да на њему буде дисциплинован. 

Оцена коју ученик добије код привременог или делимичног ослобађања од 
наставе физичког васпитања, уноси се у дневник рада, матичну књигу ученика, ђачку 
књижицу, сведочанство и другу школску евиденцију и јавну исправу.  
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Уколико је ученик у целини ослобођен од наставе физичког васпитања, тада се 
уместо оцене у одговарајућу рубрику школске евиденције и јавне исправе уписује реч: 
ослобођен. У дневник рада и у матичну књигу, у делу - Напомена - уписује се: - 
Одлуком наставничког већа бр. ___ од ______ ослобођен од наставе физичког 
васпитања. 

Захтев за ослобађање ученика од наставе физичког васпитања, уз предлог 
изабраног лекара могу да поднесу: ученик или његов родитељ током целе године, 
односно након насталог разлога за подношење захтева. Захтев ученика разматра се 
на Наставничком већу, које доноси одлуку да ли је ученик ослобођен наставе 
физичког васпитања и за које време. 

 
18.9. Оцењивање ванредних ученика 

 
Члан 155. 

 

Ванредан ученик је обавезан да полаже испите и извршава друге обавезе које 
су утврђене овим Статутом и другим општим актима Гимназије. 

Ванредним ученицима се организује припремна и консултативно-инструктивна 
настава. 

Владање ванредног ученика се не оцењује. 
Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног наставним 

планом и програмом, осим из предмета физичко васпитање, ако је старији од 20 
година. 

 
18.10. Приговор и жалба на оцену и испит 

 
Члан 156. 

 
Ученик или његов родитељ имају право да поднесудиректору Гимназије: 

1. приговор на оцену из предмета и владања у току школске године, у року од три 
дана од дана саопштења оцене, 

2. жалбу на закључну оцену из предмета и владања на крају другог 
полугодишта,у року од 3 дана од дана добијања ђачке књижице, односно 
сведочанства, 

3. жалбу на испит, у року од 24 сата од дана саопштења оцене. 
Директор Гимназије у року од три дана, у сарадњи са педагошко-психолошком 

службом и одељенским старешином, одлучује о приговору.  
Ако директор оцени да је приговор основан и да је оцена изведена супротно 

закону и прописима донетим на основу њега, решењем поништава оцену и образује 
комисију за проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или 
другог рада ученика. 

По приговору, односно жалби на оцену из владања директор у сарадњи са 
педагошко-психолошком службом и одељенским старешином, утврђује оцену из 
владања. 

Директор је дужан да одлучи по жалби у року од 24 сата од њеног пријема. Ако 
утврди да је оцена из предмета изведена супротно закону и прописима донетим на 
основу њега или је жалба из других разлога основана, решењем поништава закључну 
оцену и упућује ученика на полагање испита. 

Ако утврди да је испит обављен противно Закону или посебном закону и 
прописима донетим на основу њих, поништиће испит и упутиће ученика на поновно 
полагање испита. Испит се организује у року од три дана од дана подношења жалбе. 

За проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог 
рада ученика, односно полагање испита, директор решењем образује комисију од 
најмање три члана, од којих су два стручна за предмет, односно област предмета 
уколико Гимназија нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, 
ангажује стручно лице из друге школе.  
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Наставник чија оцена је оспорена или на чији предлог је утврђена закључна 
оцена, не може да буде члан комисије. 

Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не 
могу да буду чланови комисије чији је испит поништен.  

Оцена комисије је коначна. 
Решење којим се оцена по приговору или жалби поништава доставља се и 

наставнику чија је оцена поништена, односно на чији предлог је утврђена. 
 

18.11. Захтев за заштиту права ученика 
 

Члан 157. 
 

Ученик, његов родитељ који сматра да су му повређена права утврђена 
Законом или посебним законом, доношењем или недоношењем одлуке након 
подношења пријаве, приговора или жалбе, односно ако је повређена забрана или 
неко од права ученика, што утиче на статус ученика, има право да поднесе захтев за 
заштиту права Министарству, у року од осам дана од дана сазнања за повреду права. 

Министарство ће у року од осам дана од дана пријема захтева, уколико оцени 
да је захтев основан, упозорити школу и одредити јој примерен рок за отклањање 
повреда закона, а ако Гимназија не поступи по упозорењу, Министарство ће одлучити 
о захтеву. 

 
18.12. Завршавање школовања у краћем року 

 
Члан 158. 

 
Ученику који постиже изузетне резултате у учењу, Гимназија је дужна да 

омогући да заврши школовање у краћем року од предвиђеног.  
Ученик из става 1. овог члана има право да полагањем испита заврши 

започети и наредни разред.  
Испуњеност услова за завршавање школовања у краћем року од предвиђеног 

утврђује Наставничко веће Гимназије на предлог овлашћеног предлагача ученика, 
односно родитеља, а након добијеног мишљења и провере основаности предлога коју 
ће извршити Тим за пружање додатне подршке ученицима.Директор доноси решење 
којим се усваја или одбија предлог. 

Ученик којем је омогућено да заврши започети и наредни разред у краћем року 
од предвиђеног то право остварује полагањем испита. Испите ће полагати у испитним 
роковима утврђеним овим Статутом и Правилником о испитима, а изузетно и ван 
прописаних рокова на захтев ученика и одобрење директора. 

Ученик који као редован убрзано напредује не мења статус редовног ученика, 
а када заврши разред полагањем испита уписује се у следећи разред и распоређује у 
одељење где наставља да завршава као редован ученик наредни разред полагањем 
испита.  
 

 

19. ИСПИТИ 
 

Члан 159. 
 

Успех ученика оцењује се и на испиту. Испити се полажу по предметима и 
разредима. 

У Гимназији се могу организовати испити: разредни, поправни, допунски, 
општа матура, испит по приговору, односно жалби, испити за ванредне ученике и 
испити за ученика који стекне право да заврши школовање у краћем року од 
предвиђеног. 
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Испити се полажу пред испитном комисијом коју чине најмање три члана, од 
којих су најмање два стручна за предмет. Чланове испитне комисије одређује 
директор Гимназије. 

Организација испита, рокови за пријављивање и полагање одређених испита, 
начин пријављивања и полагања, поступак и органи који спроводе испит у Гимназији 
утврђују се Правилником о испитима. 

 
Члан 160. 

 
Разредни испит полаже ученик који из оправданих разлога није присуствовао 

настави више од једне трећине предвиђеног броја часова, а оцењивањем се утврди 
да није остварио прописане циљеве, исходе и стандарде постигнућа у току 
савладавања школског програма. 

Ученик се упућује на разредни испит из предмета из кога није организована 
настава. 

Разредне испите ученици полажу у јунском и августовском испитном року. 
 

Члан 161. 
 

Поправни испит полаже редован ученик који на крају другог полугодишта или 
на разредном испиту има до две недовољне оцене из обавезних предмета и изборних 
предмета који се оцењују бројчано. Ученик полаже поправни испит у Гимназији у 
августовском, а ученик завршног разреда у јунском и августовском испитном року.  

Ученик завршног разреда ако није положио разредни испит, има право да у 
истом испитном року полаже поправни испит.  

 
Члан 162. 

 
Након завршеног четвртог разреда средњег општег образовања и васпитања у 

гимназији ученик полаже општу матуру у складу са Законом и посебним законом. 
Општом матуром проверава се усвојеност општих стандарда и постигнућа, 

након завршеног средњег општег образовања и васпитања у гимназији.  
Након положене опште матуре ученику се издаје јавна исправа у складу са 

посебним законом.  
Ванредни ученици полажу општу матуру када положе све испите.  

 
Члан 163. 

 
Успех ученика на испитима оцењује се бројчаном оценом, осим верске наставе 

и грађанског васпитања који се оцењују описно. 
Бројчана и описна оценаутврђује се већином гласова чланова испитне 

комисије.  
 

Члан 164. 
 

Ученик који прелази у Гимназију из друге школе ради наставка започетог 
школовања, односно ученик који промени смер у току школовања у Гимназији, полаже 
допунске испите. 

Допунски испити полажу се по разредима и предметима у складу са наставним 
планом и програмом за Гимназију, а на основу решења директора. 

Допунски испити полажу се из предмета који нису били утврђени школским 
програмом, односно наставним планом и програмом који је ученик започео да 
савлађује. 

Ученику који положи допунске испите издаје се ново сведочанство. 
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20. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА И ТИМОВА 
 

Члан 166. 
 

У циљу спровођења закона и примене општих и других аката, органи Гимназије 
именују комисије у оквиру својих надлежности и то: 

 
1. комисије које именује Школски одбор; 
2. комисије које именује директор; 
3. комисије које именује Наставничко веће; 
4. комисије које именује Савет родитеља. 
  
 

Члан 167. 
 

Ради остваривања одређеног задатка, програма или пројекта директор 
Гимназије образује тим. Тим могу да чине представници запослених, родитеља, 
јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања. 

 

 
21. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 168. 
 

Уколико су неке одредбе Статута у супротности са законом и другим 
позитивним прописима, примењиваће се непосредно одредбе тих прописа који 
уређују ову област. 

 
Члан 169. 

 
 
Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на 

Огласној табли Гимназије. 
 

Члан 170. 
 

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут бр.224 од 09.03.2010. 
године као и све његове Измене и допуне. 

 
 
 

                                                                                ПРЕДСЕДНИК  
                                                                                 ШКОЛСКОГОДБОРА 

 
        

                                                                           Слободан Вучковић 
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