На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС", бр.88/2017.год. - даље: Закон), Школски одбор Гимназије у Лебану, на седници одржаној
дана ___________ 2018. године, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕБАНУ
Члан 1
Овим актом мењају се и допуњују одредбе Пословника о раду школског одбора Гимназије у
Лебану број 1366 од 08.12.2016.године (у даљем тексту: Пословник).
Члан 2
У члану 5.Пословника мења се став 1. који гласи:
„Школски одбор школе“:
1. доноси статут, правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на акт о
организацији и систематизацији послова;
2. доноси школски програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом
остваривању, вредновању и самовредновању;
3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4. доноси финансијски план школе, у складу са законом;
5. усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно
наставе у природи;
6. расписује конкурс за избор директор школе;
7. даје мишљење и предлаже министру избор директора школе;
8. закључује са директором школе уговор из члана 124.став1.Закона;
9. одлучује о правима и обавезама директора школе;
10. доноси одлуку о проширењу делатности школе;
11. разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и
стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање
образовно-васпитног рада;
12. доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
13. одлучује по жалби на решење директора;
14. обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.

Члан 3
У члану 6.Пословника мења се став 2. који гласи:
„Седницама Одбора присуствују и учествују у њиховом раду два представника ученичког
парламента и представници синдиката у школи, без права одлучивања.“
После става 2. истог члана додаје се став 3. који гласи:
„За обављање послова из своје надлежности школски одбор одговара органу који га именује
(локалној самоуправи) и оснивачу.“
Члан 4
У члану 17.Пословника после става 2. додаје се став 3.који гласи:
„Председник Школског одбора сазива седницу, позив и материјал за седницу доставља секретар
школе електронским путем (на имејл адресу чланова Школског одбора) или писменим путем, слањем
позива поштом, а уколико за седницу није потребно доставити радни материјал, седницу је могуће
сазвати и телефоном.У случају хитности седницу је могуће сазвати и пре одређеног рока за одржавање
седнице.“

Прелазне и завршне одредбе
Члан 5

Измене и допуне Пословника ступају на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на
огласној табли школе.
Измене и допуне Пословника су објављене
на огласној табли школе
дана___________2018.год., а ступиле су на снагу дана_____________2018.год.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
________________________________

