На основу члана 57. став 1.тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл.гласник РС', бр. 72/09 и 52/2011) и члана 29. став 1. тачка 1) Статута,
Школски одбор Гимназије у Лесковцу, у проширеном саставу, на седници одржаној дана
15.9.2011. године, усвојио је

СТАТУТ
O ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА
ГИМНАЗИЈЕ У ЛЕСКОВЦУ

Члан 1.
У Статуту Гимназије у Лесковцу број 1039, донетом 1. децембра 2009. године, у
члану 71. став 1. тачка 6 ) брише се.
После става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
''Ученик родитељ или старатељ ученика дужан је да у року од осам дана правда
изостанак ученика и доставља потпуне и тачне контакт информације.''
Члан 2.
У члану 74. став 1. тачка 8) мења се и гласи:
"8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада
више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог
обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе.''
Члан 3.
Члан 75. мења се и гласи:
"Вапитно-дисциплински поступак покреће директор најкасније у року од 30
дана за учињене теже повреде обавезе ученика или повреде забране.
Вапитно-дисциплински поступак покреће се закључком, а окончава доношењем
решења.
Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно
повреде забране, време, место и начин извршења повреде и доказе. Закључак се
доставља ученику, односно његовом родитељу или старатељу, одељењском старешини,
стручним сарадницима, односно стручном тиму.
У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно
старатеља, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати
писмену изјаву."
Члан 4.
У члану 76. став 1. тачка 3. мења се и гласи:
"3) за учињену повреду забране прописану Законом изриче се васпитнодисциплинска мера:
1. укор директора или укор наставничког већа;
2. искључење ученика из школе."
Став 5.мења се и гласи:
"Закључну оцену из владања утврђује одељењско веће на предлог одељењског
старешине на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и
понашања ученика у целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања
обавеза прописаних законом и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера
и њихових ефеката.Оцена из владања поправља се када дође до позитивне промене у
понашању ученика."

Члан 5.
У члану 86. став 2. брише се, а став 3. мења се и гласи:
''У поступку одлучивања избора наставника и стручног сарадника директор врши
ужи избор кандидата које упућује на претходну проверу психофизичких способности у
року од 8 дана од дана истека рока за подношење пријава. Проверу психофизичких
способности за рад са ученицима врши надлежна служба за послове зсапошљавања
применом стандардизованих поступака. У року од осам дана од дана добијања резултата
провере директор прибавља мишљење органа управљања. Директор досноси одлуку о
избору кандидата у року од осам дана од дана добијања мишљења органа управљања.''
Члан 6.
У члану 90. додаје се нови став 2. који гласи:
''Установе могу извршити и међусобно преузимање запослених на неодређено
време, на одговарајуће послове, уз претходно потписан споразум о преузимању уз
сагласност запослених, ако је разлика у проценту њиховог радног ангажовања мања од
20%.''
У досадашњем ставу 2. који је постао став 3. речи: "и да има проверену
психифизичку способност'' бришу се.

Члан 7.
Овај Статут о изменама и допунама Статута ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли Школе.

Председник Школског одбора
________________________
Мирољуб Јанић
Статут о изменама и допунама Статута
објављен je на огласној табли Школе
дана 15.9. 2011. године.
Оверава

