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Ha ocHoey qflaHa 100 r,l qnaHa 119 craa 1 ra.ma 1 3aroua o ocHoBaMa crcreMa o6pasoaaua r
Bacnrraba (,,Cnyx6eHu rnacHrK PC", 6poj 88t2017,2712018 * Ap. 3aKoHw w 1012019), llkoncru og6op

O[ll ea o$paeoeane yqeHura ca cMerbaMa y pa3Bojy ,,Mrogpar B,Matmh" rs Yxrqa, Ha ceAH[q]4

ogpxaHoj taHa 30. 1 2.2021 . ropune, poHeo je:

oflflyKy o [13MEHAMA t4 EOnyHAMA CTATyTA oCHOBHE UKOflE 3A OEPA3oBA}bE vqEHilKA

cA cMETtbAMA y PA3BOJy,,MI4OEPAF B.MATl,th

Metra ce qnaH 49 raro uJTo ce Rogaje c;raa 2 xoju rnacr:

CrpyvHr aKTklB 3a pasaojuo nnaH14paH,e qrHe npe[craBH[qr4 HacraBHilKa, BacnilTaqa, crpyqHilx

capagHilKa, jdgr,tHraqe noKanHe caMoynpaBe, yqeHl4qKor napnaMeHTa il caBera poll4Telba, 9naHoae

crpyq Hor aKr[Ba aa paseoj Ho nn aH ilpabe u rueHyje opt ?l-.1 r[l-l p?Blb?lb?.

Merua Ge qnaH 49 raro ulro ce Aolaje craa 3 roju rnacr:

Y ycraHoar AilpeKrop o6paayje cnegehe rilMoBe:

1)rr,tnr 3a ilHKny3ilBHo o6pasoaaue;

2) rr,lrvr 3a 3aUTt4Ty oA AylcKpt4MnHaqrje, HacilIba, 3ItoCTaBIbaba [ 3aHeMap]4Baba;

3) rNu 3a caMoBpe4HoBaFbe;

4) rNn,t sa o6es6e[ltBaH,e KBa.nilTera I paseoj ycraHoBe;

5) l,t ur sa paa aoj rr,tefiynpegn,terHilx Ko Mnere Hlltlja u npegyserHr turB a ;

6) rr,1rr/l sa npoQecnoHal]H14 paeeoj;

7)ruu 3a MapKerrHr uKolre

8) rru 3a AoAarHy noflptuKy

1) CrpyvHu l4M 3a [HKny3nBHo o6pasoaar+e qilHe: o4eIbeHcKt4 crapeu:uHa roju y cBoM olelbetuy nMa

gere xoje pagfi no noce6Horu nporpaMy (ilOn-y) ,npe4MerHlr HacraBHkL{l4, crpyqHl4 capaAHilK ulKofle,

pogt4Telb, oEHocHo craparerb Aerera r<ojerrr je norpe6Ha EoEarHa no4puKa y oOpasoaauy il Bacnhraby,

a no norpe6il negarouKt4 acilcreHT il crpyqbaK BaH ycraHoBe, Ha npelltor pogilTeIba. CrpyvHtt rllM 3a

ilHKny3ilBHo o6paeoeaue r,lueHyje grpenop.PyKoBilflnaq rr,lrr,ra parofie BoEt4 eaugeHqrjy o paAy rl4Ma,



2) Стручни тим за  заштиту деце  од   насиља, злостављања и занемаривања чине: наставници, 

стручни сарадници, родитељи ученика,  и стручњаци за поједина питања ван школе. Стручни тим за 

заштиту именује  директор школе. 

3) Тим за самовредновање чине представници запослених, родитеља, односно других законских 

заступника, ученичког парламента, јединице локалне самоуправе, односно стручњака за поједина 

питања. Тим за самовредновање има најмање пет чланова. Директор именује чланове тима за 

самовредновање на период од годину дана. Приликом образовања тима за самовредновање 

примењује се принцип равномерне заступљености свих запослених у процесу самовредновања. 

Радом тима за самовредновање руководи руководилац тима, који се бира из реда чланова тима. 

Директор установе учествује у раду тима за самовредновање. Тим за самовредновање обезбеђује 

услове за спровођење самовредновања, организује и спроводи самовредновање. 

4) Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе:  стара се о обезбеђивању и унапређивању 

квалитета образовно-васпитног рада установе;  прати остваривање школског програма;  стара се 

о остваривању циљева и стандарда постигућа, развоја компетенција;  вреднује резултате рада 

наставника и стручних сарадника;  прати и утврђује резултате рада ученик Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе чине представници запослених, родитеља, локалне самоуправе, 

стручни сарадници и директор школе. 

5) Тим за развоj међупредметних компетенциjа и предузетништва чине представници 

запослених, родитеља, односно стручњака за поjедина питања и броји девет чланова.  

1) учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и 

предузетништва; 2) израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и 

предузетништвом; 3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је 

примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва; 4) учествује у 

обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција; 5) сарађује са органима Школе и 

другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности; 6) врши и 

друге послове одређене законом и овим Статутом. 

6) Тим за професионални развој - Професионални развој је сложен процес који подразумева 

стално преиспитивање и развијање компетенција  запослених на пословима образовања и 

васпитања ради квалитетнијег обављања посла и унапређивања развоја 

деце/ученика/полазника и нивоа њихових постигнућа. Тим образују 5 чланова из наставника. 

7) Тим за дефектолошку процену процењује дете, не у односу на структуре, него у односу на то 

како тешкоће утичу на његове активности ка социјалном пољу, и који је рехабилитациони 

поступак потребан, ослањајући се на утврђено стање.  Упућивање детета код терапеута у 

односу на процену. Тим образују: васпитач у предшколској групи, наставник индивидуалне 

наставе и логопед. 

8) Тим за маркетинг школе има подстицајну вредност за ученике, наставнике и родитеље 

школе, објављивање успеха ученика и наставника има мотивациону вредност, за даљи рад  



ycneurHt4x ylleHilKa u HacraBH[Ka Kao I oHr4x xojr 6N TeK xener]il pa ce a$rpMfituy y OBOM paAy, turO

eHavajHo gonpuHoct4 yHanpefieruy o6pa3oBHo-BacnilTHor pafla y uKonil, HnaHoeil roju $opnarpajy

Tr4M cy Al4peKTop n EeQeKTonor (3aEyxeH 3a BoFJeFbe facebook cTpaHilqe r,/| cajra).

9) Tr,rnr 3a AoAaTHy nogptuKy - cTBapaH,e QyHrr4aoHanHe Mpexe capagbe ca ApyrrM ycTaHoBaMa il

h3pa,qa aKLl4oHor nnaHa npyxaba caBerogaBHe nogpuKe yy3 KoHKperrasaqrajy o6aBe3a 3anocfleHilx,

ycnocTaBlbabe capag;be ca cBilM ycTaHoBaMa, roje page Ca ReqoM, nyTeM noTnilcilBaba yrgBgpa'

Moryarcabe 3ano6neHmx y OBNM ycTaHoBaMa Aa ce yKlbyqe y npoqec npeno3HaBatba, noTpe6a il

oMoryhaBaba AoEaTHe noApuKe, ocHaxilBaFbe 3anocreHilx y TilnHqHl4M uKOflaMa nyTeM caBeToAaBHo-

r4HcTpyKTLlBHor paAa. CaeeropaaHa nogprJKa I noMoh, AeLlil t4 poAfiTeIbilMa. Tr,tru qnHe rpil Ee$eKTonOra'
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