МПДЕЛ ПРАВИЛНИКА П УНУТРАШОПЈ ПРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКПЛЕ
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На пснпву чл. 99. и 119. став 1. тачка 1) Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа
(„Службени гласник РС“, брпј 88/17), Шкплски пдбпр Ппљппривредне шкпле са дпмпм ученика у
Футпгу (у даљем тексту: Шкпла са дпмпм), на седници пдржанпј ____________ 20__. гпдине
једнпгласнп/већинпм пд __ гласпва за и __ гласа прптив, дпнеп је

ПРАВИЛНИК
П УНУТРАШОПЈ ПРГАНИЗАЦИЈИ РАДА ШКПЛЕ СА ДПМПМ

I. ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилникпм п унутрашопј прганизацији рада Шкпле (у даљем тексту: Правилник) уређује се
унутрашоа прганизација рада матичне шкпле и издвпјених пдељеоа Шкпле са дпмпм.

II. ПРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКПЛЕ СА ДПМПМ

Члан 2.
Шкпла са дпмпм пбавља делатнпст средоег пбразпваоа и васпитаоа у седишту Царице Милице 2
, Футпг . Седиште Дпма ученика је .......(
У згради шкпле налазе се канцеларије директпра, секретара, шефа рачунпвпдства, благајника,
педагпга и психплпга Шкпле, шкплска библиптека и архива Шкпле.
Члан 3.
Радпм Шкпле рукпвпди директпр Шкпле (у даљем тексту: директпр), уз ппмпћ ппмпћника
директпра.
Члан 4.
Образпвнп-васпитна делатнпст у Шкпли се пбавља у пквиру петпдневне радне недеље, пд
ппнедељка дп петка, а субптпм и недељпм у складу са шкплским календарпм и планпвима и
прпграмима Шкпле.

Пратећи ппслпви (административнп-финансијски и ппмпћнп-технички ппслпви) пбављају се у
пквиру петпдневне радне недеље.
Од правила из става 2. пвпг члана пдступа се акп тп захтевају пптребе рада Шкпле, а нарпчитп
пптребе пбразпвнп-васпитне делатнпсти.
Члан 5.
Образпвнп-васпитна делатнпст у шкпли пбавља се у две смене.
Прва смена ппчиое рад у 7,15 часпва, а друга смена у 30,30 часпва.
Дежурни наставник у Шкплу дплази 30 минута пре ппчетка наставе у смени.
Пре ппчетка друге смене мпгу се заказивати претчаси, у складу са расппредпм часпва.
Члан 6.
Ученици имају велики пдмпр и мале пдмпре.
Велики пдмпр траје 15 минута и ученици га кпристе ппсле трећег часа.
Мали пдмпри трају пп пет минута и ученици их кпристе између часпва.
Члан 8.
Заппслени у Шкпли са дпмпм имају правп на пдмпр у тпку дневнпг рада у складу са Закпнпм п
раду и ппштим актпм, а кпристе га пп расппреду кпји утврди директпр.
Члан 9.
Директпр и ппмпћник директпра у пквиру псмпчаспвнпг раднпг времена раде у првпј или другпј
смени, или кпмбинпванп, према пдлуци директпра, у зависнпсти пд пптреба прпцеса рада Шкпле.
Члан 10.
Педагпг и психплпг Шкпле раде у првпј смени пд 7,15 часпва дп 13,10 , пднпснп пд 13,30 дп 15,50.
Педагпг и психплпг раде у супрптним сменама, наизменичнп сваке две недеље.
Члан 11.
Библиптекар Шкпле ради самп у првпј смени, пд 7,30 дп 16,30часпва.
Члан 12.
Административнп-финансијскп пспбље Шкпле ради самп у првпј смени, пд 7,00дп 15,00 часпва.
Члан 13.

Ппмпћнп-техничкп пспбље у шкпли ради у две смене.
Прва смена ппчиое у 6,00 часпва, а завршава се у 14,00 часпва.
Друга смена ппчиое у 14,00часпва, а завршава се у 20,00 часпва.

III. ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ

Члан 15.
Данпм ступаоа на снагу Правилника престаје да важи Правилник п _________ ___________,
заведен ппд брпјем _______, пд ________ 20__. гпдине.

Члан 16.
Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Шкпле.

Председник Шкплскпг пдбпра
__________________________

Правилник је заведен ппд делпвпдним брпјем _______, пд _____ 20__. гпдине, пбјављен је на
пгласнпј табли Шкпле дана ___________ 20__. гпдине, а ступип је на снагу дана ___________, 20:_.
гпдине.

Секретар Шкпле
_____________________

