ЗАКОН О ОСНОВАМА
СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
(,, Сл. гласник РС’’ бр. 88/2017 од 29.09.2017.год.)
ступио на снагу 07.10.2017.год.

РАЗЛОЗИ за доношење :
 усклађивање са новим и измењеним прописима
 ,, растерећење ’’ кровног закона;
 општи принципи, циљеви, компетенције и
исходи са ЕУ;

 измене одредби о НПС, ССОиОО; ЗУОВ и ЗВКОВ;
 јавно-приватно партнерство у образовању;

РАЗЛОЗИ за доношење:
 аутономија установе;
 прецизирати одговорности органа и лица ;
 норма наставника ; одузимање лиценце;
 престанак р.о. са 65 /15 год.;
 увођење дуалног образовања...

СТРУКТУРА ЗАКОНА:

 XIII глава /чл.210
ново: IX. Евиденције у
образовању и васпитању

НОВИНЕ:
I.




ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ (чл.1-16.):
кључне компетенције за целоживотно учење (чл.11)
опште међупредметне компетенције (чл.12)
право на образовање и за тражиоце држављанства ;

 образовно-васпитни рад обавља наставник практичне наставе,
координатор учења кроз рад и инструктор

II. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (чл.17.-29.)
време које ученик проводи у школи ( ,, оптерећење ученика ’’)
- часови обавезних предмета

-часови изборних програма ( ,, изборни предмети ’’ )
- време проведено у активностима

III. РАЗВОЈ , ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ
КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ( чл.30.-55.)
 састав и надлежност :
- НПС - 35 чланова (43) - САВЕТОДАВНА улога !
- заједница средњих стручних школа 1 члан ( 2 )
- ССО и ОО -17 чланова (21)

 формирање секторских већа
стручна тела чија је основна
функција утврђивање предлога стандарда квалификација у
одређеном сектору рада у складу са законом који утврђује
национални оквир квалификација.
 ЗВКОВ - центри :
1) Центар за осигурање квалитета рада установа;
2) Центар за испите;
3) Центар за међународна, национална испитивања и развојноистраживачке послове.

III./1
Обезбеђивање квалитета рада установе (чл.49.)

 проширено вредновање – став 2.
 проширени учесници самовредновања –став 5.
 извештај о самовредновању директор подноси :
➢ Наставничком већу ,
➢
савету родитеља,
➢
ученичком парламенту
➢
органу управљања,
➢
и на д л е ж н о ј ш к о л с к о ј у п р а в и

НОВИНА:
Директор (чл.126)
• ...2) је одговоран за
обезбеђивање квалитета,
самовредновање,
стварање услова за
спровођење спољашњег
вредновања,
остваривање стандарда
постигнућа и
унапређивање квалитета
образовно-васпитног
рада

Министар разрешава
директора установе,
ако је утврђено да
•... 10) није обезбедио
услове за ...спољашње
вредновање;
•... 11) је за време
трајања његовог
мандата школа два
пута узастопно
оцењена најнижом
оценом за квалитет
рада;

Одузимање лиценце
наставнику,
васпитачу и
стручном сараднику
(чл. 150)... 5) ако
одбије вршење
спољашњег
вредновања рада или
стручно-педагошког
надзора

III./2





оглед;
установе-вежбаонице;
статус модел установе ;
статус ресурсног центра.

IV.ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА И ЗАВРШНИ
ИСПИТИ (чл.56-78.)
-екскурзије, студијско путовање;

-оцењивање најмање четири пута у полугодишту;
-обавезност похађања припремне наставе –поправни
испит;

V. ПРАВА ДЕТЕТА И УЧЕНИКА , ОБАВЕЗЕ И
ОДГОВОРНОСТИ (чл.79 -88 )
ПРИГОВОР (чл.82 )

на ОЦЕНУ из
ПРЕДМЕТА и
ВЛАДАЊА у ТОКУ
ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

на ЗАКЉУЧНУ
оцену из
ПРЕДМЕТА И
ВЛАДАЊА на крају
I i II полугодишта

на ИСПИТ

р: ЗАВРШНИ разреди

24 часа
Одлучивање:
-ИЗЈАВА НАСТАВНИКА

/ достављање одлуке

р.3 дана

ПРИГОВОР НА ОЦЕНУ
 ОСНОВАН ПРИГОВОР:
 да оцена није јавно саопштена, образложена
 да оцењивање није у складу са прописима,

-ПОНИШТАВА ОЦЕНУ
-Формира комисију

-ПОЈАЧАВА ПЕДАГОШКОИНСТРУКТИВНИ РАД
-стручно усавршавање

Стручно педагошки надзор

ПРИГОВОР на ЗАКЉУЧНУ ОЦЕНУ
ОСНОВАН ПРИГОВОР:
 закључна оцена из предмета није изведена у складу са
прописима
 приговор из других разлога основан,

По ,, старом’’

Став 8. Уколико се утврди да закључна оцена ( ? )није
изведена у складу са прописима, директор поништава и
враћа оцену одељењском већу на разматрање и
закључивање

Одговорност родитеља (чл.84.)!
..........

2) за редовно похађање наставе;

3) за редовно похађање припремне наставе;
4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да
присуствује настави о томе обавести школу;
5) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка
спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом
релевантном документацијом;
6) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником;
7) за повреду забране из чл. 110-112. овог закона учињену од стране ученика;
8) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. закона;
9) да поштује правила установе.
 Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву
ради утврђивања одговорности родитеља

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ
ПОСТУПАК
 Објективни р. : 30 дана од учињене повреде / став 2.
 Субјективни р. : 8/2 дана од дана сазнања/ став 5. и 6.
 ПЕ-ПСИ заступник детета / Центар за социјални рад
 напомена у исписницу
 Увођење друштвено-корисног односно хуманитарног рада
- одвија се у просторијама школе или ван просторија
школе под надзором наставника, односно стручног
сарадника.

VI. УСТАНОВЕ, др. ОРГАНИЗАЦИЈЕ и ОРГАНИ УСТАНОВЕ
(чл.89-134.)
 оснивање по моделу ј-п партнерства за област О и В
 проширена делатност –ЈПОА
 аутономија установе: -увођење педагошке аутономије школе
-аутономије наставника као педагошког стручњака
- избор запослених
 релација запослени/запосленом
 нова забрана понашања које вређа углед, част и достојанство
(чл.112.) /подзаконски акт
 орган управљања:
-не може секретар или помоћник директора те установе
-нема проширеног састава
-не бира директора установе
 општински савет родитеља

УСЛОВИ И ИЗБОР ДИРЕКТОРА
 УСЛОВ: најмање 8 година рада у установи на пословима
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег
образовања.
• KОНКУРС
 ИЗБОР:

ШО
K

З

• р: 6m - 4m ,пре истека мандата директора
• КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР

• обрада к д, испуњеност законских услова,
• интервју са кандидатима, прибавља мишљење НВ
• Посебна седница-сви запослени o СВИМ
КАНДИДАTИМА-ТАЈНО
• Oбавезни чланови К.:наставник разредне наставе ?
• СТАТУТ: број чланова,састав и начин образовања
комисије

ИЗБОР ДИРЕКТОРА
K

• Цени и извештај просветног саветника / кандидат
• Није прописана обавеза достављања!!!

K

• Пријава лица које је претходно обављало дужност директора
установе !!
• ДУЖАН да достави резултате стручно-педагошког надзора и
оцену спољашњег вредновања

K

• ИЗВЕШТАЈ o спроведеном поступку ( садржи
достављену документацију и потребна мишљења )
• р.8 дана од дана завршетка поступка
ШО

ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ШО

M

M

• Прибавља мишљење НСНМ / р. 15д
• на основу Извештај » образложена листа СВИХ кандидата koji
испуњавају услове и ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
• Доставља министру ( +Извештај ), р.8д од дана достављања Изв.
• AПВ-прибавља сагласност надлежног органа /р:15д
• Врши ИЗБОР и доноси РЕШЕЊЕ o именовању /р: 30д

• Утврди:Поступак конкурса за избор директора није спроведен у
складу са законом,
• Да би избор било ког кандидата са листе коју сачињава ОУ могао да
доведе у питање несметано обављање делатности установе
• Р:8д доноси решење о поновном расписивању конкурса за избор
директора

СТАТУС ДИРЕКТОРА ( чл.124.)
 уговор о међусобним правима и обавезама, без заснивања
радног односа!
 мирује радни однос за време трајања два мандата и има
право да се врати на послове које је обављао пре
именовања ;
 престане дужност због истека мандата или на лични
захтев током трећег и сваког наредног мандата,
распоређује се на послове који одговарају степену и врсти
његовог образовања;
 ако нема одговарајућих послова, остварује права као
запослени за чијим радом је престала потреба, у складу са
законом.

VI. УСТАНОВЕ ...ОРГАНИ
в.д.директора
помоћник директора/може 100%
послови секретара
заједничка стручна служба

VII. ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ ( чл.135.-168.):
 измењен услов за заснивање р.о.(чл.120. став
1.тачка 5) );
 образовање из педагошких, психолошких и
методичких дисциплина
 образовање наставника /специјалистичке
струковне студије
 суспензија лиценце,
 одузимање лиценце -5 год./осим..
-захтев МП за поновно полагање

VII. ЗАПОСЛЕНИ У УСТАНОВИ
 преузимање ван листе и из друге јавне службе !
 конкурсна комисија за пријем у р.о.
ПРЕСТАНАК р.о.запосленог : 65/15 год.
 Норма непосредног рада наставника: 24 школска часа
непосредног рада са ученицима, од чега 20 часова наставе
обавезних предмета, изборних програма и активности, с тим да се
непосредни рад до 24 часа допуњује другим активностима (допунски,
додатни, индивидуални, припремни рад и други облици рада) у
складу са наставним планом;

ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ЗАПОСЛЕНОГ:
 Теже повреде радне обавезе ( чл.164.) :
ново: 13) неовлашћено присвајање, коришћење
и приказивање туђих података;
Брисано 8) непотпуно, неблаговремено и
несавесно вођење евиденције
 Писмено изјашњавање на закључак/ р:8 дана
 лакше повреде радне обавезе/начин и поступак
/општи акт
 нова дисц.мера -ПИСМЕНА ОПОМЕНА

VIII. НАДЗОР ( чл. 169.-173.):
 Инспекцијски надзор
IX. ЕВИДЕНЦИЈЕ У ОБРАЗОВАЊУ (чл.174.-184.):
 формирање ЈОБ-а , ,,електронски дневник’’ ( може )
X.ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ АП (чл.185.)
XI. ФИНАНСИРАЊЕ делатности установа (чл.186-190.)
 сопствени приходи од проширене делатности

XII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ ( чл.191-196.):

 Брисано: 15) не поступи по решењу просветног инспектора
 прекршајна одговорност родитеља! - 5.000 - 100.000 динара

 XIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ (чл.197.- 210.):
 започети поступци
 подзаконски акти донети до ступања на снагу овог закона примењују се
ако нису у супротности са овим законом, до доношења нових
подзаконских аката на основу овог закона.

 министар/подзаконски акти/р: 1 год.
 установа / р:6 месеци

ХВАЛА НА ПАЖЊИ !

17.11.2017.год.

Јелена Кујунџић, дипл.правник

