На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања
(“Службени гласник РС”, број 72/09,52/11 И 55/13) и члана 58. став 1. тачка 1) Статута ОШ „Иво
Андрић“ (дел.бр.1236. од 26.12.2013.) Школски одбор Основне школе „Иво Андрић“у Београду, на
седници одржаној 26.02.2015. године, једногласно са 7 гласова „за“ донео је

О Д Л У К У
о изменама и допунама
СТАТУТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ИВО АНДРИЋ“ БЕОГРАД

Члан бр. 1.
Члану 105. додаје се тачка 6.која гласи:
-

Тим за професиналну оријентацију

Члан бр. 2.
Члану 109 додаје се члан 109 а који гласи:
Тим за професионалну оријентацију
Ради праћења индивидуалних склоности ученика и пружања помоћи ученицима и њиховим
родитељима, односно старатељима у избору средње школе и занимања, директор образује Тим за
професионалну оријентацију, у чијем саставу су стручни сарадници и наставници који су
одељењске старешине одељења ученика седмог и осмог разреда.
Тим се образује за сваку школску годину.
Тим саставља план рада који је део Годишњег плана рада школе и подноси извештаје о
његовој реализацији који су део Годишњег извештаја о раду школе.
Тим за професионалну оријентацију реализује програм професионалне оријентације за
ученике седмог и осмог разреда.
Програм садржи следеће елементе:
1. Подршка ученику у реалном сагледавању способности и особина личности – самоспознаја;
2. Информисање ученика о занимањима
3. Упознавање ученика са могућностима школовања
4. Реални сусрети са светом рада
5. Испитивање свих заинтересованих ученика осмог разреда неким од стандардизованих тестова
професионалних опредељења или интересовања
6. Пружање повратне информације ученицима о резултатима теста
7.Професионално саветовање са заинтересованим ученицима у циљу доношења адекватне одлуке
о избору занимања
8. Припрема и праћење уписа ученика у средње школе
Седнице Тима за професионалну оријентацију сазива и њима руководи руководилац Тима
којег бирају чланови тог органа између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја
чланова.

О свом раду Тим води записник у посебној свесци.
За свој рад Тим одговара директору Школе и Наставничком већу.

Члан бр. 3.
БРИШУ СЕ ЧЛАНОВИ: 118),119),120), 122), а члан 121) се мења и гласи:
У Школи се ученику осмог разреда на крају сваке наставне године додељује посебна
похвала „Ученик генерације и „Спортиста генерације“.
Критеријуми избора и поступак су детаљно регулисани посебним Правилником о
награђивању ученика ОШ „Иво Андрић“.
Члан бр. 4.
Члану 177. Ставу 1. додаје се тачка 6. и 7. које гласе:
-

Школа има своју интернет страну преко које поред огласне табле обавештава запослене,
родитеље и ученике а која гласи: www.osivoandric.rs
Школа ће у складу са чланом 52. Закона о основном образовању и васпитању водити
летопис школе за сваку школску годину о активностима школе и реализацији образовноваспитног рада и представљати школу.

Члан бр. 5.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 179. Став 2. се мења и гласи:
Измене и допуне Статут ОШ «Иво Андрић» ступају на снагу 8 дана од дана
објављивања на огласној табли Школе.
Ступањем на снагу ових измена и допуна Сатута ОШ «Иво Андрић» престају да
важе измењене одредбе из Статуа ОШ «Иво Андрић» дел.бр. 1236 од 26.12.2015. године а
остале неизмењене одредбе овог Статута остају и даље на снази и примењују се.
Дел.бр.251од 26.02.2015.
Председник Школског одбора
___________________________

Сузана Бранковић Павловић
Овае измене и допуне Статута ОШ „Иво Андрић“ објављене су на огласној табли Школе дана
27.02.2015. год. а ступиле су на снагу дана 08.03.2015.године
Секретар школе,
Љубица Милошић

