На основу члана 99., 100. и 119. Закона о основама система образовања и васпитања
(,,Службени гласник РС “, бр.88/17 и 27/18, даље: Закон), и члана 94. и 171. Статута,
Школски одбор Музичке школе ,,Ватрослав Лисински,, Београд, на 2. седници одржаној
дана 28.11.2018. године, једногласно / гласовима ___ чланова, донео је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА бр. 1
Члан 1.
Члан 158. Статута мења се и гласи:
Лакше повреде радних обавеза и дужности су:
1. неизвршавање и несавесно или неблаговремено извршавање радних обавеза које су предвиђене
Решењем о 40 часовној радној недељи, Правилником о систематизацији радних места и другим
општим актима школе;
2. неблаговремени долазак на посао/час и одлазак с посла/часа пре истека радног времена/часа или
неоправдано одсуствовање са рада у току радног времена за време када је обавезна присутност;
3. неоправдано одсуствовање с посла за време када је обавезно присуство (неприсуствовање
седницама стручних органа, комисија, актива, тимова, педагошког колегијума и др.) или ометање
седница органа школе;
4. неоправдани изостајање са организованог стручног усаваршавања;
5. неоправдани изостанак с посла један радни дан;
6. самовољно напуштање часа или испита, пре истека часа/ испита;
7. необавештавање ученика, родитеља и трећих лица о њиховим правима и обавезама;
8. непостојање писане припреме за сваки час и дневног, месечног и годишњег плана рада;
9.кашњења дужа од недељу дана за израду извештаја о раду;
10. неблаговремено предавање планова рада;
11. непоседовање, односно неажурно вођење педагошке свеске;
12. нечитко вођење педагошке документације и евиденције;
13. невршење дежурства по утврђеном распореду;
14. коришћење мобилног телефона за време часа;
15. непоштовање одредби закона и других општих аката којима се регулише начин и поступак
оцењивања;
16. одбијање писменог радног налога директора школе;
17. нечитко и неуредно уписивање садржине часа тако да се на основу записа не може утврдити
садржај часа;
18. одбијање да прими ученика на час или избацивање ученика са часа;
19. несавесно чување службених списа, аката или података у вези са радом;
20. непријављивање или неблаговремено пријављивање кварова на наставним средствима,
апаратима, инсталацијама и другим средствима, штетама и опасностима по безбедност и услове
рада ученика, запослених и трећих лица;
21. необавештавање о пропустима у вези са заштитом и безбедношћу на раду;
22. изазивање и прикривање материјалне штете, мањег обима до 5.000 дин., као и коришћење
средстава школе и потрошног материјала у сопствене уместо у службене сврхе;
23. неблаговремено пријављивање боловања и неблаговремено достављање потврде лекара о
привременој спречености за рад;

24. недолично понашање према другим запосленима, ученицима, родитељима и трећим лицима,
односно понашање супротно одредбама општих аката школе (свађа, вређање, игнорисање,
отворена нетрпељивост,...)
а које не представља тежу повреду радних обавеза или повреду забране;
25. самовољно мењање распореда часова и распореда полагања испита без знања директора;
26. одбијање сарадње са другим запосленима због личне нетрпељивости или других неоправданих
разлога;
27. ометање или спречавање другог запосленог у извршавању својих радних обавеза;
28. пушење у просторијама Школе, школском дворишту или на др. местима где је пушење
забрањено;
29. неоправдано неодазивање или изостајање са јавне расправе запосленог који је позван као
сведок у поступку за утврђивање дисциплинске одговорности другог запосленог;
30. неуредно и неблаговремено вођење дневника, односно електронског дневника рада и матичне
књиге тако што се: не уписују оцене, изостанци ученика, не уписују часови, не води записник о
одржаном одељењском већу и о четири обавезна родитељска састанка, не попуњавају странице,
табеле и рубрике, не уписују оправдани и неоправдани изостанци, не уписују изречене васпитне и
васпитно дисциплинске мере ученицима у ђачку ксижицуи сл., а што не представља тежу повреду
радне обавезе;
31. одбијање вршења надзора над учеником коме је одређен друштвено-користан рад и
хуманитарни рад;
32. неотклањање узрока који угрожавају безбедност и услове рада ученика, запослених и трећих
лица;
33. обављање приватног посла за време рада;
34. неоправдано пропуштање запосленог да у року од 24 часа обавести о спречености доласка на
посао;
35. необавешавање о промени адресе пребивалишта, презимена, или других података значајних за
вођење евиденција из радног односа које има штетне последице или омета друге запослене у раду;
36. неовлашћено вршење послова, службених и других радњи које нису ни накнадно одобрене од
стране директора или другог надлежног лица;
37. непристојно понашање и/или одевање у просторијама Школе, школском дворишту или на другом
месту на којем се изводи образовно-васпитни рад;
38. непоштовање Правила понашања Музичке школе ,,Ватрослав Лисински,,;
39. кршење права ученика које не спада у теже повреде радних обавеза или повреде забрана или
непријављивање директору или Школском одбору кршења права ученика.
40. и друге повреде радне обавезе у складу са законом и општим актима Школе

Члан 2.
Одлука о изменама и допунама Статута бр. 1. ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања на огласној табли школе.
Председник Школског одбора
М.П.

__________________________
Душица Радуловић

Одлука о изменама и допунама Статута бр. 1. објављена је на огласној табли школе дана
______ 2018. године, ступа на снагу дана _______ 2018. године.
Секретар школе
____________________
Биљана Столић

