
План излагања наставне теме односно јединице из предмета Школско право и 

администрација за термин: четвртак 9.04.2020. год. 

 

I ШКОЛСКО ПРАВО 

1. Школско право у најопштијем смислу обухвата прописе којима се уређује систем 

предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања. 

2. Прописима из ове области се уређује делатност образовања и васпитања, њени општи 

принципи и циљеви установе које се њима баве као и субјекти који се баве образовно 

васпитним радом-наставници, васпитачи и стручни сарадници. 

3. Установе које се баве васпитно-образовним радом су предшколске (вртићи), у основном 

образовању основна школа: (музичка, балетска, за образовање одраслих и ученика са 

сметњама у развоју) и у средњем образовању - средње школе, гимназија, мешовита школа, 

уметничка школа, школа за образовање одраслих и ученика са сметњама у развоју. 

4. За оснивање установе образовања и васпитања односно добијање дозволе за рад 

потребно је да се испуне следећи услови: 

- да постоји потреба услови за рад - простор, опрема и наставна средства 

- наставници, васпитачи и сарадници 

- обезбеђени хигијенско технички услови за рад 

5. Установа води евиденцију, издаје јавне исправе а својим статутом уређује своју 

организацију, начин рада у управљања, своје седиште и органе управљања и руковођења и 

др. 

6. Установе образовања и васпитања уживају аутономију која обухвата: 

- доношење статута, програма васпитања и образовања, развојног и годишњег плана рада; 

- доношење плана стручног усавршавања и професионалног развоја наставног и васпитног 

особља; 

- самовредновање рада установе,  

- избор запослених и представника запослених у органима управљања 

- уређење унутрашње организације и рада стручних органа 

 



II ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

Установе образовања и васпитања имају своје органе управљања и руковођења, стручне и 

саветодавне органе 

1. Орган управљања установе је у предшколској установи управни одбор, а у школи 

школски одбор 

2. Орган управљања има 9 чланова и он је трипартитан и чине га 3 целине: представници 

запослених (3), представници родитеља (3) и представници локалне самоуправе (3). Ове 

чланове органа управљања именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе у 

складу и на начин предвиђен законом. 

3. Мандат органа управљања траје четири године и они су надлежни да донесу: 

- статут и друга општа акта установе и правила понашања,  

- предшколски и школски односно васпитни програм; 

- финансијски план установе; 

- усвоје извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, 

односно наставе у природи; 

- план стручног усавршавања запослених 

- расписују конкурс и бирају директора установе; 

- одлучују по жалбама односно приговорима на одлуку првостепеног органа и обављају 

друге послове у складу са законом и статутом 

 

III ОРГАН РУКОВОЂЕЊА УСТАНОВЕ 

 

1. Установом руководи директор који мора да испуњава законом предвиђене услове за рад 

у предшколској и школској установи. 

2. Ти услови се односе на то да директор мора да има потребно образовање за васпитача 

односно наставника, дозволу за рад, обуку и положен испит за директора установе као и 

потребно радно искуство. 

3. Директора установе, бира орган управљања на период од 4 година а на основу конкурса 

и по прибављеном мишљењу васпитно-образовног односно наставног већа, с тим да на ту 



одлуку органа управљања обавезно даје сагласност министар образовања у року од 30 

дана. 

4. Директор установе одговара за законитост рада установе као и што:  

- планира и организује остваривање програма образовања и васпитања; 

- стара се о осигурању квалитета рада установе и самовредновању њеног рада; 

- одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом; 

- сарађује са органима локалне заједнице, 

- планира и прати стручно усавршавање и спроводи поступак за стицање звања 

наставника, васпитача и стручног сарадника; 

- стара се о извршавању налога просветног инспектора; 

- стара се о тачном уносу података и ажурности базе података установе као и што обавља 

друге послове предвиђене законом и статутом установе. 

 

III СТРУЧНИ ОРГАНИ УСТАНОВЕ 

 

1. Стручни органи предшколске установе су: васпитно-образовно веће, стручни активи 

васпитача и медицинских сестара, актив за развојно планирање и други стручни активи и 

тимови. 

2. Стручни органи школе су: наставничко веће, одељенско веће, стручно веће за разредну 

наставу, стручно веће за области предмета, стручни актив за развојно планирање и развој 

школског програма као и други стручни активи и тимови. 


