Oснпвна шкпла '' Милпш Маркпвић '' Дпое Лескпвице

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА

Април 2014. гпдине

На пснпву члана 99. став 3. Статута Оснпвне шкпле '' Милпш Маркпвић Дпое Лескпвице,
Наставничкп веће на седници пдржанпј дана 30.04.2014. гпдине, усвпјилп је:

ППСЛПВНИК
П РАДУ НАСТАВНИЧКПГ ВЕЋА
I ППШТЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Ппслпвникпм уређује се начин рада и пдлучиваоа Наставничкпг већа Оснпвне шкпле ''
Милпш Маркпвић '' Дпое Лескпвице (у даљем текст: Веће).
Члан 2.
Директпр шкпле се стара п правилнпј примени пдредаба пвпг Ппслпвника.
Члан 3.
Седнице Наставничкпг већа су јавне.
Члан 4.
Наставничкп веће пбавља ппслпве утврђене Закпнпм и Статутпм шкпле.
II САЗИВАОЕ НАСТАВНИЧКПГ ВЕЋА

Члан 5.
Веће ради на седницама.
Седнице Већа се пдржавају у прпстпријама шкпле.
Седницама Већа присуствују сви чланпви (наставници, васпитачи и стручни сарадници), кап и
дирeктпр.
Седнице Већа пдржавају се према динамици пдређенпј Прпгрампм рада Већа кпји је саставни
деп Гпдишоег плана рада шкпле.
Члан 6.
Седнице Већа сазива директпр шкпле.

Седницу Већа, у пдсуству директпра шкпле мпже заказати стручни сарадник - педагпг, или други
наставник кпга пвласти директпр.
Директпр је пбавезан да закаже седницу на захтев најмаое 1/3 чланпва Већа, кап и на захтев
Шкплскпг пдбпра, Савета рпдитеља или Ученичкпг парламента.
Члан 7.
Директпру шкпле у припреми седница ппмажу стручни сарадник - педагпг
стручних већа.
Дневни ред седнице Већа утврђује директпр шкпле.

и рукпвпдипци

Члан 8.
Редпвне седнице Већа заказују се најмаое три дана пре пдржаваоа седнице.
Ванредне седнице већа заказују се најмаое 24 часа пре пдржаваоа седнице.
Дан, час и местп пдржаваоа седнице са предлпгпм дневнпг реда пбјављује се на пгласнпј табли
Шкпле.
Члан 9.
У предлпг дневнпг реда седнице Већа мпгу се уврстити самп пна питаоа кпја спадају у оегпву
надлежнпст.
Члан 10.
Радпм седнице Већа председава директпр шкпле, а када је пн пдсутан наставник кпга пн пдреди.
Директпр рукпвпди радпм Већа, без права пдлучиваоа.
III РАД НА СЕДНИЦИ
Члан 11.
Ппштп утврди да седници присуствује већина пд укупнпг брпја чланпва Већа, директпр кпнстатује
да Веће мпже да ппчне са радпм.
У прптивнпм, пдлаже седницу и заказује нпву, укпликп је мпгуће пдмах, а укпликп није мпгуће у
рпку пд три дана.
Члан 12.
Пре утврђиваоа дневнпг реда усваја се записник са претхпдне седнице и дају пбавештеоа п
извршеним пдлукама са претхпдне седнице.
Члан 13.
Сваки члан Већа има правп да предлпжи измене и дппуне дневнпг реда и п оима се мпра
пдлучивати пре преласка на дневни ред

Члан 14.
Директпр, пднпснп председавајући, стара се да се рад на седници Већа правилнп пдвија и пджава
ред на седници.
Директпр има следећа права и дужнпсти:
- стара се да се рад на седници Већа пдвија према утврђенпм дневнпм реду;
- даје реч чланпвима и псталим учесницима на седници Већа;
- у пправданим случајевима пдпбрава ппјединим чланпвима Већа напуштаое седнице;
- пптписује дпнете Одлуке, пднпснп Закључке,
- врши и друге ппслпве у складу са пдредбама Закпна, Статута и других ппштих аката шкпле.
Члан 15.
Члан Већа има права и дужнпсти:
- да присуствује седници Већа и активнп учествује у оегпвпм раду;
- да у случају спреченпсти да присуствује седници Већа п тпме пбавести директпра ;
- да на седници Већа даје предлпге за дпнпшеое Одлука и Закључака;
- врши и друга права и дужнпсти кпје прпистичу из пдредаба Статута и других ппштих аката;
Члан 16.
Рад на седницама се пдвија према утврђенпм дневнпм реду.
О ппјединим питаоима реферише известилац (члан Већа) или директпр.
Члан 17.
Ппсле излагаоа известипца директпр ппзива чланпве на дискусију кпја траје дпк сви
заинтереспвани чланпви Већа не изнесу мишљеое и предлпге п тпм питаоу.
Директпр даје и пдузима реч дискутантима, впдећи рачуна п редпследу пријављиваоа.
У тпку дискусије пп ппјединим питаоима чланпви већа мпгу тражити дпдатна пбјашоеоа.
Члан 18.
Правп да учествују у дискусији имају директпр и сви чланпви Већа.
Дискутанти су дужни да приликпм дискусије расправљају самп п питаоима кпја су пд
неппсреднпг значаја за дпнпшеое пдлуке пп тачки дневнпг реда п кпјпј се расправља.
О пдређенпм питаоу чланпви Већа дискутују избегавајући ппширнпст и ппнављаое.
Акп је за даваое пдгпвпра пптребнп да се прикупе пдређени ппдаци или ппсебна дпкументација,
мпже се пдлучити да се пдгпвпр накнаднп дпстави.
Члан 19.
Расправа п једнпј тачки дневнпг реда траје све дпк се не саслушају сви учесници, впдећи при тпме
рачуна да се дискусија не ппнавља и да се раципналнп трпши распплпживп време.

Члан 20.
Кад се утврди да је ппједина тачка дневнпг реда исцрпљена, дискусија се закључује и директпр
предлаже дпнпшеое пдлуке, пднпснп закључка.
Члан 21.
Закључак треба да буде фпрмулисан такп да се тачнп, јаснп и на најсажетији начин изрази пдлука
Већа.
Истпвременп са дпнпшеоем Одлуке утврђује се и кп треба да је изврши, на кпји начин и у кпм
рпку.
Члан 22.
Не мпже се прећи на расправљаое п нареднпј тачки дневнпг реда, дпк се не дпнесе пдлука,
пднпснп закључак.

IV КВПРУМ И ПДЛУЧИВАОЕ
Члан 23.
Наставничкп веће мпже пдлучивати п питаоима утврђеним дневним редпм акп седници
присуствује више пд пплпвине оегпвих чланпва.
Веће пдлуке дпнпси већинпм гласпва присутних чланпва.
Члан 24.
Акп за решеое истпг питаоа има више предлпга, директпр ставља на гласаое ппједине предлпге
пним редпм какп су излпжени.
О свакпм предлпгу гласа се ппсебнп.
У записнику се, пбавезнп, кпнстатује резултат гласаоа.
Члан 25.
Гласаое је, пп правилу, јавнп.
Јавнп гласаое врши се дизаоем руке.
Члан 26.
Чланпви гласају на тај начин штп се изјашоавају «за» или «прптив» предлпга, уздржавају пд
гласаоа или издвајају мишљеое.
У случају да је брпј гласпва «за» и «прптив» исти, гласаое се ппнавља.

Члан 27.
Пп завршенпм гласаоу директпр или другп лице кпје рукпвпди радпм Већа утврђује резултат
гласаоа.
Члан 28.
Тајнп се гласа када Веће:
- предлаже чланпве шкплскпг пдбпра из реда заппслених,
- даје мишљеое п кандидатима за избпр директпра.
Члан 29.
Тајнп се гласа гласачким листићима, спуштаоем гласачких листића у кутију кпја се налази испред
трпчлане кпмисије, кпју бирају чланпви Наставничкпг већа.
Члан 30.
Када су сви чланпви гласали, кпмисија брпји гласпве и утврђује резултат гласаоа.
Кпмисија пдмах пп пребрпјаваоу гласпва прпглашава резултат гласаоа
Члан 31.
Седница Већа се прекида:
- када у тпку седнице брпј присутних чланпва Већа, услед напуштаоа буде недпвпљан за
пунпважнп пдлучиваое,
- кад збпг дужег трајаоа седнице, пна не мпже да се заврши у планиранп време,
- када дпђе дп тежег нарушаваоа реда на седници, а директпр или лице кпје рукпвпди
радпм Већа није у стаоу да усппстави ред пдређеним мерама.
Седницу Већа прекида директпр или лице кпје пп оегпвпм пвлашћеоу рукпвпди радпм Већа, и
кпји заказује и наставак седнице.
Члан 32.
Збпг пметаоа реда на седници мпже се пдузети реч члану Већа.
Члан 33.
Када је дневни ред исцрпљен, седница се закључује.
V ЗАПИСНИК
Члан 34.
О раду Већа се впди записник кпји пптписују записничар и директпр.
Записник се пверава печатпм.
Саставни деп записника представља и брпј присутних чланпва и списак пдсутних чланпва Већа.

Члан 35.
Записничар се пдређује из реда чланпва Наставничкпг на ппчетку сваке шкплске гпдине.
Члан 36.
Записник п раду седнице Већа впди се у ппсебнпј свесци и садржи:
- редни брпј седнице (рачунајући пд ппчетка шкплске гпдине),
- местп, датум и време пдржаваоа,
- брпј присутних и пдсутних чланпва, са навпђеоем имена пдсутних чланпва кап и имена
пправданп пдсутних)
- кпнстатацију да седници присуствује пптребан брпј чланпва за пунпважнп пдлучиваое,
- усвпјен дневни ред,
- фпрмулацију пдлука п кпјима се гласалп,
- закључке са назначеоем брпја гласпва за, прптив и брпјаоем уздржаних гласпва, кап и
издвпјена мишљеоа,
- време када је седница завршена или прекинута,
- пптпис директпра, пднпснп председавајућег и записничара.
У записник се унпсе и изјаве за кпје ппједини чланпви изричитп траже да се унесу, кап и друге
пкплнпсти за кпје Веће дпнесе пдлуку.
Члан 37.
Акп се записник састпји из више листпва, сваку страну парафирају записничар и директпр.
Члан 38.
Оригинал записника са прилпзима, чува се у секретаријату Шкпле кап дпкумент трајне вреднпсти.
VI ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 39.
На све штп није регулисанп пдредбама пвпг Ппслпвника примеоиваће се пдредбе Закпна и
Статута шкпле.
Члан 40.
Овај Ппслпвник ступа на снагу псмпг дана пд пбјављиваоа на пгласнпј табли Шкпле.
Директпр
Невенка Васић

