
ОШ ,,КАРАЂОРЂЕ,,
ВЕЛИКА ПЛАНА
Дел.бр.

На основу чл. 108. став 1. и 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број: 88/2017, у даљем тексту:
Закон) и члана 49. Статута Основне школе „Kaрађорђе,, Велика Плана дел.бр.236/1
од 16.03.2018.године (у даљем тексту:Школа), Школски одбор Школе на седници
одржаној 06.12.2018. године, донео је

ДОПУНУ

ПРАВИЛНИКА
О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И

БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И
СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОСНОВНА ШКОЛА

„Kaрађорђе,, Велика Плана
Дел.бр.303 од 28.03.2018.године

Члан 1.

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за
време боравка у Школи и за време извођења свих активности које организује
Школа (у даљем тексту: Правилник) дел.бр. 303 од 28.03.2018.године прописане су
мере, начин и поступак заштите ученикаШколе и начин њиховог спровођења.
Заштита и безбедност ученика спроводи се у складу са упутством које је прописао
министар надлежан за послове образовања и васпитања (Упутство за доношење
општег акта о заштити и безбедности деце и ученика у установама образовања и
васпитања Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 610-00-
953/2014-01 од 22.12.2014. године)

Члан 2.

Допуном Правилника из члана 1. прописују се и мере, начин и
поступак заштите ученика Школе и начин њиховог спровођења везано
за планирање превенције употребе дрога код ученика.

Заштита и безбедност ученика спроводи се у складу са упутством које је
прописао министар надлежан за послове образовања и васпитања (Стручно



упутсво Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр. 610-00-1/2018-01
/105 од 03.09.2018. године).

Члан 3.

Допуном Правилника се обезбеђује ученицима право на заштиту и безбедност:
1) у школској згради и школском дворишту;
2) на путу између куће иШколе;
3) ван школске зграде и школског дворишта - за време остваривања

образовно-васпитног рада или других наставних и ваннаставних активности које
организује Школа.

Ученици имају право на заштиту и безбедност од поступака других лица који
могу довести до употребе дрога.

Члан 4.

Школа је у обавези да планира и утврди годишњи програм здравствене
заштите ученика, као саставни део годишњег плана рада школе/школског
програма. Саставни део наведеног програма је план превенције употреба дрога.
Планом превенције планира се реализација активности са ученицима, родитељима
и наставницима, сарадња са другим институцијама и органима (МУП, Дом здравља,
Центра за социјални рад и др.)

Члан 5.

Одељењски старешина, предметни наставници и стручни сарадници су у
обавези су да у свакодневном контакту са ученицима, нарочито на часовима
одељењске заједнице и када са ученицима обрађују одговарајуће програмске
садржаје, ученике упознају са опасностима од употреба дроге.

Запослени, родитељи, односно други законски заступници и ученици
обавезни су да директору, помоћнику директора, дежурном наставнику или
другом овлашћеном лицу пријаве сваку појаву за коју посумњају да би могла да
укаже на коришћење дроге.

Члан 6.

Одредбе Правилника дужни су да поштују директор Школе(у даљем тексту:
директор), помоћник директора, сви запослени у Школи, ученици, родитељи,
односно други законски заступници и трећа лица када се налазе у школској
згради, школском дворишту или на другом месту на којем се остварује образовно-
васпитни рад или друга активност у организацији Школе.

Члан 7.

Неспровођење мера безбедности ученика од стране запослених,
прописаних Правилником, сматра се тежом повредом радне обавезе, за коју се
води дисциплински поступак, и за коју може да се изрекне новчана казна или
удаљење са рада у трајању до три месеца, или мера престанка радног односа,



уколико се неспровођење мера безбедности учини свесним нехатом, намерно или у
циљу прибављања себи или другоме противправне имовинске користи (сагласно
одредбама Правилника о дисиплинској и материјалној одговорности запослених
Школе).Дисциплинска одговорност запослених не искључује кривичну и
материјалну одговорност.

Понашање ученика које подразумева поседовање, подстрекавање, помагање,
давање другом ученику и употреба алкохола, дувана, наркотичког средстава или
психоактивних супстанци у школи, у школским и другим активностима које
организује Школа, сматра се тежом повредом обавеза ученика, за коју се води
васпитно-дисциплински поступак и изричу мере у складу са Правилником о
васпитно-дисциплинској одговорности ученика уШколи.

Члан 8.

Запослени, родитељи и ученици обавезни су да директору, помоћнику
директора, дежурном наставнику или другом овлашћеном лицу пријаве сваку
појаву за коју посумњају да би могла да укаже на употребу дрога.

Члан 9.

Посебна обавеза директора и помоћника директора је да повремено, без
претходне најаве, проверавају да ли се спроводе мере за остваривање заштите и
безбедности ученика.

Члан 10.

Школа ће одмах поднети пријаву надлежном органу ако се код ученика
примете знаци коришћења дрога –Дому здравља, полицијској станици, центру за
социјални рад, јединици локалне самоуправе.
ДиректорШколе дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду из чл 6.
овог предузети одговарајуће активности и мере у оквиру надлежностиШколе.

Члан 11.

Школа ће своје поступање када се посумња или утврди коришћење дрога
проступити спровођењу превентивних и интервентних активности, услова и
начина за процену ризика, начина заштите и других питања од значаја за заштиту,
у складу са посебним подзаконским актом.

Члан 12.

У оквиру плана појачаног васпитног рада и сарадње са родитељем, односно
другим законским заступником у оквиру васпитно-дисциплинског поступка,
установа може да иницира укључивање здравствених институција и стручњака из
здравственог сиситема(лекара, психолога, психијатара). У току поступка који се
води у установи, запослени су у обавези да обезбеде поверљивост података и да
превенирају стигматизацију и етикетирање ученика.



У случају сумње на употребу дроге међу ученицима, могуће је организовати
родитељске састанке на којима се родитељима даје информација да је у школи,
односно одељењу примећена могућност присуства употребе дроге или ризичног
обрасцс апонашања, које би могло резултирати оваквом злоупотребом.
Активности са ученицима се реализују у оквиру наставних и ваннаставних
активности.

Савет родитеља и општински савет могу да се укључују у планиране активности
и њихову органиазцију.

Члан 13.

Школа је дужна да планира струзчно усавршавање наставника/стручних
сарадника у циљу развијања компетенције за превентиван рад са ученицима и
родитељима.

Члан 14.
Завршне одредбе

Допуне Правилника ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној таблиШколе.

Председник школског одбора
_________________________

НенадМиленовић

Правилник је објављен на огласној табли дана .............................................године, а
ступа на снагу ..........................................године.

Секретаршколе


