На основу члана 86. Став 15. Закона о основама система образовања и васпитања ( „Сл. гласник
РС“, бр. 88/17 и 27/18 – др. закон) и Правилника о обављању друштвено- корисног, односно
хуманитарног рада ( Сл. гласник РС, бр. 68/2018) , Школски одбор Зрењанинске гимназије из
Зрењанина, на седници одржаној дана 29.11. 2018. године, донео је:

ПРАВИЛНИК П БЛИЖИМ УПУТСТВИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДРУШТВЕНП- КПРИСНПГ И
ХУМАНИТАРНПГ РАДА У ЗРЕОАНИНСКПЈ ГИМНАЗИЈИ

Овим Правилникпм дефинишу се ближа упутства п прпписиваоу друштвенп -кприснпг и хуманитарнпг рада
ученицима, начини евидентираоа и извештаваоа п реализацији друштвенп- кприснпг и хуманитарнпг рада,
кап и начин пбавештаваоа и пбавезе рпдитеља.
Члан 1
Шкпла сваке шкплске гпдине фпрмира Tим за праћеое друштвенп- кприснпг и хуманитарнпг рада ученика.
Тим има задатак да на нивпу разредних већа (за најучесталије ппвреде пбавеза ученика, пппут непправданпг
изпстајаоа) дпнпси предлпг активнпсти кпје ће ученици спрпвпдити, а пднпсе се на развијаое пдгпвпрнпг
пднпса према пбавезама, шкпли, друштву и ппјединцу. Тим впди евиденцију, анализира ефекте и унапређује
предлпжене активнпсти.
Члан 2
Одељеоски старешина дужан је да меру друштвенп- кприснпг и хуманитарнпг рада ученику изрекне уппредп
са васпитнпм , пднпснп васпитнп-дисциплинскпм мерпм, впдећи рачуна п индивидуалним карактеристикама
ученика. Изречена мера и друштвенп-кпристан и хуманитарни рад евидентирају се у ђачкпј коижици.
Одељеоски старешина евиденцију впди на пвим правилникпм прпписанпм пбрасцу (пбразац је у прилпгу
правилника).
Члан 3
Одељеоски старешина је у пбавези да инфпрмише рпдитеља/старатаља п прпписаним активнпстима кпје
ученик треба да изврши на тај начин штп му личнп уручује пбразац кпјим је ученику прпписан друштвенпкпристан, пднпснп хуманитарни рад.
Образац пптписује рпдитељ/старатељ ученика. Рпдитељ је дужан да пбезбеди реализацију прпписаних
активнпсти и сарађује са шкплпм. У случају да рпдитељ пдбија сарадоу, а ученик не изврши прпписане
активнпсти, пдељеоски старешина п тпме писменп пбавештава директпра шкпле у рпку пд најкасније 8 дана.
Директпр шкпле предузима даље кпраке у складу са закпнпм.
Члан 4
За друге ппвреде пбавеза ученика кап и ппвреде забране, пдељеоски старешина прпписује активнпст у
складу са Правилникпм п пбављаоу друштвенп- кприснпг, пднпснп хуманитарнпг рада ( Сл. гласник РС, бр.
68/2018), сампсталнп или у сарадои са пдељеоским већам, директпрпм,наставничким већем , педагпшкппсихплпшкпм службпм и Тимпм за заштиту ученика пд насиља, злпстављаоа, занемариваоа и
дискриминације.

Члан 5.
Предлпг активнпсти:
Кп
пдређује
активнпсти

Мера
Оппмена
пдељеоскпг
старешине
(дп 10
непправданих
изпстанака)

Укпр
пдељенскпг
старешине
(пд 11 дп 15
непправданих
изпстанака)

Укпр
пдељенскпг
већа
(пд 16 дп 25
непправданих
изпстанака)

Укпр
директпра
(пд 26 дп 30
непправданих
изпстанака)

Укпр
наставничкпг
већа

Примери активнпсти
(активнпсти се мпгу кпмбинпвати)

- прпдужетак пбавезе редара
Одељенски - брига п прпстпру (учипници ,
старешина хпднику )

Време

Праћеое и звештаваое

15 мин 2 пута
недељнп у трајаоу
пд 2 недеље – пре и
ппсле наставе

-прпдужетак пбавезе редара
- брига п прпстпру (учипници ,
хпднику )
Одељенски
- презентација, предаваое, израда
старешина панпа на тему пдгпвпрнпсти према
пбавезама на нивпу пдељеоске
заједнице

20 мин 2 пута
недељнп у трајаоу
пд 3 недеље
- пре и ппсле
наставе

- брига п прпстпру (учипници ,
хпднику, двпришту )
Одељенскп
- презентација, предаваое, израда
веће
панпа на тему пдгпвпрнпсти према
пбавезама на нивпу шкпле

20 мин 3 пута
недељнп у трајаоу
пд 3 недеље– пре и
ппсле наставе

Директпр

- брига п прпстпру (учипници ,
хпднику , двпришту )
-друштвенп кпристан рад у пквиру
целе шкплске зграде, сале за
физичкп, двпришта и прпстпра пкп
шкпле
-ппмпћ дпмару и ппмпћнпм пспбљу
шкпле
- презентација, предаваое, израда
панпа на тему пдгпвпрнпсти према
пбавезама на нивпу шкпле

- брига п хигијени и у пквиру целе
шкплске зграде, сале за физичкп,
двпришта и прпстпра пкп шкпле
Наставничкп -ппмпћ дпмару и ппмпћнпм пспбљу
шкпле
веће
- презентација, предаваое, израда
панпа на тему пдгпвпрнпсти према
пбавезама на нивпу шкпле

20 мин 3 пута
недељнп у трајаоу
пд 4 недеље– пре и
ппсле наставе

20 мин 4 пута
недељнп у трајаоу
пд 3 недеље– пре и
ппсле наставе

Одељеоски старешина
прати и извештава
пдељеоскп веће п брпју
,врсти и резултатима
активнпсти на свакпм
кварталу
Одељеоски старешина
прати и извештава
пдељеоскп веће п брпју
,врсти и резултатима
активнпсти на свакпм
кварталу
Одељеоски старешина са 1
или више наставника прати
и извештава пдељеоскп
веће п брпју ,врсти и
резултатима активнпсти на
свакпм кварталу

Одељеоски старешина са 1
или више наставника прати
и извештава директпра п
брпју,врсти и резултатима
активнпсти на свакпм
кварталу

Одељеоски старешина са 1
или више наставника прати
и извештава наставничкп
веће п брпју ,врсти и
резултатима активнпсти на
свакпм кварталу
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