3. Школски одбор
Члан 84.
Школски одбор је орган управљања у школи.Школски одбор има девет чланова:три
представника јединице локалне самоуправе,три представника запослених школе, и три
представника Савета родитеља.
Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће а из реда
родитеља савет родитеља ,тајним изјашњавањем.Председника и друге чланове
Школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе по
предлогу овлашћеног предлагача.

Члан 85.
Чланови школског одбора именују се на период од четири године.
Поступак за именовање чланова школског одбора покреће се најкасније два месеца пре
истека мандата претходно именованим члановима.
За члана Школског одбора не може бити предложено лице које би могло да заступа
интересе више структура , лице чији су послови, дужност или функција неспојиви са
обављањем послова у Школском одбору као и лице које је већ именовано за члана органа
управљања друге установе.
Члан 86.
Тајно изјашњавање за предлог представника наставничког већа за чланове Школског
одбора врши се на седници.
Наставничко веће именује комисију од три члана која ће спровести поступак тајног
изјашњавања.О поступку и резултату тајног изјашњавања води се записник.Записник
потписују сви чланови комисије.Наставничко веће на седници сачињава листу предложених
кандидата из реда свих запослених школе по азбучном реду,која мора да има најмање пет
предложених кандидата.
За поступак тајног изјашњавања обезбеђује се гласачка кутија и број гласачких листића
једнак броју чланова наставничког већа.Чланови наставничког већа се тајно изјашњавају
заокруживањем редног броја испред имена кандидата са гласачког листића и то за најмање
три кандидата.Уколико се не заокружи предвиђен број кандидата ,гласачки листић је
неважећи.
Резултат гласања објављује председник комисијеЗа представнике запослених школе у
Школском одбору сматра се да су изабрани кандидати са највећим бројем гласова,по
редоследу добијених гласова..
Члан 87.
Уколико се по објављеним резултатима тајног изјашњавања утврди да два или више
кандидата имају једнак број гласова,те се на основу таквог резултата не могу одредити сва
три члана, гласање ће се поновити само за те кандидате.
Поступак поновног гласања спроводи иста комисија
на продужетку седнице.Уколико се
утврди да више кандидата и по поновљеном изјашњавању има једнак број гласова ,цео
поступак тајног изјашњавања се понавља на наредној седници.
Поступак тајног изјашњавања Савета родитеља за чланове Школског одбора као своје
представнике ,спроводи се на исти начин као и за представнике запослених школе.
Члан 88.
Школски одбор Школе:
1. доноси Статут, Правила понашања у Школи Правилник о безбедности и заштити ученика
ученика и друге опште акте;

2. доноси школски програм, развојни план, годишњи програм рада и усваја извештаје
о њиховом остваривању;
3. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике;
4. доноси финансијски план установе;
5. одлучује о давању у закуп школских просторија,
6. одлучује о узимању и давању кредита;
7. брине се о потпуном, благовременом и тачном информисању запослених о
питањима значајним за живот и рад Школе;
8. усваја извештај о пословању, извештај о раду школе, извештај о раду директора школе,
годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
9. расписује конкурс и бира директора јавним или тајним гласањем.
10. разматра исходе образовања и васпитања и предузима мере за побољшање услова
рада и остваривање образовно-васпитног рада;
11.именује чланове Стручног актива за развојно планирање;
12. доноси програм мера заштите и унапређења радне и животне средине;
13.прописује мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика за време
остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује
установа, у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе;
14.додељује награде ученицима Школе;
15.доноси Пословник о свом раду;
16.одлучује по жалби, односно приговору на решење директора;
17.Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и ови Статутом.
Члан 89.
Школски одбор доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.
Школски одбор одлучује да ли ће да о кандидатима за директора школе, се изјашњавати
јавним или тајним гласањем.Уколико се Школски одбор одлучи за тајно изјашњавање
спроводи се следећи поступак: На гласачким листићима кандидати се наводе редоследом
утврђеним на листи кандидата,по азбучном реду,испред сваког имена ставља се редни
број.Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата за кога се
гласа.Тајним гласањем руководи,гласачке листиће и гласачку кутију припрема и врши друге
потребне радње Комисија од три члана одређена од стране Школског одбора из редова
својих чланова.
Резултате тајног гласања утврђује Комисија из претходног става и о томе саставља
записник. Кандидат који је добио већину гласова, сматра се изабраним кандидатом за
директора школе.
Седницама Школског одбора присуствују и учествују у њиховом раду представник
ученичког парламента и представник синдиката у Школи, без права одлучивања.
За обављање послова из своје надлежности Школски одбор одговара органу који га
именује и оснивачу.
Члан 90.
Скупштина Града Београда разрешиће пре истека мандата поједине чланове,
председника или цео Школски одбор:
- на лични захтев члана;
- ако орган управе доноси незаконите одлуке;
- ако члан Школског одбора неоправданим одсуствовањима или несавесним радом
онемогућава рад органа управљања;
- ако се у поступку преиспитивања акта о именовању утврде неправилности.
Члан 91.

Министар именује привремени Школски одбор Школе ако председника и чланове
органа управљања не именује Скупштина Града Београда до истека мандата претходно
именованим члановима Школског одбора.
Мандат привременог органа управљања установе траје до именовања новог.
Члан 92.
Школски одбор одлучује о питањима из своје надлежностима на својим седницама.
Школски одбор може одржати седницу и доносити одлуке само ако је присутна већина од
укупног броја чланова Школског одбора.
Члан 93.
Седнице Школског одбора су јавне.
Изузетно, седница може бити затворена за јавност кад је то законом и овим Статутом
утврђено.
Члан 94.
На седници Школског одбора води се записник, који потписује председник Школског
одбора и записничар.

Члан 95.
Начин рада Школског одбора ближе се уређује Пословником о раду Школског
одбора.
Члан 96.
Школски одбор може образовати своја стална или повремена помоћна тела (комисије,
радне групе и сл.).
Састав помоћног тела, надлежност и рок за извршавање задатака утврђује се одлуком о
образовању помоћног тела.
Помоћна тела не могу бити облашћена за одлучивање, нити им Школски одбор који их
образује може пренети своја овлашћења за одлучивање.
Помоћна тела помажу у раду Школског одбора који их је образовао.
Члан 97.
Школски одбор може образовати комисије и друга стручна и радна тела.

