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На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл.гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 –
др.закон, 10/2019 и 6/2020) и члана 77. став 1. тачка 1. Статута ОШ
“Драган Лукић“ дел.бр. 318 од 30.05.2019. године, Школски одбор
Oсновне школе "Драган Лукић" на седници дана 22.02.2021. године
доноси
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДРАГАН ЛУКИЋ“
Члан 1.
Овим изменама и допунама мења и допуњује се Статут Основне школе
„Драган Лукић“ бр. 318 од 30.05.2019. године (даље: Статут).
Члан 2.
Члан 53. став 3. Статута мења се и гласи:
„Школа има могућности да у целодневну наставу у школској години
упише 90 ученика, распоређених у три одељења.“
Члан 3.
Након члана 53. став 3. Статута додаје се став 4. који гласи:

„Молбе родитеља, односно старатеља за упис у целодневну наставу
достављају се школи од 01.марта до 25. марта у текућој години у којој
се врши упис.“
Члан 4.
Након члана 53. став 4. Статута додаје се став 5. који гласи:
„Упис ученика у целодневну наставу врши се на основу поднетих
молби родитеља, односно старатеља и процене педагошко –
психолошке службе о спремности ученика за такав вид наставе.“
Члан 5.
Након члана 53. став 5. Статута додаје се став 6. који гласи:
„Предност при упису у целодневну наставу имају:
деца родитеља који самостално врше родитељско право и који су
запослени (потребно је приложити доказ о самосталном вршењу
родитељског права и потврду послодавца о запослењу),
деца чија су оба родитеља запослена (потребно је приложити
потврду послодавца о запослењу за оба родитеља).“
Члан 6.
Након члана 53. став 6. Статута додаје се став 7. који гласи:
„У случају да школа прими молбе за упис у целодневну наставу за
више од 90 ученика, приликом одлучивања о упису, узимаће се у обзир
редослед пријема молби.“
Члан 7.
Након члана 53. став 7. Статута додаје се став 8. који гласи:
„Школа ће родитеље, односно старатеље обавестити о одлуци по
њиховим молбама до 01. априла текуће године у којој се врши упис.“

Члан 8.
Члан 112. став 18. Статута мења се тако да сада гласи:
„Процес уписа и решавања молби за упис деце која територијално не
припадају школи и молби за целодневну наставу реализује уписна
комисија коју чине: директор/помоћник директора, секретар и педагог
школе.“
Члан 9.
Досадашњи члан 112. став 18. и 19. Статута сада је став 19. и 20. истог
члана Статута.
Члан 10.
Ове измене и допуне Статута ступају на снагу осмог дана од
објављивања на огласној табли и интернет страници школе.
На интернет страници и огласној табли школе биће објављене дана
23.02.2021. године.

У Београду, фебруар 2021. године.
Председник школског одбора
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