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1. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОЋУ РАДА
Адреса: Топличина број 1 Крушевац.
Web презентација: www.gimnazija.edu.rs
Електронска адреса: e-mail: gimnazijaks@gmail.com
Шифра делатности: 8531
Матични број: 07102968
Жиро рачун: 840-1119660-64
ПИБ: 101314207
ЈББК: 01704
Контакт телефон: 037/419-401
Радно време: од 7-15 часова сваког радног дана
Лице за сарадњу са новинарима и јавним гласилима је директор
Канцеларије приступачне лицима са инвалидитетом
Могућност присуства органу је по одобрењу директора школе

2. ПОДАЦИ О ГИМНАЗИЈИ У КРУШЕВЦУ
Делатност школе
Основна делатност школе је образовно-васпитна делатност у оквиру средњег образовања. Школа
своју образовно-васпитну делатност остварује на основу прописаних наставних планова и програма.
Гимназија од оснивања до данас
Крушевачка гимназија је основана 09. јуна 1865. године, као једна од првих школа такве врсте у
тадашњој Србији. Кнез Михаило и државне власти су изашле у сусрет молбама Крушевљана, који су за
нову школу већ и зграду направили, а у својој молби овако мудровали:
„Господину Министру Просвете и Црквених дела!
Колико се од мало година у Држави нашој народна свест будити почела, колико је наш народ за
просвештеном Европом пошао, и колико је важност име Србина под премудром управом Светог
Владаоца нашега добило, то ви Господине Министру боље знајете и познајете него ми. Куда је просвета

и изображеност, видимо да је тамо, свако благо и богатство. Кад на прошлост помислимо, садашњост
расудимо, а на ово наше мало место између две воде Расине и Мораве лежећи погледамо, шта налазимо?
Ништа друго, просвету за наивеће благо земље; ер Држава без просвете, може се сматрати као тело без
душе!...”
Ове мудре речи претежно неписмених људи су уграђене у темеље саме идеје крушевачке Гимназије,
и данас „кад на прошлост помислимо и садашњост расудимо” задивљују како својом пророчком
визијом, тако и поштовањем које неуки указују према учености. Свест да је просветни напредак
предуслов сваког другог постигнућа, нигде се није тако јасно доказала као на примеру наше Гимназије.
За малу варош између Расине и Мораве она ће постати расадник IIх културних и просветних
институција, у њој ће настати бројна спортска друштва која и данас постоје, бити узданица привредног
напретка, али што је најважније, она ће однеговати елиту крушевачке младости за велика достигнућа у
наредним деценијама.
Циљ гимназијске наставе тада, а и сада, је научно- васпитни тј. како се то некада говорило „поред
изображенија у наукама” постићи и „високо облагорођавање чувства и наклоност к свему што је добро и
племенито”, чиме је Гимназија постајала модел грађанске културе којој је Варош тежила. Потпуно
укорењена у развој града Гимназија ће за Крушевљане увек имати посебно и важно место. Од њеног
настанка они брину о њеним потребама. Поклонили су јој две велелепне зграде (у другој усељеној 1938.
школа и сада ради), оснивали ђачке фондове за помоћ њеним ђацима и активно учествовали у решавању
свих IIх проблема. Помагати гимназији била је ствар здравог односа према заједници, доказ успеха,
доброг укуса и грађанске и националне свести. Када су 1898. године просветне власти привремено
укинуле Крушевачку гимназију као државну, Крушевљани ће се потрудити да она настави са радом као
приватна. Тако је, упркос свим тешкоћама, променама држава и државних уређења, бројним ратовима
који су прекидали њен рад, променама школских закона Гимназија наставила да постоји, стално
постајући све већа. Од једног одељења полугимназије из 1865. године, она ће у наредном периоду
постати пуна гимназија са више одељења у сваком разреду. Отвориће и одељења женске гимназије, да
би 1951. године она била спојена са мушким. Њено класично усмерење са почетка, ће током времена
превагнути ка „реалки” што ће имати велики значај за младу, али напредну, индустрију града.
Иако је у периоду од 1977.-1990. године гимназија претворена у Образовни центар „Боса Цветић”, то
није битно нарушило њен континуитет и имиџ. За све Крушевљане она је остала Гимназија, а њене
учионице ће и даље пунити најбољи ђаци града. Управо су они ти који су свих ових деценија, а и данас,
учинили да крушевачка гимназија буде тако успешна и славна и да свој 153. рођендан дочека са низом
великих успеха, манифестација и акција.
Данас крушевачка Гимназија уписује ђаке у четири одељења природно- математичког, четири
одељења друштвено-језичког смера, као и специјализовано одељење филолошке гимназије и једно
одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику. У I разред школске
2018/2019. године уписано је 4 одељења природно-математичког смера и 4 одељења друштвенојезичког смера, једно одељење филолошке гимназије и једно одељење за ученике са посебним
способностима за рачунарство и информатику.

3. ОПИС ФУНКЦИЈА ДИРЕКТОРА
Заступање установе
Школу заступа директор школе. У оквиру својих овлашћења директор може дати другом лицу
пуномоћје за заступање школе у одређеним пословима за која овласти лице са посебним овлашћењима.
Акта и јавне исправе Школе као законски заступник потписује директор.
Лица овлашћена за располагање новчаним средствима депонују свој потпис код надлежне службе
Трезора.
Школски простор

Земљиште, зграде и друга средства Школе су државна својина.
Простор за наставни рад у Гимназији чини 19 учионица и 13 кабинета. Школски намештај је делимично
обновљен, делимично је извршена поправка, а током наставне године у зависности од могућности наставиће се
посао обнављања и рестаурације. Готово сви кабинети имају одговарајући простор за припрему наставе.Кабинете
је потребно додатно опремити, обзиром да је досадашња опрема углавном дотрајала,нарочито у кабинетима за
Рачунарство и информатику.
Наставничка зборница је солидно опремљена и пружа добре услове за рад. Рачунари за потребе обраде
података су дотрајали па је потребна њихова замена, као и набавка рачунара за потребе ажурирања електронског
дневника.
Тоалети су у пристојном стању. Школа је чиста и уредна.
Све канцеларије у приземљу захтевају обнављање намештаја као и простора архива, кафе кухиње и
рачуноводства. У наставничкој зборници су репариране све столице донацијама Градске топлане и ЈКП Водовод
Крушевац као и учешћем школе.
Библиотека има потребе за повећањем простора с обзиром на велики књижни фонд, а с обзиром на
опредељење да се што више ваннаставних садржаја реализује у библиотеци, потребно је и додатно опремање
намештајем, рачунарима и осталом опремом.
Ходници су пространи и светли, украшени делима уметника која су настала током десетогодишњег рада
отвореног атељеа, манифестације која окупља позната имена из света ликовне уметности. Све учионице, ходници
и канцеларије су опремљени, набављено је 13 нових белих табли по одлуци Савета родитеља.
Спортска сала је опремљена у већој мери. Кров школе је у добром стању. Поправљање подова и врата биће
настављено. Решава се проблем дотрајалих прозора тако што је део столарије већ замањен, а потребно је и
заменити врата на неким учионицама. Подстаница за грејање је реновирана, тако да је проблем грејања трајно
превазиђен.
Гимназија је конкурисала код Канцеларије за јавна улагања у вези реконструкције старе фискултурне сале у
Свечану салу и поправке подова, замене столарије спољне (преостале) и унутрашње, као и сређивања електро и
водоводне инсталације у целој школи.
Укупно гледано, просторни услови Гимназије у Крушевцу су солидни, али се морају учинити напори да
постану и много бољи припремати за евентуалан једносменски рад.

Ритам рада школе
Распоред часова се налази на видном месту у наставничкој канцеларији (огласна табла), у главном
холу школе и сајту школе и важи од 1. септембра 2018. године.
Школа ради у две смене. Преподневна смена почиње у 730 и завршава се у 1325, а послеподневна
почење у 1330 и завршава се у 1930 Одмори између часова су пет минута, а одмор између другог и трећег
је 15 минута, а између четвртог и петог часа одмор је 10 минута.
Распоред звоњења
ЧАС
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
7. час

ПРВА СМЕНА
7.30-8.15
8.20-9.05
9.20-10.05
10.10-10.55
11.10-11.55
12.00-12.45
12.50-13.25

ДРУГА СМЕНА
13.30-14.15
14.20-15.05
15.20-16.05
16.10-16.55
17.10-17.55
18.00-18.45
18.50-19.30

4. ПРОПИСИ У ОБЛАСТИ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
На делатност школе примењују се следећи прописи:
1. Закон о основама система образовања и васпитања, („Службени гласник” РС бр. 88/2017 и
27/2018);
2. Закон о средњем образовању и васпитању, („Службени гласник РС” бр. 101/2017 и 27/2018);
3. Закон о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/05 , 61/05, 54/09,32/13, 75/14 и 13/2017)
4. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ број 101/05, 91/2015 и 113/2017);
5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,14/15 и 68/15);
6. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“,бр. 18/16);
7. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“број
120/2004, 54/2007 , 104/2009, 36/2010)
8. Закон о буџету РС за 2018. годину („Службени гласник Републике Србије“ број 113/2017.)


Прописи у области средњег образовања и васпитања
1. Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у средњој школи (''Сл.гл. РС'' бр.
72/15,84/15,73/16 и 45/2018);
2. Правилник о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у
Гимназији („Сл.гл.РС – Просветни гласник" бр. 11/2016)
3. Правилника о наставном плану и програму за гимназију: „Просветни гласник” бр. 3/91, 3/92,
17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005,
2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 7/2011, 4/2013,
14/2013, 17/2013, 18/2013, 5/2014, 4/2015, 18/2015, 11/2016, 13/2016 - испр, 10/2017 – испр. и
12/2018 - др. правилник);
4. Правилник о Школском календару образовно васпитног рада средњих школа за школску
2017/2018. годину („Просветни гласник” бр. 10/2018);
5. Правилник о плану уџбеника – („Просветни гласник” бр. 9/2016, 10/2016 - испр. и 10/2017)
6. Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и
занемаривање ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010);

 Други прописи који се примењују у области средњег образовања и васпитања
1. Упутство о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ бр. 10/93,
14/93 - испр., 67/2016 и 3/2017);
2. Уредба о изменама Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним
службама ("Сл. гласник РС" бр. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003,
130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006,
82/2006 и 106/200610/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007 , 44/2008, 11/2011, 124/2012,
8/2013,4/2014);
3. Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
(''Сл.гласник РС'' бр. 21/2015).
 У циљу организовања и спровођења пословања школе у складу са Законом школа је донела
следећа општа акта:

1.СТАТУТ
2.ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛ.ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
3.ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
4.ПРАВИЛНИК О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
5.ПРАВИЛНИК О МЕРАМА,НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА
6.ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ГИМНАЗИЈИ У КРУШЕВЦУ
7.ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ
8.ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ГИМНАЗИЈЕ
9.ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА
10.ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
11.ПРОГРАМ ОСНОВНЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
12.ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
13.ЛИСТА РЕГИСТРАТОРСКОГ МАТЕРИЈАЛА СА РОКОВИМА ЧУВАЊА
14.ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА
15.ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
16. ПЛАН МЕРА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ИЛИ УБЛАЖАВАЊЕ НЕРАВНОМЕРНЕ
ЗАСТУПЉЕНОСТИ ПОЛОВА
- Статут Школе
Статут и друга општа акта школе доноси Школски одбор, осим акта о организацији и
систематизацији послова на који даје сагласност, а доноси га директор школе.

5. УСЛУГЕ И ПОСТУПАК КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА
Обавезе које установа пружа сходно Закону о основама система образовања и васпитања,
Закона о средњој школи, Правилника о оцењивању.
Пружање услуга се састоји у издавању свеих врста потврда и уверења које се тичу статуса,
права и обавеза ученика и запослених у установи. Право на услугу имају ученици, бивши
ученици, родитељи, старатељи, запослени. Услуга се пружа одмах, а најкасније у року од 8 дана.
Да би се услуга извршила потребно је поднети захтев или молбу.
Издајемо јавне исправе о завршеним разредима и средњој школи.
Издајемо дупликате докумената ученицима који су завршили школе.
Школа пружа услуге органима локалне самоуправе и републичким органима.
Не постоје таксе и трошкови поступка.
Пре извршења услуге установа проверава тачност података увидом у базе података,
матичне књиге дневнике итд.
Када су у питању одлуке које се тичу понашања ученика и запослених може се поднети
жалба Школском одбору и Министарству просвете.
Школски одбор доноси одлуку у року од 15 дана.

Молбе и захтеви се подносе у слободној форми са подацима о идентитету и разлозима зашто
се подносе.
ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА
ПОДАЦИ
Потврде о запослењу
Дупликати
Захтеви за промену школе
Потврде о редовном школовању
Потврде о радном ангажовању

БРОЈ
32
15
8
250
25

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
Свеко може поднети захтев који садржи информацију који податак жели да сазна и не мора
се навести разлог тражења информације. приступ се може остварити увидом, добијањем копије
или писаног обавештења. Наплаћују се трошкови умножавања према цени у копирницама. по
захтеву се поступа најдуже у року од 8 дана. Уколико се одбије приступ информацији, донеће се
решење о томе. Странка се може жалити надлежним државним органима.

6. ОРГАНИЗАЦИОНА И УНУТРАШЊА СТРУКТУРА ГИМНАЗИЈЕ
У Гимназији има запослених који раде у настави и ван наставе.
Наставно особље чине 97 наставника, од којих је 77 запослено на неодређено време и 20
наставника на одређено време.
Руководећи кадар чине директор и два помоћника директора-са по 50% посто радног времена.
Стручних сарадника има четири (психолог, педагог и једног библиотекара са пуним радним временом и
једним библиотекаром са 50% радног времена).
Административно особље чине: секретар установе, шеф рачуноводства, референт за правне
послове и референт за финансијске послове.
Техничко особље школе чине: 12 спремачице и 2 домара.
Органи школе:
 ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
 ШКОЛСКИ ОДБОР
 САВЕТ РОДИТЕЉА
 СТРУЧНИ ОРГАНИ:
 Наставничко веће

 Одељенско веће,
 Стручна већа из области предмета

РБ

Стручно веће/актив
1. Српски језик и књижевност
2. Страни језици
3. Историја
4. Географија
5. Филозофија, Социологија, Психологија, Устав и права грађана
6. Уметност
7. Биологија
8. Математика
9. Физика

10. Хемија
11. Рачунарство и информатика
12. Физичко васпитање
13. Енглески језик
14. Пројектну наставу
15. Развој школског програма
16. Развојно планирање
 Тим за обезбеђивање квалитета и развој установа
 Тим за самовредновање
 Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
 Тим за стручно усавршавање
 Тим за професионални развој
 Стабилни тим за реаговање у кризним ситуацијама

 Стручни тим за инклузивно образовање (СТИО)
 Тим за израду Годишњег плана школе
 Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва
 Тим за праћење реализације реформе општег средњег образовања и васпитања

7. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗА И ОВЛАШЋЕЊА
И ОПИС ПОСТУПАЊА
1. Директор школе
Директор руководи радом установе. Стара се о законитости рада школе и остваривању
прописаних циљева и задатака образовно – васпитног рада. Услови за избор директора прописани су
Законом.
1) планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности установе;
2) је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење
спољашњег вредновања,
остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
3) је одговоран за остваривање развојног плана установе;
4) одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и
наменско коришћење тих
средстава, у складу са законом;
5) сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
6) пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и
предузетничких активности ученика;
7) организује и врши инструктивно-педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и
педагошке праксе и предузима мере
за унапређивање и усавршавање рада наставника, васпитача и стручних сарадника;
8) планира и прати стручно усавршавање запослених и спроводи поступак за стицање звања
наставника, васпитача и стручних
сарадника;
9) је одговоран за регуларност спровођења свих испита у установи у складу са прописима;
10) предузима мере у случајевима повреда забрана из чл. 110-113. овог закона;
11) предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и предлога просветног
саветника, као и других
инспекцијских органа;
12) је одговоран за благовремен и тачан унос и одржавање ажурности базе података о установи у
оквиру јединственог
информационог система просвете;
13) обавезан је да благовремено информише запослене, децу, ученике и родитеље, односно друге
законске заступнике,
стручне органе и органе управљања о свим питањима од интереса за рад установе у целини;
14) сазива и руководи седницама васпитно-образовног, наставничког, односно педагошког већа, без
права одлучивања;
15) образује стручна тела и тимове, усмерава и усклађује рад стручних органа у установи;
16) сарађује са родитељима, односно другим законским заступницима деце и ученика установе и
саветом родитеља;

17) подноси извештај органу управљања, најмање два пута годишње, о свом раду и раду установе;
18) одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и
другим законом;
19) доноси општи акт о организацији и систематизацији послова, у складу са законом;
20) обезбеђује услове за остваривање права деце и права, обавезе и одговорности ученика и
запослених, у складу са овим и
другим законом;
21) сарађује са ученицима и ученичким парламентом;
22) одлучује по жалби на решење конкурсне комисије за избор кандидата за пријем у радни однос;
23) обавља и друге послове у складу са законом и статутом.
Функцију директора школе врши Биљана Дачић, професор француског језика, са пребивалиштем
у Крушевцу.
2. Школски одбор
Орган управљања у Школи је Школски одбор.
Председник и чланови Школског одбора обављају послове из своје надлежности без накнаде.
Школски одбор има девет чланова, укључујући и председника.
Чланове Школског одбора именује и разрешава Скупштина града Крушевца.
Школски одбор чине по три представника запослених, родитеља и јединице локалне самоуправе.
Чланове Школског одбора из реда запослених предлаже Наставничко веће, а из реда родитеља
Савет родитеља.
Мандат Школског одбора траје четири године.
1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о
организацији и систематизацији
послова;
2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм (у даљем тексту: програм образовања и
васпитања), развојни план,
годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;
3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;
5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе
у природи;
6) расписује конкурс за избор директора установе;
7) даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;
8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона;
9) одлучује о правима и обавезама директора установе;
10) доноси одлуку о проширењу делатности установе;
11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда
постигнућа и предузима
мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
13) одлучује по жалби на решење директора;
14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом.
Орган управљања доноси одлуке већином гласова укупног броја чланова.


Чланови школског одбора:

Представници јединице локалне самоуправе:

-Живомир Миленковић
-Петар Михаиловић
-Ивана Антић
Представници родитеља:
-Владица Аранђеловић
-Тања Ђорђевић
-Душан Марковић
Представници запослених:
-Гордана Чеврљаковић – председник школског одбора
-Ивана Ђурић Петровић
-Дејан Стојановић

3. Савет родитеља
Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика свих одељења школе. Надлежност
Савета родитеља прописана је Законом и Статутом школе, а рад регулисан Пословником.

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у
орган управљања;
2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;
5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег
плана школе, спољашњем
вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног
тестирања и спровођење мера за
обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и
прикупљених од родитеља,
односно другог законског заступника;
8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце
и ученика;
9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. овог закона;
10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и
разматра извештај о
њиховом остваривању;
11) предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;
12) разматра и друга питања утврђена статутом.
Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује органу управљања, директору, стручним
органима установе и ученичком парламенту.
Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Чланови Савета родитеља:
Разред и одељење
11
12
13
14
15
16
17
18
19
110
21
22
23
24
25
26
27
28
29
210
31
32
33
34
35
36
37
38
39
310
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Презиме и име родитеља
Пешић Биљана
Кандић Радош
Наташа Петровић
Јован Миленковић
Данијела Милојевић
Дејана Милојевић
Митровић Весна
Маја Кујовић-Петковић
Радојковић Драгана
Микарић Братислав
Савић Сандра
Илић Далибор
Раичевић Сања
Ивановић Марија
Владимир Арсић
Драгана Максимовић
Ђорђевић Тања
Драган Стевановић
Марковић Душан
Његовановић Виолета
Југослав Лазић
Ана Милутиновић
Соња Стојановић
Александар Марић
Данијела Кршанин-Васић
Владица Тодосијевић
Владица Аранђеловић
Данијела Михајловић
Ивица Марковић
Драган Нешић
Људмила Костић
Соња Тамбурић
Павловић Татјана
Степанић Владислав
Целић Оливера
Филиповић Иван
Јаковљевић Александар
Левић Владимир – председник Савета родитеља
Ђолић Надежда

Обавеза поступања државног органа произилази из Закона о основама система образовања и
васпитања. Своје обавезе извршили смо доношењем одговарајућих решења, након потребних провера.
Директор подноси извештај о раду школском одбору два пута годишње.
http://gimnazija.org.rs/wp-content/uploads/2019/01/Izvestaj-o-realizaciji.pdf

8.ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Школа је, сагласно члану 38. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
својим Решењем одредила лице које је овлашћено за поступање по захтеву за слободан приступ
информацијама од јавног значаја.
Лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама
У Гимназији у Крушевцу директор школе, Биљана Дачић је лице које поступа по захтевима за
слободан приступ информацијама од јавног значаја, контакт телефон 037/419-401; e-mail:
gimnazijаks@gmail.com
Поступак добијања информације од јавног значаја
Школа поступа у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
(даље: Закон).
Тражиоцу информације се доставља свака информација настала у раду или у вези са радом
Школе, која се односи на чињенице о којима јавност има оправдани интерес да буде обавештена.
Тражилац информације подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацији
од јавног значаја поштом или непосреднo у Школи.
Захтев се може поднети и усмено на записник или путем електронске поште.
Сваки захтев се заводи у деловодник.
Захтев мора да садржи назив школе, име, презиме и адресу тражиоца инфомације и опис
информације која се тражи.
Сагласно члану 16. Закона, без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева,
биће одговорено на исти.
Увид у тражену информацију је бесплатан.
Јавност рада
Јавност рада школе се остварује кроз контакте са родитељима деце и ученика школе, учешћем
представника локалне самоуправе и родитеља ученика школе у раду стручних органа и органа
управљања (Школски одбор) школе, у издавању јавних исправа и дупликата јавних исправа, вођењу
прописане евиденције.

9. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА И ПРИХОДИМА И
РАСХОДИМА
mailto:http://gimnazija.org.rs/wp-content/uploads/2019/01/Izvestaj-o-realizaciji.pdf
Зарада
Зарада запослених:
Наставник сса одељењским старешинством
Наставник без одељењског старешинства
Секретар
Референт
Стручни сарадник
Шеф рачуноводства
Хигијаничар
Директор

Месечно
57.945
55.598
53.126
28.960
53.126
35.601
27.684
64.455 на годишњем нивоу 773.460,00

10. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
mailto:http://gimnazija.org.rs/javne-nabavke/

11. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА
Школских клупа
Школских столица
Професорских столица - зборница
Канцеларијских столица
Канцеларијских столова
Компјутера
Паметне табли
Беле табле
Копир апарата
Скенер
Пројектора
Радио касетофона
Микроскопи
Графоскопи
Разбој
Трамболина
Двовисински разбој
Греда
Коњ за прескоке
Сто за стони тенис
Лопти
Кошева

1440
2880
80
18
10
52
3
46
2
2
3
3
4
2
1
10
1
1
2
1
50
6

12. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА
Документи са подацима о радницима
Документација о бившим ученицима
Документа о историјату гимназије
Документа из радних односа
Документа из области школ. законодавства
Документација из области рачуноводства
Документација о ученицима
Документација о матурским испитима
Дневник образовно-васпитног рада
Документација о изведеним екскурзијама
Матичне књиге

Чврсти диск – компјутер/цд-диск
Архива – полица
Библиотека – полица
Кацеларија секретара – ормар
Канцеларија секретара – ормар
Канцеларија рачуновође – ормар
Чврсти диск – рачунар/цд диск
Архива – полице
Наставничка зборница – полица
Архива – полице
Канцеларија секретара - ормар

13. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ
Записници са седница Школског одбора, досијеи радника у којима се налазе уговори и решења
везана за радне односе. документација са јавних набавки, документација за избора агенција за извођење
екскурзије, тестови са полагања пријемног испита, евиденције о оценама, финансијски извештаји и
биланси, општи акти школе ван употребе.

14. ПОДАЦИ О ВРСТАМА ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ
ОРГАН ОМОГУЋАВА ПРИСТУП
Приступ се омогућава без ограничења.

15. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП
ИНФОРМАЦИЈАМА
Свеко може поднети захтев који садржи информацију који податак жели да сазна и не мора се
навести разлог тражења информације. приступ се може остварити увидом, добијањем копије или
писаног обавештења. Наплаћују се трошкови умножавања према цени у копирницама. по захтеву се
поступа најдуже у року од 8 дана. Уколико се одбије приступ информацији, донеће се решење о томе.
Странка се може жалити надлежним државним органима.

Архивирање
Сви предмети у раду заводе се и архивирају у складу са Уредбом о категоријама регистратурског
материјала са роковима чувања ("Сл. гласник РС" бр. 44/93), Упутством о канцеларијском пословању
органа државне управе ("Сл.гласник РС" бр. 10/93 и 14/93).
- Информатор је сачињен на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од
јавног значаја („Сл.гласни РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) и према Упутству за објављивање
информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/2010).
- Информатор је издала Гимназија у Крушевцу (у даљем тексту: Школа).
- Лице одоговорно за тачност података је директор школе Биљана Дачић .
- Информатор је објављен на сајту Школе .
- Информатор је доступан у електронском облику путем Web сајта Школе: www. gimnazija.edu.rs,
а у физичком облику у просторијама Школе, ул. Топличина бр. 1 у секретаријату школе.

Директор Гимназије
Биљана Дачић, проф.
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