На основу члана 108. став 1, члана 119. став 1. тачка 1) и члана 189. став 1. тачка 8)
Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017- даље:
Закон) и члана 53 Статута Гимназије ''Светозар Марковић" у Нишу, Школски одбор је на
седници одржаној дана 03.04.2018. године донео:

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ
УЧЕНИКА ГИМНАЗИЈЕ ''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ'' НИШ
У Правилнику о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
Гимназије ''Светозар Марковић'' Ниш (у даљем тексту: Правилник) мењају се и допуњују
следеће одредбе:
Преамбула Правилника се мења и сада гласи:
''На основу члана 108. став 1, члана 119. став 1. тачка 1) и члана 189. став 1.
тачка 8) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС",
бр. 88/2017- даље: Закон) и члана 53 Статута Гимназије ''Светозар Марковић" у
Нишу, Школски одбор је на седници одржаној дана 03.04.2018. године донео''.
2. У члану 4. став 1. тачка 9. под в) се мења и уместо ''Министарство просвете
Републике Србије'' сада гласи ''Министарство просвете, науке и технолошког
развоја Републике Србије''.
3. У члану 10. став 1. мења се и сада гласи: ''Сви наставници су дужни да дођу у
Школу 15 минута пре почетка наставе и да на крају наставе напусте учионицу
тек пошто из ње испрате све ученике''.
4. У делу 5. ''Сарадња са државним органима'' тачка 2) мења се и сада гласи: ''
Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије''.
5. У делу 5. ''Сарадња са државним органима'' тачка 3) мења се и сада гласи:
''Сарадња са Министарством за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру
Републике Србије и Секретаријатом за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај Града Ниша''
6. Члан 34. мења се и сада гласи: ''Школа даје предлоге надлежним службама
Министарства за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру Републике Србије
и Секретаријата за комуналне делатности, енергетику и саобраћај Града Ниша,
да хоризонтална и вертикална саобраћајна сигнализација у околини Школе буде
постављена на начин на који ће се обезбедити максимална безбедност ученика
приликом доласка и одласка из Школе''
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.
1.

Председник Школског одбора

Предраг Ковачевић

Правилник је истакнут на огласној табли школе дана ______________________

Правилник је ступио на снагу ___________________________ .

Секретар школе
Јелена Ђорђевић

