ОШ »Др Зоран Ђинђић«                                                                                                                                                      
ул: Павла Софрића бр.30	
Тел.:018-4150-602
Факс:018-4542-868
Датум: _______________
Бр.:     ________________

	На основу члана 126. став 4. тачка 18) и члана 85. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018-др закон-, даље: Закон), члана 114. став 2. тачка 19) Статута Основне школе „Др Зоран Ђинђић“ „број: 102/60-7-2018-04 од 25. 01. 2018. године, члана 21. и 22.  Правилника о васпитној, васпитно- дисциплинској и материјалној одговорности ученика дел. бр. 402/63-2018-04 од 19. 03. 2018. године, директор школе, дана _____________ године, доноси 


ЗАКЉУЧАК О ПОКРЕТАЊУ ВАСПИТНО - ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА


Покреће се  васпитно- дисциплински поступак против ученика мал. _________________, од оца ________________  и мајке __________________, рођеног ------ године у Нишу, са пребивалиштем у _______________ученика _______одељења ОШ ________________________. због основане сумње да је учинио   тежу повреду обавеза ученика из члана 13. став 2. тачка 7) Правилника о васпитној, васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика у ОШ ____________________  ,  тако што  је дана __________ године _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
Усмена расправа одржаће се у наставничкој канцеларији дана ________________године са почетком у ___ сати.
Достављањем закључка сматра се да је истовремено примљен и позив за заказану усмену расправу.
ДОКАЗИ: Изјава одељењског старешине број: ______________________________ године , извештај о обављеном разговору са ученицима одељења ____ број:_________________.
О б р а з л о ж е њ е
Одредбом члана 126. став 4. тачка 18)  Закона прописано је да директор одлучује о правима, обавезама и одговорностима ученика и запослених, у складу са овим и другим законом.
Одредбом члана 85. Закона прописано је да за теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 110-112. Закона школа води васпитно-дисциплински поступак о којем обавештава родитеља, односно другог законског заступника ученика. Директор, у року од 30 дана од дана учињене повреде из става 1. овог члана, закључком покреће васпитно-дисциплински поступак, води га и окончава решењем и о томе одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника. У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати писану изјаву. 
Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уредно обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога установе да у овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад. Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе ученика, покреће се најкасније у року од осам дана од дана сазнања. Васпитно-дисциплински поступак за учињену повреду забране из чл. 110-112. овог закона покреће се одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања. Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног васпитног рада са учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања. Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за одлучивање. Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из школе, школа је у обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-дисциплински поступак. 
На основу доказа наведених у изреци закључка произилази основана сумња да је ученик _________________________  учинио тежу повреду обавеза ученика из члана 13. став 2. тачка 7) Правилника о васпитној, васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика, на начин како је то у изреци наведено.
На основу изложеног покреће се васпитно-дисциплински поступак.
На основу утврђеног чињеничног стања, спроведеног појачаног васпитног рада, извешће се и оценити докази и изрећи одговарајућа васпитно-дисциплинска мера или обуставити поступак. 
Против овог закључка није дозвољенa жалба, нити се може покренути управни спор.

Директор школе
			__________________
Наташа Кодрман
Доставити: 
1. Родитељу мал. _________
примио _______________________дана_________


























