Средња медицинска школа
„Др Ружица Рип“ , Сомбор
Број: 06-611/ 1187-1
Датум: 14.09.2018.
Сомбор
На осамнаестој седници Школског одбора Средње медицинске школе „Др Ружица Рип“
Сомбор, одржаној 14.09.2018. године, на основу чл. 119. став 1. Тачка 2) Закона о основама система
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017 једногласно, са шест гласова „за“ усвојене су
ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ
ШКОЛЕ „ДР РУЖИЦА РИП“ , СОМБОР, ДЕЛ.БР. 06-611/1147 ОД 15.09.2017. ГОДИНЕ
Члан 1.
На страни 18, у садржају тачке 3. „Начин остваривања принципа и циљева образовања и
стандарда постигнућа, начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма,
програма других облика стручног образовања и врсте активности у образовно-васпитном раду“ , у
првом пасусу се текст „на основу Закона о основама система образовања и васпитања (Службени
гласник Републике Србије бр. 72/2009, бр. 52/2011, бр. 55/2013, и бр. 68/2015), Закона о средњем
образовању и васпитању (Службени гласник Републике Србије бр. 55/2013)“ мења и гласи: „на
основу Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.гласник Републике Србије“ бр.
бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони), Закона о средњем образовању и васпитању („Службени
гласник РС“ бр. 101/2017)“ .
Члан 2.
На страни 23, тачка 11. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА се мења и гласи:
„11. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, ЗЛОСТАВЉАЊА И
ЗАНЕМАРИВАЊА
На основу међународног документа Конвенције о правима детета и документима које је усвојила
Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи протокол за заштиту деце од
злостављања и занемаривања), Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља,
злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, Приручника за примену посебног
протокола за заштиту деце и ученика, члана 79. став 1. и став 2. тачка 4) Закона о основама система
образовања и васпитања («Сл. гласник РС» бр. 72/2009), Средња медицинска школа „Др Ружица Рип“
из Сомбора на седници Тима за заштиту ученика од насиља донела је овај програм.“
Члан 3.
После тачке 18. ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ШКОЛУ, додаје се тачка 19. ДОПУНЕ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
У току школске 2017/2018. године организована је нова матура за реформисане образовне
профиле (медицинска сестра – техничар, фармацеутски техничар и физиотерапеутски техничар) у
складу са Правилником о изменама Правилника о наставном плану и програму стручних предмета
средњег стручног образовања у подручју рада здравство и социјална заштита („Просветни гласник
РС“ бр. 3 од 30.3.2018. године).
Изашао је нови програм за изборни предмет српски језик и вештина комуникације у
„Просветном гласнику РС“ бр. 13 од 17.7.2018. године. У истом Просветном гласнику дефинисани су
стандарди за мађарски језик и дат је нови програм за српски језик као нематерњи.
Донет је нови Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ бр.
88/2017 и 27/2018 - др. закони).
Измењен је Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 101/2017).

Измењен је Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника,
васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“ бр. 81/2017).
Новим Законом о основама система образовања и васпитања прописано је формирање Тима за
обезбеђивање квалитета и развоја установе.
Задаци овог Тима су:
- старање о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада;
- праћење остваривања школског програма;
- старање о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
- развијање компетенција;
- вредновање резултата рада наставника, васпитача и стручног сарадника;
- праћење и утврђивање резултата рада ученика и одраслих.
Улога овог Тима биће посебно значајна у:
- развоју методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета рада установа;
- коришћењу аналитичко-истраживачких података за даљи развој установе;
- давању стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника, васпитача и стручног
сарадника;
- праћењу развоја компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у односу на захтеве
квалитетног васпитно-образовног рада, резултате самовредновања и спољашњег вредновања;
- праћењу напредовања ученика у односу на очекиване резултате.
У складу са тим задацима и улогама овај Тим ће планирати своје активности у овој школској
години. Чланове овог Тима ће именовати директор у складу са Законом.
У августу 2018. године донет је Правилник о поступању установе у случају сумње или
утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности
(„Службени гласник РС“ бр. 65/2018). Њиме се прописује поступање установе када се посумња или
утврди дискриминаторно понашање, начини споровођења превентивних и интервентних активности,
обавезе и одговорности детета, ученика, одраслог, родитеља, односно другог законског заступника,
запосленог, трећег лица у установи, органа и тела установе и друга питања од значаја за заштиту од
дискриминације.
Поступање установе, начин спровођења превентивних и интервентних активности, права,
обавеза и одговорности у складу су са овим Правилником и Законом.
У Годишњем плану рада школе за школску 2018/2019. годину дате су превентивне и
интервентне активности које су у саставу програма рада Тима за заштиту од дискриминације, насиља,
злостављања и занемаривања.
Члан 4.
Измене и допуне Школског програма ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној
табли Послодавца.
Председник Школског одбора
________
М. П.

__________________
Елвеђи Тинде

Измене и допуне Школског програма заведене су под деловодним бројем 06-611/1187-1 од 14.09.2018.
године, објављене на огласној табли Школе дана 17.09.2018. године, а ступиле на снагу дана 25.09. 2018. године.
Секретар Школе
________________________
Биљана Рончевић

