На основу члана 119. став 1. тачка 1. и члана 190. став 2. и 3. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. Закони, 10/19 и 6/20) и члана
145. став 1. Статута Средње медицинске школе „Др Ружица Рип“ Сомбор ( Дел. бр. 06-611/138 од
01.02.2018. г.), Школски одбор, на седници одржаној дана 25.01.2021. године једногласно, (од
укупно 9 чланова, ''за'' је гласало 8 присутних чланова) донео је

ПРАВИЛНИК
О СРЕДСТВИМА ОД РОДИТЕЉА УЧЕНИКА
СРЕДЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ШКОЛЕ „ДР РУЖИЦА РИП“, СОМБОР

Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују приходи остварени од родитеља ученика Средње
медицинске школе „Др Ружица Рип“ у Сомбору (у даљем тексту: приходи од родитеља), односно
врста и расподела истих.
Приходи од родитеља ученика стичу се и расподељују у складу са овим Правилником и у
наведеним законским оквирима.

Члан 2.
Приходима од родитеља ученика школе, пре свега, покривају се трошкови екскурзије
ученика или других путовања, као и издаци који нису довољно или нису уопште покривени
средствима из буџета Републике Србије, буџета АПВ и буџета локалне самоуправе.

Члан 3.
Приходи од родитеља ученика Школа су:
1. средстава за екскурзије ученика (трошкови агенције, дневнице одељењским старешинама,
провизија) или средстава за друга путовања (Сајам књига и др.);
2. средстава за виши квалитет у области образовања, сходно члану 160. Закона о основама
система образовања и васпитања. На основу предлога Савета родитеља Школе, Школски одбор
доноси „трошковник“, са унапред опредељеном наменом средстава за виши квалитет у области
образовања;
3. средства за прославу матурске вечери;
4. друга средства за одређену потребу (осигурање ученика, санитарни преглед ученика и сл.).

Члан 4.
Приходи од родитеља ученика наплаћују се искључиво уплатом на подрачун донације
број 840-4359760-37 који се води код Управе за трезор, и на подрачун родитељски динар број
840-2051760-80 који се води код Управе за трезор.

Члан 5.
Стицање и расподела прихода од родитеља планира се Годишњим финансијским планом
Школе, а на основу овог Правилника и у наведеним законским оквирима.

Директор школе шестомесечно подноси извештај Школском одбору о приходима од
родитеља и њиховој расподели, а финансијска служба приликом усвајања завршног рачуна.
Приходи од родитеља се расподељују у складу са Финансијским планом школе.

Члан 6.
За награђивање ученика приходи се расподељују у складу са одредбама Правилника о
похваљивању и награђивању ученика Школе.
Ученици који постижу изузетне резултате у одређеним областима и наставним
предметима, могу бити награђени и разним семинарима или одласком у едукативне центре (нпр.
у Истраживачку станицу у Петници и сл.)
У оквиру ових средстава, Школски одбор може определити и средства за помоћ
најугроженијим ученицима који својим радом и залагањем доприносе квалитетнијем раду Школе,
а на предлог и уз образложење одељењског старешине.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 7.
У погледу свега што овим Правилником није регулисано примењиваће се одредбе Закона
о основама система образовања и васпитања, као и подзаконских аката.

Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
__________________________________
/Елвеђи Тинде/

Правилник је заведен под дел. бројем 06-611/89 од 25 .01.2021.године
Објављен на огласној табли Школе дана 25.01. 2021. године.
Ступио на снагу дана 02.02.2021.године.

Секретар школе
________________________
/Биљана Рончевић/

