
 

               Република Србија 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЋЕЛЕ-КУЛА“ 

         Ниш, Радних бригада 28 

       Број: 610-175/1-57-2022-04 

      Датум: 09. 09. 2022. године 

 

На основу члана 81. Статута  Основне школе „Ћеле-кула“ Ниш (дел. бр. 610-99/9-52-

2022-04 од 05.04.2022. године), сазивам седницу Школског одбора за 

среду 14.09.2022. године са почетком у 1800 сати, 

у НАСТАВНИЧКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ. 

 

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА 

 

1. Усвајање записника са 56. седнице; 

2. Разматрање и доношење Извештаја о раду Школског одбора за за школску 2021/22. 

годину; 

3. Разматрање и доношење Плана рада Школског одбора за за школску 2022/23. годину; 

4. Давање сагласности на Измене и допине Правилник о организацији и 

систематизацији послова у Основној школи „Ћеле-кула“ Ниш; 

5. Разматање и усвајање Извештаја о раду Стручног актива за развојно планирање о 

реализацији Развојног плана Школе за школску 2021/2022. годину; 

6. Разматање и усвајање Извештаја о раду Стручног актива за развој Школског 

програма и рипремног предшколског програма о реализацији Школског програма  и 

Припремног предшколског програмаза школску 2021/2022. годину – програма 

образовања и васпитања; 

7. Разматање и усвајање Извештаја о самовредновању; 

8. Разматрање и доношење Плана стручног усавршавања запослених; 

9. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Школе – Извештај о реализацији 

Годишњег  плана рада за Школе за школску 2021/22. годину; 

10. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора Школе у школској 2021/22. 

години; 

11. Именовање чланова Стручног актива за развојно планирање; 

12. Доношење одлуке о предлогу представника Школског одбора у: 

− Тим за самовредновање 

− Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе из реда локалне самоуправе 

− Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва из реда 

локалне самоуправе, 

− Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 

13. Разматрање предлога и доношење Годишњег плана рада Школе за школску 

2020/21. годину; 

14. Разматрање и усвајање Извештаја о финансијском пословању Школе у периоду 

01.01.2022.-31.08.2022. године; 

15. Законска регулатива из области Заштите података о личности, образовања и др.; 

16. Текућа питања; 

Председник Школског одбора 

Мирјана Василев с.р. 


