
    На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС", број: 88/17, 27/18-др.закони  и  10/19 - даље: Закон) и члана 49. став 1. тачка 1) Статута
Основне школе ''Свети Сава'' Велика Плана (број:396  од  08.04.2019.године), 

Школски одбор је на седници одржаној дана  28.08.2019.године,  донео:

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ ГРАТИСА УЧЕНИЦИМА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''СВЕТИ САВА'' ВЕЛИКА ПЛАНА ЗА ОДЛАЗАК  НА  ЕКСКУРЗИЈУ
ИЛИ  НАСТАВУ  У ПРИРОДИ

I Опште одредбе

Члан 1.
Правилником о  додели  гратиса  ученицима од 1.до 8.разреда  за  одлазак на екскурзију и

ученицима од 1.до 4.разреда за одлазак на  наставу  у природи (даље:Правилник) у Основној школи
''Свети Сава'' Велика Плана, (у даљем тексту: Школа), прописују  се критеријуми  и  услов за доделу
гратиса  ученицима од 1.до 8.разреда  за одлазак  на  екскурзију и ученицима  од 1.до 4.разреда за
одлазак на  наставу  у природи, као  и начин  њиховог додељивања.

Члан 2.
 Гратиси  се додељују  ученицима  од 1. до 8.разреда  за  одлазак  на екскурзију   и  ученицима  од 1. до

4.разреда  за  одлазак  на  наставу  у природи.  

Члан 3.
 Гратиси ученицима из члана 2.овог Правилника, на предлог одељенских старешина и одељенских

већа, додељују се Одлуком Наставничког већа Школе.

Члан 4.
Критеријуми за доделу  гратиса  ученицима  од  1.до 2.разреда  за одлазак на  екскурзију  и  одлазак
на наставу у  природи су  да  је ученик:

1)из социјално/материјално  угрожене породице (која је прималац  новчане  социјалне
 помоћи); 
2)треће дете  у породици; 

Члан 5.
 Критеријуми   за   доделу  гратиса   ученицима   од   3.до   8.разреда  за  одлазак  на  екскурзију  и
ученицима  од  3.до 4.разреда за одлазак на наставу у природи  су да  је ученик:

1)из социјално/материјално  угрожене породице (која је прималац  новчане  социјалне
 помоћи); 
2)треће  дете  у породици; 
3)постигао  резултате на такмичењу;

Члан 6.
 Гратиси се додељују ученицима из члана 4.став 1.,овог Правилника, применом  два (2)критеријума  и
ученицима из  члана 5.став 1.овог Правилника,применом три (3) критеријума, тако што  морају   бити
подељени  да  би  право  на  гратис  остварили  сви  наведени  ученици.   

 



Члан 7.
 Гратиси  се додељују ученицима  из члана 4.став 1.,применом  два (2) критеријума  и  ученицима из
члана 5.став 1. овог Правилника, применом три (3) критеријума, под  условом  да  ученик/ци  имају
примерно владање. 

II Прелазне и завршне одредбе

Члан 8.
Тумачење одредби овог Правилника даје Школски одбор.

Члан 9.
           Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

             ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

                Саша Којадиновић

  
Правилник  је  заведен  под   деловодним   бројем:   _________  од    __.08.2019.  године,

објављен је на огласној табли Школе, данa _______________.08.2019.године.
 

                                                                                                                         Секретар школе

                                                                                                                        Сузана Ристић


