ШОМОБ “БАРТОК БЕЛА“ АДА
BARTÓK BÉLA ALSÓFOKÚ ZENEOKTATÁSI ÉS NEVELÉSI ISKOL

ПРАВИЛНИК О
РАСПОДЕЛИ ФОНДА
ЧАСОВА

2019.

www.msbartok.edu.rs

Школа за основно музичко образовање и васпитање
„Барток Бела“ Ада
24430 Ада, Трг ослобођења 3а
ПИБ: 101482293
www.msbartok.edu.rs
office@msbartok.edu.rs
Бр.178/2019-6/1
Дана : 17.06.2019. године
На основу Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима наставника,
стручних сарадника и васпитача у основној школи („Сл.гласник РС-Просветни гласник“,
бр.2/92 и 2/200), а у вези са реализацијом Плана интегритета, на седници школског одбора
ШОМОВ „Барток Бела“Ада одржаној 17.06.2019. године, донет је следећи :
ПРАВИЛНИК О РАСПОДЕЛИ ФОНДА ЧАСОВА
Члан 1.
Овај Правилник ближе уређује услове под којима се наставном кадру у ШОМОВ „Барток
Бела“ Ада (у даљем тексту : школа) распоређује фонд часова.
Члан 2.
На основу решења о распоређивању и укупном задуживању радника у оквиру 40-часовне
недеље, која се доноси за сваког запосленог у школи појединачно, у складу са законском
нормативом, предвиђено је, између осталог, и колико часова непосредног рада са децом
(редовне наставе, допунске и додатне наставе) треба да имају наставници у оквиру једне
радне недеље.
Наведена решења доноси директор школе у роковима и под условима прописаним
законским правилима која уређују ту материју.
Члан 3.
Распоред фонда часова, односно одлуку о пуној норми или непуној радној норми доноси
директор школе.
Члан 4.
Наставник који наставу изводи индивидуално са ученицима (наставник инструмента и
соло певања) има 22 (двадесет и два) часа обавезне наставе недељно.
Наставник који наставу изводи са групом ученика(наставник солфеђа, камерне музике и
теорије музике) има 20 (двадесет) часова обавезне наставе недељно.

Поред обавезне наставе у непосредном раду с ученицима наставници који изводе
индивидуалну наставу дужни су да имају још један час допунске или додатне наставе (на
недељном нивоу), у складу са потребама ученика.
Директор школе доноси ову одлуку у форми решења о распоређивању и укупном
задуживању радника у оквиру 40-асовне радне недеље, на почетку сваке школске године,
односно приликом запошљавања наставника, за сваког наставника посебно (појединачно).
Члан 5.
Приликом расподеле фонда часова посебно се води рачуна о евалуацији рада наставника и
оцени коју је наставник добио за свој рад.
Првенство у пуном фонду часова и изузетно у фонду који прелази пун фонд, имаће онај
наставник који је оцењен бољом оценом, под условом да постоји више од једног
наставника на одсеку, а да је број ученика такав да не постоји могућност за формирање
онолико класа колико има наставника.
Оцена и евалуација рада наставника врши се у складу са правилима прописаним
Правилником о оцењивању и нпредовању запослених у ШОМОВ „Барток Бела“Ада.
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу након истека 8 (осам) дана од дана истицања на огласној
табли ШОМОВ „Барток Бела“ Ада.

Објављено на огласној табли школе 17.06.2019.године.
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