ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 – дрги закон, 10/2019 и 6/2020)
Непотребно изостављено
Планови и програми наставе и учења средњег образовања и васпитања

Члан 60
Ученик обавезно бира са листе изборних програма верску наставу или грађанско
васпитање и други страни језик.
Ученик који се определио за верску наставу или грађанско васпитање, изборни програм
може једанпут да мења до краја стицања средњег образовања и васпитања.
Праћење и оцењивање ученика

Члан 72.
Оцењивањем у школи процењује се оствареност прописаних исхода и стандарда
постигнућа, а за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом прилагођених циљева,
садржаја и исхода у савладавању индивидуалног образовног плана.
Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске
године обавља се формативним и сумативним оцењивањем.
Оцењивање је јавно и оцена мора одмах да буде образложена ученику.
Успех редовног ученика прати се и оцењује током наставе.
Ученик се оцењује из сваког наставног предмета и из владања.
Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту, а ако је недељни фонд часова
наставног предмета један час најмање два пута у полугодишту.
На основу праћења и вредновања током наставне године закључну оцену из наставног
предмета утврђује одељењско веће које чине наставници који предају ученику на предлог
предметног наставника, а оцену из владања на предлог одељењског старешине.
У току школске године оцењивање је описно и бројчано.
Закључна оцена из предмета јесте бројчана и изводи се на крају првог и другог
полугодишта, према утврђеним стандардима постигнућа и прописаним критеријумима за
оцењивање. Ученик са сметњама у развоју и инвалидитетом оцењује се у складу са
прилагођеним циљевима и исходима.
Бројчане оцене ученика у појединим наставним предметима су: одличан (5), врло добар
(4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Оцена недовољан (1) није прелазна оцена.
Ученик који на крају школске године има прелазне оцене из свих наставних предмета
прелази у наредни разред.
Оцењивање и напредовање ученика

Члан 73.
у средњем образовању и васпитању оцењивање је описно и бројчано у току школске
године.
Описна оцена садржи повратну информацију за ученика и родитеља, другог законског
заступника и пружа јасно упутство како да се унапреди рад ученика.
Ученик средњег образовања и васпитања полаже поправни испит у августовском
испитном року, а ученик завршног разреда у јунском и августовском року.
Ученик који полаже поправни испит обавезан да похађа припремну наставу, коју је
школа дужна да организује непосредно пре полагања поправног испита.
Ученик који положи поправни испит завршава разред.
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Ученик средњег образовања и васпитања понавља разред ако на крају другог
полугодишта има закључене више од две недовољне бројчане оцене или не положи поправни
испит, осим оцене из владања.
Изузетно, редован ученик средњег образовања и васпитања који не положи поправни
испит може да заврши започети разред у истој школи наредне школске године, у својству
ванредног ученика поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања накнаде
стварних трошкова које утврди школа. Када заврши разред ванредан ученик има право да се у
истој школској години упише у наредни разред, у истом својству.
Ученик завршног разреда средњег образовања и васпитања који не положи поправни
испит може да заврши разред у истој или другој одговарајућој школи у својству ванредног
ученика полагањем испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова коју утврди школа.
Ученик завршног разреда средњег образовања и васпитања који положи поправни испит,
стиче право да полаже матуру у прописаним роковима.
Разредни испит полаже ученик који није оцењен из обавезног предмета, изборног
програма и активности, уколико није похађао наставу више од трећине укупног годишњег броја
часова тог обавезног предмета, изборног програма и активности и уколико се оцењивањем
утврди да није достигао образовне стандарде на основном нивоу; у складу са посебним законом.
Владање ученика

Члан 74.
Владање ученика свих разреда средњег образовања и васпитања оцењује се бројчано на
крају првог и другог полугодишта и утиче на општи успех.
Закључна оцена из владања јесте бројчана, и то: примерно (5), врло добро (4), добро (3),
задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1) и улази у општи успех ученика.
Општи успех

Члан 75.
Општи успех утврђује се као: одличан, врло добар, добар, довољан и недовољан.
Ученик није са успехом завршио разред уколико има више од две недовољне оцене, осим
оцене из владања или није положио поправни испит.
Општи успех ученика средњег образовања и васпитања утврђује се на крају првог и
другог полугодишта на основу аритметичке средине прелазних закључних бројчаних оцена из
предмета и оцене из владања.
Завршни испити у основном и средњем образовању и васпитању

Члан 78.
Завршни испити у средњем образовању и васпитању су испити на државном нивоу
којима се завршава одређени ниво образовања и васпитања, и то:
1) у општем средњем образовању и васпитању – општа матура;
2) у средњем стручном образовању и васпитању – стручна матура, завршни испит
средњег стручног образовања, специјалистички и мајсторски испит и испити других облика
стручног образовања.
Права детета и ученика

Члан 79.
Права детета и ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима,
овим и другим законима.
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Установа, односно запослени у установи дужни су да обезбеде остваривање права детета
и ученика, а нарочито право на:
1) квалитетан образовно-васпитни рад;
2) уважавање личности;
3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и
њихову афирмацију;
4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и
васпитање;
6) информације о правима и обавезама;
7) учествовање у раду органа школе, у складу са овим и посебним законом;
8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког
парламента;
9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит;
10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовноваспитном процесу уколико права из става 2. тач. 1)–9) овог члана нису остварена;
11) заштиту и правично поступање установе према детету и ученику;
12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика, у складу са посебним
законом;
13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.
Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може да поднесе
писмену пријаву директору установе у случају повреде права из става 2. овог члана или
непримереног понашања запослених према детету и ученику, у складу са општим актом
установе, у року од осам дана од дана сазнања о повреди права.
Запослени у установи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног дана,
поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права детета и ученика.
Директор је дужан да пријаву из ст. 3. и 4. овог члана размотри и да, уз консултацију са
учеником и родитељем, односно другим законским заступником детета и ученика, као и
запосленим одлучи и предузме одговарајуће мере, у року од осам дана од дана пријема пријаве.
Обавезе ученика
Члан 80.
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2) поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;
3) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом,
прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге законске
заступнике;
4) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
5) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
6) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;
7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке
етике.
Пријава Министарству ради заштите права детета и ученика

Члан 81.
Ученик, родитељ односно други законски заступник детета и ученика, има право да
поднесе пријаву Министарству, уколико сматра да су му повређена права утврђена овим или
другим законом, у случају:
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1) доношења или недоношења одлуке органа установе по поднетој пријави,
приговору или жалби;
2) ако је повређена забрана из чл. 110–113. овог закона;
3) повреде права детета и ученика из члана 79. овог закона.
Пријаву из става 1. овог члана ученик, његов родитељ односно други законски заступник
детета и ученика може поднети у року од осам дана од дана сазнања за повреду својих права.
Ако оцени да је пријава из става 1. овог члана основана, Министарство ће у року од осам
дана од дана пријема пријаве упозорити установу на уочене неправилности и одредити јој рок
од три дана од упозорења за отклањање уочене неправилности.
Ако установа не поступи по упозорењу из става 3. овог члана, Министарство ће
предузети одговарајуће мере, у складу са законом.
Приговор на оцењивање, оцену и испит

Члан 82.
Ученик основног и средњег образовања и васпитања, његов родитељ, односно други
законски заступник има право да поднесе:
1) приговор на оцену из предмета и владања у току школске године;
2) приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог
полугодишта;
3) приговор на испит.
Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору школе у року од три
дана од саопштења оцене.
Приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог полугодишта
подноси се директору школе у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, односно
сведочанства, осим за ученике завршних разреда у року од 24 сата.
Приговор на испит подноси се директору школе, у року од 24 сата од саопштавања оцене
на испиту.
Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином,
одлучује о приговору из става 1. тачка 1) овог члана у року од три дана, односно у року од 24
сата о приговору из става 1. тач. 2) и 3) овог члана, претходно прибаваљајући изјаву наставника.
Директор је дужан да предметном наставнику на чију оцену је уложен приговор, у року
од три дана од доношења одлуке достави одлуку.
Ако оцени да је приговор основан и да оцена није јавно саопштена, образложена,
односно да оцењивање није у складу са прописима, директор поништава оцену, појачава
педагошко-инструктивни рад са наставником у установи и решењем образује комисију за
проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог рада ученика.
Комисија има три члана, од којих су два стручна за предмет, односно област предмета.
Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима, директор
поништава и враћа оцену одељењском већу на разматрање и закључивање.
Наставник чија оцена је поништена упућује се и на стручно усавршавање за област
оцењивања и комуникацијских вештина.
Уколико појачани педагошко-инструктивни рад у установи и стручно усавршавање
наставника не дају позитиван резултат, директор је у обавези да захтева стручно педагошки
надзор над радом наставника од стране просветног саветника.
Ако директор у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином оцени да је
приговор на оцену из владања основан и да оцењивање није у складу са прописима упућује
одељењском већу на разматрање и поновно одлучивање, уз учешће стручних сарадника.
Ако директор утврди да закључна оцена из предмета није изведена у складу са
прописима или је приговор из других разлога основан, решењем поништава закључну оцену и
упућује ученика на полагање испита.
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Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништиће испит и
упутиће ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од дана
подношења приговора.
Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, ангажује
стручно лице из друге школе.
Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена, не
може да буде члан комисије.
Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду
чланови комисије чији је испит поништен.
Оцена комисије је коначна.
Одговорност ученика

Члан 83.
Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не поштује одлуке
директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим
понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће уз учешће родитеља,
односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске
заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а
када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене
заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог
понашања.
Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за
тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана овим законом и за повреду
забране из чл. 110–112. овог закона.
Теже повреде обавеза ученика су:
1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у
евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган,
односно исправи коју изда друга организација;
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика
или запосленог;
4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба
алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5) уношење у школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или
другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других
ученика, наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које се
остварују ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког
повређивања;
7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе
којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада
више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог
обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране школе;
9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да
су предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања ученика.
За повреде из става 3. тач. 8) и 9) овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.
Ученик, родитељ, односно други законски заступник одговара за материјалну штету коју
ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
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Васпитно-дисциплински поступак

Члан 85.
За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 110 – 112. овог закона школа
води васпитно-дисциплински поступак о којем обавештава родитеља, односно другог законског
заступника ученика.
Директор, у року од 30 дана од дана учињене повреде из става 1. овог члана, закључком
покреће васпитно-дисциплински поступак, води га и окончава решењем и о томе одмах, а
најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника.
У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог
законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати
писану изјаву.
Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уредно
обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе
поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога, односно педагога установе да у
овом поступку заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.
Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе ученика, покреће се
најкасније у року од осам дана од дана сазнања.
Васпитно-дисциплински поступак за учињену повреду забране из чл. 110–112. овог
закона покреће се одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања.
Васпитно-дисциплински поступак окончава се, након вођења појачаног васпитног рада са
учеником, доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања.
Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су од значаја за
одлучивање.
Уколико се у току трајања васпитно-дисциплинског поступка ученик испише из школе,
школа је у обавези да у исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут
васпитно-дисциплински поступак.
Васпитне и васпитно-дисциплинске мере и правна заштита ученика

Члан 86.
За повреду обавезе, односно забране прописане овим законом, могу да се изрекну мере, и
то:
1) за лакшу повреду обавеза ученика, васпитна мера – опомена, укор одељењског
старешине или укор одељењског већа, на основу изјашњавања наставника који остварују
наставу у одељењу ученика, у складу са општим актом школе;
2) за тежу повреду обавеза ученика, васпитно-дисциплинска мера – укор директора и
укор наставничког већа, а за ученика средње школе и искључење ученика из школе, односно
школе са домом;
3) за учињену повреду забране из чл. 110–112. овог закона, васпитно-дисциплинска
мера:
(1) укор директора или укор наставничког већа;
(2) премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу
одлуке наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештавање родитеља
односно другог законског заступника;
(3) за ученика средње школе – искључење ученика из школе, односно школе са
домом.
Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из става 1. тачка 1) овог
члана, без вођења васпитно-дисциплинског поступка.
Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно
предузела неопходне активности из члана 83. став 1. овог закона.
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Када предузете неопходне активности доведу до позитивне промене понашања ученика,
обуставиће се поступак, осим ако је учињеном повредом забране из чл. 110–112. овог закона
озбиљно угрожен интегритет другог лица.
Мера из става 1. тач. 2) и 3) овог члана изриче се ученику након спроведеног васпитнодисциплинског поступка и утврђене одговорности.
Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дициплинске мере из става 1.
овог члана, одређује ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног
рада, који се одвија у просторијама школе или ван просторија школе под надзором наставника,
односно стручног сарадника.
Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 6. овог члана, школа одређује
ученику у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој
способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести родитеља,
односно другог законског заступника.
Васпитна и васпитно-дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена
повреда обавезе ученика.
Када малолетан ученик изврши повреду обавезе, односно забране из чл. 110–112. овог
закона, школа одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог
законског заступника и укључује га у одговарајући поступак.
Наставничко веће доноси одлуку о васпитно-дисциплинској мери искључења ученика из
средње школе, а директор решење о искључењу ученика из школе.
Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу
школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе
ученика или за повреду забране из чл. 110–112. овог закона, у року од осам дана од дана
достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.
Школски одбор решава по жалби из става 11. овог члана у року од 15 дана од дана
достављања жалбе од стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника.
Жалба одлаже извршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње школе
или школе са домом, ученик, родитељ, односно други законски заступник има право на судску
заштиту у управном спору.
Ближе услове о начину, садржају, дужини, месту и времену обављања и другим
питањима од значаја за обављање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада из става 6.
овог члана, прописује министар.
Одељењска заједница

Члан 87.
Одељењску заједницу чине ученици и одељењски старешина једног одељења.
Начин рада одељењске заједнице ближе се уређује статутом школе.
Ученички парламент

Члан 88.
У последња два разреда основне школе и у средњој школи организује се ученички
парламент (у даљем тексту: парламент) ради:
1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету
родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика,
годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања
школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим
такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима
од значаја за њихово образовање;
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2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног
сарадника и атмосфере у школи;
3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о
активностима ученичког парламента;
4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију
вршњачког насиља из реда ученика.
Парламент чине по два представника сваког одељења седмог и осмог разреда у основној
школи, односно сваког одељења у средњој школи, а у уметничкој школи – по три из сваког
разреда, односно године.
Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године.
Чланови парламента бирају председника.
Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, у
складу са чланом 119. овог закона.
Ученички парламент има пословник о раду.
Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.
Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената, као
и да сарађују са удружењима и организацијама које се баве заштитом и унапређењем права
ученика.
Забрана дискриминације

Члан 110.
У установи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на
непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или
неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање
првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима
блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима,
држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или
етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету,
сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, генетским
особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и породичном
статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, синдикалним и другим
организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима, као и по
другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.
Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне
равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком
положају.
Установа је дужна да предузме све мере прописане овим законом када се посумња или
утврди дискриминаторно понашање у установи.
Ближе критеријуме за препознавање облика дискриминације од стране запосленог,
детета, ученика, одраслог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у
установи, заједнички прописују министар и министар надлежан за људска и мањинска права.
Поступање установе када се посумња или утврди дискриминаторно понашање, начине
спровођења превентивних и интервентних активности, обавезе и одговорности запосленог,
детета, ученика, одраслог, родитеља односно другог законског заступника, трећег лица у
установи, органа и тела установе и друга питања од значаја за заштиту од дискриминације,
прописује министар.
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Забрана насиља, злостављања и занемаривања

Члан 111.
У установи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако
друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, детета, ученика, одраслог, родитеља
односно другог законског заступника или трећег лица у установи.
Повреде забране, из става 1. овог члана, које запослени учини према другом запосленом у
установи, уређују се законом
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно
понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или
потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета, ученика и одраслог.
Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или запосленог да
обезбеди услове за правилан развој детета, ученика и одраслог.
Установа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета,
ученика или одраслог примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.
Под физичким насиљем, у смислу овог закона, сматра се: физичко кажњавање детета,
ученика или одраслог од стране запосленог, родитеља односно другог законског заступника или
трећег лица у установи; свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног
телесног повређивања детета, ученика, одраслог или запосленог; насилно понашање запосленог
према детету, ученику или одраслом, као и ученика и одраслог према другом ученику, одраслом
или запосленом.
Под психичким насиљем, у смислу овог закона, сматра се понашање које доводи до
тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.
Под социјалним насиљем, у смислу овог закона, сматра се искључивање детета, ученика
и одраслог из групе вршњака и различитих облика активности установе.
Под сексуалним насиљем и злостављањем, у смислу овог закона, сматра се понашање
којим се дете и ученик сексуално узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним
активностима које не жели, не схвата или за које није развојно дорастао или се користи за
проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.
Под дигиталним насиљем и злостављањем, у смислу овог закона, сматра се злоупотреба
информационо комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге
личности и угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смсом, ммс-ом, путем веб-сајта (wеб сите), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и
другим облицима дигиталне комуникације.
Установа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостављања и
занемаривања у установи почињен од стране родитеља, односно другог законског заступника
или трећег лица у установи.
Протокол поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, садржај и начине
спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика,
начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, прописује министар.
Ближе услове о начинима препознавања невербалних облика злостављања деце и
ученика од стране запосленог за време неге, одмора, рекреације и других облика васпитнообразовног рада, прописује министар.
Забрана понашања које вређа углед, част или достојанство

Члан 112.
Забрањено је свако понашање запосленог према детету, ученику и одраслом; детета,
ученика и одраслог према запосленом; родитеља, односно другог законског заступника или
трећег лица према запосленом; запосленог према родитељу, односно другом законском
заступнику; детета, ученика и одраслог према другом детету, ученику или одраслом, којим се
вређа углед, част или достојанство.
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Директор установе дужан је да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из
става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности установе.
Ближе услове о начинима препознавања понашања којима се вређа углед, част или
достојанство у установи, заједнички прописују министар и министар надлежан за људска и
мањинска права.
Поступање установе када се посумња или утврди вређање угледа, части или достојанства,
начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену
ризика, начине заштите и друга питања од значаја за заштиту, прописује министар.
Забрана страначког организовања и деловања

Члан 113.
У установи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење простора
установе у те сврхе.
Одговорност за упис и редовно похађање наставе

Члан 22.
Родитељ, односно други законски заступник одговоран је за упис детета у школу, за
редовно похађање наставе и обављање других школских обавеза.
Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о ученику
који нередовно похађа или је престао да похађа наставу, најкасније два дана од дана престанка
похађања наставе.
Ако родитељ, односно други законски заступник по пријему обавештења из претходног
става овога члана не обезбеди да у року од три дана ученик настави редовно да похађа наставу,
школа одмах обавештава јединицу локалне самоуправе и надлежну установу социјалне заштите.
Одговорност родитеља

Члан 84.
Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је:
1) за упис детета у предшколски припремни програм и упис детета у школу;
2) за редовно похађање наставе;
3) за редовно похађање припремне наставе;
4) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености
ученика да присуствује настави о томе обавести школу;
5) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка
спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном
документацијом;
6) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са
учеником;
7) за повреду забране из чл. 110–112. овог закона учињену од стране ученика;
8) за теже повреде обавезе ученика из члана 83. овог закона;
9) да поштује правила установе.
Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну штету
коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну пријаву
ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског заступника из разлога
прописаних ставом 1. овог члана.

ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О СРЕДЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ („Службени галсник
РС” број 55/2013 и 101/2017 – други закон 27/2018 и 6/2020)
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Непотребно изостављено
Обавезе ученика

Члан 47
Редован ученик је дужан да похађа наставу и извршава друге обавезе утврђене Законом,
овим законом и општим актима школе.
Родитељ, односно други законски заступник ученика из става 1. овог члана дужан је да у
року од осам дана од дана изостанка ученика достави лекарско оправдање или други релевантни
документ о оправданости изостанка.
Ванредан ученик полаже испите из свих предмета утврђених школским програмом, осим
из предмета физичко васпитање - ако је старији од 20 година, и извршава друге обавезе утврђене
Законом, овим законом и општим актима школе.
Владање ванредног ученика не оцењује се.
Ученик који је смештен у дом у саставу школе одговара за повреду обавезе, односно
забране прописане Законом и законом којим се уређује ученички стандард.

1. Оцењивање ученика
Члан 48
цењивањем у школи процењује се оствареност прописаних исхода и стандарда
постигнућа, а за ученике са сметњама у развоју – измењених циљева и исхода у савладавању
индивидуалног образовног плана.
Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току школске
године обавља се формативним и сумативним оцењивањем.
Формативно оцењивање, у смислу овог закона, јесте редовно проверавање постигнућа
и праћење владања ученика у току савладавања школског програма и садржи повратну
информацију и препоруке за даље напредовање и, по правилу, евидентира се у педагошкој
документацији наставника.
Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине
или за класификациони период из предмета и владања. Оцене добијене сумативним
оцењивањем су, по правилу, бројчане и уносе се у прописану евиденцију о образовноваспитном раду.
Успех ученика и оцена

Члан 49
Успех ученика оцењује се из предмета и владања.
Оцењивање је јавно и свака оцена мора одмах да буде образложена ученику.
Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту. Изузетно, уколико је недељни
фонд наставног предмета један час, ученик се оцењује најмање два пута у полугодишту.
У току школске године оцењивање је описно и бројчано и врши се на основу праћења
напредовања ученика у савлађивању школског програма, а на основу исхода и стандарда
постигнућа. Закључна оцена из предмета јесте бројчана и изводи се на крају првог и другог
полугодишта. Ученик са сметњама у развоју коме су током образовања прилагођавани
циљеви и исходи учења оцењује се у складу са њима.
Бројчане оцене ученика у појединим наставним предметима су: одличан (5), врло
добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1), а све оцене су осим оцене недовољан (1)
прелазне.
Ученик који на крају школске године има прелазне оцене из сваког наставног предмета
прелази у наредни разред.
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У школама које остварују алтернативни или међународни програм ученик се оцењује у
складу са програмом који се остварује.
Успех ученика из изборних програма верска настава и грађанско васпитање оцењује се
описно.
Оцена из изборних програма, изузев верске наставе и грађанског васпитања, је
бројчана и утиче на општи успех ученика.
Оцена из владања током године изражава се описно и то: примерно, врло добро, добро,
довољно и незадовољавајуће.
Закључна оцена из владања изражава се бројчаном оценом и то: примерно (5), врло
добро (4), добро (3), задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1) и утиче на општи успех
ученика.
Владање ванредног ученика не оцењује се.
Закључну оцену на предлог предметног наставника и оцену из владања на предлог
одељењског старешине утврђује одељењско веће.
Ослобађање од наставе физичког васпитања

Члан 50
Ученик може бити због болести или инвалидитета привремено или за одређену школску
годину ослобођен, делимично или у целини, наставе физичког васпитања.
Одлуку о ослобађању ученика од наставе физичког васпитања и о оцењивању доноси
наставничко веће на основу предлога изабраног лекара.
Ученицима са инвалидитетом се настава физичког васпитања прилагођава у складу са
могућностима и врстом инвалидитета.
Завршавање школовања у краћем року

Члан 51
Ученик који постиже изузетне резултате у учењу има право да заврши школовање у року
краћем од предвиђеног.
Ученик из става 1. овог члана има право да полагањем испита заврши започети и наредни
разред. Наставничко веће утврђује испуњеност услова за остваривање тог права.
Општи успех ученика

Члан 52
Општи успех ученика утврђује се на крају првог и другог полугодишта на основу
аритметичке средине прелазних закључних бројчаних оцена из предмета и оцене из владања, и
то:
- одличан успех - ако има средњу оцену најмање 4,50;
- врло добар успех - ако има средњу оцену од 3,50 закључно са 4,49;
- добар успех - ако има средњу оцену од 2,50 закључно са 3,49;
- довољан успех - ако има средњу оцену до 2,49.
Оцене из факултативних предмета не утичу на општи успех ученика.
Напредовање ученика

Члан 53
Ученик је завршио разред када на крају школске године има прелазне оцене из свих
обавезних предмета и изборних програма који се оцењују бројчано.
Редовни ученик понавља разред када на крају другог полугодишта има три или више
непрелазних оцена из обавезних предмета и изборних програма који се оцењују бројчано, када
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не положи поправни испит у прописаним роковима, а у школи која остварује програме музичког
и балетског образовања и васпитања ако добије непрелазну оцену из главног предмета на
годишњем испиту.
Редовни ученик има право једанпут да понови разред у току школовања.
Успех ученика на испиту

Члан 54
Успех ученика оцењује се и на испиту.
Испити се полажу по предметима и разредима.
У школи се полажу: разредни, поправни и допунски испит. У школи која остварује
програме музичког и балетског образовања и васпитања полаже се и годишњи испит. Годишњи
испит из главног предмета полаже ученик школе која остварује програме музичког, односно
балетског образовања и васпитања који је на крају школске године из главног предмета оцењен
позитивном оценом.
Испити из става 3. овог члана полажу се пред испитном комисијом коју чине најмање три
члана, од којих су најмање два стручна за предмет који се полаже. Чланове испитне комисије
одређује директор школе.
Општим актом школе утврђују се рокови за полагање испита.
Сматра се да није положио испит ученик који из неоправданих разлога не приступи
испиту или одустане од испита у току или пре испита.

2. Разредни, поправни и други испити током школовања
Разредни испит

Члан 55
Ученик који из оправданих разлога није присуствовао настави више од једне трећине
предвиђеног броја часова, а оцењивањем се утврди да није остварио прописане циљеве, исходе
и стандарде постигнућа у току савладавања школског програма, упућује се на разредни испит.
Ученик се упућује на разредни испит и из предмета за који није организована настава.
Разредни испит ученик полаже у јунском и августовском испитном року.
Поправни испит

Члан 56
Ученик полаже поправни испит у школи у којој стиче образовање и васпитање у
августовском испитном року, а ученик завршног разреда у јунском и августовском року.
За ученика који полаже поправни испит у августовском испитном року, организује се
припремна настава.
Ученик завршног разреда који је положио разредни испит има право да у истом
испитном року полаже завршни или матурски испит, односно да полаже поправни испит ако
није положио разредни испит.
Изузетно, редован ученик који није положио поправни испит може да заврши започети
разред у истој школи наредне школске године, у својству ванредног ученика поновним
полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди
школа. Када заврши разред ванредан ученик има право да се у истој школској години упише у
наредни разред, у истом својству.
Ученик завршног разреда који не положи поправни, завршни, односно матурски испит
завршава започето образовање у истој школи у својству ванредног ученика полагањем
испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа.”
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Допунски испити

Члан 57
Ученик коме је одобрен прелазак у другу школу, односно други образовни профил у
складу са овим законом, полаже допунске испите из предмета који нису били утврђени
школским програмом, односно наставним планом и програмом који је ученик започео да
савлађује, у роковима утврђеним решењем, сагласно општем акту школе.
ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕНИКА
Непотребно изостављено

III ВАСПИТНА И ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ
УЧЕНИКА
ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
Члан 32.
У остваривању својих права ученик не може да угрожава друге у остваривању њихових
права.
Члан 33.
Ученик има обавезу да:
1. редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
2. поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;
3. ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским
програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље,
односно други законски заступнике;
4. не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;
5. поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;
6. чува имовину школе, чистоћу и естетски изглед школских просторија;
7. стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике.
Пунолетни ученик, родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика
дужан је да у року од осам дана од дана спречености ученика да присуствује настави правда
изостанке одговарајућом лекарском или другом релевантном документацијом.
Пунолетни ученик, родитељ, односно други законски заступник малолетног ученика
дужан је да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да
присуствује настави о томе обавести школу
Члан 34.
Према ученику који врши повреду правила понашања у школи или не поштује одлуке
директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који својим
понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће уз учешће родитеља,
односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима: у оквиру одељењске
заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога, посебних тимова, а
када је то неопходно да сарађује са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене
заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог
понашања.
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1.
2.
3.
4.

Ученик може да одговара за:
лакшу повреду обавезе, утврђену Правилником;
тежу повреду обавезе, прописане Законом;
повреду забране, прописане Законом;
материјалну штету коју ученик нанесе Школи намерно или крајњом непажњом, у складу
са законом.

ВРСТЕ ПОВРЕДА ОБАВЕЗА УЧЕНИКА
Члан 35.
Ученик чини лакше повреде обавезе ако:
1. својим понашањем омета рад за време наставе;
2. долази у Школу и на друга места на којима Школа организује и спроводи образовноваспитни процес, неприкладно одевен за те активности;
3. не брине се о личној хигијени и уредности, хигијени школских и других просторија у
којима се врши образовно-васпитна делатност;
4. закасни на час или раније напусти час и ваннаставне активности у Школи;
5. недисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања
наставе, испита, као и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру
спортских, културних и других активности;
6. не води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време
трајања школског одмора;
7. не чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време
посете или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван Школе;
8. не чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе
које Школа издаје;
9. злоупотреби лекарско уверење тј. оправдање;
10. улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења запосленог;
11. не поштује одлуке надлежних органа Школе;
12. се задржава у ходницима Школе за време часа;
13. се непристојно понаша према ученицима, запосленима и другим лицима који бораве у
просторијама Школе;
14. изазива неред у просторијама Школе и Школском дворишту;
15. у својству редара не обавештава наставнике о одсуству ученика;
16. седи на степеницама, гелендерима, радијаторима или радијаторским цевима унутар
зграде школе.
17. употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се
не угрожавају права других или се не користи у сврхе преваре у поступку оцењивања;

Члан 36.

Теже повреде обавеза ученика су:
1. уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у
евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
2. преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган,
односно исправи коју изда друга организација;
3. уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика
или запосленог;
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4. поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба
алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;
5. уношење у школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или
другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
6. понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других ученика,
наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које се остварују
ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког и психичког
повређивања;

7. употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе
којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
8. неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада више од 25
часова у току школске године, од чега више од 15 часова након писменог обавештавања
родитеља, односно другог законског заступника од стране школе.
9. учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су
предузете неопходне мере из члана 34. става 1. ради корекције понашања ученика.
За повреде из става 1. тачка 8. и 9. овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.

ДИСЦИИПЛИНСКЕ МЕРЕ
Члан 37.
За лакшу повреду обавезе ученика могу да се изрекну васпитне мере:
1. опомена одељењског старешине
2. укор одељењског старешине и
3. укор Одељењског већа.
Васпитне мере изричу се ученику без вођења дисциплинског поступка, у школској
години у којој је учињена повреда обавезе.
Опомену и укор одељењског старешине изриче одељењски старешина, а на предлог
одељењског старешине или наставника, члана одељењског већа, или стручног сарадника укор
одељењског већа доноси одељењско веће.
Мера из става 1. овог члана може да се изрекне ученику ако је школа претходно
предузела неопходне активности из члана 34. став 1. овог закона.

Члан 38.
За теже повреде обавеза ученика из члана 7. и за повреде забране из чл. 8 – 11.
Правилника школа мора водити васпитно-дисциплински (ВД) поступак о ком мора бити
обавештен родитељ, односно други законски заступник ученика.
У ВД поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог законског заступника,
као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати писмену изјаву.
Директор, у року од 30 дана од дана учињене теже побповреде из става 1. овог члана,
закључком покреће васпитно-дисциплински поступак, води га и окончава решењем и о томе
одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, односно другог законског
заступника
Члан 39.
За тежу повреду обавезе, односно повреду забране прописане овим законом, могу да се
изрекну дисциплинске мере, и то:
1. укор директора,
2. укор наставничког већа и
3. искључење ученика из школе;
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Закључну оцену из владања утврђује одељењско веће на предлог одељењског старешине
на крају првог и другог полугодишта на основу сагледавања личности и понашања ученика у
целини, процењивањем његовог укупног понашања и извршавања обавеза прописаних законом
и изречених васпитних или васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката. Оцена из
владања поправља се када дође до позитивне промене у понашању ученика.
Члан 40.
Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дициплинске мере, одређује
ученику и обавезу обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, који се одвија у
просторијама школе или ван просторија школе под надзором наставника, односно стручног
сарадника.
Друштвено-користан, односно хуманитарни рад из става 6. овог члана, школа одређује
ученику у складу са тежином учињене повреде, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој
способности, узрасту и достојанству ученика, о чему је дужна да одмах обавести родитеља,
односно другог законског заступника.

ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК
Члан 41.
ВД поступак је хитан и покреће се закључком директора, најкасније у року од 8 дана од
дана сазнања за учињаену тежу повреду, односно одмах, а најкасније у року од два дана од дана
сазнања за учињену повреду забране. Закључак садржи податке о ученику, опис теже повреде
обавезе ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде, одговарајуће доказе
и време и место за саслушање ученика у поступку и налог за појачан васпитни рад.
Закључак из става 1. овог члана доставља се пунолетном ученику, односно другом
законском заступнику малолетног ученика, одељенском старешини, психологу Школе, односно
одговарајућем стручном тиму, лично или препорученом пошиљком уз повратницу, најкасније
осам дана од дана покретања дисциплинског поступка.
Уколико пунолетан ученик, однсно родитељ или други законски заступник малолетног
ученика одбије да прими Закључак из става 1. овог члана, Закључак се објављује на огласној
табли и сајту Школе и након 15 дана од дана објављивања сматра се да је пунолетан ученик,
односно родитељ или други законски заступник малолетног ученика примио Закључак.
ВД поступак се окончава након вођења појачаног васпитног рада са учеником,
доношењем решења у року од 30 дана од дана покретања.
Уколико се у току трајања ВД поступка ученик испише из школе, школа је у обавези да у
исписницу унесе напомену да је против наведеног ученика покренут васпитно-дисциплински
поступак.

Члан 42.
Ученик мора бити саслушан, а ако је малолетан, уз присуство родитеља, односно другог
законског заступника.
Уколико се родитељ, односно други законски заступник ученика, који је уредно
обавештен, не одазове да присуствује васпитно-дисциплинском поступку, директор школе
поставља одмах, а најкасније наредног радног дана психолога установе да у овом поступку
заступа интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад.
Члан 43.
О саслушању ученика у поступку се води записник.
Записник из става 1. овог члана мора да садржи следеће податаке:
1. датум и место где се врши саслушање;
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2.
3.
4.
5.
6.

време када је саслушање почело и када се завршило;
присутне на саслушању;
податке о ученику против кога је покренут поступак;
кратак сиже дискусије вођене на саслушању
потписе: пунолетног ученика, односно родитеља или другог законског заступника
малолетног ученика против кога се води дисциплински поступак и директора

Члан 44.
Наствничко веће одлуке о ВД мерама доносе јавним гласањем, већином гласова укупног
броја присутних чланова, а у случају ВД мере искључење ученика из школе, већином гласова
укупног броја чланова.
Приликом одлучивања о изрицању ВД мере морају се имати у виду нарочито:
1. тежина повреде обавезе ученика и њене последице (здравствене, материјалне...)
2. степен одговорности ученика
3. услови под којима је учињена повреда обавезе ученика,
4. дотадашњи рад и понашање ученика и
5. олакшавајуће околности за ученика.
Члан 45.
Одлука о изрицању ВД мере за повреду обавезе ученика садржи:
1. име и презиме ученика
2. кратак опис повреде обавезе ученика,
3. врсту изречене мере,
4. образложење и
5. правну поуку.
Члан 46.
У току школске године коначна одлука о изреченој дисциплинској мери може се
заменити блажом или укинути, ако орган који је донео оцени да је деловала позитивно на
ученика.
Поступак за замену или укидање изречене мере покреће се на захтев ученика, односно
одељењског старешине или одељењске заједнице, а одлуку о замени или укидању изречене мере
доноси орган који је меру изрекао.
Укидање изречене мере се не може извршити у тромесечју у коме је изречена
Члан 47.
Окончани поступак за утврђивање и изрицање ВД мере може се обновити ако се у току
школске године сазна за чињенице које би, да су биле познате у време вођења поступка битно
утицале на утврђивање повреде одговорности ученика.
Предлог за обнову поступка може поднети ученик, односно његов родитељ или други
законски заступник, одељењски старешина и одељењска заједница. Уз предлог се подносе
докази којима се може оправдати обнова поступка.
Предлог за обнову поступка подноси се у писменом облику органу који је изрекао
васпитно-дисциплинску меру, а предаје се одељењском старешини.
Орган који је изрекао васпитно-дисциплинску меру може одлучити да се поступак
обнови ако оцени да су поднети докази од утицаја на обнову поступка. У том случају обнова
поступка врши се на исти начин као и поступак за утврђивање повреде обавезе ученика.
Члан 48.
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Одељењски старешина води евиденцију у току школске године о изреченим ВД мерама
ученицима која обавезно садржи:
1. име и презиме ученика коме је изречена мера;
2. врсте повреде обавезе ученика;
3. врсту изречене мере;
4. датум изрицања и датум извршења мере.

СМАЊЕЊЕ ОЦЕНЕ ИЗ ВЛАДАЊА
Члан 49.
Због изречене мере ученику се смањује оцена из владања.
Оцена из владања се смањује у случају изречених васпитних мера: опомена одељењског
старешине, укор одељењског старешине и укор одељењског већа као и ВД мера: укор директора
и укор наставничког већа.
Оцену из владања врло добар (4) има ученик коме је изречена мера укор одељењског
старешине.
Оцену из владања добро (3) има ученик коме је изречена мера укор одељењског већа.
Оцену из владања довољно (2) има ученик коме је изречена мера укор директора.
Оцену из владања незадовољава (1) има ученик коме је изречена мера укор наставничког
већа.
Члан 50.
Ако је ученик неоправдано изостао са наставе 5 часова не изриче му се васпитнa мера,
али одељењски старешина је у обавези да позове родитеља или другог законског заступника
ученика и обавести га уз уручивање писменог обавештења.
Обавештење из става 1. овог члана треба да садржи следеће податке:
1. име и презиме ученика,
2. одељење ученика,
3. датум/е када је неоправдано изостао,
4. податке о васпитним и ВД мерама које се изричу ученицима због неоправданог
изостајања са наставе.
5. потпис одељењског старешине,
6. датум када је родитељ, односно други законски заступник примио обавештење,
7. потпис родитеља, односно другог законског заступника.
Када је број неоправданих изостанака 6-10 часова, изриче се васпитна мера: опомена
одељењског старешине без смањења оцене из владања.
Када је број неоправданих изостанака 11-19 часова, изриче се васпитна мера: укор
одељењског старешине и смањује се оцена из владања на 4.
Када је број неоправданих изостанака 20-25 часова, изриче се васпитна мера: укор
одељењског већа и смањује се оцена из владања на 3.
Када је број неоправданих изостанака 26-28 часова, изриче се ВД мера: укор директора и
смањује се оцена из владања на 2.
Када је број неоправданих изостанака преко 29 и 30 часова, изриче се ВД мера: укор
наставничког већа и смањје се оцена из владања на 1.
Када је број неоправданих изостанака 31 и више часова, изриче се ВД мера: искључење
из школе.
Члан 51.
За учињену повреду обавезе из члана 36. став 1. и 2. Правилника ученику се изриче ВД
мера искључење из школе.
За учињену повреду обавезе из члана 36. став 3. Правилника ученику се изриче ВД мера:
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1. укор директора и оцена из владања се смањује на 2, уколико се за такву крађу
законски не одговара,
2. укор наставничког већа и оцена из владања се смањује на 1 уколико се за такву
крађу одговара прекршајно,
3. искључење ученика из школе, уколико се за такву крађу одговара кривично.
За учињену повреду обавезе из члана 36. став 4. Правилника
1. ученику се изриче васпитно-дисциплинска мера укор директора и оцена из
владања се смањује на 2 уколико се односи на дуван,
2. ученику се изриче васпитно-дисциплинска мера укор наставничког већа и оцена
из владања се смањује на 1 уколико се односи на алкохол и
3. ученику се изриче васпитно-дисциплинска мера искључење из школе, уколико се
односи на наркотичка средства
За учињену повреду обавезе из члана 36. став 5. Правилника ученику се изриче васпитнодисциплинска мера искључење из школе. Изузетно ученику се изриче укор наставничког већа и
оцена из владања се смањује на 1 уколико се ради о петарди.
За учињену повреду обавезе из члана 36. став 6. Правилника ученику се изриче васпитнодисциплинска мера укор директора или укор наставничког већа и оцена из владања се смањује
на 2 или 1, односно искључење из школе, у зависности од степена угрожавања безбедности
осталих ученика, а на предлог ВД комисије.
За учињену повреду обавезе из члана 36. став 7. Правилника
1. уколико се односи на повреде права других ученику се изриче ВД мера укор
директора или укор наставничког већа и оцена из владања се смањује на 2, или 1 у
зависности од повређеног права, а на предлог ВД комисије;
2. уколико се односи на превару у поступку оцењивања учињену мобилним
телефоном или употребом електронског уређаја ученику се изриче ВД мера укор
наставничког већа и оцена из владања се смањује на 1.
3. уколико се односи на превару у поступку оцењивања учињену употребом другог
средства ученику се изриче ВД мера укор директора и оцена из владања се
смањује на 2.
Члан 52.
Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу
школском одбору на изречену ВД меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за
повреду забране, у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној одговорности и
изреченој мери.
Школски одбор решава по жалби из става 1. овог члана у року од 15 дана од дана
достављања жалбе од стране ученика, родитеља, односно другог законског заступника.
Жалба одлаже извршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченој мери искључења ученика из средње школе
или школе са домом, ученик, родитељ, односно други законски заступник има право на судску
заштиту у управном спору.
Уколико пунолетан ученик, однсно родитељ или други законски заступник малолетног
ученика одбије да прими Решење из става 1. овог члана, Решење се објављује на огласној табли
и сајту Школе и након 15 дана од дана објављивања узима се да је пунолетан ученик, односно
родитељ или други законски заступник малолетног ученика примио Решење.

IV МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ
Члан 60.
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Ученик који учини материјалну штету у згради школе, школском дворишту или на
другом месту где се изводи образовно-васпитни рад, намерно или из крајње непажње, дужан је
да исту надокнади у висини стварних трошкова.
Штету коју учини ученик дужан је да надокнади његов родитељ, односно други законски
заступник.
Уколико родитељ, односно други законски заступник одбије да надокнади штету,
директор Школе је дужан да покрене поступак за надокнаду штете код надлежног суда.
Кривица ученика за учињену штету мора бити доказана.
Ако кривица не буде доказана ученик неће бити одговоран за штету.
Члан 61.
Ако штету проузрокује више ученика, сваки ученик је одговоран за део штете коју је
проузроковао.
Ако се за сваког ученика не може утврдити део штете коју је проузроковао, сматра се да
су сви једнако одговорни и штету надокнађују у једнаким деловима.
Члан 62.
Постојање штете и околности под којима је она настала, њену висину, као и ко је штету
учинио, утврђује Комисија за накнаду штете од пет чланова коју именује директор школе.
У комисији из става 1. овог члана један члан је одељењски старешина, један је психолог,
а остала три члана се бирају на основу стручности.
Члан 63.
Ако је школа надокнадила штету коју је ученик проузроковао трећем лицу, ученик је
дужан да износ исплаћене штете надокнади Школи, ако је штету проузроковао намерно или из
крајње непажње.
ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
Члан 10.
Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања могу се примењивати само оне мере које су утврђене
законом или општим актом Школе.
Члан 12.
У Школу је дозвољено долазити пристојно одевен, односно није дозвољено ношење:
1. папуча
2. шорцева
3. мајица са дубоким деколтеима
4. мајица без рукава
5. мајица које не покривају стомак
6. мини сукњи
7. хеланки (уколико нису прекривене дужом туником)
8. бермуда, дужине изнад колена
9. капа, качкета, капуљача у школској згради
10. тесне одеће
11. провидне одеће
12. поцепане одеће
13. одеће са навијачким обележјима, увредљивим натписима или сликама, који промовишу
националну, верску, политичку или сексуалну опредељеност
14. обуће са штиклама преко 10cm
15. кућних хаљина и баде мантила
21

Уредан мора да буде и општи изглед, који осим одеће подразумева и уредност одеће,
обуће и косе, као и умереност у коришћењу накита и шминке.
Правила из става 1. и 2. овог члана обавезујућа су током читаве школске године, како у
дане наставе тако и током школског распуста.
Ученици који се не буду придржавали правила из става 1. и 2. овог члана биће удаљени са
наставе и послати кући да се адекватно обуку, а сваки изостанак у те сврхе биће евидентиран као
неоправдан.
Непоштовање правила из става 1. и 2. овог члана за запослене представља чињење лакше
повреде радне обавезе.
Родитељима, односно старатељима ученика и трећим лицима који се не придржавају
правила из става 1. и 2. овог члана неће бити дозвољен улазак у Школу.
ИЗВОД ИЗ Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне

и средње школе
Непотребно изостављено
Мере смањења ризика уноса корона вируса у школску средину
 Ученици, наставно и ненаставно школско особље не треба да долазе у школу уколико имају
повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.
 Родитељи треба свако јутро да провере телесну температуру својој деци пред полазак у школу.
Одржавање физичке дистанце
 Одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метара.
 У периоду непосредно пре и после наставе и између школских часова (мали и велики одмор) у
школи и дворишту школе не стварати гужве.
 Одржавање физичке дистанце међу ученицима неопходно је и током малих и великог одмора.
Препоручује се да ученици проводе велики одмор на отвореном (у школском дворишту) кад год
то временске прилике дозвољавају.
 Организовати коришћење тоалета тако да у тоалет улази онолико деце колико кабина има, а да се
испред тоалета чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.
Ношење маски
Ученици:
- Маску ученик треба да носи при уласку у школу па све до доласка до своје клупе.
- Маска се обавезно користи и приликом одговарања и сваког разговора.
- Маска се обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или
тоалет.
- Препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду
када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.
- Током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или
платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста.
Редовно прање руку
 Како? Хигијенски исправном водом за пиће и сапуном у трајању од најмање 20 секунди или
употребом дезинфекционог средства на бази 70% алкохола. Дезинфекција руку средствима на
бази 70% алкохола не може заменити прање руку водом и сапуном уколико су руке видно
запрљане. После 3 до 4 извршених дезинфекција руку обавезно опрати руке водом и сапуном.
Када? Обавезно при уласка у школу, пре јела, после одласка у тоалет, пре спремања хране, након
обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр.
после великог одмора, после часа физичког васпитања) и мажења животиња, када су видно
запрљане, након изласка из школе и увек када постоји потреба.

ИЗВОД ИЗ СТРУЧНОГ УПУТСТВА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ И ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ
НЕПОСРЕДНИМ ПУТЕМ И ПУТЕМ УЧЕЊА НА ДАЉИНУ ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У
ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
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Непотребвно изостављено

Настава по комбинованом моделу
Настава у гимназијама и средњим стручним школама се реализују наставом по комбинованом
моделу што подразумева следеће:
- Ученици од I - IV разреда једне недеље долазе у школу на непосредну наставу, а следеће недеље
реализују часове путем наставе на даљину
- Одељење се дели у две групе (школа бира најоптималнији критеријум за поделу на групе);
- Оцењивање ученика у овом моделу наставе се реализује када су ученици у школи уважавајући све
принципе оцењивања;
- Ученици једне групе, када имају наставу у школи имају све часове по распореду. Школе могу
прилагодити распоред тако да се часови из предмета са већим недељним фондом реализују као двочаси
или у блоковима.
- Часови трају по 30 минута.
- Изборни програми, изузев другог страног језика, се у оба модела организације наставе остварују на
даљину сем када ученици представљају резултате рада и када се оцењују.
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