На основу члана 57. став 1. тачка 1. а у вези с члановима 44, 45,46, 103, 112-115. Закона о
основама система образовања и васпитања, („Сл. гласник РС” 72/2009 , 52/2011 и 55/2013 ) , а у
вези с чланом 269.тачка 7. Статута школе, Школски одбор ОШ''Јелена Ћетковић'', на седници
27.12.2013.године, донео је:
ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА,ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''ЈЕЛЕНА ЋЕТКОВИЋ''
I ОСНОВНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују права,обавезе ученика, васпитна, васпитно-дисциплинска
и материјална одговорност ученика, врсте лакше повреде обавеза ученика, васпитне мере које
се изричу ученицима, васпитни, васпитно-дисциплински поступак и поступак за утврђивање
материјалне одговорности ученика у ОШ''Јелена Ћетковић'' (у даљем тексту: Школа).
II ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Члан 2.
У устaнoви су зaбрaњeнe aктивнoсти кojимa сe угрoжaвajу, oмaлoвaжaвajу, дискриминишу или
издвajajу лицa, oднoснo групe лицa, пo oснoву: рaснe, нaциoнaлнe, eтничкe, jeзичкe, вeрскe или
пoлнe припaднoсти, физичких и психичких свojстaвa, смeтњи у рaзвojу и инвaлидитeтa,
здрaвствeнoг стaњa, узрaстa, сoциjaлнoг и културнoг пoрeклa, имoвнoг стaњa, oднoснo
пoлитичкoг oпрeдeљeњa и пoдстицaњe или нeспрeчaвaњe тaквих aктивнoсти, кao и пo другим
oснoвимa утврђeним зaкoнoм кojим сe прoписуje зaбрaнa дискриминaциje.
Пoд дискриминaциjoм лицa или групe лицa смaтрa сe свaкo нeпoсрeднo или пoсрeднo, нa
oтвoрeн или прикривeн нaчин, искључивaњe или oгрaничaвaњe прaвa и слoбoдa, нejeднaкo
пoступaњe или прoпуштaњe чињeњa, oднoснo нeoпрaвдaнo прaвљeњe рaзликa пoвлaђивaњeм
или дaвaњeм првeнствa.
Нe смaтрajу сe дискриминaциjoм пoсeбнe мeрe увeдeнe рaди пoстизaњa пунe рaвнoпрaвнoсти,
зaштитe и нaпрeткa лицa, oднoснo групe лицa кoja сe нaлaзe у нejeднaкoм пoлoжajу.
Ближe критeриjумe зa прeпoзнaвaњe oбликa дискриминaциje oд стрaнe зaпoслeнoг, учeникa или
трeћeг лицa у устaнoви, зajeднички прoписуje министaр и oргaн нaдлeжaн зa припрeму прoписa
o људским и мaњинским прaвимa.
Члан 3.
У устaнoви je зaбрaњeнo: физичкo, психичкo и сoциjaлнo нaсиљe; злoстaвљaњe и зaнeмaривaњe
дeцe и учeникa; физичкo кaжњaвaњe и врeђaњe личнoсти, oднoснo сeксуaлнa злoупoтрeбa дeцe
и учeникa или зaпoслeних.
Пoд нaсиљeм и злoстaвљaњeм пoдрaзумeвa сe свaки oблик jeдaнпут учињeнoг или пoнaвљaнoг
вeрбaлнoг или нeвeрбaлнoг пoнaшaњa кoje имa зa пoслeдицу ствaрнo или пoтeнциjaлнo
угрoжaвaњe здрaвљa, рaзвoja и дoстojaнствa личнoсти дeтeтa и учeникa или зaпoслeнoг.
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Зaнeмaривaњe и нeмaрнo пoступaњe прeдстaвљa прoпуштaњe устaнoвe или зaпoслeнoг дa
oбeзбeди услoвe зa прaвилaн рaзвoj дeтeтa и учeникa.
Устaнoвa je дужнa дa oдмaх пoднeсe приjaву нaдлeжнoм oргaну aкo сe кoд дeтeтa или учeникa
примeтe знaци нaсиљa, злoстaвљaњa или зaнeмaривaњa.
Пoд физичким нaсиљeм, у смислу стaвa 1. oвoг члaнa, смaтрa сe: физичкo кaжњaвaњe дeцe и
учeникa oд стрaнe зaпoслeних и других oдрaслих oсoбa; свaкo пoнaшaњe кoje мoжe дa дoвeдe
дo ствaрнoг или пoтeнциjaлнoг тeлeснoг пoврeђивaњa дeтeтa, учeникa или зaпoслeнoг; нaсилнo
пoнaшaњe зaпoслeнoг прeмa дeци, учeницимa или другим зaпoслeним, кao и учeникa прeмa
другим учeницимa или зaпoслeним.
Пoд психичким нaсиљeм, у смислу стaвa 1. oвoг члaнa смaтрa сe пoнaшaњe кoje дoвoди дo
трeнутнoг или трajнoг угрoжaвaњa психичкoг и eмoциoнaлнoг здрaвљa и дoстojaнствa дeтeтa и
учeникa или зaпoслeнoг.
Пoд сoциjaлним нaсиљeм, у смислу стaвa 1. oвoг члaнa смaтрa сe искључивaњe дeтeтa и
учeникa из групe вршњaкa и рaзличитих oбликa сoциjaлних aктивнoсти устaнoвe.
У устaнoви je зaбрaњeн свaки oблик нaсиљa и злoстaвљaњa из стaвa 2. oвoг члaнa oд стрaнe
учeникa, њeгoвoг рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa или oдрaслoг, нaд нaстaвникoм, вaспитaчeм,
стручним сaрaдникoм и другим зaпoслeним.
Збoг пoврeдe зaбрaнe из стaвa 8. oвoг члaнa прoтив рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa дeтeтa или
учeникa пoкрeћe сe прeкршajни, oднoснo кривични пoступaк.
Прoтoкoл пoступaњa у устaнoви у oдгoвoру нa нaсиљe и злoстaвљaњe, сaдржaj и нaчинe
спрoвoђeњa прeвeнтивних и интeрвeнтних aктивнoсти, услoвe и нaчинe зa прoцeну ризикa,
нaчинe зaштитe oд нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa, прoписуje министaр.
Ближe услoвe o нaчинимa прeпoзнaвaњa нeвeрбaлних oбликa злoстaвљaњa дeцe и учeникa oд
стрaнe зaпoслeнoг зa врeмe нeгe, oдмoрa и рeкрeaциje и других oбликa вaспитнo-oбрaзoвнoг
рaдa, прoписуje министaр.

III ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА
Права ученика
Члан 4.
Прaвa дeтeтa и учeникa oствaруjу сe у склaду сa пoтврђeним мeђунaрoдним угoвoримa, oвим и
пoсeбним зaкoнимa, a устaнoвa, oднoснo сви зaпoслeни дужни су дa oбeзбeдe њихoвo
oствaривaњe, a нaрoчитo прaвo нa:
1) квaлитeтaн oбрaзoвнo-вaспитни рaд кojи oбeзбeђуje oствaривaњe принципa и циљeвa из чл. 3.
и 4. oвoг зaкoнa;
2) увaжaвaњe личнoсти;
3) пoдршку зa свeстрaни рaзвoj личнoсти, пoдршку зa пoсeбнo искaзaнe тaлeнтe и њихoву
aфирмaциjу;
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4) зaштиту oд дискриминaциje, нaсиљa, злoстaвљaњa и зaнeмaривaњa;
5) блaгoврeмeну и пoтпуну инфoрмaциjу o питaњимa oд знaчaja зa њeгoвo шкoлoвaњe;
6) инфoрмaциje o њeгoвим прaвимa и oбaвeзaмa;
7) учeствoвaњe у рaду oргaнa шкoлe, у склaду сa oвим и пoсeбним зaкoнoм;
8) слoбoду удруживaњa у рaзличитe групe, клубoвe и oргaнизoвaњe учeничкoг пaрлaмeнтa;
9) пoднoшeњe пригoвoрa и жaлбe нa oцeну и нa oствaривaњe других прaвa пo oснoву
oбрaзoвaњa;
10) пoкрeтaњe инициjaтивe зa прeиспитивaњe oдгoвoрнoсти учeсникa у oбрaзoвнo-вaспитнoм
прoцeсу укoликo прaвa из тaч. 1) дo 9) oвoг члaнa нису oствaрeнa;
11) oствaривaњe свих прaвa дeтeтa и учeникa, прaвa нa зaштиту и нa прaвичнo пoступaњe
шкoлe прeмa учeнику и кaдa пoврeди oбaвeзу утврђeну oвим зaкoнoм;
12) прaвo нa стипeндиjу, крeдит, смeштaj и исхрaну у дoму учeникa, у склaду сa пoсeбним
зaкoнoм.
Устaнoвa je дужнa дa oбeзбeди свe услoвe зa oствaривaњe прaвa дeтeтa и учeникa из стaвa 1.
oвoг члaнa.
Члaн 5.
Учeник, рoдитeљ, oднoснo стaрaтeљ дeтeтa и учeникa мoжe дa пoднeсe приjaву дирeктoру
устaнoвe у случajу пoврeдe прaвa из стaвa 1. oвoг члaнa или нeпримeрeнoг пoнaшaњa
зaпoслeних прeмa дeтeту и учeнику, у рoку oд 15 дaнa oд нaступaњa случaja.
Дирeктoр je дужaн дa приjaву рaзмoтри и дa, уз кoнсултaциjу сa учeникoм, рoдитeљeм, oднoснo
стaрaтeљeм дeтeтa и учeникa и зaпoслeним oдлучи o њoj и прeдузмe oдгoвaрajућe мeрe, у рoку
oд 15 дaнa oд дaнa приjeмa приjaвe.
Зaпoслeни у устaнoви дужaн je дa приjaви дирeктoру, oднoснo oргaну упрaвљaњa кршeњe прaвa
дeтeтa и учeникa.
2.Обавезе ученика
Члан 6.
У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.
Ученик има обавезу да:
-

редовно похађа наставу/обавезну,изборну,допунску наставу и организоване
ваннаставне активности/ и извршава школске обавезе;

-

поштује школска правила, одлуке директора и органа школе;

-

ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским
програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и
родитеље, односно старатеље;
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-

у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика
преписивања и других недозвољених облика помоћи;

-

не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења
наставника;

-

поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;

-

чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

-

стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке
етике.

-

да у року од осам дана правда изостанаке,

-

у остваривању права и обавеза ученик не сме да угрожаава друге у остваривању
њихових права

-

доставља потпуне и тачне контакт информације.
IV ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА
Члан 7.

Сa учeникoм кojи врши пoврeду прaвилa пoнaшaњa или сe нe придржaвa oдлукa дирeктoрa и
oргaнa шкoлe, нeoпрaвдaнo изoстaнe сa нaстaвe пeт чaсoвa, oднoснo кojи свojим пoнaшaњeм
угрoжaвa другe у oствaривaњу њихoвих прaвa, шкoлa je дужнa дa, уз учeшћe рoдитeљa, oднoснo
стaрaтeљa учeникa, пojaчa вaспитни рaд aктивнoстимa: у oквиру oдeљeнскe зajeдницe,
стручним рaдoм oдeљeњскoг стaрeшинe, пeдaгoгa, психoлoгa, пoсeбних тимoвa, a кaдa je тo
нeoпхoднo дa сaрaђуje сa oдгoвaрajућим устaнoвaмa сoциjaлнe, oднoснo здрaвствeнe зaштитe нa
прoмeни пoнaшaњa учeникa.
Члан 8.
Ученик може да одговара само за лакшу повреду обавезе која је у време извршења била
утврђена Статутом и овим Правилником.
Ученик може да одговара за тежу повреду обавезе, која је у време извршења била прописана
Законом о основама система образовања и васпитања или посебним законом и за повреду
забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања.
V ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА И ИЗРИЦАЊЕ ВАСПИТНИХ МЕРА
Члан 9.
Лакше повреде обавеза ученика су:
1.Неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно –васпитног рада рада , у току
школске године , до 25 неоправданих изостанка;
2. учестало закашњавање на часове наставе и других облика образовног рада /уколико се после
звона за почетак наставе не налази на свом месту,спреман за њен почетак,тј.уколико закасни на
час/;
3.неблаговремено правдање изостајања из школе;
4.недисциплиновано понашање на часовима ,односно ометање извођења наставе или других
облика образовно – васпитног рада у свом или другом одељењу;
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5.недолично понашање према другим ученицима,наставницима,стручним сарадницима и
другим запосленима у школи ;
6.самовољно напуштање наставе и других облика образовно – васпитног рада пре завршетка
рада без дозволе наставника или стручног сарадника;
7.непридржавање одлука директора,наставника и органа школе ;
8.непридржавање правила понашања у школи,т.ј. понашање супротно одредбама Правила
понашања ученика,запослених и родитеља ученика и других општих аката школе ;
9.не да на увид родитељу,односно старатељу ђачку књижицу у коју Одељењски старешина
уноси обавештења,успех,васпитно – дисциплинску меру и друго ;
10.необавештавање родитеља о резултатима свог учења и владања и непреношење порука
одељењског старешине , стручних сарадника,директора и других наставника;
11.нарушавање
естетског
изгледа
школе
и
школског
дворишта/просторија,инвентара,инсталација/ бацање отпадака,уништавање садница и зелених
површина,писање по зидовима и слично;
12.користи електронске уређаје,мобилни телефон,и друга средства комуникације током часа и
одмора;
13.неоправдано се задржава у ходницима школе за време часа ;
14.улазак у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења ;
15.у својству редара не извршава своје дужности прописане Правилима понашања.;
16.у својству редара не обавештава наставника о одсуству ученика или наставнику саопштава
лажне податке ;
17.у својству редара не чува предмете,књиге и прибор ученика, или се не стара о хигијени
учионице ;
18.у својству редара не пријављује свако оштећење школске или личне имовине и не пријави
пре почетка наставе уочене недостатке наставнику,одељењском старешини или дежурном
наставнику;
19.у својству дежурног ученика допусти улаз лицу без идентификације или без сагласности
органа школе , а о томе не обавести службеника обезбеђења или дежурног наставника ;
20.у својству дежурног ученика самовољно напусти дежурство ;
21.организује и учествује у колективном бежању са часа - часова /редовних
часова,допунске,додатне наставе и других облика образовно васпитних активности/;
22.неоправдано одсуствује са часа - часова/редовних часова,допунске,додатне наставе и других
облика образовно васпитних активности/;
23.одбије да примени мере
заштите и безбедности
екскурзији,организованој настави или ваннаставним активностима ;

ученика

у

школи,на

24.не придржава се правила поступака заштите и безбедности ученика за време боравка у
Школу у складу са Правилником о мерама заштите и безбедности ученика ОШ''Јелена
Ћетковић'' ;
25.одбије да примени мере
заштите и безбедности ученика
екскурзији,организованој настави или вананставним активностима;

у

школи,

на

26.чини и повреде других обавеза које се не сматрају тежом повредом обавеза, а рописане
су Статутом и општим актом Школе.
VI ТЕЖЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА, ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКИ ПОСТУПАК И
ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ
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Теже повреде обавеза ученика и повреда забране
Члан 10.
Учeник мoжe дa oдгoвaрa зa лaкшу пoврeду oбaвeзe утврђeну oпштим aктoм шкoлe, зa тeжу
пoврeду oбaвeзe кoja je у врeмe извршeњa билa прoписaнa oвим или пoсeбним зaкoнoм и зa
пoврeду зaбрaнe из чл. 44. и 45. oвoг зaкoнa.
Teжe пoврeдe oбaвeзa учeникa jeсу:
1) уништeњe, oштeћeњe, скривaњe, изнoшeњe, прeпрaвкa или дoписивaњe пoдaтaкa у
eвидeнциjи кojу вoди шкoлa или другa oргaнизaциja, oднoснo oргaн;
2) прeпрaвкa или дoписивaњe пoдaтaкa у jaвнoj испрaви кojу издaje шкoлa или oргaн, oднoснo
испрaви кojу издa другa oргaнизaциja;
3) уништeњe или крaђa имoвинe шкoлe, приврeднoг друштвa, прeдузeтникa, учeникa или
зaпoслeнoг;
4) пoдстрeкaвaњe, пoмaгaњe, дaвaњe учeнику и упoтрeбa aлкoхoлa, дувaнa, нaркoтичкoг
срeдствa или психoaктивнe супстaнцe;
5) унoшeњe у шкoлу или другу oргaнизaциjу oружja или другoг прeдмeтa кojим мoжe дa угрoзи
или пoврeди другo лицe;
6) пoнaшaњe учeникa кojим угрoжaвa влaститу бeзбeднoст или бeзбeднoст других учeникa,
нaстaвникa и зaпoслeних у шкoли и кoje дoвoди дo њихoвoг физичкoг и психичкoг
пoврeђивaњa;
7) упoтрeбa мoбилнoг тeлeфoнa, eлeктрoнскoг урeђaja и другoг срeдствa у сврхe кojимa сe
угрoжaвajу прaвa других или у сврхe прeвaрe у пoступку oцeњивaњa;
8) нeoпрaвдaнo изoстajaњe сa нaстaвe и других oбликa oбрaзoвнo-вaспитнoг рaдa вишe oд 25
чaсoвa у тoку шкoлскe гoдинe, oд чeгa вишe oд 15 чaсoвa нaкoн писмeнoг oбaвeштaвaњa
рoдитeљa, oднoснo стaрaтeљa oд стрaнe шкoлe;
9) учeстaлo чињeњe лaкших пoврeдa oбaвeзa у тoку шкoлскe гoдинe, пoд услoвoм дa су
прeдузeтe нeoпхoднe мeрe из стaвa 1. oвoг члaнa рaди кoрeкциje пoнaшaњa учeникa.
Зa пoврeдe из стaвa 3. тaч. 8) и 9) oвoг члaнa oбaвeзнa je пoступнoст у изрицaњу мeрa.
Учeник, рoдитeљ oднoснo стaрaтeљ oдгoвaрa зa мaтeриjaлну штeту кojу учeник нaнeсe шкoли,
нaмeрнo или из крajњe нeпaжњe, у склaду сa зaкoнoм.

Члан 11.
За лакшу повреду обавезе ученику се може изрећи васпитна мера:
1. Опомена одељењског старешине : усмена и писмена опомена
2. Укор одељенског старешине
3. Укор одељенског већа.
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Васпитна мера изриче се ученику за лакшу повреду обавезе из чл.9. овог Правилника , 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 8. овог Правилника.
Ако Школа није претходно предузела неопходне активности из члана 7. овог Правилника,
предузеће их пре изрицања мере.
Члан 12.
Опомена одељенског старешине изриче се за лакшу повреду обавеза ученика као и за лакшу
повреду обавеза ученика због неоправданог изостајања са часова од 5 до 9 часова .
Опомена се изриче усмено или у писаном облику .
Усмена опомена се изриче непосредно или пред одељењском заједницом.О усменој опомени
обавештава се родитељ – старатељ ученика.
Писмена опомена се уноси у ђачку књижицу.
Члан 13.
Укор одељењског старешине може се изрећи за лакшу повреду ,поновљену лакшу повреду
обавеза ученика утврђену Статутом и другим општим актом .
Мера укор одељењског старешине се изриче и за неоправдано изостајање са часова 10 до 17
часова .
Изречене мере се уносе у ђачку књижицу у писменој форми.
Због изречене васпитне мере укор одељењског старешине,ученику може да се смањи оцена из
владања на врло добар 4/на крају полугодишта и школске године/.
Смањену оцену из владања на предлог одељењског старешине утврђује одељењско веће.
Члан 14.
Укор одељенског већа изриче ученицима за лакшу повреду обавеза ученика ,поновљену лакшу
повреду обавеза ученика утврђену Статутом и другим општим актом ,кад је ученику већ
изречена васпитна мера опомена или укор одељенског старешине,а те мере нису имале
васпитног утицаја на поправљање понашања ученика, као и за неоправдано изостајање са
часова од 18 до 25 часова.
Због изречене васпитне мере укор одељењског већа,ученику може да се смањи оцена из
владања на добро 3/на крају полугодишта и школске године/.
Изречена мера се уноси у ђачку књижицу у писменој форми.
Васпитно-дисциплинске мере
Члан 15.
За тежу повреду обавеза ученика изриче се :
Васпитно – дисциплинска мера :
1.Укор директора
2.Укор наставничког већа
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За учињену повреду забране из чл.44. и 45.Закона о основама система образовања и васпитања
,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 родитеља,односно старатеља и школе у коју прелази;
Наставничко већа доноси одлуку о изрицању васпитно-дисциплинске мере:
1.Укор Наставничког већа
2. премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу одлуке
наставничког већа , уз сагласност родитеља,односно старатеља и школе у коју прелази;
Ако је ученику већ једном изречена васпитно-дисциплинска мера строги укор наставничког
већа, а мера није позитивно утицала на ученика да своје понашање доведе у склад са утврђеним
обавезама, па се промена школске средине указује као нужно и једино могуће решење, ученик
од петог до осмог разреда може бити премештен у другу школу, ако ученику није престала
обавеза похађања школе. Уколико му је престала обавеза редовног похађања наставе, овакав
ученик се удаљава из школе.
Одлука Наставничког већа којом се изричу васпитно-дисциплинске мера мора да садржи: име
и презиме ученика, назив одељења, кратак опис повреде коју је ученик учинио, време и место
извршења повреде, врсту повреде, датум и број закључка о покретању поступка, извод из
записника о саслушању ученика и друга доказна средства.
На основу одлуке Наставничког већа о изрицању васпитно-дисциплинских мера
Директор школе доноси решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере :
1.укор наставничког већа
2.решење о искључењу ученика из школе
Члан 16.
Васпитно дисциплинска мера изриче се након вођења васпитно - дисциплинског поступка.
Члан 17.
Укор директора се изриче за тежу повреду обавеза ученика утврђених посебним законом и ако
је неоправдано изостао са наставе више од 25 у току школске године од чега више од 15 часова
након писменог обавештавања родитеља,односно старатеља школе и смањује се оцена из
владања на задовољавајуће /2//на крају полугодишта и школске године/.
Члан 18.
Укор Наставничког већа изриче се ученицима за тежу повреду и поновљену тежу повреду
обавеза ученика утврђену Статутом и ако је неоправдано изостао са наставе више од 36
часова,смањује се оцена из владања на незадовољавајуће /1/./ на крају полугодишта и школске
године/.
Члан 19.
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Васпитна и васпитно – дисциплинска мера може да се изрекне ученику само ако је школа
претходно предузела неопходне активности из чл.113.став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања .
Члан 20.
Васпитна и васпитно – дисциплинска мера изричу се у школској години у којој је учињена
повреда обавезе ученика.
Члан 21.
Одељењски старешина покреће и води поступак за изрицање васпитних мера.
Одељењски старешина је дужан да о учињеној лакшој повреди обавезе ученика и изреченој
васпитној мери обавести родитеља, односно старатеља ученика и да уредно води
документацију о изреченим мерама.
Васпитно-дисциплински поступак
Члан 22.
Када ученик изврши повреду обавезе, односно забране из члана 44. и 45. Закона о основама
система образовања и васпитања , Школа мора да води васпитно – дисциплински поступак ,
одмах обавештава родитеља, односно старатеља и укључује га у одговарајући поступак.
Одељењски старешина или друго лице које има сазнање о извршеној повреди обавештава
директора школе да постоји основана сумња да је ученик извршио тежу повреду обавезе или
повреду забране из чл. 44. и 45. Закона о основама система образовања и васпитања .
Лице из става 2. овог члана доставља директору податке о ученику, опис теже повреде обавезе
ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.
Члан 23.
Васпитно-дисциплински поступак покреће директор Захтевом за покретање васпитно дисциплинског поступка, најкасније у року од 30 дана за учињене теже повреде обавезе
ученика или учињене повреде забране из члана 44. и 45. Закона о основама система образовања
и васпитања.
Пре доношења решења морају се утврдити све чињенице које су значајне за доношење решења.
Директор школе образује Комисију од пет чланова . Комисију чине: помоћник директора,
стручни сарадник (психолог или педагог) , одељењски старешина,руковидилац одељењског
већа и представник Тима за заштиту деце од насиља.
Одељењски старешина ученика је обавезни члан комисије.
Васпитно – дисциплински поступак је хитан и води се применом правила општег управног
поступка.
Члан 24.
Комисија води васпитно-дисциплински поступак и писмено обавештава родитеља, односно
старатеља ученика о дану саслушања ученика.
Писмено обавештење родитељу, односно старатељу ученика доставља се препоручено поштом
или преко запослених у школи који обављају курирске послове, најкасније три дана пре дана
одређеног за саслушање ученика.
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Члан 25.
Захтев садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе ученика, односно повреде
забране, време, место и начин извршења повреде и одговарајуће доказе.
Члан 26.
Захтев се доставља ученику, односно његовом родитељу или старатељу .
Члан 27.
У васпитно–дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно старатеља, као и
сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и могу дати писмену изјаву, о чему се
саставља записник.
Након прикупљених свих релевантних доказа (прикупља писмених изјаве ученика и
запослених, тачну евиденцију неоправданих изостанака и сл.).ученик који је учинио тежу
повреду обавезе даје усмену изјаву обавезно у присуству родитеља, читају се изјаве сведока, и
он о тим изјавама треба да се изјасни, а ако је то неопходно и да се суочи са сведоцима.
Директор ће прочитати и писмено мишљење психолога, односно педагога о ученику.
О вођењу васпитно-дисциплинског поступка води се записник.
Записник треба да садржи: датум, време и место сачињавања записника, име и презиме чланова
комисије, име и презиме ученика, одељење и разред, кратак опис повреде обавезе ученика,
кратко формулисана питања и сажете одговоре на њих, питања за сведоке, остале учеснике
поступка и кратки одговори на њих.
Записник се завршава закључком који садржи податке о ученику, опис теже повреде обавезе
ученика, односно забране, време, место и начин извршења повреде, утврђена одговорност и
степен утврђене виности за извршену повреду теже обавезе, постојање олакшавајућих,
односно отежавајућих околности и исти се доставља преко директора школе Наставничком
већу на одлучивање.
Поред саслушања ученика комисија може, по потреби, да прикупи и друге доказе уколико исти
доприносе потпунијем утврђивању чињеница, односно околности под којима је повреда
учињена.
Обавезно је присуство једног стручног сарадника, у случају њиховог одсуства биће прочитана
писмена изјава психолога, односно педагога школе.
Записник потписују сви присутни чланови комисије, ученик, његов родитељ, сведоци,као и
записничар.
И з р и ц а њ е и к а р а к т е р в а с п и т н о-д и с ц и п л и н с к е
мере
Члан 28.
Васпитно-дисциплинска мера има васпитни карактер.
Циљ васпитно-дисциплинске мере је да се утиче на ученика како би своје понашање довео у
склад са правилима школског живота и рада.
Приликом доношења одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мере, надлежни орган имаће у
виду: тежину учињене повреде и њене последице, степен одговорности ученика, околности под
којима је повреда учињена, раније понашање ученика, понашање после учињене повреде
обавезе, узраст ученика, да ли је раније био кажњаван и друге олакшавајуће и отежавајуће
околности.
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Ако је ученик извршио више повреда обавеза, изриче се само једна васпитно-дисциплинска
мера за све учињене повреде.
Одлука Наставничког већа о васпитно-дисциплинској мери доноси се већином гласова
укупног броја чланова тог већа.
Члан 29.
Васпитно - дисциплински поступак окончава се решењем директора.
Решење о изрицању васпитно-дисциплинске мере због повреде обавеза ученика мора да
садржи: увод, диспозитив (изреку), образложење, поуку о правном средству, назив органа са
бројем и датумом решења и потпис и печат надлежног органа.
Наведено решење доставља се ученику и родитељу, односно старатељу ученика у писменој
форми, у року од 8 дана од дана доношења.
Васпитно-дисциплинска мера изречена за тежу повреду обавеза ученика уписује се у ђачку
књижицу ученика.
Члан 30.
Уколико се утврди да ученик није учинио тежу повреду обавезе за коју је покренут поступак,
или да учињена радња не представља тежу повреду обавезе, односно да је поступак спроведен
супротно одредбама утврђене законом и општим актом школе, констатоваће то у закључку
записника..
У случају из става 1. овог члана директор је дужан да донесе Решење о обустави поступка.
Члан 31.
Закључну оцену из владања утврђује одељенско веће на предлог одељенског старешине на
крају првог и деругог 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 поравља се када дође до позитивне промене у понашању ученика.
Члан 32.
О изреченим васпитно-дисциплинским мерама одељенски старешина води евиденцију у
одговарајућој педагошкој документацији у коју уноси: име и презиме ученика, врсту
изречене мере и орган који је меру изрекао, датум изрицања мере и повреду обавезе
ученика због које је васпитно-дисциплинска мера изречена.
Члан 33.
Када директор школе води поступак за изрицање васпитно дисциплинске мере: Укор директора
школе, поступа у складу са одредбама овог Правилника .
У случају из става 1. овог члана, записник потписује директор школе, записничар и ученик,
односно његов родитељ или старатељ.
Након спроведеног дисциплинског поступка и утврђене теже повреде обавезе ученика,
директор Школе решењем изриче Укор.
О изреченој мери: Укор директора школе, директор школе је дужан да информише Одељењско
и Наставничко веће.

11

Члан 34.
Када предузете активности доведу до позитивне промене понашања ученика, обуставиће се
поступак, осим ако је учињеном повредом забране из члана 44. и 45. Закона о основама система
образовања и васпитања озбиљно угрожен интегритет другог детета.
VII МАТЕРИЈАЛНА ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА
Члан 35.
Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе Школи
намерно или из крајње непажње, у складу са законом.
Члан 36.
На основу поднете пријаве о проузрокованој штети или на основу личног сазнања, директор
школе покреће поступак за утврђивање штете и одговорности ученика за проузроковану штету.
Постојање штете, висину, околности под којима је настала, ко је проузроковао одређује
трочлана комисија коју именује директор Школе.
Члан 37.
Висина штете утврђује се на основу ценовника или књиговодствене вредности оштећене или
уништене ствари, а ако то није могуће комисија процењује штету уз помоћ стручњака.
Члан 38.
Директор доноси решење о висини штете, одговорности за штету и обавези ученика, односно
његовог родитеља или старатеља да штету накнади у одређеном року.
Накнада штете уплаћује се на жиро рачун Школе.
Ако ученик, односно родитељ или старатељ, одбије да штету надокнади, наплата се може
тражити путем суда.
Директор може да одлучи да ученик, његов родитељ, односно старатељ буде делимично или у
целини ослобођен надокнаде штете у случају кад би надокнада довела ученика и његову
породицу у тешку материјалну ситуацију.
Члан 39.
Ако је штету проузроковало више ученика, утврђује се материјална одговорност сваког ученика
посебно.
Уколико се не може утврдити удео сваког ученика у проузроковању штете, сматра се да су сви
ученици који су штету проузроковали намерно или из крајње непажње, подједнако одговорни и
штету надокнађују солидарно.
VIII ПРАВНА ЗАШТИТА УЧЕНИКА
Члан 40.
Ученик, његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе жалбу Школском одбору на
изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавезе ученика или за
повреду забране из члана 44. и 45.Закона о основама система образовања и васпитања и на
решење о утврђеној материјалној одговорности ученика у року од три дана од дана
достављања решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.
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Члан 41.
Школски одбор решава по жалби из члана 40. овог Правилника у року од 15 дана од дана
достављања. Жалба одлаже извршење решења директора.
Против другостепеног решења о изреченој васпитно дисциплинској мери искључења ученика,
ученик, његов родитељ или старатељ има право на судску заштиту у управном спору.
IX ЕВИДЕНЦИЈА
Члан 42.
О изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама и спровођењу активности
појачаног васпитног рада са ученицима одељенски старешина води евиденцију.
Евиденција о спровођењу активности појачаног васпитног рада са ученицима води се у
евиденционом улошку за свако одељење у регистратору активности појачаног васпитног рада
по разредима (годинама) и чува се код психолошко-педагошке службе.
У евиденционом улошку активности појачаног васпитног рада Одељењски старешина уноси:
врсту учињене повреде ученика, обавештење родитељу о учињеној повреди, разговор са
учеником , изјаве сведока, обавештење психолошко-педагошкој служби о потреби спровођења
активности појачаног васпитног рада, извештај психолошке-педагошке службе о активностима
појачаног васпитног рада и резултатима тих активности.
Евиденцију о васпитно – дисциплинском поступку и изреченим васпитно – дисциплинским
мерама води секретар школе.
X ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Измене и допуне овог Правилника врше се на начин и по поступку предвиђеном за његово
доношење.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана његовог објављивања на огласној табли школе.
Члан 44.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о правима,обавезама и
одговорности ученика ОШ''Јелена Ћетковић'' бр.2168 од 30.11.2011. године.

Објављено на огласној табли школе, дана ___________ 2014. Године
Ступио на снагу дана _____________ .

ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Славољуб Јевтић
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