На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама ситема образовања и
васпитања („Сл.гласник РС „ број 88/2017) и члана 45.став 1.тачка 1. Статута школе бр. 124
од 23. 02. 2018. године, Школски одбор на седници одржаној дана 27. 03. 2018. године
донео је

ПРАВИЛНИК
О ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ
ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА ШКОЛЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником утвђују се:
- обавезе ученика,
- врсте васпитно-дисциплинских мера које се могу изрицати ученицима школе,
- поступак за утврђивање одговорности ученика,
- начин изрицања и објављивања, васпитно-дисциплинских мера,
- надлежност органа школе,
- права ученика, родитеља на приговор и жалбу,
- премештај ученика у другу школу.

Члан 2.
Према ученицима који учине повреду обавеза утврђених Законом, Статутом школе и
осталим општим актима, примењују се васпитно-дисциплинске мере утврђене овим
Правилником.
Члан 3.
Ученик је одговоран само ако је чињењем или пропуштањем да чини оно што је његова
обавеза, повредио утврђене ученичке обавезе.

Члан 4.
Васпитно-дисцилинске мере изричу се поступно, осим у случају теже повреде ученичких
обавеза.
Циљ васпитно-дисциплинске мере је да се њом поправно утиче на ученике.
Изречена васпитно-дисциплинска мерa мора бити сразмерна учињеној повреди ученичких
обавеза.
Приликом изрицања мере треба имати у виду целокупну личност ученика, дотадашње
владање и околности под којима је повреда учињена.
Члан 5.
За учињену повреду ученичких обавеза изриче се само једна васпитно-дисциплинска мера.
Васпитно-дисциплинска мера важи само у школској години у којој је изречена.
Ученик не може бити искључен из школе.
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ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА
Члан 6.
Ученик је обавезан да поштује правила школског живота и посебно да:
- редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;
- поштујеправила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;
- ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова утврђених школским
програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставника и родитеље,
односно друге законске заступнике;
- 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.

ПОВРЕДЕ УЧЕНИЧКИХ ОБАВЕЗА
Члан 7.
Лакше повреде ученичких обавеза:
- неоправдано изостајање са наставе и других блика образовно васпитног рада, у току
школске године до 25 часова;
- неоправдано закашњавање на часове редовне наставе више од 25 пута у току школске
године;
- неблаговремено правдање изостајања из школе;
- не придржавање правила понашања у школи, тј .понашање супротно одредбама Правила о
понашању ученика, запослених и родитеља ученика и других општих аката школе;
- непристојно и недолично понашање према другим ученицима, наставницима и другим
запосленима у школи;
- стварање нереда у школи и школском дворишту;
- немаран однос према раду, наставним средствима и имовини школе;
- недисциплиновано понашање и ометање рада на часовима;
- непримерено одевање у школи;
- злоупотреба лекарског оправдања;
- коришћење мобилног телефона и других средстава којима се ремети дисциплина на часу
или другим облицима образовно васпитног рада , а којима се не угрожавају права других и
не служи за превару у поступку оцењивања;
- не поштовање одлука надлежних органа школе;
- не обавештавање родитеља о резултатима свог учења и владања и непреношење порука
одељењског старешине, стручних сарадника и других наставника;
- мање оштећење школске зграде, просторија, инвентара, инсталација и прибора запослених
школе;
- оштећење или уништење личних ствари и прибора других ученика, наставника и других
запослених школе;
- нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта (бацање отпадака, уништавање
садница и зелених површина, писање по зидовима и сл.);
- улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења;
- у својству дежурног ученика, самовољно напусти дежурство;
- одбија да примени мере заштите и безбедности ученика у школи, на екскурзији,
организованој настави или ваннаставним активностима ван школе;
- несавесно и неодговорно вршење дужности редара.
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Члан 8.
Теже повреде ученичких обавеза јесу:
-

-

-

уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у
евиденцији коју води школа или друга организација, односно орган;
преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа или орган,
односно исправи коју изда друга организација;
уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика или
запосленог;
поседовање, подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба алкохола, дувана,
наркотичког средства или психоактивне супстанце;
уношење у школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или другог
предмета којим може да угрози или повреди друго лице;
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;
употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се
угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;
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
обавештења родитеља односно старатеља од стране школе;
учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да су
предузете неопходне мере ради корекције понашања ученика.

За повреде из алинеје 8. и 9. овог члана обавезна је поступност у изрицању мера.
Ученик, родитељ односно старатељ одговара за материјалну штету коју ученик нанесе
школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.

ВАСПИТНО-ДИСЦИЛИНСКЕ МЕРЕ
Члан 9.
За лакшу повреду обавеза ученику може да се изрекне:
Васпитна мера:
- опомена,
- укор одељенског старешине или
- укор одељењског већа.
За тежу повреду обавеза ученику може да се изрекне васпитно-дисциплинска мера:
- укор директора;
- укор наставничког већа.
За учињену повреду забране из члана 110-112. Закона о основама система образовања и
васпитања, васпитно дисциплинска мера:
- укор директора или укор наставничког већа;
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-

премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу
одлуке наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештење
родитеља односно другог законског заступника.

Члан 10.
За лакше повреде обавеза ученика, изриче се васпитна мера без вођења васпитнодисциплинског поступка.
Опомена
Опомену изриче разредни старешина ученика.
Опомена може бити:
- писмена и усмена.
- усмена опомена се изриче пред одељењем,
- писмена опомена се уноси у ђачку књижицу.
Опомена се изриче за неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно
васпитног рада до 5 часова у току школске године и неоправдано закашњавање на часове
редовне наставе више од 10 пута.
Опомену изриче одељењски старешина на часу одељењске заједнице и уписује је у у дневник
образовно васпитног рада.
О изреченој васпитној мери, родитељ, односно старатељ ученика, обавештава се у писаној
форми.
Члан 11.
Укор ученику изриче
- одељенски старешина
- одељенско веће
Члан 12.
За теже повреде обавеза ученика, изричу се васпитно-дисциплинске мере:
- Укор директора;
- Укор наставничког већа;
Члан 13.
За учињену повреду забране из члана 110-113 Закона, васпитно дисциплинска мера:
- Укор директора или укор наставничког већа,
- премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну школу на основу
одлуке наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз обавештење
родитеља односно другог законског заступника.
Школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере одређује
ученику и обавезу обављања друштвено корисног рада, односно хуманитарног рада, који се
одвија у просторијама школе или ван просторија школе под надзором наставника, односно
стручног сарадника.
Друштвено-користан рад, односно хуманитарни рад 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.
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Члан 14.
Укор се уноси у ђачку књижицу и потписује је родитељ ученика коме је изречена мера.

ПОСТУПАК ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА И ИЗРИЦАЊЕ
ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКИХ МЕРА

Члан 15.
Све радње у поступку утврђивња одговорности ученика, хитне су. Разредни старешина
ученика је обавезан да покрене поступак за утврђивање одговорности ученика, чим сазна за
учињену повреду ученичких обавеза.
Члан 16.
Директор, у року од 30 дана од дана учињене повреде, закључком покреће васпитнодисциплински поступак, води га и окончава решењем и о томе одмах, а најкасније наредног
радног дана обавештава родитеља, односно другог законског заступника.
Члан 17.
У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, односно другог
законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци морају бити саслушани и дати
писмену изјаву.
Уколико се родиитељ, 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 школе 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 члана 110-113. 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.
Члан 18.
Надлежни орган за изрицање васпитно-дисциплинских мера пре изрицања мера треба да
имају у виду:
- тежину повреде и њене последице,
- степен одговорности ученика,
- услове под којима је повреда обавеза учињена,
- досадашњи рад и понашање ученика да ли му је до тада изрицана мера и слично,
- друге олакшавајуће и отежавајуће околности за ученика.
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Члан 19.
Ако је ученик учинио више повреда обавеза, надлежни орган школе ће изрећи васпитнодисциплинску меру која ће одговарати свим учињеним повредама обавеза ученика.
Члан 20.
Пре изрицања васпитних и васпитно-дисциплинских мера школа је дужна да уз учешће
родитеља односно другог законског заступника, појача васпитни рад активностима: у оквиру
одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, психолога,
посебних тимова, 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.
Члан 21.
Одлука о изрицању васпитно-дисциплинске мере за тежу повреду ученичких обавеза
садржи:
- име и презиме ученика коме је мера изречена;
- кратак опис због чега је мера изречена,
- врста изречене мере,
- образложење и
- правна поука.
Члан 22.
Против сваке изречене мере, ученик или његов родитељ могу да поднесу жалбу Школском
одбору на изречену васпитно-дисциплинску меру за извршену тежу повреду обавеза ученика
или за повреду забране из члана 110-113. Закона, у року од осам дана од дана достављања
решења о утврђеној одговорности и изреченој мери.
Школски одбор решава по жалби у року од 15 дана од дана достављања жалбе од стране
ученика, родитеља, односно другог законског заступника.
Жалба одлаже извршење решења директора.

Члан 23.
Ученик против кога је покренут поступак за утврђивање повреде обавезе, има право да
присуствује свим етапама поступка који се води пред надлежним органима школе, да износи
чињенице, предлаже доказе ради утврђивања правог чињеничког стања и његове
одговорности.
Члан 24.
Изречена васпитна мера ученику за:
- укор одељенског старешине за неоправдано изостајање из школе 6-15 часова – владање
оцењује описном оценом «ВРЛО ДОБРО»
- укор одељенског већа за неоправдано изостајање из школе 16-25 часова – владање се
оцењује описном оценом «ДОБРО»
Изречена васпитно-дисциплинска мера ученику за:
- укор директора школе за теже повреде ученикх обавеза и из члана 44. и 45. Закона и за
неоправдано изостајање из школе од 26- 30 се оцењује описном оценом
«ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ» И
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-

укор наставничког већа за теже повреде ученика, повреда из члана 110-113. Закона и
неоправдано изостајање из школе од 31 и више, владање се оцењује описном оценом
«НЕЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ»

Члан 25.
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 васпитно-дисциплинских мера и њихових ефеката.
Члан 26.
Оцена из владања се поправља када дође до позоитивне промене у понашању ученика.
Члан 27.
О изреченим, васпитно-дисциплинским мерама разредни старешина је обавезан да води
евиденцију у коју уноси следеће податке:
- име и презиме ученика,
- врсту изрeчене васпитно-дисциплинске мере,
- датум изрицања васпитно-дисциплинске мере и датум њеног извршења,
- повреде обавеза које је ученик учинио.

ПРЕМЕШТАЈ УЧЕНИКА У ДРУГУ ШКОЛУ

-

Члан 28.
За учињену повреду забране из члана 110-113. Закона изриче се васпитнодисциплинска мера премештај ученика од петог до осмог разреда у другу основну
школу на основу одлуке наставничког већа, уз сагласност школе у коју прелази, а уз
обавештење родитеља односно другог законског заступника.
Ученик не може бити искључен из школе.
Члан 29.
Поступак за премештај ученика у другу школу је исти као и поступак за утврђивање
теже повреде дужности ученика.

Члан 30.
На основу одлуке наставничког већа о премештај ученика у другу школу, директор
школе у року од 3 дана од дана, доноси решење које уручује:
- ученику који је премештен, односно његовом родитељу oдносно другом законском
заступнику,
- разредном старешини ученика и
- архиви школе.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о васпитно-дисциплинској
и материјалној одговорности ученика школе бр. 842 од 23. 12. 2013. године.

7

Члан 32.
Овај Правилник ступа на снагу 8. дана од дана објављивања на огласној табли.

Правилник је објављен....................
на огласној табли школе

Председник Школског одбора
_______________________
Миљко Ђиласовић
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