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На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009) и члана 49. Статута 

Основне школе „Стевица Јовановић" из Панчева, Школски одбор, на седници 

одржаној дана 26.01.2012. године, донео је 

 

ПРАВИЛНИК 

О ВАСПИТНО – ДИСЦИПЛИНСКОЈ  И 

МАТЕРИЈАЛНОЈ 

ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА 

( ИЗВОДИ ) 

Обавезе ученика 

Члан 2. 

Обавезе ученика су да: 

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе; 

2) поштује школска правила, одлуке директора, наставника 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 старатеље; 

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) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без 
коришћења разних облика недозвољених облика помоћи; 

7) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са 

правилима еколошке етике; 

8) чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских 

просторија. 

Дужност ученика, родитеља, односно старатеља ученика је да у 

року од осам дана правда изостанак ученика и доставља потпуне и 

тачне контакт информације. 

У остваривању права и обавеза ученик не сме да угрожава друге 

у остваривању њихових права. 
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Лакше повреде обавеза ученика 

Члан 3. 

Лакше повреде обавеза ученика су: 

1) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-
васпитног рада до 25 часова у току школске године; 

2) неблаговремено правдање изостајања из школе; 

3) злоупотреба лекарског  уверења односно оправдања; 

4) ометање извођења наставе или других облика образовно-

васпитног рада; 
5) грубо, агресивно, непристојно или непримерено понашање 

према другим ученицима, наставницима, стручним сарадницима и 

другим запосленим у школи; 
6) коришћење мобилног телефона и других електронских уређаја  

којима се ремети дисциплина на часу или на другим облицима 

образовно-васпитног рада; 

7) изазивање нереда у просторијама школе и школском 

дворишту; 

8) недолично понашање у школи и школском дворишту; 

9) напуштање часа или другог облика образовно-васпитног рада, 

без одобрења наставника или стручног сарадника 
10) необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и 

непреношење порука одељенског старешине, других наставника и 

стручних сарадника; 

11) неоправдано закашњавање на редовну наставу и друге облике 

образовно-васпитног рада; 

12) непримерено одевање у Школи или другој организацији за 

време школских активности 

13) оштећење и естетско нарушавање школске зграде, школске 
имовине (просторија, инвентара, инсталација) и школског дворишта; 

14) оштећење или уништење личних ствари и прибора других 

ученика, наставника и других запослених у школи; 

15) немаран однос према наставним средствима, имовини Школе 

и имовини других организација за време извођења дела образовно-

васпитног рада или организованих посета; 

16) невођење бриге о хигијени школских просторија и других 

просторија у којима се врши образовно-васпитни рад; 
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17) улазак у зборницу и друге службене просторије без позива и 

одобрења; 

18) непоштовање прописаних правила понашања  

19) одбијање примене мера заштите и безбедности ученика у 

школи, на екскурзијама или ваннаставним активностима; 

20) непоштовање одлука надлежних органа школе; 

Васпитне мере 

Члан 4. 

За лакшу повреду обавезе ученика могу се изрећи васпитне мере: 

1) опомена; 

2) укор одељенског старешине; 

3) укор одељенског већа. 

Васпитне мере изричу се ученику без вођења дисциплинског 
поступка, у школској години у којој је учињена повреда обавезе. 

Опомену и укор одељенског старешине изриче одељенски 

старешина, а укор одељенског већа изриче - одељенско веће. 

Са учеником који учини лаку повреду обавеза школа је дужна да 

појача васпитни рад активностима у оквиру одељенске заједнице, 
стручним радом одељенског старешине, педагога, психолога, 

посебних тимова, да сарађује са установама социјалне и здравствене 

заштите, у циљу промене понашања ученика. 

Теже повреде обавеза ученика 

Члан 5. 

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) подстрекавање, помагање, давање ученику и употреба 
алкохола, дувана, наркотичких средстава или психоактивне супстанце; 

5) уношење у школу или другу организацију оружја или другог 

предмета који може да угрози или повреди друго лице; 
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6) свесно непридржавање правила или мера безбедности 

ученика; 

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 старатеља од стране школе. 

За тежу повреду обавезе ученик одговара ако је у време 

извршења обавеза била прописана Законом 

Родитељ се писменим путем обавезно обавештава са учињених 
10 неоправданих изостанака његовог детета. 

Васпитно-дисциплинске мере 

Члан 6. 

За тежу повреду обавезе ученику се изриче васпитно-

дисциплинска мера: 

1) укор директора; 

2) укор наставничког већа. 

Ученику се за повреду обавезе може изрећи само једна васпитно-

дисциплинска мера. 

Васпитно-дисциплинска мера изриче се ученику у школској 

години у којој је учинио тежу повреду обавезе, по спроведеном 
васпитно-дисциплинском поступку у коме је утврђена одговорност 

ученика. 

Повреде забране 

Члан 7. 

У школи су забрањене дискриминаторне активности, односно 

активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или 

издвајају лица по основу расне, националне, етничке, језичке, верске 
или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у 

развоју или инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и 

културног порекла, имовног стања односно политичког опредељења и 
подстицање или неспречавање таквих активности и по другим 

основама утврђеним законом који прописује забрану дискриминације. 
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Дискриминацију лица или групе представља свако непосредно и 

посредно, на отворен или прикривен начин искључивање или 

ограничавање права и слобода, неједнако поступање или пропуштање 
чињења, односно неоправдано прављење разлика повлађивањем или 

давањем првенства. 

 

Члан 8. 

У школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања од 
стране ученика над наставником, стручним сарадником и другим 

запосленим. 

Забрањено је физичко, психичко и социјално насиље, физичко 

кажњавање и вређање личности, сексуална злоупотреба ученика или 
запослених. 

Физичко насиље представља насилно понашање ученика према 

другим ученицима и запосленима. 

Психичко насиље је понашање које доводи до тренутног или 

трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и 
достојанства ученика и заполсеног. 

Социјаллно насиље представља искључивање ученика из групе 

вршњака. 

Васпитно-дисциплинске мере за повреду забране 

Члан 9. 

За учињену повреду забране ученику се изриче 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. 

Васпитно дисциплинска мера због повреде забране изриче се 

ученику по спроведеном васпитно-дисциплинском поступку и 
утврђивању његове одговорности. 

Смањење оцене из владања 

Члан 17. 

Због изречене васпитне мере  ученику се може смањити оцена из 

владања.  
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Због изречене васпитне мере  укор одељенског старешине оцена 

из владања може да се смањи на 4 , а за изречену васпитну меру укор 

одељенског већа оцена из владања може да се смањи на 3. 

За изречену васпитно-дисциплинску меру ученику се смањује 

оцена из владања. 

За изречену васпитно-дисциплинску меру укора директора оцена 

из владања смањује се на 2, а за изречену васпитно-дисциплинску 

меру укора наставничког већа оцена из владања смањује се на 1. 

Када се одлуком наставничког већа ученику од петог до осмог 

разреда изрекне васпитно-дисциплинска мера премештај ученика у 

другу основну школу, оцена из владања смањује се на 1. 

Правна заштита ученика 

Члан 20. 

Због изречене васпитно-дисциплинске мере ученик, његов 

родитељ односно старатељ има право да поднесе жалбу школском 

одбору у року од три дана од дана достављања решења о утврђеној 
одговорности и изреченој мери. 

Материјална одговорност ученика 

Члан 22. 

Ученик, његов родитељ или старатељ одговара за материјалну 

штету коју ученик нанесе школи намерно или крајњом непажњом, у 
складу са законом. 

За штету коју је проузроковало више ученика, одговорност је 

солидарна уколико није могуће утврдити степен одговорности сваког 

од ученика за насталу штету. 

Директор, на основу предлога комисије, доноси решење о 

материјалној одговорности ученика, висини штете и року за накнаду 

штете. 

 

 

Председник Школског одбора 

Поштић Саша.наст.разредне наставе 

 


