
 

 

ОШ „МЛАДОСТ“ ВРЊЦИ 

ШКОЛСКА 2019/2020. 

 

ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

ЗА ПРВИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК 

 

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ 

УЧЕНИКА  
 

ОБАВЕЗЕ  УЧЕНИКА:  

 

- редовно  похађа наставу и извршава школске обавезе;  

- поштује школска правила, одлуке директора, наставника 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;  

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

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

покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених 

облика помоћи;  

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

- чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;  

- поштује правила понашања које школа прописује;  

- ученик, родитељ, односно старатељ дужан је да у року од осам дана од повратка ученика на наставу 

правда изостанак ученик и доставља потпуне и тачне контакт информације. 

 

ЛАКШЕ ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА:  

 

- неоправдано изостајање из школе до 25.часова у току школске године;  

- ометање рада у свом или другом одељењу;  

- непоштовање одлука надлежних органа школе; 

- необавештавање родитеља о резултатима учења и владања и непреношење порука директора, 

одељењског старешине, других наставника и стручних сарадника;  

- намерно оштећење школске зграде, просторија, инвентара и прибора других ученика и запослених 

(свако оштећење школске имовине  према Одлуци Школског одбора  биће процењено и наплаћено) ;  

- злоупотреба лекарског оправдања;  

- претње упућене другим ученицима, наставницима и другим запосленима у школи;  

- неоправдано кашњење на редовну наставу и друге облике образовно-васпитног рада;  

- нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта (бацање отпадака, уништавање садница 

и зелених површина, писање по школском намештају, зидовима учионица, школска свалчионица, 

ходника WC-а и по фасади школе;  

- напуштање часа без претходног одобрења наставника;  

- колективно неоправдано изостајање са наставе;  

- неоправдање изостанака у року од осам дана и недавање или давање непотпуних и нетачних контакт 

информација;  

- неизмиривање обавеза плаћања доспелих новчаних обавеза (ужина, уџбеници, екскурзије и настава у 

природи) које су по сопственом избору прихватили. 

 

За лакшу повреду обавеза ученика могу се изрећи васпитне мере: опомена одељењског старешине, укор 

одељењског старешине и укор одељењског већа . Васпитне мере се изричу ученику без вођења 

дисциплинског поступка, у школској години у којој је учињена повреда обавезе.  

 

 



 

 

 

ТЕЖЕ  ПОВРЕДЕ ОБАВЕЗА УЧЕНИКА:  

 

- 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;  

- пострекивање, помагање, давање учЕнику и употреба алкохола, дувана и наркотичких средстава или 

психоактивне супстанце;  

- уношење у школу или другу организацију оружја или другог предмета који може да угрози или 

повреди друго лице;  

- свесно непридржавање правила или мера безбедности ученика;  

- употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе којима се угрожавају 

права других или у сврхе превара у поступку оцењивања;  

- неоправдано изостајање са наставе или 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 теже повреде обавеза ученика , ученику се изриче васпитно-дисциплинска мера: укор Директора школе 

и укор Наставничког већа која повлачи смањење оцене из владања на задовољавајуће (2),  односно  

незадовољавајуће (1). За тежу повреду води се дисциплински поступак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


