
 
Родитељи су те уписали у школу. Ученик си! Школа је тако постала твоја друга кућа, место где 

се са другом децом дружиш и стичеш потребна знања. То све не би било могуће да не постоје 

школска правила, а без њих нико у школи не би могао ни да оствари своја права. 

Када се сви потрудимо да испуњавамо своје дужности тада заједнички стварамо услове да 

користимо права, али и да разумемо и поштујемо права других. 

 

 

 

ОБАВЕЗЕ 

УЧЕНИКА 
 

 

 

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. 

 

 

 

ПРАВА 

УЧЕНИКА 
 

 

 

Права ученика остварују се у складу са 

потврђеним међународним уговорима, овим и 

другим Законима.  

 

У остваривању својих права ученик не сме да 

угрожава друге у остваривању права. 

 

Установа, односно запослени у установи дужни 

су да обезбеде остваривање права ученика, а 

нарочито право на: 

1) квалитетан образовно-васпитни рад који 

обезбеђује остваривање принципа и 

циљева из чл. 7. и 8. овог Закона; 

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 преиспи-

тивање одговорности учесника у 

образовно-васпитном процесу уколико 

права из става 2. тач. 1)-9) овог члана 

нису остварена; 

11) заштиту и правично поступање установе 

према ученику; 

12) друга права у области образовања и 

васпитања, у складу са Законом. 

 



 

ВЛАДАЊЕ УЧЕНИКА 

 
Владање ученика од првог до петог разреда основног образовања и 

васпитања оцењује се описном оценом која не утиче на општи успех 

ученика. 

 

Владање ученика од шестог разреда основног 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.  

Приликом оцењивања владања сагледава се понашање ученика у целини, имајући при том у 

виду и ангажовање ученика у активностима изван наставе у складу са Школским програмом (слободне 

активности, заштита животне средине, заштита од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања, културна активност школе).  

На оцену из владања не утичу оцене из обавезног предмета, изборних програма и активности.  

Закључну оцену из владања на предлог одељењског старешине утврђује одељењско веће. 

 

 

ПОХВАЉИВАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ УЧЕНИКА  
 

Ученик који се истиче у учењу и владању похваљује се или награђује.  

Општим актом школе (Статутом)  одређују се услови и начин за додељивање 

похвала и награда, као и за избор ученика генерације.  

У току школовања ученику се додељује диплома или награда за изузетан 

општи успех, односно диплома за изузетан успех из појединих наставних предмета и изузетног 

постигнућа у било којој области рада школе.  

 

 

 

 

 

ОДГОВОРНОСТ УЧЕНИКА 
 

 

 

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, 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 (Статутом), 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. 

 

 

 

 

КАЗНЕ ЗА                                

НЕОДГОВОРНЕ 

                 УЧЕНИКЕ 

 

 

Ако ученик изврши повреду обавезе или повреду забрана, могу му бити изречене васпитне и васпитно-

дисциплинске мере. Школа, упоредо са изрицањем 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. 

Треба да имаш на уму да у таквим случајевима и родитељи могу да одговарају и да буду кажњени. 

 

Према ученику који: 

 врши повреду правила понашања у школи или не поштује одлуке директора и органа школе, 

 неоправдано изостане са наставе пет часова, 

 који својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, 

школа ће уз учешће родитеља, појачати васпитни рад различитим активностима и то  у оквиру 

одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, посебних тимова, а када је то 

неопходно успоставиће и сарадњу са одговарајућим установама социјалне, односно здравствене 

заштите са циљем дефинисања и пружања подршке ученику у вези са променом његовог понашања. 

 

Васпитна мера изриче се ученику без вођења васпитно-дисциплинског поступка и изричу се поступно, 

од опомене, преко укора одељењског старешине, па до укора одељењског већа. 

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забрана школа води васпитно-дисциплински поступак о 

којем обавештава родитеља, односно другог законског заступника ученика. 

 

Васпитно-дисциплински поступак за учињену тежу повреду обавезе ученика, покреће се најкасније у 

року од осам дана од дана сазнања, а васпитно-дисциплински поступак за учињену повреду забране 

покреће се одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања. Закључак у овом поступку се изводи 

на основу писаних изјава саслушаних учесника и сведока уз присуство родитеља, на основу кога се 

доноси решење у року од 30 дана од дана покретања поступка. 

 



Васпитно-дисциплинске мере могу бити: 

 укор директора, 

 укор наставничког већа или 

 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. 

 

Ученик, родитељ, односно други законски заступник има право да поднесе жалбу Школском одбору 

на изречену васпитно-дисциплинску меру у року од осам дана од дана достављања решења о утврђеној 

одговорности и изреченој мери. 

 

Ако желиш да сазнаш више из ове области, на сајту школе у фолдеру ДОКУМЕНТА, прочитај 

следеће садржаје: 

 Закон о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС, бр. 88/2017, 27/2018 

- други закони и 10/2019 од 15.02.2019. године) 

 Закон о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС, бр. 55/2013, 101/2017, 

27/2018 - други закон и 10/2019 од 15.02.2019. године) 

 Статут ОШ „22 Август“ Буковац 

 

 

 

КОДЕКС – значи правило. Правила служе зато да помогну људима да живе једноставније. У свему 

што људи раде постоје правила: у саобраћају, у писању, у математици, у исхрани, облачењу, 

понашању. 

 

Ако их поштујемо - и живот у школи биће нам лакши и пријатнији 

 

 

 

 

 
 Поштуј кућни ред школе, немој да касниш, тиме поштујеш своје и туђе време. 

 Када дођеш у школско двориште, стани у ред. Чекање се може прекратити разговором. Пристојан 

ред говори о твојој зрелости и озбиљној намери да у школи добијаш оно по шта си дошао, а то је 

твоје најосновније образовање. 

 Не заборави да својим наставницима, особљу школе  и својим друговима упутиш поздрав: ''добар 

дан'', ''довиђења'', ''ћао''. Њих ће обрадовати, а тебе неће оштетити. 

 Ходником не јури, не гурај се да не би повредио себе или другог. Старијег  пропусти, а групу 

заобиђи. 

 Буди пажљив на часу, не сметај, не гунђај, не шетај. Када говориш захтевај да сви ћуте. Тиме 

поштујеш себе и друге. 

 Домаће задатке редовно ради и учи.За све што не разумеш или не можеш да схватиш, можеш 

наставнику лепо да се обратиш. 



 На часу искључи мобилни телефон, мп3 плејер и сличне уређаје. То је твоја приватна ствар, а своју 

приватност треба задржати за себе и њоме не угрожавати друге. ТВОЈЕ не може бити важније од 

НАШЕГ. 

 Дозвољено је да у великим количинама употребљаваш речи: молим, хвала, изволи, извини. У 

комбинацији са љубазним осмехом пред тобом су неограничене могућности. Пробај!  Успех је 

загарантован. 

 Искажи своје мишљење или незадовољство јасно и гласно, бираним уљудним речима. Тако ћеш 

једноставно решити сваки неспоразум и са наставником и са друговима. 

 Не решавај сукобе физичким обрачунавањем. То је карактеристика немоћних и примитивних људи.  

То сигурно ниси ти! 

 Немој да причаш са устима пуним хране. Мљацкање у току разговора, једнако је причању са 

жвакаћом гумом у устима. Непристојно је, једно и друго. 

 Буди пажљив и нежан према најмлађим ученицима у школи. Они једино од тебе могу да науче како 

треба да се понашају. 

 Не исказуј своје незадовољство над школском имовином. Она користи свима. Ако направиш штету 

твоји родитељи ће морати да је плате. Од такве штете немаш користи. 

 Не гази траву у школском дворишту. Немој бити јачи од онога што не може да се брани.   

 Не бацај смеће око себе. Не остављај такве трагове за собом!  

 Ако одлучиш да у школу донесеш скупоцене предмете, нека то буде на одговорност твоју и твојих 

родитеља. Ако се оштете или изгубе не криви друге. 

 Ако си ученик 7. или 8. разреда, добићеш одговоран задатак, бићеш дежурни ученик. Тада се 

придржавај упутства о дежурству и сарађуј са дежурним наставницима. 

 Сигурно ти није пријатно када ти неко претура по торби или перници, па не чини ни ти то другима. 

 Одећа у којој долазиш у школу треба да буде, уредна, у твом стилу, али и практична за рад. Одећа 

коју носиш јасно говори о твојој личности. Она одражава укус и стил сваке особе који мора бити 

поштован. 

Неодговарајуће понашање у школи може бити и кажњено. 

Начини кажњавања записани су у строгим правилницима које боље разумеју одрасли. 

КАДА ОСЕТИШ КАКО ЈЕ ЛАКО ПОНАШАТИ СЕ ПРИСТОЈНО, 

ЗАКОНИ И КАЗНЕ ОДРАСЛИХ БИЋЕ ТИ СУВИШНИ. 

 

 

Педагог 

Калања Валерија 

 

 

 


