
На основу члана 119. став 1 тачка 1. a у вези члана 4. Закона о основама система
образовања и васпитања („Сл.гласник РС“ бр. 88/17) и члана 64. став 1 тачка 1) Статута
Средње занатске школе (бр. 209/1 од 05.02.2018. године), Школски одбор је на својој 38.
редовној седници, одржаној дана 26.03.2018. године, једногласном одлуком са 6 гласова
„за“, донео

ПРАВИЛНИК О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Правилником о ванредним ученицима (у даљем тексту: Правилник), регулишу се

основна права и обавезе ванредних ученика у Средњој занатској школи из Београда (у
даљем тексту: Школа), стицање својства ванредног ученика, упис, начин и рокови за
полагање испита, заштита права, обавезе и одговорности, евиденција и издавање јавних
исправа ванредним ученицима.

Члан 2.
Ванредни ученик је ученик који савлађује наставни план и програм, односно стиче

средње образовање без похађања наставе, путем полагања испита.
Својство ванредног ученика стиче се уписом у школу сваке школске године, под

условима утврђеним законом.
Својство ванредног ученика може се стећи и у току школске године, под условима

утврђеним законом.
Члан 3.

Право на ванредно школовање могу стећи ученици:
- лице које је у првом разреду средњег образовања стaрије од 17 година

(полазник);
- изузетно и лице које је у првом разреду млађе од 17 година из сагласност

министра надлежног за послове образовања и васпитања и то: а) лице које се
професионално бави спортом; б) лице чија природа болести објективно не
дозвољава редовно похађање наставе; в) у другим оправданим случајевима када
објективне околности не дозвољавају редовно похађање наставе;

- редовни ученик који у току школске године пређе на ванредно школовање;
- редован ученик који упоредо савлађује други школски програм, односно део

школског програма;
- редован ученик средњег образовања и васпитања који није положио поправни

испит, може да заврши започети разред наредне школске године у својству
ванредног ученика, поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу
плаћања накнаде стварних трошкова које утврди школа;

- редован ученик завршног разреда средњег образовања и васпитања који не
положи поправни испит, може да заврши разред у истој или другој одговарајућој
школи у својству ванредног ученика полагањем испита, уз обавезу плаћања
накнаде стварних трошкова испита коју утврди школа;
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- редован ученик који изгуби право на редовно школовање и ученик који прекине
школовање (због болести и друго) може се уписати као ванредан ученик;

II УПИС ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА

Члан 4.
Ванредни ученик се уписује у школу сваке школске године.
Приликом уписа, ванредни ученик прилаже пријаву за упис, оргинална

сведочанства, извод из матичне књиге рођених или венчаних, доказ о уплати школарине у
износу утврђеном одлуком школског одбора.

Школа са ванредним учеником закључује уговор којим се регулишу међусобна
права и обавезе.

Ванредни ученик може у једној школској години да заврши само један разред и да
се најкасније до 31. августа текуће године упише у наредни разред било као редован или
као ванредан ученик.

Члан 5.
Школарину утврђује Министарство, према врстама образовања, с тим да се

поједини полазници или групе полазника могу да ослободе плаћања школарине ради
постизања пуне равноправности у стицању образовања.

Школа са ванредним учеником, односно родитељем, закључује Уговор којим се
регулишу међусобна права и обавезе.

Члан 6.
Ванредни ученик се уписује у школу ради завршетка започетог школовања, ради

преквалификације, доквалификације и ради стицања специјализације.
Ванредни ученик који је у школској години у којој је уписан положио све испите

одговарајућег разреда, у наредној школској години може се уписати у наредни разред,
најкасније до 31.августа.

Ванредни ученик који у школској години у којој је уписан, не положи све испите
одговарајућег разреда, има право да се поново упише у исти разред, најкасније до 31.
августа.

Ученик који је својство ванредног ученика стекао у смислу члана 3. став 1 алинеја
5. овог Правилника, има право да се по полагању поправног испита, у истој школској
години  упише у наредни разред, у својству ванредног ученика.

Право да заврши два или више разреда у једној школској години има ванредан
ученик који је постигао изузетне резултате у учењу и ученик уписан у школу ради
доквалификације и преквалификације, у складу са Законом о средњем образовању и
васпитању.

Члан 7.
Ванредни ученик, који се упише у школу у циљу настављања започетог школовања,

мора да приложи сведочанства завршених разреда, како би се могао уписати у
одговарајући разред.

Ванредни ученик који се исписао из једне школе и наставља школовање у другој
школи ради стицања образовања у истом трајању, уз захтев да му се одобри полагање
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испита из предмета разреда који је започео у другој школи, мора прилижити исписницу
школе из које долази.

Члан 8.
Бесплатно школовање омогућује се ванредном ученику који се први пут упише у

средњу школу.
Обавезе плаћања школарине и трошкова испита ослобађа се ванредан ученик који

упоредо савлађује други наставни план и програм а који постиже изузетне резултате у
учењу.

Обавезе плаћања школарине и трошкова испита, по одобрењу директора Школе,
ослобађа се и ванредан ученик који потиче из осетљивих друштвених група.

Члан 9.
Ванредни ученик који стиче прво средње образовање уписује се у разред, а

ванредни ученик ради преквалификације и доквалификације уписује се у школу, плаћа
школарину и полаже допунске испите по редоследу разреда.

Након положених допунских испита сваког разреда ученику се издаје ново
сведочанство у које се преписују предмети и оцене који су признати и предмети положени
на допунским испитима.

Члан 10.
Школа организује за ванредног ученика припремну наставу у зависности од

потребе и интересовања ученика.
Припремна настава са ванредним учеником организује се у виду консултација са

предметним наставником.

III  ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА

Члан 11.
Ванредни ученик има право на:
- благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово

школовање;
- да путем полагања испита стекне одговарајуће образовање;
- уважавање личности ученика
- заштиту од дискриминације, насиља и занемаривања
- консултације са предметним наставницима;
- консултативну наставу са бројем часова који износи најмање 30% од годишњег

броја часова утврђених наставним планом и програмом;

Ванредни ученик има обавезу да:
- поштује школска правила, одлуке директора, наставника и органа школе;
- ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским

програмом;
- на време пријављује испите;
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- у поступку оцењивања на испиту покаже своје стварно знање без коришћења
разних облика преписивања и других недозвољених облика;

- плаћа школарину и трошкове полагања испита;
- за време полагања испита и боравка у школи, чува од оштећења школску

имовину;
IV  ИСПИТИ И ИСПИТНИ РОКОВИ

Члан 12.
Ванредни ученик полаже испит из сваког предмета утврђеног школским

програмом, осим из предмета физичко васпитање ако је старији од 20 година и испуњава
друге обавезе утврђене законом, статутом и другим општима актима школе.

Владање ванредног ученика се не оцењује.

Члан 13.
Ученик коме је одобрен прелазак у другу школу, односно други образовни профил

полаже допунски испит из предмета који нису били утврђени школским програмом,
односно наставним планом и програмом који је ученик почео да савлађује, у роковима
утврђеним решењем, у складу са општим актом школе.

Ванредни ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из
стручних предмета које одреди комисија коју чине чланови Наставничког већа школе
именовани решењем директора.

Ванредни ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите
из предмета чији садржаји нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени
школским програмом, односно наставним планом и програмом и испите завршног разреда,
о чему одлуку доноси комисија коју чине чланови Наставничког већа школе, именовани
решењем директора.

Члан 14.
Ванредни ученик савлађује наставни план и програм путем полагања испита у

следећим испитним роковима: октобарски, јануарски, априлски, јунски  и августовски.
Уз пријаву за полагање испита, ванредни ученик подноси доказ о уплати у износу

који је утврђен одлуком Школског одбора.
У случају да ванредни ученик не изврши благовремено уплату накнаде за полагање

испита у одређеном року, губи право на полагање испита у том року.
Уколико ванредни ученик на изађе на испит у року у коме је пријавио, извршена

уплата се признаје ученику за следећи испитни рок, уз достављање оправдања да је био
спречен да приступи испиту.

V  ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА

Члан 15.
Испит се полаже по предметима и разредима.
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Члан 16.
Испит се полаже у просторијама школе пред Комисијом коју именује Директор

школе.
Комисија се састоји од три члана: председник и два члана, при чему најмање два

члана морају бити стручна за предмет који се полаже.
Испитна комисија ради у пуном саставу, а оцена се утврђује већином гласова

чланова комисије и уноси се у записник о полагању испита – мастилом, односно хемијском
оловком.

Успех ванредног ученика на испиту оцењује се бројчаном или описном оценом у
складу са законом и општим актом.

Члан 17.
Са висином школарине и накнаде стварних трошкова полагања испита, ванредни

ученик мора бити упознат на почетку школске године приликом уписа, или при стицању
својства ванредног ученика.

Члан 18.
Испити у школи полажу се:
- писмено и усмено, из оних предмета код којих су наставним планом и

програмом предвиђени обавезни писмени делови испита.
- само усмено
- за предмет практична настава обавезна је потврда о обављеној блок настави у

трајању предвиђеном наставним планом и програмом.
Писмени део испита траје један односно два школаска часа, што је регулисано

наставним програмом.
Питања на испитима обухватају целокупно наставно градиво из одређеног

предмета или области.
Члан 19.

Ванредни ученик који полаже испит из више делова приступа полагању свих делова
независно да ли је на на неком делу добио недовољну оцену. Сваки део испита се посебно
оцењује и на крају се изводи закључна оцена.

Члан 20.
У току усменог испита ванредни ученик се не може служити литературом и другим

помагалима, осим оних која су неопходна а која је дозволила испитна комисија, нити може
напустити своје место у просторији у којој се одржава испит.

Члан 21.
Ванредни ученик који се утоку испита користи недозвољеним средствима

(преписује, шапуће и сл.) или омета рад испитне комисије, може бити удаљен са испита.
У случајевима из претходног става испитна комисија записнички констатује да је

ученик удаљен са испита.
Члан 22.

Оцену на испиту предлаже члан комисије који обавља функцију испитивача, а
утврђује је испитна комисија.

Ако ванредни ученик полаже испит из предмета који има и писмени или практични
рад, оцена је јединствена и утврђује се на предлог наставника –првог члана.
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Одлука испитне комисије о утврђивању оцене доноси се већином гласова чланова
испитне комисије.

Члан 23.
Ученик није положио испит и у записник о полагању испита уписује му се оцена

недовољан (1) ако:
- није савладао градиво из предмета у складу са Законом и Правилником о

оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању:
- ако одустане од полагања испита;

Сматра се да је ученик одустао од полагања испита ако:
- неоправдано не приступи полагању испита у заказано време,
- не донесе на испит потребан материјал
Ако ученик достави оправдање о спречености да изађе на испит, најкасније 24 сата

пре почетка времена одређеног за полагање испита и затражи одлагање испита, директор
цени оправданост разлога.

Члан 24.
Ванредни ученици плаћају накнаду на име покрића стварних трошкова полагања

испита, трошкове припремне наставе уколико се за њу изјасне, ученици уписани на
доквалификацију и преквалификацију -и школарину, а према ценовнику који одобрава
Министарство просвете, која је усвојена Одлуком школског одбора.

VI ПРИГОВОР НА ИСПИТ И ИСПИТ ПО ПРИГОВОРУ

Члан 25.
Ванредни ученик, његов родитељ односно други законски заступник, има право да

поднесе приговор на испит.
Приговор на испит подноси се директору Школе у року од 24 сата од саопштења

оцене на испиту.
Директор одлучује по приговору на испит у року од 24 сата, рачунајући од тренутка

пријема приговора.
Ако директор утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима,

поништиће испит и упутиће ученика на поновно полагање испита.
Испит се организује у року од три дана од дана подношења приговора, у ком

случају директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду чланови комисије
чији је испит поништен.

Оцена комисије је коначна.

VII  ЈАВНЕ ИСПРАВЕ

Члан 26.
Ванредном ученику  Школа за сваки завршени разред издаје сведочанство.
Ванредном ученику завршног разреда Школа издаје диплому о положеном

завршном испиту.
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VIII  НАЧИН ВОЂЕЊА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ

Члан 27.
У школи се води следећа педагошка документација о ванредним ученицима:

- Матична књига,
- Досијеи ванредних ученика,
- Записници о полагању испита ванредних ученика и
- Евиденција примљених захтева и молби ванредних ученика, издатих

сведочанстава и диплома као и издатих уверења и потврда.

Члан 28.
О полагању испита школа води записник и матичну књигу за ванредне ученике.
По завршетку испита записник о полагању испита ученика предаје се лицу

задуженом за ванредне ученике – координатору за ванредне ученике.

Члан 29.
После положених испита по разредима школа издаје сведочанство за сваки разред, а

после положеног завршног испита, школа издаје диплому о стеченом степену образовања
за одређени образовни профил.

Члан 30.
На захтев ученика школа може издати уверење о положеним испитима.
Када ученик мења школу, школа је дужна да изда уверење о положеним испитима.

IX  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 31.
За све што није регулисано овим Правилником, примењиваће се одговарајуће

одредбе Закона, Статута и општих аката.

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

Школе.
Члан 33.

Даном ступања на сангу овог Правилника престаје да важи Правилник о ванредним
ученицима бр. 1913/1 од 24.10.2013. године.

Председник  Школског одбора

___________________________________
Зорана Радовановић

Овај Правилник је је објављен  на огласној табли Школе дана ___________2018. године
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