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У складу са чланом 201. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС”, бр. 10/19), Школски одбор Средње школе „Мионица“ из Мионице, на седници 

одржаној 03.07.2019. године донео је   

СТАТУТ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

СТАТУТА ШКОЛЕ од 29.01.2018. године 

                                                                               Члан 1. 

            Члан 63. Стаута школе мења се и гласи: 

Орган управљања закључује са директором уговор о раду на одређено 
време. 

Уколико је за директора именовано лице из реда запослених у тој установи, 
доноси се решење о његовом премештају на радно место директора које по 
сили закона замењује одговарајуће одредбе уговора о раду. 

Уколико је директор именован из реда запослених код другог послодавца, 
остварује право на мировање радног односа на основу решења о именовању. 

Лице из ст. 2. и 3. овог члана има право да се након престанка дужности 
директора након првог, односно другог мандата врати на послове које је 
обављало пре именовања за директора установе. 

Уколико директору установе коме мирује радни однос престане дужност 
због истека мандата или на лични захтев током трећег и сваког наредног 
мандата, распоређује се на послове који одговарају степену и врсти његовог 
образовања. 

Ако нема одговарајућих послова, лице из става 5. овог члана остварује 
права као запослени за чијим радом је престала потреба, у складу са законом. 

 

 Члан 2. 

 Члан 150. Стаута школе мења се и гласи: 

Оцењивањем у школи процењује се оствареност прописаних исхода и 
стандарда постигнућа, а за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом 
прилагођених циљева, садржаја и исхода у савладавању индивидуалног 
образовног плана. 

Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа ученика у току 
школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем. 

Оцењивање је јавно и оцена мора одмах да буде образложена ученику. 
Успех редовног ученика прати се и оцењује током наставе. 
Ученик се оцењује из обавезног предмета, изборног програма и активности 

и из владања. 
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Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту, а ако је недељни 
фонд часова обавезног предмета, изборног програма и активности један час 
најмање два пута у полугодишту. 

На основу праћења и вредновања током наставне године закључну оцену 
из обавезног предмета, изборног програма и активности утврђује одељењско 
веће које чине наставници који предају ученику на предлог наставника, а 
оцену из владања на предлог одељењског старешине. 

У току школске године оцењивање је описно и бројчано. 
Закључна оцена из предмета јесте бројчана и изводи се на крају првог и 

другог полугодишта, према утврђеним стандардима постигнућа и 
прописаним критеријумима за оцењивање. Ученик са сметњама у развоју и 
инвалидитетом оцењује се у складу са прилагођеним циљевима и исходима. 

Бројчане оцене ученика у појединим наставним предметима су: одличан 
(5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Оцена недовољан 
(1) није прелазна оцена. 

Ученик који је на крају школске године оцењен и има прелазне оцене из 
свих обавезних предмета и из изборног програма други страни језик и који је 
оцењен из свих осталих изборних програма и активности прелази у наредни 
разред. 

У школи која остварује међународни, односно страни програм ученик се 
оцењује у складу са програмом који се остварује. 

 

Члан 3. 

Члан 151. Стаута школе мења се и гласи: 

У осталим разредима основног и у средњем образовању и васпитању 
оцењивање је описно и бројчано у току школске године. 

Описна оцена садржи повратну информацију за ученика и родитеља, 
другог законског заступника и пружа јасно упутство како да се унапреди рад 
ученика. 

Ученик од четвртог до седмог разреда основног образовања и васпитања и 
ученик од другог до завршног разреда основног музичког и балетског 
образовања и васпитања, као и ученик средњег образовања и васпитања 
полаже поправни испит у августовском испитном року, а ученик завршног 
разреда у јунском и августовском року. 

Ученик који полаже поправни испит обавезан да похађа припремну 
наставу, коју је школа дужна да организује непосредно пре полагања 
поправног испита. 

Ученик који положи поправни испит завршава разред. 
Ученик од четвртог до седмог разреда основног образовања и васпитања и 

ученик од другог до завршног разреда основног музичког и балетског 
образовања и васпитања, као и ученик средњег образовања и васпитања 
понавља разред ако на крају другог полугодишта има закључене више од две 
недовољне бројчане оцене или не положи поправни испит, осим оцене из 
владања. 
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Изузетно, редован ученик средњег образовања и васпитања који не положи 
поправни испит може да заврши започети разред у истој школи наредне 
школске године, у својству ванредног ученика поновним полагањем 
неположеног испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које 
утврди школа. Када заврши разред ванредан ученик има право да се у истој 
школској години упише у наредни разред, у истом својству. 

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 коју утврди школа. 

Ученик завршног разреда средњег образовања и васпитања који положи 
поправни испит, стиче право да полаже матуру у прописаним роковима. 

Разредни испит полаже ученик који није оцењен из обавезног предмета, 
изборног програма и активности, уколико није похађао наставу више од 
трећине укупног годишњег броја часова тог обавезног предмета, изборног 
програма и активности и уколико се оцењивањем утврди да није достигао 
образовне стандарде на основном нивоу. 

 

Члан 4. 

Члан 153. Стаута школе мења се и гласи: 

Општи успех утврђује се као: одличан, врло добар, добар, довољан и 
недовољан. 

Ученик није са успехом завршио разред, односно има недовољан успех 
уколико има више од две недовољне оцене, осим оцене из владања или није 
положио поправни испит, осим ученика другог и трећег разреда основне 
школе који се преводи у наредни разред. 

Општи успех ученика средњег образовања и васпитања утврђује се на крају 
првог и другог полугодишта на основу аритметичке средине прелазних 
закључних бројчаних оцена из обавезних предмета, изборних програма, 
изузев верске наставе и грађанског васпитања и оцене из владања. 

Начин, поступак и критеријуме оцењивања успеха из појединачних 
предмета и владања и друга питања од значаја за оцењивање, прописује 
министар. 

 

 

 

 

 



Средња школа „Мионица“, Мионица                              www.srednjaskolamionica.edu.com                                          
тел/факс 014/ 3422- 120                                                     e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

 

 

Члан 5. 

 Члан 154. Стаута школе мења се и гласи: 

Ученик основног и средњег образовања и васпитања, његов родитељ, 
односно други законски заступник има право да поднесе: 

1) приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и 
активности и из владања у току школске године; 

2) приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма 
и активности и из владања на крају првог и другог полугодишта; 

3) приговор на испит. 
Приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности 

и из владања у току школске године подноси се директору школе у року од 
три дана од саопштења оцене. 

Приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и 
активности и из владања на крају првог и другог полугодишта подноси се 
директору школе у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, 
односно сведочанства, осим за ученике завршних разреда у року од 24 сата. 

Приговор на испит подноси се директору школе, у року од 24 сата од 
саопштавања оцене на испиту. 

Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским 
старешином, решењем одлучује о приговору из става 1. тачка 1) овог члана у 
року од три дана, односно у року од 24 сата о приговору из става 1. тач. 2) и 
3) овог члана, претходно прибављајући изјаву наставника. 

Директор је дужан да предметном наставнику на чију оцену је уложен 
приговор, у року од три дана од дана доношења решења из става 5. овог члана 
достави решење. 

Ако оцени да је приговор на оцену из обавезног предмета, изборног 
програма и активности основан и да оцена није јавно саопштена, 
образложена, односно да оцењивање није у складу са прописима, директор 
поништава оцену, појачава педагошко-инструктивни рад са наставником у 
установи и решењем образује комисију за проверу знања ученика, преглед и 
поновно оцењивање писменог или другог рада ученика. Комисија има три 
члана, од којих су два стручна за предмет, односно област предмета. 

Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима, 
директор поништава и враћа оцену одељењском већу на разматрање и 
закључивање. 

Ако директор и након поновног разматрања и закључивања од стране 
одељењског већа прописаног ставом 8. овог члана, утврди да закључна оцена 
из обавезног предмета, изборног програма и активности није изведена у 
складу са прописима или је приговор из других разлога основан, решењем 
поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита. 

Наставник чија оцена је поништена упућује се и на стручно усавршавање 
за област оцењивања и комуникацијских вештина. 

Уколико појачани педагошко-инструктивни рад у установи и стручно 
усавршавање наставника не дају позитиван резултат, директор је у обавези 
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да захтева стручно педагошки надзор над радом наставника од стране 
просветног саветника. 

Ако директор у сарадњи са стручним сарадником и одељењским 
старешином оцени да је приговор на оцену из владања основан и да 
оцењивање није у складу са прописима упућује одељенском већу на 
разматрање и поновно одлучивање, уз учешће стручних сарадника. 

Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, 
поништава испит и упућује ученика на поновно полагање испита. Испит се 
организује у року од три дана од дана подношења приговора. 

Уколико школа нема потребан број стручних лица, ангажује стручно лице 
из друге школе. 

Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна 
оцена, не може да буде члан комисије. 

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

Оцена комисије је коначна. 
 

Члан 6. 

 Члан 163. Стаута школе мења се и гласи: 

За теже повреде обавеза ученика и за повреде забране из чл. 110–112. овог 
закона школа води васпитно-дисциплински поступак о којем обавештава 
родитеља, односно другог законског заступника ученика. 

За учињену тежу повреду обавезе ученика директор закључком покреће 
васпитно-дисциплински поступак најкасније у року од осам дана од дана 
сазнања, а за учињену повреду забране из чл. 110–112. овог закона закључком 
покреће поступак одмах, а најкасније у року од два дана од дана сазнања, о 
чему одмах, а најкасније наредног радног дана обавештава родитеља, 
односно другог законског заступника. 

Директор води поступак и окончава га решењем. 
У васпитно-дисциплинском поступку ученик, уз присуство родитеља, 

односно другог законског заступника, као и сви остали учесници и сведоци 
морају бити саслушани и дати писану изјаву. 

Уколико се родитељ, 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 установе да у овом поступку заступа 
интересе ученика, о чему одмах обавештава центар за социјални рад. 

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. 
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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 7. 
 

Члан 169. мења се и гласи: 
 

Похвала "Ученик генерације" додељује се ученику завршног разреда под условима:  

1) да је од првог до завршног разреда постигао одличан општи успех и примерно владање;  

2) да се у току школовања истицао у ваннаставним активностима;                                                                     

3) да се у току школовања истицао у пружању помоћи другим ученицима, развијању односа 

другарског поверења, отворености, искрености међу ученицима и да ужива поверење међу дру-

говима;  

4) да је у току школовања имао правилан и коректан однос према наставницима, стручним 

сарадницима и другим запосленима у Школи, као и према родитељима других ученика.  

Услови из овог члана морају бити кумулативно испуњени.  

Похвала се додељује једном ученику.  

Ученика генерације проглашава Наставничко веће, на предлог Одељенског већа.  

 
                                                        Члан 8. 

 
  Овај Анекс Статута школе ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли Школе. 

                Председник Школског одбора 

        __________________________ 

         Дејан Ђурић 

  



Средња школа „Мионица“, Мионица                              www.srednjaskolamionica.edu.com                                          
тел/факс 014/ 3422- 120                                                     e-mail:srednjaskolamionica@gmail.com 

 

 

   

 

Анекс Статута школе је заведен под деловодним бројем 528/1-07/19 од 03.07.2019. године, 

објављен је на огласној табли Школе дана 03.07.2019.године, а ступио је на снагу 

11.07.2019.године. 

           

       Секретар школе 

      _____________________ 

      Весна Срећковић 

  

            

 
 

                                                                                                 

 
 

 

 

 
 


