ППЉППРИВРЕДНА ШКПЛА СА ДПМПМ УЧЕНИКА ФУТПГ

ПРАВИЛНИК П РАДУ СА ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА
У ППЉППРИВРЕДНПЈ ШКПЛИ СА ДПМПМ УЧЕНИКА
ФУТПГ

Футпг, мај 2018.гпдине

На пснпву члана 119. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа
(''Сл. гласник РС'' брпј: 88/17) и члана 41. Статута Ппљппривредне шкпле са
дпмпм ученика у Футпгу,Шкплски пдбпр је на седници пдржанпј дана
22.05.2018. гпдине, дпнеп:

I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
ЧЛАН 1
Овим правилникпм се уређује нашин уписа ванредних ушеника у Ппљппривреднпј щкпли са дпмпм
ушеника (у даљем тексту: Шкпла), реализација рада са ванредним ушеницима, испитни рпкпви,
пријављиваое и приступаое ванредних ушеника испиту, пснпвна права и пбавезе ванредних
ушеника у Шкпли, защтита права и издаваое јавних исправа ванредним ушеницима.
ЧЛАН 2
Ванредан ученик је ученик кпји савладава наставни план и прпграм, пднпснп стиче средое
пбразпваое без ппхађаоа наставе, путем пплагаоа испита.
Свпјствп ванреднпг ученика стиче се уписпм у Шкплу сваке шкплске гпдине, ппд услпвима
утврђеним закпнпм.
Свпјствп ванреднпг ученика мпже се стећи и у тпку шкплске гпдине, ппд услпвима пдређеним
Закпнпм.
ЧЛАН 3
Правп на ванреднп щкплпваое мпгу стећи следећи ушеници:
• лице кпје је у првпм разреду средоег пбразпваоа старије пд 17 гпдина а, изузетнп, и лице
кпје је у првпм разреду млађе пд 17 гпдина, ппд услпвпм да пптише из псетљивих друщтвених
група или је са изузетним сппспбнпстима, акп пправда немпгућнпст редпвнпг ппхађаоа
наставе, уз сагласнпст министра;
• редпван ушеник кпји у тпку щкплске гпдине пређе на ванреднп щкплпваое;
• лице кпје уппредп савладава други наставни план и прпграм, пднпснп деп наставнпг
плана и прпграма;
• редпван ушеник заврщнпг разреда кпји не пплпжи ппправни и/или матурски испит у
августпвскпм испитнпм рпку, мпже тај испит да пплаже кап ванредан ушеник, у испитним
рпкпвима утврђеним ппщтим актпм Шкпле;
• редпван ушеник кпји није пплпжип ппправни испит, мпже да заврщи заппшети разред наредне
щкплске гпдине, у свпјству ванреднпг ушеника, ппнпвним пплагаоем непплпженпг испита;
• редпван ушеник Шкпле кпји изгуби правп на редпвнп щкплпваое и ушеник кпји прекине
щкплпваое у трајаоу пд једне или вище гпдина (збпг бплести и другп) мпже се уписати кап
ванредан ушеник.

II ПРАВА ВАНРЕДНИХ УЧЕНИKА
ЧЛАН 4
Оснпвна права и пбавезе су прпписани Закпнпм, Статутпм Шкпле и другим ппщтим актима Шкпле.
Оснпвна права ванреднпг ушеника су:
1. правп да путем пплагаоа испита стекне пдгпварајуће пбразпваое;
2. уважаваое лишнпсти ушеника;
3. защтита пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа;
4. благпвремена и пптпуна инфпрмација п питаоима пд знашаја за оегпвп щкплпваое;
5. инфпрмације п оегпвим правима и пбавезама;
6. правп на припремни рад крпз кпнсултације са предметним наставникпм;
7. ппднпщеое жалбе на испит и на пствариваое других права пп пснпву пбразпваоа, у складу са
закпнпм и ппщтим актима Шкпле.

III ПБАВЕЗЕ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИKА
ЧЛАН 5
Ванредни ушеник има пбавезу да:
1. ппщтује щкплска правила, пдлуке директпра, наставника и пргана Шкпле;
2. ради на усвајаоу знаоа, вещтина и вреднпсних ставпва прпписаних щкплским прпгрампм,
3. у ппступку пцеоиваоа на испиту ппкаже свпје стварнп знаое без кприщћеоа разних пблика
преписиваоа и других недпзвпљених пблика;
4. за време пплагаоа испита и бправка у Шкпли шува импвину Шкпле и шистпћу и естетски изглед
щкплских прпстприја;
5. плаћа щкпларину и трпщкпве пплагаоа испита;
6. пплаже испите и изврщава друге утврђене пбавезе у складу са Закпнпм и ппщтим актима Шкпле.

IV УПИС ВАНРЕДНПГ УЧЕНИKА
ЧЛАН 6
Ванредни ушеник се уписује у Шкплу сваке щкплске гпдине у складу са Закпнпм и ппд услпвима
прпписаним Угпвпрпм п ванреднпм щкплпваоу.
Шкпла са ванредним ушеникпм, пднпснп оегпвим рпдитељем, закљушује Угпвпр кпјим се
регулищу међуспбна права и пбавезе.
Ванредни ушеник, при упису у Шкплу, ппднпси мплбу за упис за сваку щкплску гпдину. Уз мплбу,
ванредни ушеник ппднпси дпказ п уплати щкпларине, у изнпсу утврђенпм Одлукпм Шкпле и
Угпвпрпм п ванреднпм щкплпваоу.
Упис и плаћаое щкпларине врщи се за сваку ппјединашну гпдину ванреднпг щкплпваоа у
изнпсима и рпкпвима утврђеним у Угпвпру п ванреднпм щкплпваоу.

ЧЛАН 7
Обавезе щкпларине и трпщкпва испита ванредни ушеник мпже се пслпбпдити искљушивп пп
пдпбреоу директпра Шкпле, укпликп уппредп савладава други наставни план и прпграм, а кпји
ппстиже изузетне резултате у ушеоу, и укпликп пптише из псетљивих друщтвених група.

ЧЛАН 8
Ванредни ушеник, кпји је у щкплскпј гпдини у кпјпј је уписан пплпжип све испите пдгпварајућег
разреда, у нареднпј щкплскпј гпдини мпже се уписати у наредни разред, најкасније дп 31. августа.
Ванредни ушеник, кпји у щкплскпј гпдини у кпјпј је уписан, не пплпжи све испите пдгпварајућег
разреда, има правп да се ппнпвп упище у исти разред, најкасније дп 31. августа.
Ушеник кпји је свпјствп ванреднпг ушеника стекап у смислу шл. 3 алинеја 5 пвпг Правилника, има
правп да се пп пплагаоу ппправнпг испита у истпј щкплскпј гпдини упище у наредни разред, у
свпјству ванреднпг ушеника.
Правп да заврщи два разреда у једнпј щкплскпј гпдини има самп ванредни ушеник кпји је ппстигап
изузетне резултате у ушеоу, у складу са пдредбама Закпна п средоем пбразпваоу и васпитаоу.
У слушајевима предвиђеним у ставпвима 2, 3 и 4 пвпг шлана, међуспбна права и пбавезе између
Шкпле и ванреднпг ушеника, пднпснп оегпвпг рпдитеља, пднпснп закпнскпг заступника ушеника,
биће регулисана пптписиваоем Анекса угпвпра п ванреднпм щкплпваоу.
ЧЛАН 9
Шкпла прганизује за ванреднпг ушеника припремну наставу у зависнпсти пд пптреба и
интереспваоа ушеника.
Припремна настава за ванреднпг ушеника прганизује се у виду кпнсултација са предметним
наставникпм.

V ИСПИТИ ВАНРЕДНПГ УЧЕНИKА
ЧЛАН 10
Ванредни ушеник пплаже испите из предмета утврђених наставним планпм и прпгрампм у пквиру
једнпг разреда.
Ванредни ушеник средое щкпле пплаже испите из свакпг предмета утврђенпг наставним планпм и
прпгрампм псим предмета физишкп васпитаое, акп је старији пд 20 гпдина.
На заврщетку щкплпваоа ванредни ушеник пплаже матурски испит пднпснп заврщни испит
Владаое ванреднпг ушеника не пцеоује се.
ЧЛАН 11
Рпкпви за пплагаое испита ванредних ушеника утврђују се Гпдищоим планпм рада Шкпле за сваку
щкплску гпдину, а испити се мпгу пплагати у следећим рпкпвима:
1. нпвембарскп/децембарскпм,
2. јануарскп/фебруарскпм,
3. мартпвскп/ априлскпм,
4. мајскп/јунскпм и
5. јулскп/августпвскпм.
ЧЛАН 12
Испити се пплажу пп предметима и разредима.
Ванредни ушеник приликпм уписа дпбија утврђени расппред пријављиваоа и пплагаоа испита за
ту щкплску гпдину и пријентаципна испитна питаоа пп предметима, са спискпм учбеника и
именима оихпвих аутпра. Kпнашни расппред, пднпснп редпслед пплагаоа испита за сваки испитни
рпк утврђује директпр Шкпле пп истеку рпка предвиђенпг за пријем испитних пријава.
Овакп утврђени расппред, пднпснп редпслед пплагаоа испита, пбјављује се на пгласнпј табли

Шкпле, предвиђенпј за ванредне ушенике, интернет страници Шкпле и дпставља путем мејла
ванреднпм ушенику, најкасније псам дана пре ппшетка пплагаоа испита
ЧЛАН 13
Редпван ушеник кпји прелази у Шкплу ради заппшетпг щкплпваоа у истпм трајаоу, пплагаће
дппунске испите из предмета кпји нису били утврђени наставним планпм и прпгрампм кпји је
ушеник ппшеп да савладава утврђеним рещеоем и у рпкпвима ускладу са пвим Правилникпм.
Ванредни ушеник уписује се у щкплу у пдгпварајући разред дп 31. августа да би заврщип заппшетп
пбразпваое у истпм трајаоу. Овпм ушенику щкпла признаје све заврщене разреде и уписује га у
наредни разред.
Директпр шкпле решеоем пдређује дппунске испите кпје кпје ушеник мпра да пплпжи, такп щтп
уппреди наставни план пп кпјем ванредни ушеник треба да стекне средое пбразпваое са
наставним планпм кпји је ушеник ппшеп да савлађује.
Ванредни ушеник пплаже дппунске испите пп редпследу разреда.
Кад пплпжи дппунске испите приступа пплагаоу испита разреда у кпји се уписап.
Ванредни ушеник уписан у Шкплу ради преквалификације, пплагаће самп дппунске испите из
струшних предмета кпје пдреди Наставнишкп веће Шкпле, ванредни ушеник уписан у Шкплу ради
дпквалификације пплаже дппунске испите из предмета шији садржаји нису претежнп исти у пднпсу
на савладане, из предмета кпји нису били утврђени наставним планпми прпгрампм, све испите
заврщнпг разреда и заврщни пднпснп матурски испит п шему пдлуку дпнпси Наставнишкп веће на
пснпву кпје директпр Шкпле дпнпси рещеое. Акп ушеник на дпквалификацији у тпку претхпднпг
щкплпваоа није ппхађап пднпснп пплпжип испит из верске наставе или из грађанскпг васпитаоа
има пбавезу да изабере и пплпжи испит из једнпг пд наведена два избпрна предмета за сваки
разред.
Директпр щкпле дпнпси рещеое кпје садржи: лишне ппдатке ушеника, признате предмете и пцене
пп разредима, струшне предмете кпји су утврђени ушенику да пплаже, пп редпследу разреда,
пбавеза пплагаоа заврщнпг испита или матурскпг испита, испитне рпкпве у складу са ппщтим
актпм щкпле,накпн дпнете пдлуке Наставнишкпг већа на предлпг кпмисије кпју шине наставници –
представници струшних већа (пп један шлан из свакпг струшнпг већа) п признаоу предмета и
пплагаоу дппунских испита .
ЧЛАН 14
Пријаву за пплагаое испита у свакпм испитнпм рпку ванредни ушеник ппднпси секретару Шкпле у
складу са терминима кпји су утврђени гпдищоим планпм рада.
Уз пријаву за пплагаое испита, ванредни ушеник ппднпси дпказ п уплати накнаде за сваки
ппјединашни испит, у изнпсу кпји је утврђен пдлукпм Шкпле.
У слушају да ванредни ушеник не изврщи благпвременп уплату накнаде за пплагаое испита
у пдређенпм рпку, губи правп на пплагаое испита у тпм рпку.

ЧЛАН 15
Ванредни ушеник мпже пплагати највище пет испита у једнпм испитнпм рпку.
У изузетним слушајевима ванредни ушеник мпже пријавити и вище пд пет испита у једнпм
испитнпм рпку, уз сагласнпст директпра Шкпле.

ЧЛАН 16
Ванредни ушеник кпји заппшне са пплагаоем испита у другпј щкпли мпже наставити са пплагаоем
испита истпг разреда у пвпј Шкпли, с тим да му се ппзитивне пцене дпбијене на испитима признају
увидпм у исписницу и увереое п пплпженим испитима.
ЧЛАН 17
Укпликп ванредни ушеник не изађе на испит у рпку у кпме је пријавип, изврщена уплата се не
признаје за следећи испитни рпк укпликп ушеник не дпнесе писменп пправдаое да је бип спрешен.
ЧЛАН 18
Са висинпм щкпларине и накнаде трпщкпва пплагаоа испита ванредни ушеник мпра бити уппзнат
на ппшетку щкплске гпдине приликпм уписа или при стицаоу свпјства ванреднпг ушеника.
ЧЛАН 19
Испити се пплажу у прпстпријама Шкпле, а пплажу се усменп, писменп, писменп и усменп .
Када се испит састпји из усменпг и писменпг дела, пднпснп усменпг дела и практишнпг рада,
ушеник првп ради писмени деп, пднпснп практишни рад, а пптпм пплаже усмени деп.
Ванредни ушеник кпји пплаже испит из вище делпва приступа пплагаоу свих делпва независнп да
ли је на на некпм делу дпбип недпвпону пцену. Сваки деп испита се ппсебнп пцеоује и на крају се
извпди закљушна пцена. За предмет практишна настава и практишна настава у пквиру предмета
пбавезна је пптврда п пбављенпј блпк настави и дневник практишне наставе.
Писмени и усмени деп испита не мпгу се пплагати у истпм дану.
Питаоа на испитима пбухватају целпкупнп наставнп градивп из пдређенпг предмета или пбласти.
Усмени и практишни деп испита пплаже се извлашеоем питаоа на једнппбразним листићима са
пешатпм щкпле.
Испити се пплажу пред кпмисијпм кпју именује директпр Шкпле.
Kпмисија се састпји пд три шлана: председника и два шлана, при шему најмаое два шлана мпрају
бити струшна за предмет кпји се пплаже. Акп ушеник ппнпви извлашеое листића са испитним
питаоима пцена се умаоује за један. Испитна кпмисија ради у пунпм саставу, а пцену утврђује
већинпм гласпва свпјих шланпва пдмах ппсле пбављенпг испита и саппщтава је ванреднпм ушенику
Успех ванреднпг ушеника на испиту пцеоује се брпјшанпм или пписнпм пценпм пд 1 дп 5.
О пплагаоу испита Шкпла впди записник и закљушује се пцена из предмета. Оцена испитне
кпмисије је кпнашна.

ЧЛАН 20
Ванредни ушеник није пплпжип испит у следећим слушајевима:
1. акп на испиту не ппкаже задпвпљавајуће знаое,
2. акп без пправданпг разлпга не приступи пплагаоу испита,

3. акп у тпку испита пдустане пд пплагаоа,
4. у другим слушајевима, акп тп прпцени испитна кпмисија.
ЧЛАН 21
Ванредни ушеник кпји у заказанп време за пплагаое испита не приступи пплагаоу, а претхпднп
није пбавестип Шкплу да неће дпћи на испит или тај недплазак није пправдап пдгпварајућпм
писменпм пптврдпм, сматраће се да је пдустап пд пплагаоа испита.
Ушеник из претхпднпг става не мпже ппнпвп пплагати тај испит у истпм испитнпм рпку.
Захтев за пдлагаое испита мпже се ппднети директпру щкпле најкасније 24 шаса пре ппшетка
испита.
Укпликп прпцени да је наведени разлпг пправдан, директпр Шкпле мпже пдлпжити испит
ванреднпм ушенику.

ЧЛАН 22
Приликпм пријављиваоа испита ушеник је дужан да уз пријаву прилпжи дпказ п изврщенпј уплати
накнаде за пплагаое испита.

Ванредни ушеник нема правп да тражи ппвраћај уплаћене накнаде, укпликп непправданп
пдустане пд испита.

ЧЛАН 23
Ушеник кпји пмета тпк испита, ппнаща се недплишнп или се служи недпзвпљеним средствима у
тпку испита, мпже бити удаљен са испита и пцеоен недпвпљнпм пценпм.
ЧЛАН 24
Матурски испит ванредни ушеник мпже да пплаже у свим рпкпвима утврђеним пвим Правилникпм
и Правилникпм п пцеоиваоу и спрпвпђеоу испита. О тпку испита впди се пдгпварајући записник
предвиђен Правилникпм п евиденцији у средопј щкпли.
ЧЛАН 25
На пстала питаоа у вези са испитима ванреднпг ушеника кпја нису регулисана пвим Правилникпм,
кап и за матурски испит примеоују се пдгпварајуће пдредбе Правилника п пцеоиваоу и
спрпвпђеоу испита.

VI ЖАЛБА НА ИСПИТ И ИСПИТ ПП ЖАЛБИ
ЧЛАН 26
Ванредни ушеник, оегпв рпдитељ или старатељ, има правп да ппднесе жалбу на испит.
Жалба на испит ппднпси се директпру Шкпле у рпку пд 24 сата пд саппщтеоа пцене.
Директпр је дужан да пдлуши п жалби у рпку пд 24 сата пд оенпг пријема. Акп утврди да је испит
пбављен прптивнп Закпну п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа или ппсебнпм закпну
и прпписима дпнетим на пснпву оих ппнищтиће испит и упутиће ванреднпг ушеника на ппнпвнп

пплагаое испита.
Испит се прганизује у рпку пд три дана, пд дана ппднпщеоа жалбе. Директпр пбразује нпву
кпмисију у шијем саставу не мпгу да буду шланпви кпмисије шији је испит псппрен.
Оцена кпмисије је кпнашна.

VII ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ЗА ВАНРЕДНПГ УЧЕНИKА
ЧЛАН 27
Када ванредни ушеник пплпжи све испите једнпг разреда кпји су прпписани рещеоем директпра
Шкпле, пцене из предмета кпје су признате рещеоем и пцене из записника унпсе се у матишну
коигу.
Ванреднпм ушенику Шкпла за сваки заврщени разред издаје сведпшанствп.
За пплпжене дппунске испите ванреднпм ушенику кпји уппредп савладава други наставни план и
прпграм, Шкпла издаје увереое п пплпженим испитима.
Ванреднпм ушенику у трпгпдищоем пбразпваоу кпји је пплпжип заврщни испит Шкпла издаје
диплпму п пплпженпм заврщнпм испиту и увереое п пплпженим испитама у пквиру савладанпг
прпграма., а ванреднпм ушенику у шетвпрпгпдищоем пбрзапваоу кпји је пплпжип матурски испит
щкпла издаје диплпму п пплпженпм матурскпм испиту и увереое п пплпженим испитама у пквиру
савладанпг прпграма.
Ванреднпм ушенику кпји не пплпжи све предмете из једнпг разреда, Шкпла издаје увереое п
пплпженим испитима. Ванредни ушеник кпји не изврщи ппнпвни упис у исти разред, има правп да
захтева пд щкпле да му изда увереое п пплпженим испитима за тај незаврщени разред, а акп
жели да прпмени щкплу сви пплпжени испити незаврщенпг разреда се признају

VIII НАЧИН ВПЂЕОА ДПKУМЕНТАЦИЈЕ И ЕВИДЕНЦИЈЕ
ЧЛАН 28
У Шкпли се впди евиденција у складу са Закпнпм п средоем пбразпваоу и васпитаоу,
Правилникпм п впђеоу педагпщке дпкументације Шкпле, на прпписаним пбрасцима.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
ЧЛАН 29
За све щтп није регулисанп пвим Правилникпм, примеоиваће се пдгпварајуће пдредбе Закпна,
Статута и ппдзакпнских аката. Ступаоем на снагупвпг правилника престаједа важи Правилник п
раду са ванредним ушеницима брпј: 10-3122-25.
ЧЛАН 30
Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Шкпле.

ПРЕДСЕДНИК ШКПЛСКПГ ПДБПРА

