
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА 

Из  Правилника о оцјењивању (СГ РС-73/13) 

 Члан 4. 

Наставник оцјењује ученике, а ученик не може бити 

оцијењен када је из било ког разлога одсутан са  часа.   

Члан 11. 

Закључна оцјена на крају другог полугодишта изводи 

се као аритметичка средина оцјена добијених у другом 

полугодишту и закључне оцјене на крају првог 

полугодишта.  

Члан 15. 

У једном дану ученик може бити оцијењен из највише 

два наставна предмета.  

Члан 16. 

Ако након спроведене писмене провјере знања више 

од половине ученика добије недовољну оцјену, 

писмена провјера се понавља, а резултати претходне 

провјере не уносе се у именик ученика без његовог 

пристанка.  

Члан 17. 

У једној седмици писмено се може провјераавати и 

тестирати знање ученика највише три пута. У једном 

дану писмене провјере могу се спроводити само из 

једног предмета.  

Члан 22. 

1) 0% до 40% - недовољан (1) 

2) 41% до 55% - довољан (2) 

3) 56% до 70% - добар (3) 

4) 71% до 85% - врлодобар (4) 

5) 86% до 100% - одличан (5)  

Члан 24. 

Ученику се не може смањити оцјена из наставног 

предмета због непримјерног понашања у школи или 

неиспуњавања обавеза према ваннаставним облицима 

рада. 

  

 

 

 

 

Из  Закона о средњем образовању (СГ РС-74/08) 

Члан 53. 

Ученик је обавезан да редовно похађа наставу и 

извршава школске обавезе и одговорно се односи 

према ученицима, наставницима, другим радницима 

школе и према имовини школе. 

 Из  Правилника о дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика ЈУ Гимназије у Градишци (СГ РС-

74/08, 106/09) 

Члан 10. 

Као теже повреде обавезе ученика утврђује се: 

- почињена кривична дјела, 

- давање и употреба дувана, алкохола или 

опојних средстава у просторијама школе 

или школском дворишту, 

- преправка података у свједочасву, дипломи 

и другим јавним исправама које издаје 

Школа,  

- преправка или дописивање података у 

евиденцији коју води Школа, 

- политичко организовање и дјеловање 

ученика у Школи, 

- крађа имовине Школе, предузећа, 

установе, друге организације, или другог 

ученика, 

- вршњачко насилничко понашање, 

- насилничко понашање према 

наставницима и осталом радном особљу, 

- посједовање оружја, 

- изражавање националне и вјерске 

нетрепељивости, 

- неоправдано изостајање са наставе и 

других облика васпитно-образовног рада, 

- коришћење мобилног телефона у вријеме 

наставе и 

- снимање видео-клипова за вријеме 

боравка у школи и њихова даља 

дистрибуција. 

Опомена или Укор одјељенског старјешине. 

 

 

 



 

 

 

 

 


