На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17), члана 97. Закона о средњем образовању и
васпитању („Службени гласник РС“, број 55/13 и 101/17), члана 22. Правилника о
оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број
82/15) и члана 59. став 1. тачка 1) Статута школе, Школски одбор Средње школе у
Крупњу, на седници одржаној 15.03.2018. године, донео је

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРАВИЛНИКА О ИСПИТИМА
У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ У КРУПЊУ
Члан 1.
У Правилнику о испитима у Средњој школи у Крупњу, број 1287-01 од 06.12.2013.
године са изменама и допунама број 1031-01 од 21.10.2015. године, после члана 3. додаје
се члан 3а. који гласи: „Ученик који полаже поправни испит обавезан је да похађа
припремну наставу, коју је школа дужна да организује непосредно пре полагања
поправног испита.“
Члан 2.
Назив одељка Правна заштита ученика изнад члана 28. и члан 28. мањају се и
гласе:
„Приговор на испит и пријава министарству ради заштите права ученика“
Члан 28.
„Ученик, родитељ односно други законски заступник ученика, има право да
поднесе приговор на испит.
Приговор на испит подноси се директору у року од 24 сата од саопштавања оцене
на испиту. Директор, у сарадњи са стручним сарадником, одлучује о поднетом приговору
у року од 24 сата, претходно прибављајући изјаву наставника.
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.
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.

Ученик, родитељ односно други законски заступник ученика, има право да поднесе
пријаву Министарству, уколико сматра да су му повређена права утврђена овим или
другим законом, у случају: доношења или недоношења одлуке органа установе по
поднетој пријави, приговору или жалби и повреде права ученика из члана 79. Закона о
основама система образовања и васпитања.
Пријаву из претходног става овог члана ученик, његов родитељ односно други
законски заступник ученика може поднети у року од осам дана од дана сазнања за повреду
својих права.“
Члан 3.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.

Председник Школског одбора
_______________________
(Лазар Ранковић)

Правилник је заведен под деловодним бројем 344-01 од 15.03.2018. године,
објављен је на огласној табли Школе 19.03.2018. године, а ступио је на снагу 27.03.2018.
године.
Секретар
_________________________

СРЕДЊА ШКОЛА
КРУПАЊ

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА
О ИСПИТИМА У СРЕДЊОЈ
ШКОЛИ У КРУПЊУ

КРУПАЊ,
МАРТ 2018. ГОДИНЕ

