
Права ученика Основне школе “ 

Десанка Максимовић “ у Трну 

 ПРАВА УЧЕНИКА НАШЕ ШКОЛЕ: 

- једнако право приступа и једнаке могућности у основном 

образовању и васпитању без дискриминације по било којем 

основу, 

-   редовно похађање наставе и извршавање школских обавеза, 

-    квалитетан васпитно-образовни рад, 

− право на обавијештеност о свим питањима која се на њих 
односе, 

− право на савијет и помоћ у рјешавању проблема у  најбољем 
интересу ученика, 

− право на уважавање  мишљења ученика , 

− право на помоћ других ученика у школи, 

− право на притужбу коју може предати учитељима, односно 
наставницима, радницима стручне службе и директору школе, 

− право на учествовање у раду Савјета  ученика те у изради и 
провођење одредби  Кућног реда школе, 

− право на предлагање побољшања квалитета васпитно-
образовног процеса и васпитно-образовног рада у школи, 

-   заштита од дискриминације и насиља. 

 

 

 

 

 



 

ДУЖНОСТ ШКОЛЕ ЈЕ: 

− стварати услове за здрав ментални и физички развој те 
социјалну добробит ученика, 

− спрјечавање неприхватљивих облика понашања, 

− бринути се о сигурности ученика, 

− осигурати услове за успјешност сваког ученика у учењу, 

− бринути се о здравственом стању ученика и о томе 
обавјештавати љекаре примарне здравствене заштите и родитеље, 

− пратити социјалне проблеме и појаве код ученика и предузимати 

мјере за отклањање њихових узрока и посљедица, у сарадњи с 

органима социјалне заштите односно другим надлежним органима, 

− водити евиденцију о неприхватљивим облицима понашања 
ученика, 

− пружати савјетодавни рад ученицима, 

- школа је у сарадњи са родитељима  дужна  организовати превоз 
ученицима , 

- учитељи, наставници, стручни сурадници и остали радници у 

школским установама дужни су предузимати мјере заштите права 
ученика те о сваком кршењу тих права, посебно  о облицима 
физичког или психичког насиља, сексуалног злостављања, 

занемаривања или недоличног поступања, злостављања или 
израбљивања ученика, одмах обавијестити директора школе који 

је то дужан јавити органу социјалне заштите, односно другом 
надлежном органу, 

- у школи се оснива Савјет ученика које чине представници 

ученика сваког  одјељења , 

- представник Савјета ученика учествује у раду органа  школе када 

се одлучује о правима и обвезама ученика, без права одлучивања, 



- начин избора и дјелокруг рада Савјета ученика утврђује се 

статутом школе, 

- за ученике којима је потребна помоћ у учењу школа је дужна 
организирати допунску наставу, 

- допунска настава организује се на одређено вријеме кад је такав 

облик помоћи ученицима потребан, 

 

- За ученике који у одређеном наставном предмету остварују 
натпросјечне резултате или показују посебан интерес за одређени 

наставни предмет школа је дужна организовати додатну наставу у 
коју се ученик укључује на темељу властите одлуке, 

-  Школа је дужна организовати припремну наставу за ученике 
упућене на поправни испит, прије почетка испитног рока, у 

трајању најмање пет радних дана по два часа дневно за сваки 
предмет, 

-  Школа је дужна да прати интересовања и сколоности ученика и 

помаже им у опредјељивању за даље образовање, 

- Школа је дужна да обезбиједи ученику полагање разредног 
испита ако ученик из оправданих разлога није похађао наставу 
више од трећине годишњег броја часова предвиђених наставним 

планом и програмом , а оцјењивањем се утврди да није савладао 
програмом утврђење садржаје, као и ученик који није оцијењен из 
једног  или више предмета, 

- Школа проводи уочавање, праћење и подстицање талентованих 
ученика те им организује додатни рад према њиховим склоностима, 

способностима и интересима. 

 


