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ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИГОВОР РОДИТЕЉА
Незадовољан оцјеном или односом према његовом дјетету родитељ се може
обратити :
•
•
•

•

Одјељењском старјешини како би се проблем ријешио, ( ПРВИ НИВО);
Родитељ може да затражи и разговор са предметним наставником или другим родитељем уз
асистенцију и организацију одјељењског старјешине, ( ПРВИ НИВО);
Одјељењски старјешина о пријављеном проблему извјештава стручну службу школе
Родитељ незадовољан радом на првом нивоу може да се обрати стручној служби школе
(педагог, социјални радник, помоћник директора), ( ДРУГИ НИВО);
Стручна служба школе има обавезу да о свом раду обавијести директора школе, и по потреби
надлежне институције.
Ако је родитељ незадовољан и радом на другом нивоу, обраћа се директору школе (ТРЕЋИ
НИВО);

У складу са Законом о основном образовању и васпитању у РС ( члан 81, члан 82, став 12), Правилника о
оцјењивању ученика у основној школи (члан 30, члан 32. став 2, члан 44.) и Правилника о дисциплинској и материјалној
одговорности ученика Основне школе,, Десанка Максимовић,, у Трну (члан 25.)

Родитељ ученика има право поднијети приговор на начин вредновања,
оцјењивања , као и на изречену васпитно-дисциплинску мјеру.
Члан 81. Закона о основном образовању и васпитању у РС
(1) Ученик или његов родитељ има право да директору школе поднесе приговор на оцјену или поступак оцјењивања у
редовном оцјењивању, као и на поступак оцјењивања на поправном, односно резредном испиту , у року од два дана од
пријема књижице или свједочанства на крају другог полугодишта.
(2) Директор школе дужан је да одлучи о приговору у року од два дана од дана његовог пријема.
(3)Уколко оцијени да је приговор оправдан, директор је дужан да формира комисију пред којом ће ученик полагати
испит, а која има најмање три члана , од којих су два наставници предмета из којег се полаже испит, а трећи члан
комисије је педагог школе.
(4) Наставник на чији приједлог је утврђена спорна оцјена не може бити члан комисије. Ако је приговор изјављен на
оцјену утврђену на поправном или разредном испиту, чланови комисије не могу бити иста лица пред којима је ученик
полагао поправни , односно разредни испит.
(5) Испит из става 3. овог члана обавља се у року од три дана од дана одобрења полагања испита пред комисијом.
(6) Оцјена комисије је коначна.
(7) Директор може донијети рјешење којим одбија приговор из става 1. овог члана на које ученик или његов родитељ
може изјавити жалбу школском одбору у року од осам дана од дана пријема рјешења.
(8) Рјешење школског одбора је коначно.

Члан 82.став 9 и став 12 ,Закона о основном образовању и васпитању у РС
(9) Ученик или његов родитељ може уложити приговор школском одбору на изречену васпитно-дисциплинску мјеру у
року од осам дана од дана пријема одлуке о изрицању васпитно-дисциплинске мјере.
(12) Ученик или његов родитељ може изјавити жалбу школском одбору на одлуку комисије из става 11. овог члана.
^lan 30. Правилника о оцјењивању ученика у основној школи.
(1) Ako vi{e od 50% roditeqa istog odjeqewa smatra da ocjewivawe u~enika od strane nekog nastavnika nije u
skladu s ovim pravilnikom i o tome se izjasne na roditeqskom sastanku, odjeqenski starje{ina je du`an
zatra`iti da se prigovor roditeqa razmatra na odjeqenskom vije}u.
(2) Ako se na odjeqenskom vije}u utvrdi opravdanost prigovora roditeqa, direktor {kole je du`an preduzeti
odgovaraju}e mjere prema svojim ovla{}ewima i obavezama.
^lan 31. Правилника о оцјењивању ученика у основној школи
(1) Direktor }e formirati komisiju koja }e izvr{iti provjeru znawa u~enika.
(2) Komisiju ~ine dva verifikovana nastavnika и stru~ni savjetnik Republi~kog pedago{kog zavoda ili drugo
stru~no lice koje imenuje direktor Republi~kog pedago{kog zavoda.
(3) ^lan komisije ne mo`e da bude nastavnik na ~iju
je ocjenu podnesen prigovor.
(4) Ocjena komisije je kona~na.
^lan 32. Правилника о оцјењивању ученика у основној школи
(1) Direktor je obavezan razmotriti svaki pisani
prigovor roditeqa na pona{awe nastavnika na ~asu, posebno prigovor na primjenu postupaka i kriterijuma
ocjewivawa u~enika.
(2) U~enik ili wegov roditeq mogu podnijeti pisani prigovor direktoru {kole na ocjenu ili postupak
ocjewivawa u redovnom ocjewivawu, kao i na postupak ocjewivawa na popravnom, odnosno razrednom ispitu, u
roku od dva dana od dana prijema |a~ke kwi`ice ili svjedo~anstva na kraju drugog polugodi{ta i tra`iti da
u~enici komisijski budu ispitani i ocijeweni.
^lan 44. Правилника о оцјењивању ученика у основној школи
(1) U~enik ili wegov roditeq mo`e ulo`iti prigovor {kolskom odboru na izre~enu vaspitno-disciplinsku
mjeru u roku od osam dana od dana prijema odluke o izricawu vaspitno-disciplinske mjere.
(2) Odluka {kolskog odbora na prigovor je kona~na.
Члан 25. Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Основне школе " Десанка
Максимовић"Трн
На изречену васпитно-дисциплинску мјеру ученик или родитељ могу поднијети приговор школском одбору у року од
осам (8) дана од пријема одлуке. Школски одбор одлучује о приговору у року од осам (8) од дана подношења приговора
Одлука школског одбора је коначна.

У Трну, 3. фебруар 2010.г.
Директор школе,
Радослав Савановић

