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На основу члана 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021) Школски одбор, на
седници одржаној дана 24.06.2022. године, доноси
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ,
СПРОВОЂЕЊУ, РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ГИМНАЗИЈИ
''СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ'' У НИШУ
Члан 1.
Члан 65 мења се и сада гласи:
''Ученик основног и средњег образовања и васпитања, његов родитељ, односно други
законски заступник има право да поднесе:
1) приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из
владања у току школске године;
2) приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и
из владања на крају првог и другог полугодишта;
3) приговор на испит.
Приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из владања у
току школске године подноси се директору школе у року од три дана од саопштења оцене.
Приговор на закључну оцену из обавезног предмета, изборног програма и активности и из
владања на крају првог и другог полугодишта подноси се директору школе у року од три дана од
дана добијања ђачке књижице, односно сведочанства, осим за ученике завршних разреда у року
од 24 сата.
Приговор на испит подноси се директору школе, у року од 24 сата од саопштавања оцене
на испиту.
Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином, решењем
одлучује о приговору из става 1. тачка 1) овог члана у року од три дана, односно у року од 24
сата о приговору из става 1. тач. 2) и 3) овог члана, претходно прибављајући изјаву наставника.
Директор је дужан да предметном наставнику на чију оцену је уложен приговор, у року од
три дана од дана доношења решења из става 5. овог члана достави решење.
Ако оцени да је приговор на оцену из обавезног предмета, изборног програма и
активности основан и да оцена није јавно саопштена, образложена, односно да оцењивање није у
складу са прописима, директор поништава оцену, појачава педагошко-инструктивни рад са
наставником у установи и решењем образује комисију за проверу знања ученика, преглед и
поновно оцењивање писменог или другог рада ученика. Комисија има три члана, од којих су два
стручна за предмет, односно област предмета.
Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима, директор
поништава и враћа оцену одељењском већу на разматрање и закључивање.
Ако директор и након поновног разматрања и закључивања од стране одељењског већа
прописаног ставом 8. овог члана, утврди да закључна оцена из обавезног предмета, изборног
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програма и активности није изведена у складу са прописима или је приговор из других разлога
основан, решењем поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита.
Наставник чија оцена је поништена упућује се и на стручно усавршавање за област
оцењивања и комуникацијских вештина.
Уколико појачани педагошко-инструктивни рад у установи и стручно усавршавање
наставника не дају позитиван резултат, директор је у обавези да захтева стручно педагошки
надзор над радом наставника од стране просветног саветника.
Ако директор у сарадњи са стручним сарадником и одељењским старешином оцени да је
приговор на оцену из владања основан и да оцењивање није у складу са прописима упућује
одељенском већу на разматрање и поновно одлучивање, уз учешће стручних сарадника.
Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништава испит и
упућује ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана од дана
подношења приговора.
Уколико школа нема потребан број стручних лица, ангажује стручно лице из друге
школе.
Наставник чија оцена је оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена, не
може да буде члан комисије.
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.''
Члан 2.
После члана 65 додаје се члан 65 а који гласи:
''Приговор на испите којима се завршава ниво образовања
Ученик основног и средњег образовања и васпитања, његов родитељ, односно други
законски заступник има право да поднесе приговор на привремене резултате завршног испита на
крају основног образовања и васпитања, завршног испита у средњем образовању и васпитању,
опште, уметничке и стручне матуре.
Приговор из става 1. овог члана подноси се школи у којој је ученик полагао испит, у року
од 24 сата од објављивања привремених резултата испита.
О приговору на привремени резултат на завршни испит на крају основног образовања и
васпитања, општу матуру, као и општеобразовне предмете на стручној и уметничкој матури,
првостепена комисија одлучује у року од 24 часа од истека рока за подношење приговора.
Ако није задовољан одлуком комисије из става 3. овог члана, ученик, његов родитељ,
односно други законски заступник има право да поднесе приговор другостепеној комисији, у
року од 24 часа од пријема одлуке комисије.
Другостепена комисија одлучује о приговору из става 4. овог члана у року од 24 часа од
истека рока за подношење приговора.
О приговору на привремене резултате стручног испита на стручној матури, уметничког
наставног предмета на уметничкој матури и завршног испита у средњем образовању и
васпитању, одлучује комисија у року од 48 сати од истека рока за подношење приговора.
Ако комисија из ст. 3, 5. и 6. овог члана утврди да је приговор основан, може изменити
број бодова на тесту.
Одлука комисије из ст. 5. и 6. овог члана је коначна.
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Састав, начин образовања и рада комисија из ст. 3, 5. и 6. овог члана уређују се у упутству
за организацију и спровођење испита које доноси министар, у складу са чланом 78. став 5. овог
закона.
Члан 3.
Овај Правилник ступа на стагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли и на
интернет страници школе.

Председник Школског одбора
Снежана Митић
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Правилник је заведен под деловодним бројем ______, од _________ 20__. године,
објављен је на огласној табли Школе и званичној интернет страници Школе дана ____________
20__. године, а ступио је на снагу дана ___________, 20__. године.
Секретар Школе
_____________________
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