На основу члана 119.став 1.тачка 1) .Закона о основама система
образовања и васпитања а у вези са чланом 55,56 и 57.Закона о средњем
образовању и васпитању ,Орган управљања на седници одржаној
дана_______________ донео је
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ ИСПИТА
1. Опште одредбе:
Члан 1.
Овим Правилником се регулишу рокови и начин полагања испита у
ПШШ“Јосиф Панчић“Сурдулица и то:
-поправних испита
-разредних испита
-допунских испита
-испита по проговору и жалби на оцену.
Члан 2.
Испити из става 1.овог правилника полажу се пред испитном
комисијом коју именује директор школе.
Испитну комисију чине три члана :председник,испитивач и члан.Два
члана морају бити стручна за предмет из којег се полаже испит.
Испитна комисија ради у пуном саставу а оцена се утврђује већином
чланова свих чланова.
Члан 3.
Испити се одржавају у испитним роковима утврђеним Законом.
Датум и време полагања појединих испита у оквиру рокова утврђује се
распоредом испита који се објављује на огласној табли школе.

Члан 4.
Ученик који у току испита користи недозвољена средства
,преписује,шапуће,користи мобилни телефон или омета рад испитне
комисије ,може бити удаљен са испита.
Одлука испитне комисије оудаљењу са испита саопштава се јавно са
образложењем и упсује у записник испитне комисије.
Члан 5.
Оцену на испиту предлаже професор-испитивач а
утрвђујеиспитнакомисија. Одлука се доноси већином гласова чланова
испитне комисије
2.ПОПРАВНИ ИСПИТИ
Члан 6.
1)Ученикполажепоправнииспит у школи у којојстичеобразовање и васпитање
у августовскомиспитномроку, а ученикзавршногразреда у јунском и
августовскомроку. (2)
Члан 7.
Заученикакојиполажепоправнииспит у августовскомиспитномроку,
организујесеприпремнанастава.

(3) Ученикзавршногразредакојијеположиоразреднииспитимаправода у
истомиспитномрокуполажезавршниилиматурскииспит,
односнодаполажепоправнииспитаконијеположиоразреднииспит. (4)
Изузетно,
редованучениккојинијеположиопоправнииспитможедазавршизапочетиразр
ед у истојшколинареднешколскегодине, у
својствуванредногученикапоновнимполагањемнеположеногиспита,
узобавезуплаћањанакнадестварнихтрошковакојеутврдишкола.
Кадазаврширазредванреданученикимаправодасе у
истојшколскојгодиниупише у наредниразред, у истомсвојству.
Члан 8.
Ученикзавршногразредакојинеположипоправни, завршни,
односноматурскииспитзавршавазапочетообразовање у истојшколи у
својствуванредногученикаполагањемиспита,
узобавезуплаћањанакнадестварнихтрошковакојеутврдишкола.
Члан 9
Ученик упућен на полагање поправног испита подноси пријаву за полагање
најкасније 5 дана пре дана утврђеног за полагање.
Члан 10.
Пријава за полагање поправног испита подноси се на обрасцу за полагање
поправног испита.
Члан 11.
Поправни испит ученик полаже пред испитном комисијом коју именује
директор школе у складу са чланом 2.овог Правилника.

Разлика у предметима који ученик полаже утрвђује се на основу
упоређивања наставног плана и програма који је ученик започео да
савлађује са наставним планом и програмом који жели да савлада.
Члан12.
Допунски испити полажу се пред комисијом коју именује директор школе у
складу са чланом 2.овог правилника.
Ученици који полажу допунске испите подносе испитну пријаву на начин
како је утврђено чланом 16.овог правилника.
Члан13.
Допунски испити полажу се у роковима утрвђеним решењем директора
школе.Оцене добијене полагањем допунских испита уносе се у ново
сведочанство,с тим што се из сведочанства које је издала школе из које
ученик долази уносе оцене из признатих предмета.
5.ИСПИТИ ПО ПРИГОВОРУ И ЖАЛБИ НА ОЦЕНУ
Члан14.
Ученикосновног и средњегобразовања и васпитања, његовродитељ,
односнодругизаконскизаступникимаправодаподнесе:
1) приговорнаоценуизпредмета и владања у токушколскегодине;

2) приговорназакључнуоценуизпредмета и владањанакрајупрвог и
другогполугодишта;
3) приговорнаиспит.
Члан15.
Приговорнаоценуизпредмета и владањаподносиседиректорушколе у
рокуодтриданаодсаопштењаоцене.Приговорназакључнуоценуизпредмета и
владањанакрајупрвог и другогполугодиштаподносиседиректорушколе у
рокуодтриданаодданадобијањађачкекњижице, односносведочанства,
осимзаученикезавршнихразреда у рокуод 24
сата.Приговорнаиспитподносиседиректорушколе, у рокуод 24
сатаодсаопштавањаоцененаиспиту.
Члан16.
Директоршколе, у сарадњисастручнимсарадником и
одељенскимстарешином, одлучује о приговоруизстава 1.тачка 1) овогчлана у
рокуодтридана, односно у рокуод 24 сата о приговоруизстава 1. тач. 2) и 3)
предходног члана, претходноприбаваљајућиизјавунаставника.
Члан17.
Директорједужандапредметномнаставникуначијуоценујеуложенприговор, у
рокуодтриданаоддоношењаодлукедоставиодлуку.
Члан 18.
Акооценидајеприговороснован и даоценанијејавносаопштена, образложена,
односнодаоцењивањеније у складусапрописима, директорпоништаваоцену,
појачавапедагошко-инструктивнирадсанаставником у установи и
решењемобразујекомисијузапроверузнањаученика, преглед и
поновнооцењивањеписменогилидругоградаученика. Комисијаиматричлана,
одкојихсудвастручназапредмет, односнообластпредмета.
Члан 19.
Уколикосеутврдидазакључнаоценанијеизведена у складусапрописима,
директорпоништава и враћаоценуодељењскомвећунаразматрање и
закључивање.
Члан 20.
Ако директор и након поновног разматрања и закључивања од стране
одељенског већа утврди да закључна оцена није изведена у складу са
прописима или је приговор из других разлога основан,решењем поништава
закључну оцену и упућује ученика на полагање испита.
Члан21.
Наставникчијаоценајепоништенаупућујесе и
настручноусавршавањезаобластоцењивања и комуникацијскихвештина.
Члан 22.
Уколикопојачанипедагошко-инструктивнирад у установи и
стручноусавршавањенаставниканедајупозитиванрезултат, директорје у
обавезидазахтевастручнопедагошкинадзорнадрадомнаставникаодстранепр
осветногсаветника.

Члан 23.
Акодиректор у сарадњисастручнимсарадником и
одељенскимстарешиномоценидајеприговорнаоценуизвладањаоснован и
даоцењивањеније у
складусапрописимаупућујеодељењскомвећунаразматрање и
поновноодлучивање, узучешћестручнихсарадника.
Члан 24.
Акоутврдидајеоценанаиспитуизведенапротивнопрописима, поништићеиспит
и упутићеучениканапоновнополагањеиспита. Испитсеорганизује у
рокуодтриданаодданаподношењаприговора.
Члан 25.
Уколикошколанемапотребанбројстручнихлицазаодговарајућипредмет,
ангажујестручнолицеиздругешколе.
Наставникчијаоценајеоспоренаилиначијијепредлогутврђеназакључнаоцена,
неможедабудечланкомисије.
Члан 26.
.Кадајепоништениспитдиректоробразујеновукомисију у
чијемсаставунемогудабудучлановикомисијечијијеиспитпоништен
Члан 27.
Оценакомисијејеконачна.
Члан 28.
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на
оглсној табли школе.
Председник Органа управљања

