
Обавезе и одговорност 

ученика

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ



Ученик има обавезу да:

 Редовно похађа наставу и друге облике  образовно-васпитног рада и да 

уредно извршавају своје школске обавезе;

 Поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе; 

 Не закашњавају на наставу нити на друге облике образовно-васпитног 

рада;

 Не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења 

наставника; 

 Поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи; 

 Благовремено правда изостанке;



 Савесно ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова пропи-
саних школских програмом;

 Прати сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и 
родитеље;

 У поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења 
разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи;

 За решавање проблема у односима са другим ученицима, 
запосленима, родитељима или трећим лицима обраћа се дежурном 
наставнику или одељењском старешини, а по потреби и другим лицима 
запосленим у Школи; 

Ученик има обавезу да:



 Уљудно се понаша према другим ученицима, запосленима у Школи, 
родитељима и трећим лицима;

 Пристојно се одева;

 Чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;

 Стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима 
еколошке етике;

 Уздржава се од уношења било каквих измена у школској евиденцији;

 За време образовно-васпитног рада поштује забрану употребе мобилног 
телефона и свих других средстава којима се може ометати рад.

Ученик има обавезу да:



Обавезе ученика

Сви ученици имају обавезу да поштују правила 

понашања које школа прописује. 

Родитељ, односно други законски заступник 

дужан је да одмах, а најкасније у року од 48 

сати од момента наступања спречености 

ученика да присуствује настави, о томе 

обавести школу.



Одговорност ученика

Као што имају обавезе, ученици у школи имају и одређене одговорности.

Поред тога што су одговорни за испуњавање својих обавеза, одговорни су и 

за то да својим понашањем не угрозе права и безбедност других особа у 

школи – ученика, наставника и других запослених.

Ученик може да одговара за:

➢ Лакшу повреду обавезе,
➢ Тежу повреду обавезе,

➢ Повреду забране дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања  

и сексуалне злоупотребе.



Одговорност ученика

Теже повреде обавеза ученика су: 
➢ уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање 

података у евиденцији коју води школа или друга организација, односно 

орган; 

➢ преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје школа

➢ уништење или крађа имовине школе, ученика или запосленог; 

➢ поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба 

алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце; 
➢ уношење у школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или 

другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;



Одговорност ученика

Теже повреде обавеза ученика су: 
➢ понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност 

других ученика, наставника и запослених у школи, у школским и другим 

активностима које се остварују ван школе, а које школа организује и које 

доводи до њиховог физичког и психичког повређивања;

➢ употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у 

сврхе којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку 

оцењивања;

➢ неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног 
рада више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова 

након писменог обавештавања родитеља, односно другог законског 

заступника од стране школе.



Како да ученик стекне одговорност

према својој и туђој имовини, школским обавезама и 

сопственом владању

➢ Разговором са родитељима, наставницима, ђацима,

➢ Применом одговорног и адекватног модела понашања дајемо пример 

другима.

Уписом у школу, ученик преузима обавезе и одговоран је за свако извршавање 

дужности и обавеза у школи.
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