
1 
 

Процедура о начину правадања изостанака и вођењу документације 
 

1. Начин правдања изостанака и вођење документације 
 родитељ треба одмах или најкасније у року од 48 сати (два дана)  да јави одељенском 

старешини  разлоге одсуства ученика  
 лекарска оправдања лично  (за изостајанје дуже од недељу дана) доноси родитељ у 

законски регулисаном року  (8 дана од дана када се ученик вратио у школу) 
 одељенски старешина треба да покрене појачан васпитни рад оног тренутка кад ученик 

начини 5 неоправданих изостанака и о томе обавести Тим за појачан васпитни рад  
 одељенски старешина треба да обавести Педагошко-психолошку службу (у што краћем 

року – 5 дана) уколико постоји  повећани број изостанака код појединих ученика, без 
обзира да ли је реч о оправданим или неоправданим изостанцима 

 уколико је ученик пуштен са наставе због здравствених тегоба потребно је да  се 
родитељ у току дана, најкасније сутрадан, јави и обавести одељенског старешину о 
здравственом стању ученика 

 одељенски старешина не сме да правда часова у средини наставе (  пр. само  трећи или 
четврти час), изузев када је ученик из оправданих разлога пуштен  

 болесни ученици не треба да долазе само на писмене задатке или контролне вежбе ( 
изузев у ситуацијама када је ученик у дужем периоду одсутан и постоји договор са 
предметним наставником и одељенским старешином) 

 уколико ученик треба да буде пуштен са одређених часова због неких оправданих 
разлога ( на пр. тренинг или нека друга ваншколска обавеза) мора одељенском 
старешини и/или предметном наставнику да  пружи доказ за то (потврда из спортског 
клуба ....)  

 одељенски старешина је у обавези да  чува сва оправдања ученика у текућој школској 
години 

 одељенски старешина је у обавези да писмено обавести родитеље када ученик направи 
15 неоправданих изостанака. 

 одељенски старешина је у обавези да када постоји сумња да је у питању циљано 
изостајање са наставе појача  васпитни ради и обави разговор са родитељима  

 
2. У склопу  мера за мотивисање ученика за редовно похађања наставе наставници ће 

предузети следеће: 
 редовно и на време обавештавати ученике о распореду и организацији рада, начину,  

времену и критеријумима оцењивања 
 усаглашавати и поштовати планиране термине за писмене провере знања 
 сваку оцену образложити у контексту критеријума оцењивања са којима су ученици 

упознати 
 у дужем периоду припремати ученике за писмену проверу знања  
 чешће испитивати ученике мање делове градива 
 комбиновати различите начине оцењивања ( усмено, писмено, самостални радови 

ученика, домаћи задаци) 
 увек предочити ученицима и родитељима  које су могућности и термини поправљања 

оцена 
 редовност похађања наставе дефинисати као компоненту оцена (активност на часу, 

припрема за час, редовност у раду) 
 ученике који  редовно долазе на наставу и не избегавају оцењивање ( на пр. ослободити 

их  неке обавезе, прилагодити критеријуме оцењивања)  
 редовно разговорати са ученицима о разлозима изостајања и могућностима отклањања 

тих разлога 
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 доследно и правовремено спроводити васпитне  мере 
 договорити се  са ученицимао  правилима која ће им омогућити да неспремност за час не 

решавају намерним или самовољним напуштањем наставе (могућност извињења због 
неспремности за час, одговарање на првом следећем часу.....) 

 наградити одељења са најмањим бројем изостанака (на основу предлога Ученичког 
парламента) 

 на нивоу Савета родитеља и сваког разреда/ одељења формирати родитељски  одбор за 
спречавање изостајања са наставе  

 
Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању (Члан 21.):  
 

Укор одељењског старешине изриче се ако је ученик неоправдано изостао са наставе 5-8 
часова. ( врло добро владање -4) 

Када је број неоправданих изостанака 9-16 часа, изриче се васпитна мера укора одељењског 
већа. (добро владање-3) 

 За неоправдано изостајање са наставе 17 -25 часова у току школске године, од чега 15 и више 
часова након писменог обавештавања родитеља односно старатеља од стране школе, ученику ће се 
изрећи васпитно-дисциплинска мера укора директора. (задовољавуће владање-2) 

За неоправдано изостајање са наставе 26 и више часова у току школске године, од чега више 
од 15 часова након писменог обавештавања родитеља односно старатеља од стране школе, ученику се 
изриче васпитно-дисциплинска мера укора наставничког већа. (незадовољавајуће владање-1) 

 
Процедура појачаног васпитног рада 

 
Појачан васпини рад спроводи се у следећим случајевима: 
 
• када је учник извршио/ла лакшу повреду обавеза или правила понашања 
• када се није придржавала одлуке директора или органа школе 
• када је неоправдано изосао/ла са пет часова 
• када је својим понашањен угрожавао друге у остваривању њихових права 
 
Мере: 
 
• разговор одељенског старешине са ученицима на нивоу одељењског већа 
• индивидуални разговор одељењског старешине са учеником 
• индивидуални разговор одељењског старешине са родитељима 
• индивидуални разговор педагога-психолога са учеником 
• индивидуални разговор педагога-психолога са родитељима 
• ангажовање чланова одељењског већа 
• ангажовање стручњака из других установа 
 
ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД СПРОВОДИ СЕ ОБАВЕЗНО УЗ ПРЕДХОДНО УПОЗНАВАЊЕ 
РОДИТЕЉА УЧЕНИКА СА НАСТАЛИМ ПРОБЛЕМОМ И УРУЧЕЊЕМ РЕШЕЊА О 
ПОЈАЧАНОМ ВАСПИТНОМ РАДУ 
 
 


