
На основу члана 119. став 1. Тачка 1.  ) Закона о основама система образовања и васпитања 
("Сл. гласник РС", "Сл. гласник РС", бр.  бр. 88/2017 и 27/2018 други закон - даље: Закон), и члана 16 
став 2 Статута Економско-трговинске школе Сента, школски одбор је на седници одржаној дана 
__________ године, донео  
 

ПРАВИЛНИК  
О ВАНРЕДНИМ УЧЕНИЦИМА 

 
 

Члан 1 
Ванредни  ученик првог разреда школе је лице уписано у први разред средњег образовања и 
васпитања или образовања за рад и старије је од 17 година.  
Изузетно од става 1. овог члана, лице из осетљивих друштвених група и са изузетним способностима 
млађе од 17 година може да стиче средње образовање и васпитање или образовање за рад у својству 
ванредног ученика, ако оправда немогућност редовног похађања наставе, уз сагласност министра.  
Изузетно од става 1. овог члана, лице старије од 17 година које је претходне школске године завршило 
основну школу у трајању од осам година, може у наредној школској години уписати средњу школу у 
својству редовног ученика. 
Планом и програмом наставе и учења за музичко, односно балетско образовање и васпитање и за 
образовање и васпитање ученика са сметњама у развоју може се утврдити друга старосна граница за 
упис у школу. 
Редован ученик може упоредо да савладава школски програм, односно део школског програма за 
други образовни профил, као ванредан ученик, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова. 
 

Члан 2 
Својство ванредног ученика стиче се уписом у школу сваке школске године, под условима утврђеним 
законом.  
Ванредни ученик из става 1. овог члана има право да се упише у одговарајући разред у току школске 
године.  
Ванредни ученик из става 1. овог члана не може завршити започети разред у року краћем од годину 
дана. 
Лице млађе од 17 година може да стиче средње образовање или образовање за рад у својству 
ванредног ученика, уз сагласност министра надлежног за послове образовања и васпитања (у даљем 
тексту: министар), и то:  
1) лице које се професионално бави спортом;  
2) лице чија природа болести објективно не дозвољава редовно похађање наставе;  
3) у другим оправданим случајевима када објективне околности не дозвољавају редовно похађање 
наставе.  

Члан 3 
Ванредни ученик се уписује у средњу школу ради завршетка започетог школовања у истом трајању, 
ради преквалификације, доквалификације и ради стицања специјализације.  
Ученик који се уписује ради завршетка започетог школовања у истом трајању, полаже допунске испите 
из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом који је ученик започео да 
савлађује, у роковима утврђеним решењем, сагласно општем акту школе.  
Ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета које одреди 
наставничко веће школе.  
Ученик уписан у школу ради доквалификације полаже допунске испите из предмета чији садржаји 
нису претежно исти, из предмета који нису били утврђени наставним планом и програмом и испите 
завршног разреда, о чему одлуку доноси наставничко веће школе.  
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У стручну школу, ради стицања специјализације, може да се упише лице са завршеном одговарајућом 
школом, које има најмање две године радног искуства. Наставним планом и програмом утврђује се 
која је школа одговарајућа за стицање специјализације.  
Узраст лица које стиче основно и средње образовање по програму за одрасле, уређује се посебним 
законом.  
Лице које је стекло средње образовање, а жели да се преквалификује или доквалификује, стекне 
специјалистичко или мајсторско образовање, плаћа школарину.  
Изузетно, лица која се из здравствених разлога преквалификују или доквалификују не плаћају 
школарину.  
Висину школарине утврђује министарство надлежно за послове образовања и васпитања (у даљем 
тексту: Министарство), према врстама образовања и васпитања, с тим да се поједини ванредни 
ученици - лица старија од 17 година, услед тешке материјалне и социјалне ситуације, могу ослободити 
плаћања школарине, ради постизања пуне равноправности у стицању образовања и васпитања. 
 

Члан 3 
Ако редован ученик средњег образовања и васпитања који не положи поправни испит може да 
заврши започети разред у истој школи наредне школске године, у својству ванредног ученика 
поновним полагањем неположеног испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова које 
утврди школа. Када заврши разред ванредан ученик има право да се у истој школској години упише у 
наредни разред, у истом својству.  
Ученик завршног разреда средњег образовања и васпитања који не положи поправни испит може да 
заврши разред у истој или другој одговарајућој школи у својству ванредног ученика полагањем 
испита, уз обавезу плаћања накнаде стварних трошкова коју утврди школа. 
 

Члан 4 
Ванредни ученик може да полаже испите у роковима и на начин утврђен Правилником о испитима 
Економско-трговинске школе Сента. 
Обавезни облици образовно-васпитног рада за ванредног ученика могу бити: настава, припремни и 
консултативно-инструктивни рад. 
Изборни облици образовно-васпитног рада су верска настава и грађанско васпитање и други 
предмети одређени планом и програмом наставе и учења. 
Ученик обавезно бира са листе изборних програма верску наставу или грађанско васпитање. 
 

Члан 5 
Припремну наставу школа остварује  за ванредног ученика, у обиму од најмање 10% од укупног 
годишњег броја часова из предмета. 
Школа је дужна да организује припрему свих ученика за полагање матурских и завршних испита у 
обиму од најмање 5% од укупног годишњег броја часова из предмета из којих се полаже матурски, 
односно завршни испит. 
Школа организује консултативну наставу из појединих или свих предмета, уколико се за ту наставу 
пријави најмање 5 ученика.  
 

Члан 6 
Наставници одговарајућих предмета су дужни да ванредном ученику пруже помоћ приликом избора 
литературе из које се припрема испит и да кроз консултације дају потребна обавештења ради 
правилног схватања појединих наставних садржаја.  
Уколико школа за ванредне ученике организује консултативну наставу, из теорије и праксе, број 
часова те наставе утврђује се на 20% од фонда часова прописаног правилником о наставном плану и 
програму, за одређени предмет и образовни профил.  
 

Члан 7 
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Ванредан ученик полаже испите из свих предмета утврђених школским програмом, осим из предмета 
физичко васпитање - ако је старији од 20 година, и извршава друге обавезе утврђене Законом, овим 
законом и општим актима школе. 
Владање ванредног ученика не оцењује се. 
 

Члан 8 
Успех ученика из обавезних наставних предмета оцењује се бројчано, а из изборних - описно.  
 

Члан 9 
Да би могао да се упише у школу и полаже испите из наредног разреда, ванредни ученик мора 
положити све испите из претходног разреда.  
 

Члан 10 
Ученику који је положио све испите из предмета за одређени разред издаје се сведочанство о 
завршеном разреду.  
Евиденције о испитима чувају се 10 година.  
 

Члан 11 
Ванредан ученик који се упише у средњу школу у циљу настављања започетог школовања, мора да 
приложи сведочанства завршених разреда, како би се могао уписати у одговарајући разред.  
Ванредан ученик који се исписао из једне школе и наставља школовање у другој школи ради стицања 
образовања у истом трајању, уз захтев да му се одобри полагање испита из предмета разреда који је 
започео у другој школи, мора приложити исписницу школе из које долази.  
 

Члан 12 
Висина накнаде ванредног ученика за полагање испита, као и висина школарине ванредног ученика 
утврђује министарство надлежно за област просвете.  
Министарство даје сагласност на број ванредних ученика које школа уписује у одређеној школској 
години.  
 
Дана___________ 
 
Деловодни број________________   
                                                                      

       Председница Школског одбора 
 
 
                                                                         ___________________________________ 
         Изабела Шантић 


