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       На основу чл.119.ст.1.тач.1.Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл.гласник РС“бр.88/17,27/18,10/19,6/20 и 129/21) и 

чл._____Статута, Школски одбор Хемијско- технолошке школе из Врања, 

на седници одржаној дана ________2022.г.доноси 

 

        ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ НАПРЕДОВАЊА 

           УЧЕНИКА ХЕМИЈСКО ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ У ВРАЊУ 

            Овим правилником утврђују се услови и поступак напредовања 

ученика Хемијско технолошке школе који се истичу знањем и 

способностима тако да могу да заврше школу у року краћем од четири 

године, али не краћем од три године. 

Члан 2 

           Ученик може у току једне школске године да заврши два разреда ако 

се истиче општом способношћу, постиже натпросечне резултате у 

савлађивању наставног плана и програма и има одличан општи успех. 

Члан 3 

           Ученик може да заврши два разреда у току једне школске године 

полагањем испита из свих прописаних наставних предмета разреда у који 

је уписан и испита из свих прописаних наставних предмета из наредног 

разреда. 

Члан 4 

           Испите из наредног разреда ученик полаже после уписа у наредни 

разред а по календару испита и рокова утврђених овим правилником. 

           Испитни рокови у првом полугођу су: септембар, октобар, новембар 

и децембар. Ученик може полагати највише четири испита у једном 

испитном року. 

           После завршеног разреда, ученику се издаје сведочанство о 

завршеном разреду, евидентира се успех у матичној књизи, а у напомени 

се пише број решења директора о бржем напредовању ученика. 

           Ученик уписује наредни разред у другом полугођу, јануара и полаже 

испите у следећим роковима: јануар, фебруар, март, април и мај текуће 

школске године. 
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           После положених свих испита, ученику се издаје сведочанство о 

завршеном разреду, успех се евидентира у матичној књизи, а у напомени 

се пише број решења директора о бржем напредовању. 

           Матруски испит ученик полаже у јуну и августу текуће школске 

године. 

           Завршни испит ученик полаже у јуну и августу текуће школске 

године. 

Члан 5 

            Знање на испиту ученика из прописаних наставних предмета 

проверава  предметни наставник у присуству испитне комисије. 

Члан 6 

           Испитну комисију чине три члана, коју образује директор школе. 

           Испитна комисија  има два наставника стручна за наставни предмет 

који се полаже. 

           Уколико у школи нема два наставника за исти предмет члан испитне 

комисије може да буде наставник из друге школе. 

Члан 7 

           Испити из прописаних наставних предмета полажу се усмено, 

писмено и усмено и извођењем лабораторијских вежби и практичног рада, 

а према наставном плану и програму. 

Члан 8 

           Предлог за брже напредовање ученика може да поднесе предметни 

наставник и одељенски старешина и други наставници из одељенског већа 

који прате ученике у току школовања и ако утврде да се ученик посебно 

истиче знањем и способностима и постиже изузетне резултате у учењу 

предлажу Наставничком већу да утврди одлуком испуњеност тих услова да 

ученик оствари то право. 

            Предлог за брже напредовање ученика може да поднесе одељењска 

заједница разреда који ученик похађа, као и ученички парламент Хемијско 

технолошке школе. 
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            Предлог за брже напредовање ученика школи, може да поднесе и 

родитељ ученика. 

             На основу одлуке Наставничког већа о утврђивању испуњености 

услова, директор школе доноси решење о бржем напредовању ученика. 

             Када доноси решење на предлог из става 1 овог члана, директор 

прибавља писмену сагласност ученика и његовог родитеља. 

Члан 9 

            Директор школе после поднетог предлога за брже напредовање 

ученика, предлаже Наставничком већу да одреди  стручну комисију да да 

мишљење да ли ученик испуњава прописане услове за напредовање.  

            Стручну комисију сачињавају: школски психолог, школски педагог 

и одељењски старешина, који дају мишљење о психолошкој и педагошкој 

оправданости захтева. 

                                                          Члан 10 

           Наставничко веће на основу прибављеног мишљења Стручне 

комисије о  томе да ли ученик испуњава услове за напредовање, утврђује 

испуњеност услова за остваривање права ученика да заврши школовање у 

року краћем од предвиђеног. 

            Ученик који постиже изузетне резултате у учењу, не плаћа 

школарину. 

Члан 11 

            Директор школе доноси одлуку о завршавању одређених разреда у 

току једне школске године, у року од седам дана по доношењу одлуке 

Наставничког већа о утврђивању испуњености услова за остваривање 

права на завршетак школовања у року краћем од предвиченог. 

            Одлуком о бржем напредовању ученика утврђује се који се разреди 

завршавају у року краћем од прописаног и утврђује време и начин 

полагања сваког наставног предмета. 

           Одлука у писменом облику доставља се родитељу ученика у року од 

три дана од њеног доношења. 

Члан 12 
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          Оцене и општи успех ученика из положених испита из свих 

наставних предмета уписују се у матичну књигу, ђачку књижицу и 

сведочанства о завршеним разредима средње школе, са напоменом о 

бржем напредовању ученика. 

                                                          Члан 13 

         Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на 

огласној табли школе. 

 

                                                        ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОР 

                                                                      мр Сузана Перошевић 

                                                               _________________________ 

 

                                                                         
 


