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ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ 

 

 

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Ванредан ученик је ученик који савладава наставни план и програм, односно стиче средње 

образовање без похађања наставе, путем полагања испита. 

Својство ванредног ученика стиче се уписом у Школу сваке школске године, под условима утврђеним 

законом. 

Својство ванредног ученика може се стећи и у току школске године, под условима утврђеним законом. 

 

 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА 

 

Основна права ванредног ученика су: 

1. Право да путем полагања испита стекне одговарајуће образовање; 
2. Уважавање личности ученика; 
3. Заштита од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања; 
4. Благовремена и потпуна информација о питањима од значаја за његово школовање; 
5. Право на припремни рад кроз консултације са предметним наставником; 
6. Подношење жалбе на испит и на остваривању других права по основу образовања, у складу са 

законом и општим актима Школе. 
 

Ванредни ученик има обавезу да: 

1. Поштује школска правила одлуке органа школе; 
2. Ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаним школским програмом; 
3. У поступку оцењивања на испиту покаже своје стварно знање без коришћења разних облика 

преписивања и других недозвољених облик; 
4. За време полагања испита и боравка у Школи чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед 

школских просторија; 
5. Плаћа школарину и трошкове полагања испита 
6. Полаже испите и извршава друге утврђене обавезе у складу са законом и општим актима Школе. 

  

 

УПИС ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА 

 

Ванредни ученик уписује се сваке школске године у поједини разред, под прописаним условима, 

једнаким и за редовне и ванредне ученике, најкасније до 31. августа. 

Ванредни ученик при упису у Школу, подноси молбу за упис за сваку школску годину. Уз молбу, 

ванредан ученик подноси доказа о уплати школарине. Ванредан ученик који у школској године у којој је 

уписан , не положи све испите одговарајућег разреда, има право да се поново упише, обнови упис у исти 

разред. 

Школа организује за ванредног ученика припремну наставу. Припремна настава се организује у виду 

консултација са предметним наставником. 



Лица која су раније започела са стицањем средњег образовања, па су га из одређених разлога 

прекинула, имају право да га у својству ванредног ученика заврше у истом трајању. Ванредном ученику који 

жели да настави прекинуто школовање, школа признаје све завршене разреде, уписује га у наредни разред и 

решењем му одређује које допунске испите мора да положи. 

 

 

УПИС ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА РАДИ ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈЕ И ДОКВАЛИФИКАЦИЈЕ 

 

Ванредни ученик може да се упише у школу, ради преквалификације и доквалификације, након 

добијене сагласности на план уписа од стране Покрајинског секретаријата за образовање Нови Сад. 

Ванредни ученици уписују се ради преквалификације и доквалификације  у току школске године и 

немају обавезу да се уписују у наредни разред. 

Ванредан ученик уписан у школу ради преквалификације, полаже испите из стручних предмета. 

Ванредан ученик уписан 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 укључујући завршни, односно матурски испит. 

 

ИСПИТИ ВАНРЕДНОГ УЧЕНИКА 

 

Ванредни ученик полаже испите из сваког предмета утврђеног наставним планом и програмом осим 

предмета физичко васпитање ако је старији од 20 година. 

Владање ванредног ученика не оцењује се. 

Рокови за полагање испита ванредних ученика утврђује се Годишњим планом рада школе за сваку 

школску годину а испити се могу полагати у следећим роковима: 

oктобарском, децембарском, фебруарском, априлском, јунском и августовском. 

Датум и време полагања појединих испита утврђује се распоредом испита који се објављују на 

огласној табли школе. 

Пријаву за полагање испита у сваком испитном року, ванредни ченик подноси референту за ученичка 

питања ( координатору за ванредне ученике ) школе најкасније 3 дана пред полагање испита у том року, у 

складу са писменим распоредом о датуму за пријаву испита. 

Уз пријаву за полагање испита, ванредни ученик подноси доказ о уплати накнаде за сваки 

појединачни испит, у износу који је утврђен одлуком школе. 

Ванредни ученик може полагати највише 6 испита у једном испитном року. У изузетним 

случајевима ванредни ученик може пријавити и више од 6 испита у једном испитном року, уз сагласност 

директора школе. 

Ванредни ученик који започне са полагањем испита у другој школи може наставити са полагањем 

испита истог разреда у овој школи, с тим да му се позитивне оцене добијене на испитима признају увидом у 

исписницу и уверење о положеним испитима. 

Уколико ванредни ученик не изађе на испит у року у коме је пријавио, извршена уплата се не признаје 

за следећи испитни рок уколико ученик не донесе писмено оправдање да је био спречен. 

Трошкови полагања испита и школарине ( у складу са одлуком Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја), уплаћују на благајни школе а могу и на текући рачун. 

 

1. Упис године        3.300,00 динара 
2. Обнова године       1.100,00 динара 
3. Испит без писменог са 7 часова консултације  1.500,00 динара 
4. Испит са писменим задатком са 8 часова консултација  1.700,00 динара 
5. Испит са вежбама са 6 часова консултације   1.700,00 динара 
6. Завршни испит са 15 часова консултације    5.000,00 динара 
7. Матурски испит са 30 часова консултација   6.500,00 динара 
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Средства остварена од ванредних ученика, школа ће користити према Плану утрошка и располагања овим 

средствима, у циљу подизања и унапређења квалитета рада школе. 

Испити се полажу у просторијама школе. Испити се полажу пред комисијом коју именује директор школе. 

Успех ванредног ученика на испиту оцењује се бројчаном или описном оценом од 1 до 5. 

Ванредни ученик није положио испит ако  

- Није савладао градиво из предмета у складу са законом и Правилником о оцењивању у средњој 
школи 

- Ако одустане од полагања испита. 
Сматра се да је ванредни ученик одустао од полагања испита ако. 

- Неоправдано не приступи полагању испита у заказано време. 
Ако ученик достави оправдање о спречености да изађе на испит, пре дана одређеног за полагање и 

затражи одлагање испита, директор цени оправданост разлога и доноси одлуку о одлагању испита. 

Приликом пријављивања испита ученик је дужан да уз пријаву приложи доказ о извршеној уплати 

накнаде за полагање испита. 

Ванредни ученик нема право да тражи повраћај уплаћене накнаде, уколико неоправдано одустане од 

испита. 

Матурски испит ванредни ученик може да полаже у свим роковима утврђен Годишњим планом рада 

школе. 

О току испита води се одговарајући записник предвиђен Правилником о евиденцији у средњој школи. 

 

ЕВИДЕНЦИЈА И ЈАВНЕ ИСПРАВЕ 

 

Ванредном ученику који је положио испите из свих предмета одређеног разреда издаје се 

сведочанство о завршеном разреду. Уколико је ванредни ученик полагањем испита стекао степен стручне 

спреме одговарајућег занимања издаће му се диплома о врсти и степену стручне спреме. 

Ванредном ученику који полаже испите ради преквалификације или доквалификације школа издаје 

сведочанство о сваком завршеном разреду у које се уносе предмети и оцене које су признате, и предмети и 

оцене са допунских испита. 

Уверење о положеним испитима издаје се ванредним ученицима који су започели полагање испита из 

једног разреда у овој школи, па желе из оправданих разлога да наставе полагање преосталих испита у другој 

школи. 

 

                  


