На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система
образовања и васпитања и члана 35.ст.1.тачка1.Статута Основне школе
“Бранко Радичевић ” у Батајници, школски одбор на седници одржаној
12.10.2011. године, донео је

П Р А В И Л Н И К
О ИСПИТИМА У ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ У БАТАЈНИЦИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин организовања и полагања испита у
Основној школи „Бранко Радичевић“ у Батајници ( даље: школа ) и то:
- испити по жалби ученика;
- разредних испита;
- поправних испита;
- завршног испита;
- испита из страног језика.
Члан 2.
Ученик који полаже испит дужан је да поднесе пријаву за полагање
испита. Пријава се подноси секретару школе.
Рокове пријављивања и рокове полагања испита утврђује директор школе
уколико рокови нису утврђени овим Правилником.
Распоред полагања испита утврђује директор школе, помоћник директора
школе или друго лице које он овласти и објављује се на огласној табли школе
најмање три дана пре дана одређеног за одржавање испита.
Члан 3.
Испити се обављају пред комисијом коју чине три члана и то:
- председник;
- испитивач;
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- стални члан.
Члан 4.
Испитну комисију именује директор школе за један или више испитних
рокова.
Члан испитне комисије на испиту по жалби на оцену не може бити
наставник на чији предлог је утврђена закључна оцена.
Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу
не могу да буду чланови комисије чији је испит поништен.
Испитна комисија ради у пуном саставу.
Оцена се утврђује већином гласова чланова комисије.
Оцена комисије на коју није уложен приговор, односно оцена комисије
која је образована по жалби је коначна.
Члан 5.
Испити се полажу писмено (Српски, математика и страни језик) и усмено
а остали предмети само усмено.
Ако ученик полаже испит писмено и усмено, тада прво ради писмени рад,
а затим полаже усмени део испита.
Испитна питања на испиту садрже градиво наставног плана и програма
одређеног предмета у обиму који се у школи изучава.
Члан 6.
Циљ испита је да се утврди до ког степена је ученик савладао програм
предмета који на испиту полаже.
Оцењивање на испиту врши се по принципима и критеријумима
оцењивања у редевној настави у школи.
Члан 7.
Ученик на усменом испиту има право да до 15 минута припрема одговоре
на добијена питања.
Ученик на испиту се не може служити литературом и другим средствима
која му испитна комисија није изричито одобрила нити може користити
помоћ других лица.
Члан 8.
О току испита води се записник.
Записник обавезно садржи следеће податке: име и презиме кандидата,
предмет који се полаже, испитни рок, питања на писменом делу испита(
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односно назив писменог рада ), јединствену бројчану оцену и потписе свих
чланова испитне комисије уз напомену уколико је она потребна.
Оцена на испиту закључује се одмах по обављеном испитивању
кандидата, а изузетно уколико има више кандидата, на крају дневног рада
испитне комисије, уноси у испитни записник и саопштава кандидату.
Члан 9.
Израда писменог рада траје један, а изузетно два наставна часа.
Писмени део испита обавља се најмање дан раније пре полагања
усменог дела испита. Тему писменог рада, односно задатке, утврђује
испитивач.
У току једног дана ученик може да ради писмени рад само из једног
предмета.
Писмени рад прегледа и оцену даје испитивач.
Члан 10.
Ученик који се у одређено време не појави на испиту сматра се да је
одустао од испита, а кандидат који на испиту одбије да одговара на добијена
питања или по својој жељи прекине са одговарањем на питања оцењује се
недовољном оценом.
Члан 11.
У току једног дана ученик може да полаже усмени испит из највише два
предмета. На усменом испиту обавезно је учешће свих чланова испитне
комисије.
Усмени испити у школи се одвијају у присуству чланова комисије и
ученика који полажу испит.
Ученик који омета ток испита, понаша се недолично или се служи
недозвољеним средствима, испитна комисија може удаљити са испита и
испит оценити недовољном оценом.
Члан 12.
На усменом испиту ученику се постављају најмање три испитна
питања. Питања морају бити формулисана тако да ученик може да разуме
питање, да је питање у оквиру програма предмета и да се из одговора ученика
може закључити да ли он, и у којој мери влада садржајима програма
предмета из ког се испит полаже.
После усменог испитивања свих ученика из одређеног предмета,
испитна комисија на предлог испитивача утврђује оцену за сваког ученика.
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Оцену ученицима саопштава јавно председник испитне комисије, уз краће
образложење.
Ако је ученик испит полагао и израдом писменог рада, испитна
комисија утврђује оцену узимајући у обзир и оцену са писменог дела испита.
Члан 13.
Пријаве и записнике о полагању испита, испитне комисије добијају пре
почетка испита од секретара школе.
Председници испитних комисија дужни су да по одржаним испитима
врате секретару школе записнике и пријаве са унетим подацима и оценама.
Председник комисије, пре него што врати документацију секретару
прегледа све записнике и контролише да ли су сви потребни подаци
унети. Писмени рад, ако ученик полаже испит и израдом писменог рада
обавезно се прилаже уз записник.
Записник о полагању испита потписују сви чланови испитне комисије,
а оверава га секретар школе.
На основу података из записника о полагању испита одељењски
старешина уноси податке о обављеном испиту у ђачку књижицу ученика и
матичну књигу.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1.ИСПИТИ ПО ЖАЛБИ
Члан 14.
Ученик или његов родитељ има право да поднесе жалбу на закључену
оцену директору школе у року од 3 ( три ) дана од пријема ђачке књижице,
односно сведочанства и жалбу на испит уроку од 24 сата од дана саопштења
оцене.
Директор је дужан да одлучи о жалби у року од 24 сата од њеног пријема.
Ако утврди да је оцена из предмета изведена супротно закону и прописима
донетим на основу њега или је жалба из других разлога основана, решењем
поништава закључну оцену и упућује ученика на полагање испита.
Ако утврди да је испит обављен противно закону и овом правилнику,
директор ће поништити испит и упутиће ученика на поновно полагање
испита. Испит се организује у року од три дана од дана подношења жалбе.
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2.РАЗРЕДНИ ИСПИТ
Члан 15.
Ученик полаже разредни испит у случајевима прописаним посебним
законом.
Разредни испит полаже се у јунском испитном року.
Ученици осмог разреда полажу разредни испит у последњој недељи
маја.
Ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену полаже
поправни испит у августовском испитном року.
Ученик који не приступи полагању разредног испита или га не положи
у поправном испитном року, понавља разред.
3. ПОПРАВНИ ИСПИТИ
Члан 16.
Поправни испит полаже ученик ако:
- на крају другог полугодишта има једну или две недовољне оцене или
- након разредног испита има највише две недовољне оцене;
Члан 17.
Ученик полаже поправни испит у августовском, а ученик осмог разреда у
јунском и августовском испитном року.
Члан 18.
Ученик који не положи поправни испит понавља разред.
Ученик осмог разреда који не приступи полагању поправног испита или
га не положи, завршава разред у наредној школској години у школи
полагањем испита само из предмета из којих није положио поправни испит,
односно није му приступио.
Члан 19.
За ученике који су упућени да полажу поправни испит организује се
припремна настава која траје најмање пет дана са по два часа дневно за сваки
предмет.
Ученик је обавезан да похађа припремну наставу.
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У току припремне наставе обрађују се програмски садржаји предмета
који нису са успехом савладани у току редовне наставе и допунског рада.
4.ЗАВРШНИ ИСПИТ
Члан 20.
Након завршеног осмог разреда ученик полаже завршни испит.
Завршним испитом процењује се степен остварености општих и
посебних стандарда постигнућа у основном образовању и васпитању.
Након обављеног завршног испита ученику се издаје јавна исправа.
Завршни испит обавља се у складу са упутством које доноси министар.
Програм завршног испита у основном образовању и васпитању, на
предлог Националног просветног савета и образац јавне исправе, доноси
министар.
5.ИСПИТ ИЗ СТРАНОГ ЈЕЗИКА
Члан 21.
Ученик може да полаже испит из страног језика који се није изучавао у
школи, по прописном наставном програму за одређени разред.
Ученик из ст.1.овог члана полаже испит из страног језика у јунском
испитном року.
Након положеног испита школа ученику издаје уверење о положеном
испиту из страног језика на прописаном обрасцу.
6. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли школе.

У Батајници,
12.10.2011. године

Председник школског одбора,
_____________________________
Радован Радојковић
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