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Врз основа на член 126 став 1 алинеа 14 од Законот за основното 
образование (Сл.весник на Р.Македонија бр.103/2008, 33/2010, 116/2010, 
56/2010, 18/2011 ,42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012 и 24/2013), како и 
член 71 од Статутот на ОУ„Раде Кратовче “ Кочани, Училишниот одбор 
на ден 13.03.2014 год., донесе   
  
  П    Р    А    В    И    Л    Н    И   К 
За регулирање на редовноста, отсуствата на учениците од настава и за 

видот на педагошките мерки  и нивно изрекување 
(пречистен текст) 

 
I.  ОСНОВНИ  ОДРЕДБИ 

 
                                                       Член 1 
 
  Со овој Правилник се утврдува, правата и обврските на учениците,  
односно редовност на настава на учениците, изостаноците, начинот на 
регулирање на изостаноците, видот на педагошките мерки и начинот за 
нивно изрекување. 
 

II.  РЕДОВНОСТ, ИЗОСТАНОЦИ И НАЧИН НА ОПРАВДУВАЊЕ НА 
ИЗОСТАНОЦИТЕ 

 
Член 2 

 
Основно право и обврска на секој ученик е редовно да  

присуствува на сите наставни часови и на сите други задолжителни 
активности што треба да се спроведуваат во паралелката во која учи  
ученикот, како и да ги исполнува обврските утврдени со Законот за 
основно образование и општите акти на учлиштето. 

 
                                                          Член 3 
 

За време на одржувањето на наставниот час, како и на другите 
активности, ученикот не смее со своето однесување да го попречува 
изведувањето на наставата, ниту да ја наршува работната атмосфера во 
паралелката.  

 
Член 4 

 
Секое одсуство на ученикот од наставата ќе биде евидентирано во 

одделенскиот дневник. 
Одсуствата на ученикот од настава можат да бидат оправдани и 

неоправдани. 
Одсуството се смета за оправдано доколку е направено поради 

болест на ученикот или по барање на родителот на ученикот, или е 
ослободен по основ за учество на одредени натпревари или други 
манифестации и овие одсуства се оправдуваат врз основа на лекарска 
потврда, односно писмена изјава дадена од страна на 
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родителот/старателот на ученикот, односно одлуката од Оделенскиот 
раководител, Наставнички совет или Директорот. 

Регулирање на изостаноците на учениците за одсуството од 
наставата,  ја  врши Одделенскиот раководител.   

    
                                                     Член 5 
 
  Доколку ученикот нема оправдание за одсуството, истото се 
евидентира како неоправдано од настава, усно и писмено се известува 
родителот на ученикот, за кое се составува и службена белешка во која 
накратко ќе се наведат причините за неоправданото одсуство од настава 
на ученикот. 
 
                                                     Член 6 
 

За време на траењето на наставниот час, наставникот не смее  да 
го остранува ученикот од час, ниту психичко или телесно да го казнува. 

За евентуалните негови недозволени постапки за време на 
одржувањето на наставни или други задолжителни активност ќе го 
опомени  ученикот и доколку  нема резултат задолжително ќе го извести 
одделенскиот раководител, кој има обврска да разговора со ученикот, во 
присуство на еден од родителите, а по потреба и со стручните 
соработници во учлиштето, за што секој  води  сопствена евиденција  
                            
 

III. ПЕДАГОШКИ МЕРКИ 
 

Член 7 
 

Педагошките мерки се изрекуваат на учениците со цел да се 
спречат и отстранат негативните појави, немарен однос на ученикот 
спрема воспитно образовната работа, кршење на одредбите од куќниот 
ред на училиштето, некултурно и непримерно однесување, некоректен 
однос и намерно оштетување на училишниот инвентар, како и 
спречување на повторувања на повредите на ученичките должности и 
обврски. 

 
Член 8 

 
            На ученикот кој не се придржува кон правилата на однесување на 
училиштето и не ги почитува обврските предвидени со Законот за 
основното образование, односно го оневозможува воспитно-образовниот 
процес во училиштето, неоправдано отсуствува од настава, недоволно 
се залага во извршувањето на ученичките обврски, има некоректен 
однос кон соучениците и кон наставниците и вработените во училиштето,  
го  оштетува или уништува училишниот инвентар, корегира или уништува  
педагошка документација и друго, му се изрекува една од следните 
педагошки мерки: 
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   1. Укор 
   2.Усна опомена 
   3. Писмена опомена 
   4. Намалување на поведението 
   5. Преместување на ученикот во друга паралелка 
   6. Преместување  на ученикот во друго основно учлиште. 
 
 

Член 9 
 

             При повреда на обврските и должностите на ученикот, во една 
постапка може да му се изрече само една  педагошка мерка.                                           
             Пред изрекување на педагошка мерка одделенскиот наставник, 
предметниот наставник,одделенскиот раководител,стручните работници, 
а по потреба и директорот задолжително разговара со ученикот и 
родителот / старателот за причините  поради кои може да  му се изрече 
педагошка мерка. 
 

Член 10 
 

            Доколку по обавениот разговор со ученикот, неговиот однос не се 
промени во позитивна смисла, ќе се пристапи кон изрекување на 
педагошка мерка, во зависност од последиците што се предизвикани од 
несоодветно однесување на ученикот, при тоа ќе се внимава секогаш 
кога ќе постојат олеснителни околности на ученикот да му се изрече 
полесна педагошка мерка  во смисла позитивно да влијае како кон него 
така и кон другите ученици во иднина да се воздржи од такво 
однесување, кое ќе доведе до изрекување повторно на педагошка мерка. 
 
 

Член 11 
 

            Спрема учениците од  прво до  петто одделение се применуваат 
само педагошките мерки: Укор и Усмена опомена и истите ги изрекува 
одделенскиот наставник.   
 

Член 12 
 

            Спрема учениците од шесто до деветто одделение се 
применуваат  сите  педагошки мерки наведени во член 8 (осум) од овој 
Правилник. 
 

Член 13 
 

         Во зависност од тежината на престапот и последиците, на ученикот 
ќе му се изрече и примени една од предвидените педагошки мерки. 
         За оценување на тежината на престапот и последиците на 
ученикот, Директорот на училиштето формира Комисија. 
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Член 14 
 
1. Укор 
 
Укор на ученикот ќе се примени поради: 
- нарушување на работната атмосфера на часовите, при што смета на 
останатите ученици и на наставникот;  
- упатување на непристојни зборови кон наставник или ученик; 
- доцнење на наставен час до пет минути; 
- нередовно носење на ученички прибор; 
- непристојно однесување за време на посета на изложби, излети и други 
манифестации кои се задолжителни, односно утврдени со Програмата на 
училиштето. 

 Оваа педагошка мерка ја изрекува Одделенскиот раководител. 
 
2. Усна опомена 
 
-  неоправдано одсуство од  настава од 10-15 часа; 
-  вербална расправија со соученик или наставник без никаква причина; 
-  оштетување на училишниот инвентар; 
-  ја нарушуваат атмосферата во другите паралелки. 

 Оваа  педагошка мерка ја изрекува Одделенскиот раководител. 
 
3. Писмена  опомена 
 
- предизвикување на неред и физичка пресметка во училиштето; 
- неоправдано одсуство од настава од 15-25 часа; 
- нарушување на работната атмосфера во одделението; 
- оштетување на училишниот инвентар; 
- невнимателен  однос во текот на одржувањето на наставата; 
- некоректен однос кон дежурен наставник, ученик. 

 Оваа педагошка мерка ја изрекува Одделенскиот раководител, 
Одделенскиот совет, Наставнички совет и Директорот. 

 
4. Намалување на поведението на: 
 
А) Добро, поради: 
- неоправдано одсуство од 25-30 наставни часови; 
- некоректен однос кон соучениците, наставниците и другите вработени;  
- оштетување на инвентарот во училиштето и надвор од него; 
-често предизвикување на физичко и психичко насилство во училиштето. 
 
Б) Незадоволително, поради: 
- неоправдано одсуство од настава повеќе од 30 наставни часови;     
- оштетување на инвентарот во поголеми размери; 
-исклучително некоректен однос кон соучениците, наставниците и 
другите вработени во училиштето; 
- преправање и уништување на педагошката документација. 

 Оваа педагошка мерка ја изрекува Одделенскиот совет, 
Наставничкиот совет и Директорот. 
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5. Преместување на ученикот во друга паралелка 
 
  - постојано нарушување на работната атмосфера во паралелката; 
  - оштетување на инвентарот во поголем обем; 
  - постојано неизвршување на учлишните обврски; 
  - зачестено физичко или психичко насилство на ученици; 
  - организирање на учениците во паралелката за колективно одсуство од 
настава; 
  - неоправдано одсуство од настава повеќе од 30 наставни часови; 
  - уништување (самоволие на ученикот) на педагошката документација. 

 Оваа педагошка мерка ја изрекува Одделенскиот совет, 
Наставничкиот совет и Директорот  

 
6. Преместување  на ученикот во друго основно училиште  
 
- постојано нарушување на правилата на однесување спрема учениците, 
наставниците и другите вработени; 
- неоправдано одсуство од настава повеќе од 35 наставни часови; 
- намерно оштетување на учлишниот инвентар во поголем обем или      
нанесување на штета во износ одреден од Комисија за вреднување на 
училишниот инвентар (училишен имот); 
- вербален или физички напад врз ученик или наставник; 
-преправање или оштетување на педагошката документација од поголем 
обем. 
- пушење или конзумирање на алкохол и други средства за зависности; 
- повторување на повредите за кои претходно му е изречена полесна 
педагошка мерка. 

 Оваа педагошка мерка ја изрекува Наставничкиот совет и 
Директорот. 

 
Член 15 

 
Изрекувањето на педагошките мерки од  член 8 од точка 4 до 

точка 6, од овој Правилник е по Предлог на Одделенскиот раководител. 
            При изрекување на педагошките мерки од овој Правилник, 
органот кој ја донесол педагошката мерка е должен да води сметка за 
индивидуалните особини на ученикот на кој се изрекува педагошката 
мерка, посебно за неговите емоционални особини како и приликите во 
неговото семејство и средината во која живее и работи.   
 

Член 16 
 

За секоја изречена педагошка мерка на ученикот се известува 
родителот односно старателот во рок од три дена од денот на 
донесувањето. (До колку изречената педагошка мерка е за оштетување 
на училишниот инвентар,  родителот односно старателот на ученикот, е 
должен да ја поправи или надомести.) 
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Член 17 
 

За изречените педагошки мерки од член 8 точка 3 до 6 од овој 
Правилник, родителот односно старателот може да поднесе приговор во 
рок од 7 дена од денот на известувањето. 

Приговорот го одлага извршувањето на педагошката мерка. 
Приговорот се поднесува до Учлишниот одбор. 
Училишниот одбор во рок на 8 дена од денот на приемот на 

Приговорот одлучува по истиот. 
При одлучувањето Училишниот одбор може да ја потврди 

изречената педагошка мерка, да ја поништи, укине или замени со друга  
полесна педагошка мерка.  

Одлуката на Учлишниот одбор е конечна. 
                                                  

Член 18 
 

Изрекување на педагошките мерки од член 8 на овој Правилник не 
смеат да бидат последица за освета, застрашување, понижување на 
ученикот, ниту повреда на неговите вредности. 
 

Член 19 
 

Изречените педагошки мерки се евидентираат во соодветна 
педагошка документација. 
 

Член 20 
 

Педагошките мерки од член 8 од точка 1 до 4 на овој Правилник 
важат до крајот на учебната година во која се изречени. 
  Кога ќе настанат позитивни промени кај ученикот, изречената 
педагошка мерка намалување на поведението се повлекува.                                   

 
IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Член 21 

     
Со влегувањето во сила на овој Правилник престанува да важи 

Правилникот донесен од Училишниот одбор при ОУ „Раде Кратовче“ 
Кочани бр.01-316/1 од 06.09.2010 година. 

 
Член 22 

 
Овој Правилник стапува во сила од денот на неговото 

донесување. 
 

  
      Претседател на Училишен Одбор 

      при ОУ „Раде Кратовче“ Кочани 
Вера Стојкова 

_________________ 


