СОУ “Љупчо Сантов“-Кочани

ПРАВИЛНИК
начинот за изрекување на педагошките мерки во
СОУ „Љупчо Сантов“ – Кочани

Кочани 2017

1 | С т р а на

Со овој Правилник се пропишува начинот за изрекување на педагошките мерки за
ученикот за повреда на должностите и неисполнување на обврските. Правилникот
е изработен во согласност со Закон за средно образование, Статут на СОУ „Љупло
Сантов“ - Кочани и Упатство за изрекување на педагошките мерки во јавните
средни училишта.
Член 1
Педагошките мерки во училиштето се изрекуваат на ученици со цел спречување
на повреда на должностите и неисполнување на обврските во согласност со
Законот за средно образование.
Член 2
Педагошките мерки се изрекуваат објективно, одмерено, праведно и педагошки
одговорно.Педагошките мерки се изрекуваат индивидуално за секој ученик по
претходно согледување и анализирање на околностите кои довеле до потребата
од нивно изрекување.
Член 3
Доколку раководиттелот на паралелката забележи почесто неоправдано отсуство
на ученикот од настава, потребно е да ја информира педагошко - психолошката
служба (Образец 10) и да го упати ученикот на разговор, како би се спречило
понатамошното изостанување од настава и изрекување на педагошки мерки. На
разговорот на ученикот му се дава усна опомена за неговото однесување. За
разговорот се води записник од страна на педагогот или психологот, а ученикот е
должен да напише изјава.
Член 4
Пред изрекувањето на педагошките мерки се разговара со ученикот и родителот,
односно старателот.
Разговорот го води комисија составена од раководителот на паралелката,
наставник, стручен соработник, а по потреба и директорот, при што се води
записник.
При изрекувањето на педагошките мерки не треба да се навредува
личноста на ученикот.
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Заради повреда на должностите и неисполнување на обврските, на ученикот,
согласно Законот за средно образование, му се изрекуваат следните педагошки
мерки:
- писмена опомена;
- опомена пред отстранување од училиштето;
- отстранување од училиштето.
Педагошките мерки се применуваат постапно.
Член 5
Ученикот кој неоправдано изостанал 10 часови и не му била изречена ниту една
педагошка мерка, усно се опоменува од страна на раководителот на паралелката.
Член 6
За повреда на должностите и неисполнување на обврските, односно за служење
со измама, невистини, фалсификување на документи и сл., на ученикот му се
изрекува писмена опомена.
Педагошката мерка писмена опомена на ученикот ја изрекува
раководителот на паралелката, наставничкиот совет на паралелката или
директорот заради повреда на должностите и неисполнување на обврските, и тоа
за:









почесто задоцнување на наставата;
неоправдано изостанување од училишните часови и другите облици на
организирана работа;
колективно изостанување од училишните часови и други организирани
облици на работа нарушување или попречување на наставата или другите
облици на образовна работа;
однесување кое е штетно за угледот на училиштето;
непримерен однос кон наставниците и кон другите вработени лица во
училиштето;
неодговорен однос кон училишниот имот;
нарушување на училишниот ред и др.

За потешки повреди на должностите и неисполнување на обврските на
ученикот му се изрекува опомена пред отстранување од училиштето.
Член 7
Педагошката мерка опомена пред отстранување на ученикот од училиштето ја
изрекува наставничкиот совет заради повреда на должностите и неисполнување
на одговорностите и тоа за:


крадење или лажење во училиштето;
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доаѓање во училиште под дејство на алкохол или дрога или
алкохолизираност на ученикот во училиштето;
уништување на училишниот имот и имотот на соучениците или вработените
во училиштето;
преправање на резултатите од писмените работи, фалсификување на
потпис на родителот;
нелегално искористување (пробивање) на тестови, писмени задачи и сл.;
непочитување на соодветните правила за заштита при изведување на
практичната настава, професионалната практика и противпожарната
заштита во училиштето;
внесување предмети и средства со кои се загрозува сигурноста на луѓето и
имотот на училиштето;
зачестени повторувања на горнаведените повреди.

Член 8
За најтешките повреди на ученикот му се изрекува педагошката мерка
отстранување од училиштето.
Педагошката мерка отстранување на ученикот од училиштето ја изрекува
наставничкиот совет заради повреда на должностите и неисполнување на
обврските, и тоа за:











тенденциозни потешки повреди на училишниот ред и нивно натамошно
зголемување;
психичко, физичко или полово насилство;
насилно изразување на натрпеливост кон другите во училиштето;
неоправдано изостанување од наставата над 25 часа во учебната година;
намерно прекршување на правилата за заштита при изведување на
практичната настава, професионалната практика и заштитата од пожари;
продажба на дрога или наведување на други лица кон уживање на дрога
поради што се загрозува животот на другите ученици;
фалсификување или уништување на педагошката евиденција и
документација, дневникот за работа на паралелката, свидетелство,
диплома, ученичка книшка, евидентни листови за успехот или други
службени документи;
закана со средства со кои лесно се загрозува сигурноста на луѓето и
имотот;
зачестени повторувања на горенаведените повреди.

Ученикот на кој му е изречена педагошката мерка отстранување од
училиштето може да се запише во роковите кои важат за другите ученици во
наредната учебна година во истото или во друго училиште.
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Член 8
Предлог за поведување постапка за изрекување на педагошка мерка може да
поднесе раководителот на паралелката, наставник или друго лице кое работи во
училиштето, родител или ученик (Образец 3).
Член 9
Постапката за изрекување на педагошки мерки ја води раководителот на
паралелката.
Раководителот на паралелката, во рамките на своите надлежности, води писмена
документација за превземените педагошки мерки за спречување на повредите на
должностите и неисполнување на обврските на ученикот. Во документацијата се
содржат податоци за одржаните разговори со ученикот, родителот, стручниот
соработник, писмени известувања на родителот, надлежни институции и сл.
Член 10
Родителот односно старателот на ученикот треба да учествува при водењето на
постапката за изрекување на педагошката мерка (да присуствува на закажаните
средби со раководителот на паралелката, стручниот соработник, предметниот
наставник или директорот на училиштето).
Член 11
Во случај на отсуство на родителот или недоаѓање на закажаните средби,
раководителот на паралелката уредно доставува препорачано известување или
покана со доставница (покана за разговор, закажан термин, цел на разговорот и
сл. ).
Доколку родителот и на втората уредно доставена покана не се јави во
ичилиштето, тогаш раководителот на паралелката, односно Наставничкиот совет
ја изрекува педагошката мерка.
Член 12
Изречената педагошка мерка се образложува со цел таа да биде разбирлива и во
писмена форма со правна поука се доставува до ученикот и родителот, односно
старателот.
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Изречената педагошка мерка се внесува во педагошката документација на
ученикот, односно во дневникот на паралелката.
Член 13
Приговорот против одлуката за изрекување на педагошката мерка опомена пред
отстранување и отстранување од училиштето, кој се доставува до органот на
управување на училиштето, ученикот може да се подготви сам или притоа да му
помогнат наставниците и стручните соработници од училиштето кои ученикот ќе
ги избере.
При донесувањето на педагошки мерки особено се земаат предвид зрелоста на
ученикот, побудите заради кои ја направил повредата, околностите во кои била
направена повредата, размерите на можните последици, како и другите
околности значајни за изрекување на мерките.
Член 14
На ученикот на кој му е изречена педагошка мерка отстранување од училиштето,
може да му се овозможи да ја посетува наставата.
Член 15
Во текот на учебната година кога ќе се утврди дека педагошката мерка ја
постигнала својата цел, органот кој ја изрекол мерката може да отпочне постапка
за нејзино укинување. Постапката се отпочнува со усвојување заклучок на
наставничкиот совет, односно органот кој ја изрекол мерката.
Педагошките мерки кои се укинати се сметаат за неизречени.
За укинувањето на мерката се известува ученикот и родителот/старателот.
Раководителот на паралелката, односно директорот на училиштето заради
прекршување на постапките или други оправдани причини, може да го спречи
изрекувањето на педагошката мерка.
Член 16
Доколку се утврди грешка или пропуст при изрекувањето на педагошката мерка,
училиштето мерката ќе ја промени или укине. За тоа се известува ученикот
ученикот и родителот, односно старателот.
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