
 
На основу 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'', ", бр. 88/2017, 

27/2018 -др. закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон и 6/2020) Школски одбор Земунске гимназије, дана 24.03.2021. године, донео је 
следећу 

 
 

ОДЛУКУ 
 
Правилник о правима, обавезама и одговорности ученика, мења се и допуњује тако што се: 

 
- у члану 1. иза става 1. додаје нови став 2. који гласи: 

„Термини изражени у овом Правилнику у граматичком мушком роду подразумевају природни мушки и женски род 
лица на које се односе.” 

 
 

 
- након члана 11. Правилника додаје се нови члан 11.а који гласи: 

„Током извођења наставе на даљину (у даљем тексту: онлајн настава), поред обавеза које су описане у члану 11. овог 
Правилника и примењиве током онлајн наставе, ученик има и следеће обавезе да: 

1. се свакодневно у термину редовних часова пријављује на платформу Мајкрософт Тимс, те да у складу са распоредом 
часова, улази на канале и тимове предмета, као и да се прикључи онлајн настави и/или прати материјале које професори 
постављају у датотекама предмета; 

2. се случају техничких проблема обрати (путем позива, мејлом и/или слањем поруке на једној од платфотми нпр. 
Вибер, Воцап или слично) предметном професору уколико наступе технички проблеми за време онлајн наставе; 

3. пошаље одељењском старешини (путем мејла или платформе Вибер, Воцап и/или слично) фотографију или снимак 
екрана који се јавља као проблем који ученик има са Мајкрософт Тимсом (логовање, грешку, тешкоћа приликом пријаве на час 
и слично); 

4. се обрати предметном професору уколико је грешком уписан као одсутан у есДневнику и то најкасније до краја дана 
у коме је реализован предметни час; 

5. на захтев и према упутству наставника, у најкраћем року прилагоди рад своје камере и/или микрофона потребама 
наставе; 
6. буде прикладно одевен током онлајн наставе (неприкладном одећом сматрају се нарочито: блуза/мајица са великим 

деколтеом и/или танким бретелама, изразито кратке и/или провидне блузе/мајице, пиџаме/баде-мантили, одећа са обележјима 
навијачких група и/или натписима који вређају или могу изазвати и/или подстаћи расну, полну, верску и/или другу мржњу, 
дискриминацију, злостављање и/или занемаривање) 

7. током трајања часова онлајн наставе буде сам у простору (соби) из којег прати наставу, односно да се у предметном 
простору не налазе друга лица, а који простор је примерен радном амбијенту (непримерен простор за праћење онлајн наставе је 
на пример: кафић, теретана, тржни центар, превозно средство, улица и слично); 

8. ученик који је у изолацији због болести Covid-19, у обавези је да похађа онлајн наставу; 
9. током трајања часова онлајн наставе ученик мора седети за столом одговарајуће величине тако да, у случају потребе, 

може неометано писати и читати (није дозвољено праћење наставе у лежећем положају), осим уколико предметни наставник 
изр ичито не затр ажи током наставе да ученик извр ши одр еђене р адње које по др азумевају устајање о д стола или уколико  
ученику његово здравствено стање не дозвољава седење о чему мора обавестити свог одељењског старешину пре праћења 
наставе; 

10. врши пристојну комуникацију и не омета друге учеснике у онлајн настави; 
11. поштује рокове за израду и предају домаћих задатака; 
12. не конзумира храну и/или пиће, као ни дуванске производе, за време онлајн наставе;  
13. током трајања онлајн наставе отклони или ублажи све могуће звукове који је могу реметити; 
14. не врши аудио и/или видео записе онлајн наставе нити друге активности које могу довести до злоупотребе овако 
прикупљених података.“ 
 

„У случају да ученик или члан породице оболи од Covid-19, потребно је да родитељ пошаље одељењском старешини 
потврду позитивног теста, искључиво електронским путем. 

у члану 12. Правилника, након става 2. додају се нови ставови 3. до 7. који гласе: 

Родитељ је у обавези да у року од два дана од дана изостанка ученика са онлајн наставе, обавести одељењског 
старешину о разлогу изостајања са наставе;  

Најкасније у року од 8 (осам) дана од прикључивања ученика на онлајн наставу, родитељ је дужан да пошаље 
одељењском старешини оправдање, и то искључиво електронским путем. Уколико није послао оправдање, по протеку 
наведеног рока одељењски старешина нерегулисане изостанке уписује као неоправдане. 

Уколико ученик нема приступа интернету, родитељ је дужан да истога дана пошаље одељењском старешини мејл као 
доказ да је жалба упућена оператеру или други доказ да ученик у наведеном времену није имао приступ интернету. 

Уколико дође до нестанка струје, те је ученик услед тога онемогућен да прати онлајн наставу, родитељ је дужан да 
истог дана обавести одељењског старешину о овој околност и могућности да ће ученик одсуствовати са онлајн наставе.“ 



 
 

 
након члана 16. Правилника, додаје се нови члан 16.а, који гласи 

„Лакша повреда обавеза постоји и ако ученик: 
1) се свакодневно у термину редовних часова не пријављује на платформу Мајкрософт Тимс, у складу са распоредом 

часова, не улази на канале нити тимове предмета, нити се прикључује онлајн настави и/или не прати материјале које професори 
постављају у датотекама предмета; 

2) у случају техничких проблема се не обрати (путем позива, мејлом и/или слањем поруке на једној од платфотми нпр. 
Вибер, Воцап или слично) предметном професору уколико наступе технички проблеми за време онлајн наставе; 

3) не пошаље одељењском старешини (путем мејла или платформе Вибер, Воцап и/или слично) фотографију или 
снимак екрана који се јавља као проблем који ученик има са Мајкрософт Тимсом (логовање, грешку, тешкоћа приликом 
пријаве на час и слично); 

4) се не обрати предметном професору уколико је грешком уписан као одсутан у есДневнику и то најкасније до краја 
дана у коме је реализован предметни час; 

5) на захтев и према упутству наставника, у најкраћем року не прилагоди рад своје камере и/или микрофона потребама 
наставе; 
6) није прикладно одевен током онлајн наставе (неприкладном одећом сматрају се нарочито: блуза/мајица са великим 

деколтеом и/или танким бретелама, изразито кратке и/или провидне блузе/мајице, пиџаме/баде-мантили, одећа са обележјима 
навијачких група и/или натписима који вређају или могу изазвати и/или подстаћи расну, полну, верску и/или другу мржњу, 
дискриминацију, злостављање и/или занемаривање) 

7) током трајања часова онлајн наставе није сам у простору (соби) из којег прати наставу, односно ако се у предметном 
простору налазе друга лица или ако простор није примерен радном амбијенту (непримерен простор за праћење онлајн наставе 
је на пример: кафић, теретана, тржни центар, превозно средство, улица и слично); 

8) током трајања часова онлајн наставе ученик не седи за столом одговарајуће величине тако да, у случају потребе не 
може неометано писати и читати или уколико прати наставу у лежећем положају, осим уколико предметни наставник изричито 
затражи током наставе да ученик изврши одређене радње које подразумевају устајање од стола или уколико ученику његово 
здравствено стање не дозвољава седење, о чему мора обавестити свог одељењског старешину пре праћења наставе; 

9) ученик који је у изолацији због болести Covid-19, не похађа онлајн наставу; 
10) не врши пристојну комуникацију и омета друге учеснике у онлајн настави; 
11) не поштује рокове за израду и предају домаћих задатака; 
12) за време онлајн наставе конзумира храну и/или пиће и/или дуванске производе. 
13) током трајања онлајн наставе не отклони или не ублажи све могуће звукове у својој околини, који могу реметити 
онлајн наставу.“ 
 
 
у члану 20. став 1. Правилника 
1. ... 

„Теже повреде обавеза ученика јесу: 

. 

. 

. 
9. ... 

 
након тачке 9. додаје се тачка 10. која гласи: 

„10. сачињавање аудио и/или видео записа онлајн наставе или друге активности које могу довести до злоупотребе 
овако прикупљених података.“ 

  
 
 
 
 

 


