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Н/р министра, доц. др Горан Мутабџија
Предмет: Досије ученика

Поштовани,
Законом о основном образовању и васпитању1 у члану 69 утврђено је да школа води
досије за сваког ученика ради континуираног праћења рада и развоја ученика.
Законом је утврђена и обавеза школе да организује уочавање, образовање, праћење
и подстицање надарених и талентованих ученика те организује додатни рад према
њиховима склоностима, способностима и интересима (члан 48, став 1), да за ученике
који заостају у савладавању наставног програма, током школске године организује
допунску наставу (члан 49), као и да прати интересовање и склоности ученика и
помаже им у опредјељивању за даље образовање (члан 50).
У складу са законом, Правилником о вођењу ученичког досијеа у основној школи2
којим се утврђује садржај и начин вођења ученичког досијеа, између осталог је
утврђено да:
Вођење ученичког досијеа омогућава:
а) свестрано и цјеловито сагледавање личности ученика,
б) сагледавање социјалних и материјалних услова и интерперсоналних односа у
породици ученика и њихов утицај на развој ученика,
в) индивидуалан приступ сваком ученику,
г) новом наставнику - благовремено упознавање својих ученика,
д) наставницима школе у коју је ученик прешао – брже упознавање ученика,
ђ) поређење опсервација више наставника о једном ученику и извођење адекватних
закључака,
е) ефикаснију сарадњу наставника и родитеља у подстицању рада и развоја ученика и
ж)коришћење података о интересовањима и способностима ученика при
професионалном усмјеравању.
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Правилник о вођењу ученичког досијеа у основној школи, „Службени гласник Републике Српске”, број
132/10, члан 4

Правилником је, члан 3. став 3, утврђено да школа коју је ученик завршио, на захтјев
средње школе у коју је ученик уписан, службеним путем, доставља учеников досије.
Законом о средњем образовању и васпитању, члан 61, утврђено је да ради
континуираног праћења рада и развоја ученика, школа формира и води досије за
сваког ученика, са почетним подацима преузетим из основне школе.
Све школе су обавезне водити ученички досије од школске 2011/2012.године за све
ученике првог и деветог разреда. Правилник је ступио на снагу 30. децембра 2010.
године, а његова примјена још увијек није обезбијеђена у свим школама.
У једном броју основних школа Институцији је потврђено да средње школе нису
преузеле досијее ученика, а да их они
без захтјева средње школе не могу
прослиједити јер немају податке који ученик је уписао коју средњу школу и већ имају
проблем везано за чување досијеа за ученике који су завршили основно образовање.
С обзиром да је Законом утврђена обавеза да средња школа формира и води досије за
сваког ученика, са почетним подацима преузетим из основне школе,
Омбудсман за дјецу, у складу са чланом 9. Закона о Омбудсману за дјецу, предлаже
Министарству просвјете и културе да
у свим средњим школама изврши надзор у примјени члана 61. Закона о
средњем образовању и васпитању3, те да:
обавеже средње школе, да службеним путем, до краја школске године, затраже
досијее из основних школа за школску 2011/2012. и 2012/2013. годину,
обавеже све средње школе, да са новом школском годином, ради
континуираног праћења рада ученика одмах преузму досијее из основних
школа за ученике који су уписали ту средњу школу.
Очекујем да у складу са чланом 9. Закона о Омбудсману за дјецу, у року од 15 дана
Институцију обавијестите о мјерама које сте предузели.
С поштовањем,

Омбудсман за дјецу
мр Нада Граховац
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