Педагошките мерки во јавните училишта се изрекуваат со цел спречување на повреда и неисполнување на должностите и обврските според Упатството за
изрекување на педагошки мерки, а врз основа на Законот за средно образование. Пред изрекување на педагошка мерка се реализира разговор со ученикот и
родителелот или старателот. Разговорот го води комисија составена од класниот раководител, наставник, стручен соработник, а по потреба и директор, при што
се води записник. Се изрекуваат следните педагошки мерки:
-писмена опомена
-опомена пред отстранување
-отстранување од училиште
Педагошката мерка ја изрекува раководителот на паралелката, наставничкиот совет на паралелката, директорот или наставничкиот совет на училиштето.
ПЕДАГОШКИ МЕРКИ
Писмена опомена на ученикот

Опомена пред отстранување на ученикот

Отстранување на ученикот од училиште

*член 9 од Упатството за изрекување на педагошки
мерки
Јаизрекува
раководителот
на
паралелката,
наставничкиот совет на паралелката или директорот
заради повреда на должностите и неисполнување
на обврските и тоа за:

*член 10 од Упатството за изрекување на педагошки
мерки
Ја изрекува наставничкиот совет заради повреда на
должностите и неисполнување на обврските и тоа
за:

*член 11 од Упатството за изрекување на педагошки
мерки
Изрекување на повреда на должности и
неисполнување на обврските и тоа за:

-Почесто задоцнување на часови;

-Крадење или лажење во училиштето;

-Неоправдано изостанување од часови;

-Доаѓање на училиште под дејство на алкохол или
дрога;

-Тенденциозни потешки повреди на училишниот
ред и мир;
-Психичко, физичко и полово насилство;
-Насилсно изразување на нетрпеливост кон другите
во училиштето;
-Неоправдано отсуствувањеод настава над 25 часа
во учебната година;
-Продажба на дрога или наведување на други кон
уживање на дрога;
-Фалсификување или муништување на педагошката
евиденција и докумнетација, дневникот за работа
на паралелката, свидетелство, диплома, ученичка
книшка, евидентни листови за успехот или други
службени документи;
-Закана со средства со кои лесно се згрозува
безбедноста на луѓето и имотот;
-Зачестени повторувања на повредите од алинеја 1
до алинеја 8 на овој член.

-Колективно изостанување од часови;

-Поседување и уживање на алкохол или дрога на
ученикот во училиштето;

-Нарушување или попречување на наставата;
-Однесување
училиштето;
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-Уништување на училишниот имот и имотот на
соучениците и вработените;

-Непримерно однесување со другите ученици во
-Преправање на резултатите од писмените работи,
паралелката и во училиштето;
фалсификување на потпис на родител;
-Непримерен однос кон наставниците и кон другите
-Нелегално искористување на тестови, писмени
вработени во училиштето;
задачи и сл.;
-Неодговорен однос кон училишниот имот;
-Внесување на предмети и средства со кои се
-Нарушување на училишниот ред и др.
загрозува сигурноста на луѓето и имотот;
-Зачестени повторувања на повредите од алинеја 1
до алинеја 8;

