


Балетска школа „Димитрије Парлић“ у улици Зарка Зрењанина број 25 са седиштем у
Панчеву коју заступа директор Татјана Крга,
и
Ванредни ученик:

_______________________________________________________________________________
Име и презиме ученика, ЈМБГ ученика
_______________________________________________________________________________
Адреса и место становања
дана ___________ 2016. године у Панчеву, закључили су следећи:

УГОВОР О ОБРАЗОВАЊУ ВАНРЕДНИХ УЧЕНИКА
Уговорне стране су се сагласиле о следећем:
Члан 1.
Овим уговором уређују се међусобни односи, права и обавезе уговорних страна у вези стицања
образовања ванредних ученика у Балетској школи – основно или средње образовање - у
четворогодишњем трајању.
Ученик се уписује у _____ разред Школе, за школску 2015/2016годину.
Члан 2.
Школа се обавезује да ученику ради стицања образовања обезбеди полагање испита по наставном
плану и програму прописаном Правилником о наставном плану и програму за основно/средње
образовање и васпитање у четворогодишњем трајању школовања.
Школа се обавезује да ученику пружи квалитетно ванредно образовање, ангажовањем стручних
кадрова и обезбеђивањем адекватних услова у току ванредног школовања.
Школа се обавезује да пропише и спроводи мере, начин и поступак заштите и безбедности
ванредних ученика за време боравка у школи и свих активности које школа организује а у којима
су ванредни ученици учесници тих активности.
Члан 3.
Школа је дужна да упозна ванредног ученика са његовим правима, обавезама и одговорностима.
Школа води прописану евиденцију ванредних ђака кроз :





Матична књига
Досије ванредних ученика
Записник о полагању испита ванредних ученика и
Евиденција примљених захтева и молби ванредних ученика, издатих сведочанстава и
диплома као и издатих уверења и потврда.

Школа је дужна да чува документацију истих.
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Члан 4.
Стварне трошкове школарине ванредних ученика основне школе одређује Школски одбор
Балетске школе „Димитрије Парлић“ Панчево.
Стварне трошкове школарине ванредних ученика средње школе, одређује Министарство
просвете Републике Србије.
Члан 5.
Настава ванредних испита ће се одржавати у просторијама школе у Панчеву а по договору
уколико има велики број ученика из једног града, испитна комисија може за потребе ученика
путовати у поменути град.
Члан 6.
Рокови за полагање ванредних испита ванредних ученика утврђен је Годишњим планом рада
школе за школску 2015/2016 годину и рокови су: новембарски, јануарско-фебруарски, јунски и
августовски. Ванредном ученику се може одобрити полагање испита и ван утврђеног испитног
рока, ако се процени да су разлози за то оправдани. Померање рока и одлучивање о
оправданости доноси директор школе.
Члан 7.
Школа и запослени у њој дужни су да ванредном ученику обезбеде право на:
1) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање;
2) информације о његовим правима и обавезама;
3) консултације са предметним наставницима;
4) подношење приговора на жалбе на оцену и жалбе на испит и на остваривање других
права;
5) уважавање личности и заштиту од дискриминације и насиља;
Члан 8.
Ванредни ученик има обавезу да:
1) на време пријављује испите;
2) долази на испит најкасније 10 минута пре његовог почетка;
3) дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама школе за време трајања
испита и консултација;
4) у школу долази прикладно одевен;
5) да се придржава Правила понашања у школи;
6) чува од оштећења школску имовину;
Члан 9.
Ванредни ученик одговара за материјалну штету коју нанесе Школи.
Члан 10.
За извођење ванредних испита, у школској 2015/16 години, ванредни ученик плаћа школарину као
накнаду стварних трошкова које је утврдила школа, у износу од :
ОСНОВНА ШКОЛА
Упис – 1.500,00 динара
Накнада по испиту – 2.000,00 динара
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СРЕДЊА ШКОЛА
Упис – 3.300,00 динара
Испит са вежбама ( играчки предмети) – 1.000,00 динара
Испит (без писменог задатка) – 650,00 динара
Испита ( са писменим задатком) – 750,00 динара
Час консултивне наставе ( група до 15 ученика ) – 120,00 динара
Матурски испит – 2.300,00 динара
Обнова године – 1.100,00 динара
Школарина за основу школу је утврђена Одлуком Школског одбора, Дел.број: 214/26.02.2016.
Школарина за средњу школу на основу одлуке Школског одбора дел.број: 966/19.06.2015.г. и
одлуке Министарства просвете бр. 611-00-2276/2014-03/12.11.2014
Члан 11.
Овај уговор је могуће раскинути споразумом уговорних страна.
Школа може да откаже овај уговор ако ванредни ученик:
- не испуњава или не испуњава у року обавезе прописане Законом, Статутом, Правилником о
ванредним испитима и правилима Школе;
- не испуњава обавезе плаћања школарине.
Члан 12.
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе закона и других одговарајућих
прописа.
Уговорне стране прихватају да се на сва права, обавезе и одговорности која нису утврђена овим
уговором, примењују одговарајуће одредбе закона.
Члан 13.
Измене, односно допуне овог уговора могуће је вршити уз сагласност обе уговорне стране, у писаној
форми.
Члан 14.
У случају спора по овом уговору који се не може решити договором уговорних страна, уговорена је
надлежност (назив и седиште суда).
Члан 15.
Уговорне стране сагласно констатују да су прочитале и разумеле одредбе овог уговора и да
прихватају исте, што потврђују својим потписима на овом уговору.
Члан 16.
Овај уговор је сачињен у два (2) примерака, од којих школа задржава један (1) примерак и друга
уговорна страна један (1) примерак.
за Школу Директор

______________________
Татјана Крга

за ученика Родитељ

___________________________
Име и презиме
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