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             На основу чл. 109. и 119. став 1, тачка 1) Закона о основама система образовања 

и васпитања (''Сл.гласник РС ''  бр.88/17), Школски одбор ОШ '' Вук Караџић'' у 

Књажевцу, на седници одржаној  10.04. 2018. год. донео је 

 

 

 

П Р А В И Л А 

  ПОНАШАЊА  УЧЕНИКА, НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ, 

РОДИТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

 ''ВУК КАРАЏИЋ'' У КЊАЖЕВЦУ 

 

 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                                    Члан 1. 

 

         Овим правилима утврђују се основна правила понашања у ОШ ''Вук Караџић'' (у 

даљем тексту: Школа) и ближе уређују обавезе и одговорности ученика, запослених у 

школи, родитеља и других законских заступника ученика и других лица која користе 

услуге школе. 

 

                                                                    Члан 2. 

 

        Поштовањем и применом ових правила и одговарајућом организацијом рада школе 

обезбеђују се: несметан рад, повећана безбедност ученика, очување школске имовине, 

општа и радна дисциплина и доприноси се бољем успеху ученика и угледу школе. 

 

                                                                     Члан 3. 

 

  У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности 

ученика, запослених,  родитеља и других законских заступника ученика и других лица 

која користе услуге школе.  

 

Члан 4. 

 

  Ученици, запослени, родитељи односно други законски заступници деце и 

ученика и трећа лица дужна су да се понашају пре свега на начин и у складу са 

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика, за време 

остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује Школа, као 

и да се старају о спровођењу тих мера.  

 

 Члан 5. 

 

  Школа води евиденцију о деци, ученицима о родитељима, односно другим 

законским заступницима и о запосленима и издаје јавне исправе у складу са посебним 

законом. 
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Евиденција о деци, ученицима, о родитељима, односно другим законским 

заступницима представља скуп личних података којима се одређује њихов идентитет, 

образовни, социјални и функционални статус и потребна додатна образовна, социјална 

и здравствена подршка у складу са законом. 

Евиденција о запосленима представља скуп личних података којима се одређује 

њихов идентитет, степен и врста образовања, радно-правни статус, плата и подаци за 

њен обрачун и исплату, стручно усавршавање, положени испити за рад у образовању и 

васпитању, каријерно напредовање и кретање у служби, у складу са законом.  

Школа је дужна да води базу података у оквиру јединственог информационог 

система просвете. 

 

Члан 6. 

 

За потребе вођења регистра о школи, деци, ученицима и запослених у школи, и 

заштите података о личности формира се јединствени образовни број ( ЈОБ), који прати 

њихове носиоце кроз све нивое формалног образовања и васпитања, и представља кључ 

за повезивање свих података о детету, ученику и одраслом у Јединственом 

информационом систему у просвети. 

 

Члан7 . 

 

Корисник свих података из регистара је Министарство.  

Школа је корисник података које уноси у регистре и статистичких извештаја који 

проистичу из њих. 

 Родитељ, односно други законски заступник детета и ученика, може добити 

податке које се о њиховом детету, односно ученику води у регистру Министарства, у 

складу са законом којим се регулише заштита података о личности. 

Запослени у установи може добити податке који се о њему воде у Министарству, 

у складу са законом којим се регулише заштита података о личности. 

Корисник података из регистра Министарства може бити и државни и други орган 

и организација, као и правна и физичка лица, под условом да је законом или другим 

прописима овлашћено да тражи и прима податке, да су ти подаци неопходни за 

извршење послова из његове надлежности или службе за потребе истраживања, уз 

обезбеђивање заштите података о идентитету личности. 

 

Члан 8. 

 

Прикупљање, чување, обрада и коришћење података спроводе се у складу са 

законом, посебним законом и законом којим се уређује заштита података о личности и 

највишим стандардима о заштити података.  

Школа обезбеђује мере заштите од неовлашћеног приступа и коришћења података 

из евиденција које води.  

Министарство обезбеђује мере заштите од неовлашћеног приступа и коришћења 

података у ЈИСП-у.  

За потребе научноистраживачког рада и приликом обраде података и израде 

анализа лични подаци користе се и објављују на начин којим се обезбеђује заштита 

идентитета личности.  
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   Члан 9 . 

 

        У школи, на основу Закона о основама система образовања и васпитања (чланови  

110. до 113.) није дозвољена дискриминација, насиље, злостављање и занемаривање, 

понашање које вређа углед, част или достојанство, као ни страначко организовање и 

деловање и коришћење школског простора у те сврхе.  

        У школи није дозвољено деловање секти.   

 

                                              

                                                    II ЗАБРАНЕ У ШКОЛИ  

 

                                                     Забрана  дискриминације 

Члан 10. 

 У школи су забрањене дискриминација и  дискриминаторско поступање, којим 

се на непосредан или посредан начин, неоправдано прави разлика или неједнако 

поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање 

првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или 

њима блиска лица на отворен или прикривен начин, а које се заснива на раси, боји 

коже, прецима, држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној 

припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, 

родном идентитету, сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном 

пореклу, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и 

инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, 

чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, 

односно предпостављеним личним својствима, као и по другим основама утврђеним 

законом којим се прописује забрана дискриминације.  

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне 

равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у 

неједнаком положају. 

Забрана насиља, злостављања и занемаривања 

Члан 11. 

 У школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и 

свако друго насиље,  злостављање и занемаривање запосленог, детета, ученика, 

одраслог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у школи.  

 Насиље и злостављање подразумева сваки облик једанпут учињеног или 

поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 

потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета, ученика и  

осраслог. 

 Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или 

запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета, ученика и одраслог. 
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Забрана понашања које вређа углед, част или достојанство 

                                                                  Члан 12. 

 Забрањено је свако понашање запосленог према детету, ученику и одраслом; 

детета, ученика и одраслог према заопсленима; родитеља, односно другог законског 

заступника или трећег лица према запосленом; запосленог према родитељу, односно 

другом законском заступнику; детета, ученика и одраслог према другом детету, 

ученику или одраслом, којим се вређа углед, част или достојанство. 

 

Забрана страначког организовања и деловања 

Члан 13. 

 У школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење 

школског простора у те сврхе. 

 

Члан 14. 

 

 У Школи је забрањен сваки облик насиља и злостављања о којима говоре 

Правила, од стране ученика, његовог родитеља, односно другог законског заступника 

или одраслог лица, над наставником, стручним сарадником и другим запосленим 

лицима.  

Због повреде забране из става 1. овог члана од стране родитеља, односно другог 

законског заступника ученика, Школа одмах обавештава надлежне службе МУП-а и 

Центра за социјални рад.  

 

Члан 15. 

 

У Школи је забрањено злостављање на раду и у вези са радом , сексуално 

узнемиравање, као и злоупотреба права на заштиту од таквог понашања. Забрана 

злостављања и сексуалног узнемиравања односи се и на директора, односно одговорно 

лице у Школи. 

 

Члан 16. 

 

Злостављањем на раду и у вези са радом се сматра свако активно или пасивно 

понашање према запосленом или другом радно ангажованом лицу или групи 

запослених у Школи које се понавља, а које за циљ има или представља повреду 

достојанства, угледа, личног и професионалног интегритета, здравља, положаја 

запосленог или другом радно ангажованом лиц и које изазива страх или ствара 

непријатељско, понижавајуће или увредљиво окружење, погоршава услове рада или 

доводи до тога да се запослени или другом радно ангажованом лицу изолује или наведе 

да на сопствену иницијативу раскине радни однос или откаже уговор о раду или други 

уговор, као и подстицање на такво понашање. 
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Члан 17. 

 

Сексуалним узнемиравањем се сматра свако вербално, невербално или физичко 

понашање које има за циљ или представља повреду достојанства запосленог у сфери 

полног живота, а које изазива страх или ствара непријатељско, понижавајуће или 

увредљиво окружење.  

 

Члан 18. 

 

 Злоупотребу права на заштиту од злостављања, односно сексуалног 

узнемиравања чини запослени који је свестан или је морао бити свестан да не постоје 

основани разлози за покретање поступка за заштиту од злостављања, односно 

сексуалног узнемиравања, а покрене или иницира покретање тог поступка са циљем да 

за себе или другог прибави материјалну или нематеријалну корист или да нанесе штету 

другом лицу.  

 

Члан 19. 

 

 У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење 

школских просторија у такве сврхе. У Школи је забрањено организовање и деловање 

свих организација које својом делатношћу и деловањем угрожавају права и безбедност 

ученик као и коришћење школских просторија у те сврхе.  

 

                                                         Члан 20. 

 

У Школи је забрањено Електронско насиље укључује било какав облик слања 

порука путем интернета или мобилних телефона које има за циљ повређивање, 

узнемиравање или било какво друго наношење штете ученику, његовом родитељу 

односно другом законском заступнику, запосленом у Школи или Школи, без обзира на 

облик у којем се  појављује: текстуалне или видео поруке, фотографије или позиви. 

 У Школи је забрањена злоупотребе интернета и савремених комуникацијских 

средстава и електронско насиље међу ученицима, запосленима или родитељима 

односно другим законским заступницима ученика. 

 Забрањена је било каква претња ученику, запосленом или школи коришћењем 

телефона, мобилног телефона, интернета или електронске поште. 

 Забрањено је без сагласности ученика или наставника у Школи снимати 

мобилним телефонима или камерама фотографије или видео материјале на којима су 

ученици и запослени у Школи.  

Забрањено је медијске садржаје без сагласности свих актера медијског садражаја 

стављати на интернет или размењивати мобилним телефонима.  

Ученику који шаље поруке насилног карактера мобилним телефоном биће 

заплењен мобилни телефон до доласка родитеља или полиције у Школу. Ако се 

насилни садржај налази на интернету Школа ће се постарати да сав саджај скине и 

сачува као доказ у школском рачунару. 

 Ученик који се бави електронским насиљем чини тежу повреду обавезе 

ученика. 

 

Члан 21. 

 

 Пушење је забрањено у просторијама Школе као и у школском дворишту. 
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Члан 22. 

 

  Поступање у Школи као одговор на насиље и злостављање спроводи се према 

Протоколу поступања у Школи у одговору на насиље и злостављање, који утврђује 

садржај и начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и 

начине за процену ризика, начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, а 

доноси га министар просвете.  

Препознавање невербалних облика злостављања ученика од стране запосленог 

за време неге, одмора и рекреације и других облика васпитно-образовног рада врши се 

на основу ближих услова које прописује министар просвете.  

 

Члан 23. 

 

Према ученицима који чине повреде обавеза ученика и повреде забрана дискри-

минације, насиља, злостављања и занемаривања могу се примењивати само оне мере 

које су утврђене законом или Правилником о дисциплинској и материјалној 

одговорности ученика Школе. 

 

 

III    ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Члан 24. 

 

  Запослени имају обавезу да својим радом, укупним понашањем и изгледом 

доприносе угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи. У свом раду 

сваки запослени је дужан да са ученицима, родитељима односно старатељима деце и 

ученика, осталим запосленима и другим лицима успостави односе засноване на 

уважавању, разумевању и поштовању, толеранцији и избегавању сукоба.  

Свађе, вређање, игнорисање или отворена нетрпељивост међу запосленима нису 

дозвољени.  

 

Члан 25. 

 

 Сви запослени:  

1) имају право на рад, у мирном, чистом и безбедном окружењу; 

2) имају право на поштовање личног и професионалног достојанства, поштовање 

туђе приватности, уважавање националне и верске припадности, поштовање 

индивидуалних интелектуалних снага и ставова, мишљења и интересовања;  

3) имају право на дневни одмор; 

            4) имају право да на примерен начин изнесу своје мишљење и примедбе; 

            5) имају право на благовремену и потпуну информацију. 

 Наставник има право да обликује час самоиницијативно, користећи своје 

креативне потенцијале и умећа, инсистирајући на знању и стваралачким моћима ђака. 

Наставник је самосталан при оцењивању уз поштовање важећег Правилника о 

оцењивању. 

 

 

Члан 26. 

 

Сви запослени су обавезни:  

1) да редовно и на време долазе на посао; 

 2) да савесно обављају послове свог радног места;  
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3) да благовремено обавештавају директора, стручну службу или секретара 

Школе о спречености за рад;  

4) да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика и/или других лица;   

5) да се старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика; 

            6) да пријављују директору Школе или Школском одбору кршење права 

ученика; 

            7) да долазе на посао уредно и прикладно одевени, да својим изгледом и 

понашањем васпитно делују на ученике: у школу не може да се долази у одећи која не 

покрива стомак и рамена, у панталонама и сукњама изнад колена, у мајци са брателама 

и непримереним деколетеом, у провидној одећи, или одећи испод које се види доњи 

веш, у спорсткој опреми (осим наставника физичког васпитања, учитеља када имају час 

физичког васпитања  и приликом спортских активности), хеланкама, у папучама, 

забрањен је пирсинг (осим минђуша) и видљиве упадљиве тетоваже;  

8) да за време рада (наставе, седница и др. облика рада)не користе мобилни 

телефон ,мултимедијални плејер нити друга средства којима се може омести процес 

рада;  

9) да не оштећују имовину Школе, ученика, других запослених, родитеља 

ученика и трећих лица;  

10) да користе средства Школе и потрошни материјал само у службене сврхе;   

11) да не износе школску евиденцију, друга документа, средства Школе нити 

потрошни материјал без одобрења директора; 

 12) да поштују распоред дежурства који је одређен распоредом. 

 

 

Члан 27. 

 

  Запосленом је забрањено да: 

  1) уноси оружје, оруђе (осим за потребе процеса рада) и друга средства којима 

се могу нанети озледе, угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица или се 

може нанети штета школској и личној имовини; 

 2) уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга 

средства са психоактивним дејством и долази у Школу под њиховим дејством;  

3) врши подстрехивање на употребу алкохолних пића, наркотика и 

психоактивних супстанци, код деце и ученика или непријављивање набавке, давања 

или употребе истих 

4) пуши у просторијама Школе и школском дворишту;  

5) решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;  

6) врши психичко, физичко или социјално насиље над ученицима заспосленима 

или родитељима;  

7) врши секуално узнемиравање;  

8) злоупотребљава право на заштиту од злостављања;  

9) врши политичко организовање и деловање у просторијама школе;  

          10) дискриминише и омаловажава ученике, запослене и родитеље. 

 

Члан 28. 

 

Наставнику је у Школи забрањено да: 

 - води приватне разговоре, коментарише рад и понашања својих колега и управе 

школе на часу;  

- држи плаћене приватне часове ученицима Школе;  

- санкционише ученике на начин и по поступку који није прописан законом и 

општим актом Школе;  
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- санкционише ученика због примедбе или мишљења изнетих на начин прописан 

овим правилником или уложеног приговора на оцену; 

 - напушта или самоиницијативно скраћује или продужава трајање свог часа;  

- пушта ученика са часа пре краја часа ако има закључену оцену или када ученик 

раније заврши писмени задатак, писмену вежбу, исправак задатка или тест, или  ради 

одговарања другог премета, или  ради обављања приватних послова за наставнике: 

ради набавке хране, напитака, фотокопирања и сл;  

- удаљује ученика са часа, осим у изузетним ситуацијама недоличног понашања, 

када је обавезно упућивање на разговор код педагога, психолога или директора Школе 

у пратњи председника одељењске заједнице. 

 - шаље ученике по дневник, креду и остали прибор, 

 - шаље ученике са одмора ради обављања приватних послова за наставнике. 

 

 

Дужности запослених 

 

Наставници, стручни сарадници, директор 

 

 

Члан 29. 

 

Наставник је дужан да у Школу дође најмање 10 минута пре почетка наставе и 

других облика рада. 

 Главни дежурни наставник  је обавезан да у Школу дође најмање 30 минута пре 

почетка наставе и других облика рада.  

Дежурни наставник је у обавези да дође у Школу најмање 20 минута пре почетка 

наставе и других облика рада. 

Сви запослени су у обавези да се благовремено јаве у случају одсуства са рада, 

ради обезбеђивања благовремене замене, директору или стручној служби. 

 

        Члан 30. 

 

 Дужности наставника су да:  

- стручним знањем осигура постизање образовно-васпитних циљева школе;  

- одлази на време на часове на звук звона;  

- упише одмах на почетку часа одсутне ученике;  

- води потпуно, благовремено и савесно евиденцију; 

 - чува од уништења и оштећења, скривања и изношења евиденције, односно 

школске исправе;  

- да на увид резултате писмене провере знања ученицима, родитељима, односно 

старатељима;  

- прими и даје на увид евиденције лицу које врши надзор над радом школе, 

родитељима, односно старатељима;  

- редовно долази на часове, припремљен за наставу;  

- има припрему за час;  

- после часа дневник врати у наставничку канцеларију на предвиђено место. 

- користи опрему и инвентар школе, као и остали потрошни материјал само у 

службене сврхе; 

- долази на наставу прикладно одевен у складу  са чланом  23. ових Правила  

           и да својим изгледом васпитно делује на ученике; 

- поштује распоред дежурства који му одреди директор; 

- поштује термин одређен у '' Дану отворених врата '' ; 
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- да обавештава одељењског старешину најмање једном недељно о 

карактеристичним дешавањима у одељењу и понашању појединих узченика о чему 

одељењски старешина води евиденцију. 

 

 

Члан 31. 

 

Главни дежурни наставник и дежурни наставник дежурство обавља пре почетка 

смене и за време великих одмора. Дежурство се обавља у улазном холу , на спрату и у 

школском дворишту, а по потреби и на другим местима, у складу са одлуком директора 

школе  

 

Члан 32. 

 

Главни дежурни наставник утврђује присуство и одсуство дежурних наставника 

и о томе води евиденцију и одређује замене за одсутне наставнике, одређује хитну 

замену у случају недоласка наставника и о томе обавештава директора или стручну 

службу како би се обезбедила надаље замена за одсутног наставника. 

 Главни дежурни наставник дежура и координира рад дежурних наставника. 

Уредно води књигу дежурног наставника и у њу уписује промене које су од значаја за 

живот и рад у школи 

 

Члан 33. 

 

Дежурни наставник:  

1) долази на посао 20 минута пре почетка наставе 

2) пријаве евентуалну повреду која се деси за време дежурства 

3) пријаве евентуалну штету која се деси за време дежурства  

4) стара се о одржавању кућног реда , мира, дисциплине, заштите и безбедности 

у школској згради (ходницима, учионицама, тоалетима); 

5) ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, стручном службом и 

другим лицима запосленим у Школи; 

6) контролише спровођење правила за време одмора  

7) уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у 

Школи и о њима без одлагања обавештава главног дежурног наставника, директора или 

стручну службу 

 8) предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности. 

 9)стара се да за време великих одмора ученици не задржавају у ходницима и 

тоалетима  

10) води рачуна да ученици у реду и без гурања улазе и излазе из школе. 

 

                                                     Члан 34. 

 

Дежурни насавник у школском дворишту дужан је да:  

1) обилази школско двориште ради осигурања безбености ученика  

2) пријави евентуалну повреду која се деси за време дежурства  

3) пријави евентуалну штету која се деси за време дежурства 

4)ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, стручном службом и 

другим лицима запосленим у Школи;  

5) контролише спровођење правила за време одмора у школском дворишту  
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6) уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у 

Школском дворишту и о њима без одлагања обавештава главног дежурног наставника, 

директора, стручну службу 

7) предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности.  

8) стара се да када звони за почетак часа ученици уђу у Школу  

9) води рачуна да ученици  без гурања улазе и излазе из школе 

 

                                                     Члан 35. 

 

Уз сагласност Савета родитеља као помоћ дежурним наставницима могу се 

ангажовати учници 7. и 8. разреда. 

 

                                                                 Члан 36. 

 

Одељенски старешина дужан је да: 

- проналази најпогодније облике васпитног рада са циљем формирања 

одељењског колектива и унапређивања односа у њему;  

- брине о укупном раду и успеху својих ученика; 

- води уредно дневник образовно-васпитног рада и другу прописану евиденци- 

ју о образовно-васпитном раду; 

- благовремено прати остваривање распореда часова у свом одељењу и 

упозорава наставнике који неуредно воде евиденцију; 

- да правда изостанке ученика на основу лекарског оправдања школског лекара 

или оправдања родитеља, односно другог законског заступника ученика; 

- уписује обавештења за родитеље, односно друге законске заступнике у ђачку 

књижицу и врши контролу да ли су они примили обавештење; 

- сарађује са родитељима ученика и обавештава их о понашању, изостанцима и 

успеху ученика и пружа информације о другим активностима школе; 

- брине о ученицима свог одељења за време екскурзија, излета, културних 

манифестација, спортских и других ваннаставних активности ученика; 

- обавести родитеље, односно друге законске заступника, писмено ако ученик 

изостане неоправдано са наставе 5 часова; 

- након класификационог периода писмено обавести родитеље, односно друге 

законске заступника , који нису присуствовали родитељском састанку, о изреченим 

васпитним и васпитно-дисциплинским мерама и успеху ученика; 

- да обавести родитеља, односно друге законске заступника, о запаженим 

резултатима ученика у наставним или ваннаставним активностима; 

- да одмах по сазнању или опажању насталих промена у понашању, учењу или 

здравственом стању ученика обавести родитеља, односно друге законске заступнике, 

усмено или писмено; 

- да благовремено обавести родитеља, односно другог законског заступника, 

писменим путем, о дуговању која има према школи; 

- да на почетку школске године обавести ученике, родитеље односно друге 

законске заступнике,  о критеријумима, начину, поступку, динамици и распреду 

оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени; 

- са ученицима састави правила понашања одељења и истакне на видном месту у 

учионици.                            

          

   Члан 37. 

 

                  Дужности стручних сарадника су да: 

- долазе у школу најкасније 10 минута пре почетка радног времена; 
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- обавесте директора о изостајању са посла; 

- остварују сарадњу са наставницима, директором школе и осталим запосленима; 

- остварују сарадњу са ученицима, родитељима, односно другим законским 

заступницима ученика;  

- у сарадњи са директором школе организују замену часова; 

 - остварују сарадњу са ученицима и родитељима, односно другим законским 

заступницима, ученика;  

- достављају извештаје о успеху ученика и изостанцима ученика директору и 

извршавају друге обавезе и послове утврђене Програмом рада стручних сарадника  и по 

налогу директора школе ;  

- својим стручним знањем и саветодавним радом унапређују образовно-васпитни 

процес рада у школи и пружа стручну помоћ ученицима, родитељима и наставницима 

по питањима од значаја за образовање и васпитање и да својим понашањем доприносе 

повећању угледа Школе. 

 

                                                                    Члан  38. 

 

Директор школе  је обавезан да :  

- дође на посао десет минута пре почетка радног времена, 

- мотивише запослене, ученике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика, 

подстиче иницијативу, показује разумевање и уважавање различитости. 

 - обезбеђује јавност у раду, заузима јасне и аргументоване ставове, 

 - у реализацији свих обавеза што налажу послови руковођења, према запосленима 

негује сарадничке односе, личним примером се залаже за аргументовану, 

конструктивну толерантну, културну расправу и својим понашањем унапређује 

образовно-васпитни углед Школе. 

 

      Административно-финансијско особље 

 

Члан 39. 

 

  Дужности запослених који обављају административно-финансијски посао је да:  

- дођу на посао 10 минута пре почетка радног времена; 

- да се коректно и са уважавањем опходе према ученицима, родитељима ученика, 

запосленима и другим лицима;  

- да пруже заинтересованим лицима тражену информацију или их упуте на онога ко ту 

информацију поседује, 

 - да свој посао предвиђен актом о систематизацији радних места обављају савесно, 

благовремено и у што краћем року. 

 

 

Запослени на пословима техничког одржавања објекта, одржавања хигијене 

  и особља у кухињи 

 

 

Члан 40. 

 

 Обавезе домара  су да:  

1) дођу на посао десет минута пре почетка радног времена,  

2) предузимају све мере за исправност инсталација и свих уређаја у Школи у 

циљу остваривања што веће безбедности у Школи 
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3) предузимају мере у сарадњи са дежурним наставником да очува ред и 

безбедност ученика, запослених у Школи и имовине Школе;  

4) да се пристојно опходе према ученицима, родитељима ученика, запосленима 

и другим лицима;  

5) обављају послове предвиђене општим актима Школе на начин којим се 

стварају услови за оставривање образовно-васпитног рада у Школи  

6) да својим понашањем доприносе повећању угледа Школе.  

7) одржавају објекте у издвојеним одељењима Школе 

Домар обавља превоз ученика и наставника школским комбијем по налогу 

директора школе, за потребе одвијања наставних и ваннаставних активности. 

Домар у периоду грејне сезоне  обавља  и послове потребне за обезбеђивање 

функционисања грејања Школе.  

                                                          

 

Члан 41. 

 

Запослени на пословима чистача су су обавезни да: 

-   долазе на посао 10 минута пре почетка радног времена 

-  откључавају капију и  улазна врата школе у 7 часова 

-  одржавају чистоћу школских просторија, дворишта и спортских терена; 

- помажу у раду дежурном наставнику; 

- дежурају на свим одморима на својим реонима према утврђеном распореду и 

сменама   

-  не удаљавају се са радног места без дозволе директора или секретара школе; 

- достављају потребан материјал за наставу; 

- обављају своје послове у складу са захтевима радног места; 

- предузимају мере у сарадњи са дежурним наставником да се обезбеди 

безбедност ученика, запослених у школи и имовина школе; 

- свакодневно прегледавају учионице, радионице и остале просторије у школи; 

- утврђују стање објекта и опреме и о томе обавештавају домара или  секретара 

школе; 

- да пријаве сваки вид насиља који примете у школи; 

- да воде евиденцију о доласку и одласку ђачких аутобуса и о томе обавештавају 

директора, стручну службу или секретара школе; 

- предузимају све мере да се по завршетку рада обезбеде и закључају објекти 

школе, провере водоводне, грејне и друге инсталације; 

- спремач задужен за приземље школе, звони за улазак у Школу, као и за почетак 

и крај часа 

- по завршетку рада школе дежурни спремач закључава школу и капије 

 

Члан 42. 

 

  Домар и спремачи обавезни су да без одлагања обавештавају дежурног 

наставника, директора, стручну службу или секретара Школе о свакој промени која 

може довести до нарушавања реда и безбедности у Школи. 

 

 

Члан 43. 

 

 Запослени на пословима у ђачкој кухињи ( куварица и сервирка), обавезнуи су 

да: 

- долазе на посао 10 минута пре почетка радног времена 
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- одржавају хигијену у кухињи и трпезарији на потребном нивоу за услове 

спремања хране 

- да припреме и сервирају ужину до времена одређеног за поделу ужине 

- да благовремено врше требовање потребних намирница и средстава за 

несметано спремање ужине и одржавање хигијене 

- да благовремено обавештаву секретара школе о портеби продужавања важења 

санитарних књижица 

- обавештавају домара или секретара школе о стању уређаја и инсталација у 

кухињи и трпезхарији 

- обављају потребне послове у оквиру прославе Дана школе или других празника 

у школи 

 

 

Међусобни односи наставника 

 

Члан 44. 

 

Наставници, у међусобним односима треба да : 

- поштују један другог, уважавају супротно мишљење и да сваки неспоразум реше без 

расправе, вређања и повишеног тона; 

- на састанцима не упадају једни другима у реч и да своје ставове изражавају јасно; 

- да приватни живот остане одвојен од живота на радном месту; 

- да у међусобним односима поступају са пажњом, толеранцијом и љубазношћу; 

- не вређају национална и верска осећања колега; 

- не вређају колеге и физички се не обрачунавају са њима. 

 

 

Однос према ученицима 

 

Члан 45. 

 

 Наставник треба да: 

- уважава личност ученика, да га не исмејава и омаловажава, да га не назива погрдним 

именима, да не користи псовке, да га не вређа на националној и верској основи 

- не треба да има свог ''миљеника'', 

- да се понаша смирено, да буде предусретљив, љубазан и да ученику пружи помоћ и 

потребна обавештења, 

- да не буде вербално и физички агресиван, 

- да буде објективан и непрострасан у оцењивању, 

- да сукобе и неспоразуме између ученика решава споразумно на часу одељењске 

заједнице, 

- да својим саветима развија код деце правилне другарске односе. 

 

 

Учешће запослених у противпожарној заштити 

 

Члан 46. 

 

Ради очувања живота деце, ученика, запослених, родитеља и трећих лица као и 

очувања имовине школе, запослени се оспособљавају за руковање уређајима, опремом 

и другим средствима намењеним гашењу пожара и спасавасу људи и имовине. 

 



 14 

Члан 47. 

 

Оспособљавање запослених спроводи Школа.  

 

Члан 48. 

 

  Запослени су обавезни да спроводе прописане противпожарне мере, као што су: 

- упознавање са опасностима од пожара и стално спровођење мере за заштиту од 

пожара  

-најхитније обавештавање о пожару ватрогасних екипа, евакуацији деце и ученика и 

учествовање у гашењу пожара. 

 

 

  Забрана пушења , уношења експлозивног материјала  

и опасних предмета 

 

Члан 49. 

 

  Пушење је забрањено у затвореним просторијама у којим се обавља образовно-

васпитна делатност (укључујући све просторије у школи) као и у школском дворишту.  

 

Члан 50. 

 

 Забрањено је у школску зграду и двориште уношење експлозивног материјала, 

оружја, кама, бодежа, палица, као и других опасних предмета. 

 

 

 

Обезбеђивање имовине 

 

Члан 51. 

 

Инвентарски предмети, наствна средства, учила (дијапројектори, микроскопи и 

др) и регистратоски материјал (предмети у раду, скице, пројекти и др.) не смеју се 

износити из школе без одобрења директора. 

 

                                                        Члан 52. 

 

 По завршетку радног времена сви печати, штамбиљи, вредносни папири, као и 

остали регистраторски материјал морају бити обезбеђени и закључани. Нарочито се 

обезбеђују дневници рада и остала евиденција о ученицима и запосленима. 

 По завршетку рада каса, ормари, плакари, столови, све просторије и школска 

зграда, обавезно се закључавају. 

 

 

IV   ИНТЕГРИТЕТ ЗАПОСЛЕНИХ 

 

 Члан 53.  

 

Запослени у школи не сме да прими поклон у вези са обављањем свог посла, 

изузев пригодног поклона, али ни тада ако је у новцу и хартијама од вредности. 
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 Поклон је новац, ствар, право и услуга извршена без одговарајуће накнаде и 

свака друга корист која је дата запосленом у вези са обављањем његовог посла, који је 

могуће финансијски вредновати.  

Канцеларијски материјал и други рекламни материјал (свеске, роковници, 

постери, календари, хемијске оловке и сл.) не представљају поклоне .  

Легитимациони папири, као што су карте и улазнице за културне, спортске и 

сличне манифестације, уколико на њима пише да су бесплатни примерци, односно да 

су у облику позивнице, не представљају поклоне .  

 

Члан 54. 

 

Запослени може да прими пригодни поклон чија вредност не прелази  5% 

просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији, односно 

пригодне поклоне чија укупна вредност у појединој календарској години не премашује 

износ од 1 просечне месечне зараде, без пореза и доприноса у Републици Србији.  

Пригодни поклон је поклон који је уручен запосленом у приликама када људи 

традиционално размењују поклоне. 

 

 Члан 55.  

 

Вредност поклона је тржишна цена поклона, на дан када је поклон понуђен, 

односно примљен. Тржишна цена поклона је просечна цена тог производа или услуге 

на локалном тржишту, односно просечна цена производа или услуге сличне врсте и 

вредности у слободној продаји на тржишту. 

 

         Члан 56. 

 

  Запослени који прими поклон треба одмах да испуни обавештење о примљеном 

поклону (прилог I) и да га преда лицу које директор школе за то одреди, који га улаже у 

збирку обавештења(прилог II). 

 Евиденција поклона води се за временски период календарске године. 

 

ПРИЛОГ I 

 

Име и презиме  

Послови које обавља  

Поклонодавац  

Поклон  

Повод за уручење поклона  

Опис поклона  

Вредност поклона  

Датум пријема поколна  

 

Потпис запослоеног   ________________________________________ 

 

 

 

ПРИЛОГ II 

 

Редни број Име и презиме Датум пријема Врста поклона Вредност 
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   V    ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 

 

                                                                     Члан 57. 

 

         Дужности ученика су нарочито да: 

- редовно похађа наставу, стиче знања и овладава вештинама и уредно извршава  

друге обавезе у процесу образовно-васпитног рада; 

     -    поштује школска правила , одлуке директора и органа школе; 

     -    у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења недозвољених 

          средстава помоћи (преписивање и сл.);               

- у школу долази прикладно одевен за радне активности, брине се о личној уредн- 

ости и хигијени, хигијени школских просторија и школске средине у целини; 

- долази у школу, најкасније 10 минута пре почетка часа, а после знака за почетак  

наставе да се налази на свом месту, спреман за њен почетак; 

- дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама школе за време  

трајања наставе, других облика образовно-васпитног рада, испита, културних, 

спортских и других активности; 

      -    не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења    

           наставника; 

- поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи; 

- води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за  

време трајања школског одмора; 

- чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за 

време посета или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван школе; 

- води рачуна о свом понашању и када није у школи; 

- да у року од 8 дана правда изостанке и доставља потпуне и тачне контакт 

информације; 

- стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке 

етике. 

 

                                                             Члан 58. 

 

      Ученик чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге 

јавне исправе које издаје школа. 

      Ученик који преправља и дописује податке у школској евиденцији или исправа- 

ма које издаје школа, подлеже дисциплинској одговорности. 

      Ученик је дужан да да родитељу, односно старатељу да на увид ђачку књижицу  

у коју одељењски старешина унесе обавештење, успех, васпитно-дисциплинску 

меру и друго. 

                                                            

                                                                 

Члан 59. 

 

       Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи и помо- 

ћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхо- 

ђењу. 

       Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељењске зајед- 
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нице, уз посредовање одељењског старешине, психолога, педагога или дежурног 

наставника. 

      Ученици треба да се пристојно понашају према наставницима и осталим запосле- 

нима у школи. 

      Међусобне сукобе и неспороазуме ученика и наставника решава директор школе 

у сарадњи са школским психологом односно педагогом. 

 

                                                             Члан 60. 

 

       Ученику је у школи забрањено да: 

- уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити жи- 

вот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини; 

- уноси односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства 

са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика; 

- самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе; 

- пуши у просторијама школе и школском дворишту; 

- уноси и користи пејџер, мобилни телефон, вокмен и друга средства комуникаци- 

ја и ласерске технике којима се ремети рад на часу: 

- употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе  

којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања; 

- улази у зборницу и друге службене просторије без позива, односно одобрења; 

- задржава у ходницима школе за време часа; 

- излази из школског дворишта за време трајања одмора. 

- да  долази у школу у одећи која не покрива стомак и рамена, у панталонама и 

сукњама изнад колена, у мајци са брателама и непримереним деколетеом, у 

провидној одећи, или одећи испод које се види дољи веш, у папучама, забрањен 

је пирсинг (осим минђуша) и тетоваже; 

- да долазе у школу нашминкани и са непримереним фризурама. 

 

 

                                                            Члан 61. 

 

         Дужности редара су да: 

- припрема средства и услове за наставу; 

- обавештава наставника о одсуству ученика; 

- чува личне предмете, књиге и прибор ученика, као и да се стара о хигијени учи- 

онице; 

- пријављује свако оштећење школске или личне имовиме одељењском старешини  

или дежурном наставнику. 

 

                                                       Члан 62. 

 

      Ученик који се непримерно, грубо, агресивно и слично понаша према учени- 

      цима, запосленима и трећим лицима, подлеже дисциплинској одговорности. 

 

                                                                

                                                                  Члан 63. 

 

                Ученик чини повреду обавезе уколико закашњава на наставу и друге активно- 

      сти у школи. 

 

                                                                  Члан 64. 
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               Ако ученик изостаје са наставе дуже од три дана, одељењски старешина ће о  

      томе одмах обавестити његовог родитеља, односно старатеља. 

               Изостајање са наставе ученик правда лекарским оправдањем школског лекара 

     или оправдањем родитеља, односно старатеља, у року од осам дана по повратку  у 

     школу. Злоупотреба уверења, оправдања и исправе повлачи дисциплинску одговор- 

    ност ученика. 

 

                                                                  Члан 65. 

 

               Ако је ученик дошао до сазнања да му је неко право ускраћено, осим оствари- 

    вања заштите права утврђених Законом, заштиту истих затражиће од директора шко- 

    ле уз помоћ одељењског старешине и психолога, односно педагога. 

               Када је ученику у школи нанета повреда или учињена материјална штета, има 

    право да је пријави дежурном наставнику ради предузимања одговарајућих мера и 

    накнаде штете. 

 

                                                                   Члан 66.  

 

Ако предметни наставник касни на час, ученици морају остати на својим 

местима у тишини, не ометајући извођење наставе. Ако предметни наставник касни 

више од 5 минута од почетка часа, редар је обавезан да се обрати педагогу, психологу 

или директору , а ако њих нема, секретару или неком од наставника. За то време, до 

доласка наставника или његовог заменика, ученици остају испред учионице  у миру и 

тишини.  

По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру напиштају школску 

зграду и двориште. Изузетно, ученици могу остати у згради, ако је то предвиђено 

планом рада Школе. Приликом одласка из Школе ученици односе све своје ствари. 

 

                                                                   Члан 67.   

 

Уколико ученик својим понашањем омета рад на часу, предметни наставник је 

обавезан да опомене ученика, а ако се исти и даље неодговорно понаша, уписује га у 

Дневник. За време часа забрањено је конзумирање хране и пића, семенки,сунцокрета, 

жвакаће гуме и сл., због чега ће ученик бити уписани у Дневник. 

 На постављање питања, захтева, тражења допунских објашњења и одговора, 

ученици имају право, али тек по одобрењу предметног наставника. Свој захтев ученик 

изражава дизањем руке. 

 

 

                          Права и обавезе ученика у вези са заштитом на раду 

                                                   

 

                                                                 Члан 68. 

 

  Ученик у вези са заштотм на раду, има права и обавезе:  

-да се пре почетка рада у школској радионици, хемијској лабораторији и другим 

местима где може доћи до повреде, упозна са одредбама безбедности и здравља на 

раду. 

 - да буде упознат са опасностима на раду  

- да се служи личним заштитним средствима и опремом за одговарајуће послове , 

наменски их користи и правилно рукује њима, и одржава их у исправном стању  



 19 

- да са потребном пажњом обавља послове ради обезбеђивања свог и живота и здравља 

других ученика и запослених  

- да пријави свој здравствени недостатак или болест која се не може установити 

обичним прегледом, а може имати утицаја на његову безбедност или безбедност других 

- да одмах обавести одговорно лице о кваровима које је проузроковао или их је 

приметио, а који би могли да угрозе безбедност ученика и запослених.  

- да одбије да учествуеј у настави и другим облицима образовно-васпитног рада ско му 

прети непосредна опасност по живот и здравље због тога што нису спроведене 

одговарајуће мере, све док се ти недостаци не отклоне.  

О правима и обавезама из става 1. овог члана посебно брине предметни 

наставник.     

 

      Члан 69.  

 

Ако ученичка организација односно ученички парламент Школе жели да одржи 

састанак или обавља неку другу активност после наставе, треба да се обрати директору 

или  стручној служби ради добијања сагласности. 

  

 

                        Правила понашања у току извођења излета, екскурзија и  

                                                  наставе у природи ученика 

 

     Члан 70. 

 

 У току извођења излета, екскурзија и наставе у природи ученици су дужни да: 

- поштују договорену сатницу 

- примерено се понашају за време вожње у аутобусу, не уништавају седишта, не шетају 

се кроз аутобус, не галаме, не користе вулгарне изразе, не бацају смеће по аутобусу већ 

да га одлажу у за то предбиђене кесе 

- приликом посете локалитетима се не одвајају од групе већ да у тишини и с пажњом 

прате излагање водича 

- се у слободној шетњи крећу у групама и воде рачуна о личној имовини 

- не изазивају вербалне и физичке сукобе са непознатим лицима, нити да агресивно 

реагују на евентуалне провокације 

- поштују строгу забрану конзумирања алкохола, дувана и осталих опојних средстава 

- поштују кућни ред хотела 

- воде рачуна и не оштећују и не уништавају  хотелски инвентар и имовину 

- све дневне активности заврше до 24 часа када треба да буду у кревету у сојим собама 

према претходно утврђеном распореду спавања 

- поштују строгу забрану ношења хладног и ватреног оружја 

- поштују забрану куповине и ношења животиња, кућних љубимаца 

- у случају да не могу да пронађу пут до хотела или аутобуса обраћају се службеном 

лицу, полицајцу, или уколико има мобилни телефон позове одељењског старешину 

- сваку учињену штету плати ученик или родитељ/старатељ ученика 

                                                    

                                                                  Члан. 71. 

 

Непридржавање правила понашања на екскурзији имаће за последицу 

дисциплинску одговорност ученика. 

 

          Члан 72. 
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 Организација дежурства у току извођења екскурзије ученика је следећа: 

- одељењски старешина дежура 24 часа 

- у току вожње аутобусом у дежурству помажу ученици које одреди одељењски 

старешина 

- у току обиласка локалитета одељењски сатрешина одређује по два ученика који 

се старају  о поштовању правила посете 

- по потреби могу се одредити и држурни ученици за дежурство у хотелу 

 

 

                                   Правила понашања ученика путника 

 

                                                              Члан 73. 

 

 Приликом коришћења ђачког аутобуса ученици путници су дужни да: 

- поштују договорену сатницу 

- примерено се понашају за време вожње у аутобусу, не уништавају седишта, не шетају 

се кроз аутобус, не галаме, не користе вулгарне изразе, не бацају смеће по аутобусу већ 

да га одлажу у за то предбиђене кесе 

- поштују строгу забрану конзумирања алкохола, дувана и осталих опојних средстава 

- поштују строгу забрану ношења хладног и ватреног оружја 

- сваку учињену штету плати ученик или родитељ/старатељ ученика. 

 

         Члан 74. 

 

 По доласку у школу ученици путници уколико немају одмах наставу чекају 

почетак наставе у школском дворишту или холу школе, поштујући правила понашања 

предвиђена овим Правилима и осталим актима школе. 

 По завршетку наставе ученици путници о 1. до 4. разреда иду у продужени 

боравак, а ученици путници старијих разреда од 5. до 8. чекају у школском дворишту 

или холу школе до времена за долазак ђачког аутобуса, поштујући правила понашања 

предвиђена овим Правилима и осталим актима школе. 

 

 

                VI    ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА, ОДНОСНО 

ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

                 Члан 75. 

 

  

Родитељ или други законски заступник ученика или пратилац уколико је 

потребно испраћа дете до школе и не задржава се у школи, осим пратиоца додељеног 

од стране Министарства или локалне самоуправе.  У случају потребе да се обрати 

разредном старешини, неком наставнику, стручној служби или другом лицу запосленом 

у школи долази на лсужбени улаз, где се легитимише и упућује где се налази лице које 

је дошао да посети. За посету наставницима по могућству користи термин одређен у '' 

Дану отворених врата''.  ''  

 

Члан 76. 

 

 Родитељу односно другом законском заступнику или трећем лицу које користи 

услуге Школе забрањено је да:  
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1. уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити 

живот ученика, запослених и осталих лица , односно нанети штета школској и личној 

имовини. (Изузетак чине службена лица полиције док су на дужности и радници 

службе физичког обезбеђења школе.)  

2. пуши у просторијама Школе и школском доворишту,  

3. уноси, односно користи у Школи или школском дворишту алкохол, опијате 

наркотичка средства и друга средства са психоактивним дејством,  

4. самовољно решава сукобе са запосленима, другим родитељима или ученицима 

употребом оружја, оруђа и физичке силе,  

5. вулгарним и непристојним речима комуницира са својим дететом, другим 

ученицима, запосленима или трећим лицима,  

6. вређа или физички кажњава своју или другу децу у Школи,  

7. врше политичку пропаганду међу ученицима и радницима школе у Школи,  

8. афирмише рад секти,  

9. користи мобилни телефон на начин да омета извођење наставе,  

10. да улази аутомобиломом у школско двориште,  

11) да вози мотор и бицикл у школско двориште. 

 

Члан 77. 

 

Родитељ односно други законски заступник ученика је дужан да: 

- прати понашање, учење и успех свог детета, односно редовно се информише о 

понашању и успеху свог детета непосредним контактом са одељењским 

старешином и предметним наставницима, најмање два пута у току полугодишта, 

а по потреби и чешће.  

Ова сарадња се утврђује по унапред утврђеном договору или у време које је за то 

прикладно и предвиђеном ''Даном отворених врета ''; 

- да пружи информације о здравственом стању детета и карактеристикама   

      понашања детета код куће које може да утиче на његово праћење наставе,  

      усвајање градива и понашање у школи; 

- поштује налоге и предлоге дежурног наставника; 

- редовно присуствује родитељским састанцима; 

- измирује дуговања према школи у за то предвиђеним роковима; 

- обавештава одељењског старешину о разлозима и трајању изостајања свог детета 

из школе и правда изостанке у року од 8 дана; 

- поштује правила о безбедности деце у школи; 

- родитељу није допуштена примена било ког облика насиља (вербалног, 

физичког, психичког) ни према једном детету у школи, па ни према свом; 

- није допуштена примена било ког облика насиља ни према запосленима у школи; 

- када доводи дете у школу доводи га до улаза намењеног за улаз ученика и ту га 

чека 

- да поштује Кодекс понашања за родитеље. 

 

 

   Члан 78. 

 

Сарадња између родитеља и одељенског старешине засниваће се на међусобном 

поштовању. Трајање разговора не може бити дуже од 45 минута. Телефонски разговори 

могу се обављати само у случајевима заказивања ванредних долазака родитеља у школу 

или хитних обавештења, при чему трајање тих разговора треба да буде примерено 

информацији, а термини и време осталих телефонских разговора и СМС контаката 

узајамно усаглашени. 
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На позиве за долазак у школу од стране одељењског старешине родитељ је у 

обавези да се одазове, а уколико је спречен треба писмено или телефоном да обавести 

одељенског старешину о спречености. 

Одељенски старешина ће обавестити родитеља о потреби евентуалних 

спровођења психосоцијалних или васпитних третмана који се могу предузимати само 

уз писмену сагласност родитеља ученика. 

У случају јављања проблема у сарадњи између одељењског старешине и 

родитеља, обе стране су у обавези да о томе обавесте директора школе. 

Одељенски старешина информације о ученику, родитељу или старатељу,  може 

давати само у школи. 

 

Члан 79. 

 

  Групне посете лица која нису запослени или ученици Школе , дозвољене су 

само по одобрењу директора Школе. 

 

 

 

VII  ПОСЕБНА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ 

И ФИСКУЛТУРНОЈ САЛИ 

 

                                                                         Члан 80. 

 

 Свим лицима ( ученици, запослени, родитељи ученика и трећа лица) је забрањен 

улазак у школско двориште моторним  возилима, осим службеним возилима за потребе 

школе ( ради извоза смећа, достављања намирница, вршења поправки и сл.). 

 У току реализације наставе у школском дворишту и фискултурној сали 

наставници и ученици су дужни да поступају у складу са правилима понашања и 

употребе спортских терена и реквизита. 

 Правила понашања приликом извођења наставе у школском дворишту и 

фискултурној сали су следећа: 

- Пре почетка часа наставник који реализује наставу у обавези је да провери стање 

и исправност спортских справа и реквизита, 

- Ученици су дужни да користе одговарајућу спортску опрему ( коју ће одредити 

наставник који реализује час) као и наставник, 

- Током извођења наставе у школском дворишту и фискултурној сали наставник 

који реализује час је у обавези да буде присутан у сали или школском дворишту, 

а за случај да постоји потреба да напусти салу или школско двориште мора 

прекинути активности ученика и да осигура њихову безбедност, 

- Наставник је у обавези да упозна ученике са безбедним начином коришћења 

спортских справа и реквизита, а ученици су дужни да се строго придржавају 

датих упутстава, 

- Ученицима се забрањује употреба спортских справа и реквизита без присуства 

наставника, 

- Наставници који користе школско двориште и фискултурну салу за реализацију 

наставних и ваннаставних активности су у обавези да обавесте директора школе  

о сваком уоченом недостатку или неисправности спортских терена, реквизита и 

справа који могу представљати потенцијални ризик по безбедност ученика, 

- По завршетку наставе забрањује се ученицима  задржавање у фискултурној сали, 

свлачионицама и школском дворишту. 
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VIII   ПОСЕБНА ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ПРИЛИКОМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

НАСТАВНИX И ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ ВАН ОБЈЕКТА ШКОЛЕ 

 

Члан 81. 

 

 Приликом организовања наставних или ваннаставних активности ван објекта 

школе, наставник који организује наведене активности је у обавези да: 

- провери безбедност простора и објеката у којима ће се наведене активности 

реализовати, 

- да обезбеди довољан број дежурних наставника 

- да упозна ученике са правилима понашања у датом простору или објекту 

- да за реализацију наведених активности добије сагласност директора школе тако 

што ће благовремено упутити писмени захтев са планом и програмом активности 

које реализује 

 

 

IX  НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА 

 

        Члан 82.  

 

Због непоштовања правила понашања која не спадају у теже повреде обавеза 

запослених и повреде забране, запослени може да одговара за лакшу повреду радних 

обавеза предвиђених Статутом и општим актом Школе односно против њега може бити 

бити покренут дисциплински поступак уколико запсолени и поред опомене директора, 

настави са непоштовањем правила понашања.  

Опомена директора из става 1. овог члана , може бити дата у писаном облику 

или усмено о чему директор саставља службену белешку . Запослени може бити 

опоменут само за повреду правила понашања која не представља тежу повреду обавеза 

запослених, односно повреду забране.  

Због непоштовања правила понашања која спадају у теже повреде обавеза 

запослених и повреде забране, запослени може да одговара за тежу повреду радних 

обавеза предвиђених Статутом и општим актом Школе односно против њега може бити 

бити покренут дисциплински поступак .  

Због непоштовања забране злостављања на раду и у вези са радом, сексуалног 

узмеиравања и злоупотребе права на заштиту од злостављања, запосленом се могу 

изрећи мере прописане посебним законом, односно може се изрећи и мера прописане 

општим актом у складу са Законом о раду.  

 

 

Члан 83.  

 

Због непоштовање правила понашања и обавеза од стране ученика, ученик може 

да одговара за лакшу или тежу повреду обавеза ученика предвиђених Статутом и 

општим актом школе, због чега му се може изрећи васпита и васпитно дисциплинска 

мера . 

Васпитна и васпитно-дисциплинска мера из става 1. овог члана се може изрећи 

учнику уколико је школа спровела активности на појачаном васпитном раду, а ученик 

настави са непоштовањем правила понашања и обавеза које су прописане.  
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               Члан 84.  

 

Непоштовање правила понашања од стране родитеља односно старатеља 

ученика сматра се прекршајем те се против родитеља односно старатеља може поднети 

прекршајна или кривична пријава, у складу са законом Пријаве из става 1. могу се 

поднети уколико родитељ или старатељ ученика и поред упозорења од стране 

директора и органа школе настави са непоштовањем правила понашања. 

 

 

                                                 X  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члаан 85.  

 

За спровођење ових правила одговоран је директор школе.  

 

Члан 86.  

 

У поступпку прописивања ових Правила учествовао је Савет родитеља, Тим за 

заштиту ученика од насиља злостављања и занемаривања , Наставничко веће, 

Ученички парламет.  

 

                                                            Члан 87.  

 

  Даном ступања на снагу Правила престаје да важе Правила понашања ученика, 

наставника и осталих запослених, родитеља ученика и трећих лица у ОШ ''Вук 

Караџић'' Књажевац  број: 01-610-685/8 од 18.11.2014. Године. 

 

                                                             Члан 88. 

 

 Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Школе.  

 

 

Председник Школског одбора  

_________________________ 

         Аница Гајић 

                                                 

 

 

Датум објављивања на огласној табли: 11.04.2018. године  

Ступа на снагу: 19.04.2018.године                                                       
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