
Дужност ученика је да 

 

 редовно похађа наставу и уредно извршава све обавезе у образовно – васпитном процесу; 

 долази у Школу и на друга места на којима Школа организује и спроводи образовно – васпитни 

процес, прикладно одевен за наменске активности. Неприкладно је долазити у: 

o прекратким сукњама, хаљинама, шортцевима (дужине изнад колена), 

o папучама и обући са превисоким потпетицама, 

o мајицама без рукава, 

o мајицама на бретеле и са великим деколтеима, 

o откривеног стомака и/или леђа, мајица које не покривају стомак и леђа; 

o мини сукњи и хеланки (уколико нису прекривене дужом туником); 

o са капама, качкетима и капуљачама, 

o одећом са навијачким обележјима, 

o одеће са увредљивим натписима или сликама, 

o провидном или тесном одећом, 

o нечисте и неуредне косе… 

 

 
 у учионицу, кабинет или други простор где се изводи образовно – васпитни рад улази тек по 

одобрењу наставника или сарадника у настави; 

 користи искључиво улаз за ученике; 

 долази у Школу на време, пре почетка часа, а после знака за почетак наставе буде на свом 

месту, спреман за њен почетак; 

 не долази ни на један час ако је на боловању; 

 се наставницима, другим запосленима и другим одраслим лицима у Школи обраћа са Ви, уз 

пуно уважавање и поштовање; 

 поштује личност других ученика; 

 чува од оштећења имовину Школе, односно имовину других организација за време посете или 

извођења дела програма образовно – васпитног рада ван Школе; 

 чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје 

Школа. 

 

Ученику у Школи није дозвољено да: 

 

 закашњава на час, самовољно напусти час, или другу школску активност без дозволе 

предметног наставника или другог запосленог који изводи школску активност; 

 за време наставе нарушава ред и тишину у школској згради и школском дворишту, као и на 

свим другим местима где се изводи образовно – васпитни рад; 

 уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и 

запослених, односно нанети штета имовини Школе; 



 дискриминише друге ученике и остала лица на основу расне, националне полне, верске и 

социјалне припадности; 

 пропагира деловање и рад секти; 

 употребљава непримерене речи (псовке, погрдне изразе); 

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

 прети и омаловажава личност других ученика, наставника и других запослених у Школи; 

 конзумира дуван и његове деривате; 

 конзумира семенке, гуму за жвакање и друге сличне производе у учионици и ходницима; 

 користи техничке и електронске направе као што су:  мобилни телефон, таблет, вокмен и друга 

средства комуникације и ласерску технику којом се ремети рад на часу; 

 у просторијама школе носи качкет, капу, мараму или капуљачу на глави; 

 чини неовлашћено фотографске и тонске записе запослених и других ученика; 

 улази у наставничку и друге канцеларије, као и друге службене просторије без позива и 

одобрења; 

 задржава се у ходницима Школе за време часа; 

 за време одмора при мењању учионица, на степеништу и у ходницима прави гужву, буку или се 

гура чиме би могао да  угрози своју, али и безбедност других ученика и запослених у школи; 

 врши  преправке  података на исправама које  издаје Школа. 

 

Кодекс понашања родитеља/старатеља 

 

 уласком у школу поштује се  кућни ред Школе и Кодекс понашања; 

 при уласку у Школу предаје се лична карта на увид дежурном ученику и саопштава разлог 

посете; 

 у просторије Школе долази се у прикладној одећи (непримерено је долазити у  прекратким 

сукњама, хаљинама, шортсевима, папучама, мајицама без рукава, мајицама на бретеле и са 

великим деколтеима, откривеног стомака, леђа,… ); 

 сви проблеми се решавају кроз конструктивну комуникацију међусобним уважавањем, 

толеранцијом и поштовањем саговорника; 

 редовним посетама родитељским састанцима, Савету родитеља и индивидуалним разговорима 

са одељењским старешином (најмање један пут у току месеца)  постиже се благовремено 

информисање  о свим дешавањима у школском животу ученика (оцене, понашање, изостанци..); 

 не игноришу се потенцијални проблеми ученика – реагује се превентивно и благовремено; 

 одзив родитеља/старатеља на позив одељењског старешине или Школе је обавезујући; 

 поштује се рок за правдање изостанака ученика (8 /осам/ дана по повратку са боловања), а 

изостанци се правдају лекарским уверењем; 

 чува се школска имовина и имовина свих оних који у Школи уче и раде; 

 уколико ученик начини материјалну штету током боравка у Школи, родитељ/старатељ је дужан 

да исту надокнади; 

 деца у Школу доносе скупоцене предмете на сопствену одговорност и одговорност 

родитеља/старатеља; 

Ученик, тј. његов родитељ, односно старатељ има право да поднесе: приговор на оцену из предмета 

и владања у току школске године, жалбу на закључну оцену из предмета и владања на крају другог 

полугодишта и жалбу на испит. Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору 

школе. 

Ученици и родитељи за повреду својих радних обавеза одговарају дисциплински и материјално. 

 

Својим потписом потврђујем да сам 

упознат са наведеним правилима: 

 

Име и презиме: ______________________ 

 

Потпис: ____________________________ 

 

Број л. карте: _______________________ 

Дана 16.10.2017. године 

У Крагујевцу 

Директор школе 

Мр Слободан Б. Живановић 

 


