
ОШ „МЛАДОСТ“ ВРЊЦИ 

ШКОЛСКА 2019/2020. 

 

ЗА ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ 

ЗА ПРВИ РОДИТЕЉСКИ САСТАНАК И САСТАНАК ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА И ЊИХОВИХ РОДИТЕЉА,  
 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА  УЧЕНИКА:  

 

- Ученик је дужан да поштује правила о понашању пре почетка наставе, за време наставе, после 

завршетка наставе и за време одсуствовања са наставе; 

- Ученик је дужан да редовно похађа наставу и да благовремено долази у Школу пре почетка наставе; 

- Ученик је дужан да дође у Школу 15 минута пре почетка првог часа; 

- Без задржавања у околини школе, школском дворишту или просторијама зграде Школе ученици 

улазе у своје учионице и у миру се припремају за почетак првог часа; 

- Ако се настава одржава у кабинету (болошки, хемијски, географски, технички), или другим 

просторијама које нису отворене пре почетка наставе, ученици су дужни да на начин како је то 

договорено са предметним наставником у миру сачекају долазак наставника и почетак часа; 

- У случају кашњења на почетак наставе, ученик је дужан да без задржавања у околини Школе, 

школском дворишту, у деловима школске зграде, одмах уђе у учионицу и јави се предметном 

наставнику уз обавезу давања обавештења о разлозима закашњења на час; 

- Ученик је дужан да док долази у Школу: 

1. дође у Школу не раније од 10 минута пре почетка наставе осим у случају дежурства када је 

дужан да дође 20 минута пре почетка наставе, 

2. након звона за почетак часа чека наставника у учионици и припрема се за час, 

3. уколико је редар, пријави одсутне ученике, 

4. чува школски инвентар и опрему, 

5. брине о свом угледу и угледу Школе, 

6. брине о свом изгледу. 

- Девојчице да не долазе у кратким мајицама и мајицама на брателе, кратким сукњама и 

шорцевима, 

- Да не носе велике минђуше 

- Дечаци да не долазе у атлет мајицама и шорцевима 

7. не користи мобилни телефон за време часа, 

8. не омета наставу, 

9. да се не задржава без потребе после наставе у просторијама Школе, 

10. уважава друге ученике, њихове родитеље и запослене у Школи. 

- Забрањено је да у Школу уноси алкохол или друга средства зависности, да пуши у просторијама и 

дворишту Школе као и да уноси оружје, оруђа и друга средства којима може да озледи друге или 

нанесе штету; 

- Почетак и крај школског часа означава се школским звоном. Ученик је дужан да све време трајања 

школског часа прати наставу без ометања других ученика и предметног наставника; 

- Само уз одобрење наставника ученик може да напусти своје место или да се врати на своје место; 

- У току трајања наставе ученик одговара на питања наставника и тражи објашњења и одговоре само 

од предметног наставника; 

- Редари су дужни да се брину о чистоћи и реду у учионици, да припреме наставна средства и прибора 

за почетак одређеног часа, да пријаве одсутне ученике, да чувају ствари ученика у време одмора и да 

после наставе предузму све мере да наставна средства и друга опрема буду остављени на за то 

предвиђено место; 

- После завршетка наставе ученик се без задржавања у просторијама зграде Школе, школском 

дворишту и околини Школе удаљава и одлази својој кући; 

- Ученик може да одсуствује са наставе само ако постоје оправдани разлози за одсуствовање. 

Оправдани разлози одсуствовања са наставе су: 



1. болест, 

2. смртни случај у породици, 

3. крсна слава, 

4. учешће на спортским и другим такмичењима, 

5. на захтев родитеља и 

6. остало 

- У случају болести или другог оправданог разлога за који родитељ зна, родитељ је дужан да у року од 

5 дана, обавести одељењског старешину у писаном облику о разлозима изостанка са наставе; 

- У међусобним односима ученици су дужни да се уважавају и поштују лична својства, статус, 

опредељење и уверење других ученика; 

- Све међусобне несугласице, неспоразуме и сукобе ученици могу да решавају само у својој 

одељењској заједници односно уз посредовање психолога, педагога или одељењског старешине; 

- Забрањено је да своје спорове решавају угрожавањем живота и здравља других ученика или 

уништавањем школске имовине или имовине ученика; 

- У односу ученика према својим родитељима, родитељима других ученика, наставника и других 

запослених у Школи, ученик је дужан да се понаша са уважавањем; 

- Директор Школе је дужан да решава све спорне ситуације између ученика и наставника, односно 

других запослених у Школи. 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА  РОДИТЕЉА:  

 

- У поступку образовања и васпитања родитељ је дужан да учествује у образовању и васпитању и да 

прати учење и успех свог детета; 

- У поступку праћења понашања и успеха свог детета родитељ је дужан да сарађује са одељењским 

старешином и предметним наставницима и да присуствује родитељским састанцима; 

- Родитељи утичу на рад Школе учествовањем у раду органа Школе. 

 

 


