
ПРАВИЛНИК ПОНАШАЊА У ШКОЛИ 

У школи се негују међусобни односи разумевања и уважавања личности ученика, 
запослених и родитеља. 
Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем допринесу 
развијању позитивне атмосвере у школи. 
За ученике који врше повреду обавеза – правила понашања, школа је дужна да појача 
васпитни рад активностима уз учешће родитеља. 

Правилима понашања уређује се: 

ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА 

 Долазак и улазак у школу – 15 минута пре почетка часа 
 Припрема за час и седење на својим местима до доласка наставника 
 Дужности дежурних ученика – брисање табле, пријава одсутних, чување личне 

имовине и имовине школе, пријава ос ученика који се недисциплиновано 
понашају... 

 Изглед ученика – уредан, пристојно обучен 
 Одлазак из школе после наставе без вике и галаме  

ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

 Долазак и улазак у школу – 20 - 30 минута пре почетка часа ( у зависности од 
дежурства ) 

 Припрема за час и одлазак на час одмах после звона,  на време 
 Дужности дежурних наставника – брига о ученицима за време одмора,  чување 

личне имовине и имовине школе, пријава ос ученика који се 
недисциплиновано понашају – начин решавања сукоба – ос – стручни сарадник 
– директор - полиција 

 Изглед наставника – уредан, пристојно обучен 
 Одлазак из школе после завршеног радног времена 

ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА 

 На уласку у школу пријавити се дежурном помоћном раднику или ученику и ту 
сачекати док не звони или улази у просторију када га најави дежурни радник 

 Изглед оних који улазе у школу – уредан, пристојно обучен 

Према члану 42. Закона установа је дужна да пропише мере, начин и поступак, 
заштите безбедности ученика. 



  

ПРАВИЛНИК САДРЖИ РАЗНЕ ОБЛИКЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗАШТИТЕ 

ФИЗИЧКА ЗАШТИТА И 
БЕЗБЕДНОСТ 

Везана је за саму школу, двориште, 
дежурство, видео надзор ( за сада га немамо , 
али је у плану , осигурање ученика 

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ У 
САОБРАЋАЈУ 

Школа је у центру града, веома је прометна, 
поставЉени су лежећи полицајци и 
осветЉење на њима, поставЉени су 
саобраћајни знаци да је школа у близини, 
едукација о безбедности ученика 1. и 5. 
разреда овавља полиција, као и сви учесници 
о – в, процеса 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И 
БЕЗБЕДНОСТ 

Обухвата хигијену у целину и у школи и 
околини школе, систематске прегледе 
ученика, санитарне прегледе куварица, 
лекарска уверења наставника, посета 
инспектора – санитарног, просветног..., 
контрола намирница, едукација ученика 

МЕНТАЛНА ЗАШТИТА Подразумева развијање хуманих односа у 
школи – кроз садржаје редовне наставе, 
изборних програма, посебних програма ... 

ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ 
ОСТВАРИВАЊА  
ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТА, 
НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ... 

Подразумева здравствене прегледе ученика 
пре поласка на екскурзију, родитеЉске 
састанке где се родитеЉи и ученици упознају 
са правилима понашања за време екскурзије, 
осигурање ученика ... 

ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА 
И БЕЗБЕДНОСТ 

У школи су поставЉени противпозарни 
апарати, истакнутт је распоред евакуације у 
случају пожара у свим просторијама школе, 
контрола исправности апарат, едукација и 
противпожарна вежба 

ДРУГИ ОБЛИЦИ ЗАШТИТЕ ... Од насиЉа, злоставЉања, занемаривања, 
дискриминације ... 

 

  


