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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД БЕОГРАД ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА 

ОСНОВНА ШКОЛА 

''ЈеленаЋетковић'' 

Бр.II-3073 

20.11.2018. године. 

Београд,Врањска 26 

На основу члана 119.став 1. тачка 1. Закона о основама система образовањаи васпитања (Сл.гласник 

РС, бр.88/2017 и 27/2018-др.закони) - (даље Закон) и члана 361. став 1. Статута ОШ „Јелена 

Ћетковић“ бр.II-652 од 30.03.2018. године, Школски одбор на седници одржаној дана 20.11.2018. 

године, донео је 

 

Правилник о измени Правилника о правилима понашања у ОШ ''Јелена Ћетковић'' ученика, 

запослених и родитеља дел.бр.II-1109  oд 29.5.2018. гoдинe, 

       

      Члан 1. 

 

ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА У УСТАНОВИ 

 

Члан 11. мења се и гласи: 

 

 

Ученик је обавезан да поштује школска правила и одредбе о кућном реду којима се уређује: време 

доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред звоњења, дежности редара 

и дежурног ученика, изглед ученика, одсуствовање ученика са часова, обавезе ученика које 

проистичу из задатака у вези са извршавањем прописа у области исхране ученика.  

 

Члан 18-а. додаје се и гласи: 

 

Кућни ред за ученике: 

 

Ради личне безбедности и безбедности других, бољег и лепшег времена проведеног у школи 

КУЋНИ РЕД школе предвиђа да ученици школе: 

- Долазе у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе; 

- За улазак у школу користе искључиво улаз намењен ученицима (улаз бр. 1 за ученике  3-8. разреда 

и улаз бр. 2 за ученике 1. и 2. разреда); 

- Не улазе у школску зграду пре звона за улазак и не шетају кроз школу пре почетка својих часова 

како се не би ометали часови који су у току; 

- Током наставе и одмора не напуштају круг школе; 

- Током великог одмора не остају у учоници, тоалету и простору намењеном за физичко васпитање; 

- Велики одмор проводе, у зависности од интересовања, потреба и временских прилика, у школском 

дворишту или холу; 

- Када једном сиђу у приземље више се не враћају на спратове док траје велики одмор; 

- Лоптом (ма које врсте и величине) се игра (добацује, шутира…) искључиво у школском дворишту 

у својој смени; 
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- Током одмора не трче кроз школске ходнике и не јуре низ степениште; 

- Поштују силажење и пењање степеништем увек (својом) десном страном; 

- Не бацају ништа са степеништа и гелендера; 

- Уколико ученик мора да оде кући током наставе, у обавези је да се обрати разредном старешини, 

уколико одељењски старешина није у школи обраћа се стручним сарадницима (педагог, психолог) 

или дежурном наставнику који о томе телефонски обавштава родитеље ученика; 

- Поштује личност других ученика, запослених у школи и родитеље. Своје мишљење или 

незадовољство можете исказати бираним и уљудним речима; 

- У школи је забрањен било који облик физичког, психичког-емоционалног, социјалног, сексуалног, 

електронског насиља (омаловажавање, подцењивање, исмевање, претње, уцене, лагање, 

искоришћавање, одбацивање других); 

- У школи је забрањено изражавање националне, расне, верске или било какве друге нетрпељивост; 

-Током наставе није дозвољено довикивање, препирање и шетање по учионици. Ученик који жели 

да се обрати наставнику подигне руку и сачека да му наставник да реч. Ученик кога је наставник 

прозвао дужан је да устане, уколико наставник не захтева другачије; 

- Ученик долази пристојно одевен у школу и стара се о личној хигијени;  

- Навијачка обележја нису дозвољена у школи; 

- Ученик је у обавези да чува имовину школе, као и чистоћу школских просторија и школског 

дворишта; 

- Поштује забрану употребе мобилних телефона и других апарата којима се омета радна у школи  

(ученик је у обавези да искључи мобилни телефон, MP-3, MP-4, и друге сличне уређаје за време 

часа и одложи их у своју торбу); 

- Уколико у школу ученик донесе скупоцене предмете  личну је одговоран за њих. Школа није 

одговорна за нестанак ствари и новца ученика за време њиховог боравка у школи. 

- Поштује строгу забрану: 

• ношења оружја или других опасних предмета и средстава, којима се може угрозити безбедност и 

здравље других ученика, запослених у школи, родитеља и других лица, или се може нанети 

материјална штета. 

• употребе дувана, алкохола, наркотичких и других средстава, као и подстрекивања других лица на 

конзумирање истих. 

• изазивања и/или учествовања у тучи. 

• снимања и објављивања снимака без одобрења управе школе. 

 

 

Члан 2 

 

ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА, ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Члан 47-а. додаје се и гласи: 

 

Кућни ред за родитеље: 

Школа родитеље сматрати својим сарадницима на заједничком задатку успешног одрастања деце, 

њиховог васпитања и образовања. Бољем функционисању целокупног рада наше школе, 

безбедности деце, као и њиховом сигурнијем и безбрижнијем одрастању родитељи могу 

допринети уколико: 

- Редовно сарађују са одељенским старешином, предметним наставницима и то на родитељским 

састанцима, у термину одржавања отворених врата и по позиву; 

-  У непредвиђеним ситуацијама свој долазак најаве дежурном ученику  на портирници, који ће их 

упутити до траженог наставника или стручног сарадника; 

- За улазак у школу користе искључиво главни улаз (улаз бр. 1); 
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- Састанак код директора школе, помоћника директора, стручних сарадника (психолог, педагог) 

заказује унапред, телефоном или преко одељенског старешине (осим у хитним ситуацијама); 

- Благовремено (у року од 2 дана) обавештава одељенског старешину о разлозима одсуства свог 

детета из школе; 

- Изостанке до 1 дана родитељ може правдати лично, а свако дуже одсуство уз лекарско 

оправдање; 

- О сваком изостанку свог детета са наставе из породичних или неких других разлога (изузев 

болести) мора унапред обавестити одељенског старешину (изостанке до 2  дана одобрава 

одељенски старешина, за одсуство дуже од 3 дана пише се молба директору школе); 

- Сва материјална дуговања детета, према школи, благовремено и у року регулише;  

- Сваку материјалну штету коју направи ученик надокнади школи; 

- Уколико дође до конфликта родитеља или детета, с једне стране и другог ученика, родитеља или 

било ког запосленог у школи, с друге стране,  проблем решава мирним путем  уз помоћ 

запослених у школи (одељенски старешина, педагог, психолог,  помоћник директора,  директор); 

 - Уколико родитељ доводи дете у школу, родитељ се поздрави с њим пред улазом у школу зграду; 

- Децу, пре свега из безбедоносних разлога, родитрљи чекају испред школе у школском дворишту 

или евентуално, кад су лоше временске прилике испод трема на улазу у школу. 

 

 

 

 

Члан 3. 

Овај Правилник о измени Правилника о правилима понашања у ОШ''Јелена Ћетковић'' ученика, 

запослених и родитеља дел.бр. II-1109 oд 29.5.2018. гoдинe ступа  на снагу у року од осам   дана од 

дана објављивања на огласној  табли Школе. 

Објављен на огласној табли школе __________________________ .   

У Београду, 20.11.2018. године          Председник Школског одбора 

             Сања Вујичић  


