
ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“ 

БРОЈ: I-307/17 

ДАНА: 13.11.2017. године 

З  Р  Е  Њ  А  Н  И  Н 

 

 

На основу члана члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17 - даље: Закон) и одредби Правила понашања у 

школи, Школски одбор  Основне школе  “Ђура Јакшић”  Зрењанин  на седници од  13.11.2017. 

године  доноси  

 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

 О КУЋНОМ РЕДУ У ШКОЛИ 

 

 
Члан 1. 

Овим Правилником о кућном реду у школи (даље: правила кућног реда) уређују се 

правила понашања и међусобни односи ученика, родитеља, односно других законских 

заступника и запослених у школи.   

Поштовањем правила кућног реда од стране свих у школи негују се односи међусобног 

разумевања и уважавања личности ученика, одраслих, запослених и родитеља, обезбеђују се 

општа и радна дисциплина, несметани рад у школи, безбедност ученика и очување школске 

имовине у циљу високих постигнућа, напретка и угледа ученика и школе. 

 

Члан 2.  

Сви у школи имају обавезу поштују правила кућног реда и да својим понашањем и 

радом доприносе развијању позитивне радне атмосфере.   

 

 

 

Правила понашања наставника 
Члан 3. 

Наставник је дужан да поштује правила кућног реда тако што: 

- дође у школу најмање 15 минута пре почетка наставе и других облика рада;  

- долази на наставу прикладно одевен, васпитно делујући својим изгледом на ученике; 

- обавести о изостајању, најмање један дан раније, координатора смене, ради 

благовременог организовања солидарне замене; 

- све „личне послове“ планира и обавља ван наставе; 

- одлази на време на почетак часа (час траје 45 минута); 

- поштује правило да дневник рада може да  носи искључиво наставник; 

- на почетку часа уписује у дневник рада наставну јединицу и све одсутне ученике; 

- однос између наставника, ученика и родитеља гради и заснива на поштовању и 

толеранцији (без менталних квалификација и било ког облика дискриминације); 

- у случају непоштовања договорених правила на часу, предметни наставник не може да 

удаљи ученика са часа, али може да га упути на разговор са психологом или директором 

(ако су на располагању, ако нису накнадно договара ову активност и обавештава 

одељењског старешину); 



 2 

- на часу организује сопствене активности у односу на карактеристике ученика и 

одељења, бира и прилагођава методе, средства и облике рада којима ће остварити 

планирани исход, влада ситуацијом, пружа потребну помоћ и подстиче ученике; 

- по завршетку часа позове редаре да прегледају учионицу и покупе смеће, а затим 

закључа учионицу; ученици увек чекају наставника испред учионице (уколико се деси 

неко оштећење за време одмора, у учионици, штету надокнађује наставник који није 

поступио по процедури); 

- поштује распоред и процедуру дежурства коју је одредио директор школе, да носи 

идентификациону картицу и да дежура на ходницима и у дворишту пре почетка наставе 

и током свих одмора; на крају дана, главни дежурни наставник попуњава (евидентира) 

књигу дежурства. 

 

Члан 4. 

Наставнику је забрањено да: 

- вређа и физички кажњава ученика; 

- пусти ученике из учионице пре звона за крај часа; 

- користи мобилни телефон за приватне разговоре током наставе; 

- позива ученике да се припремају за такмичење, за време трајања часова редовне наставе 

код другог наставника; 

- уноси и користи алкохол и друге психоактивне супстанце; 

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

ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној имовини. 

 

 

 

Правила понашања ученика 
Члан 5. 

Ученик поштује правила кућног реда тако што: 

- редовно похађа наставу (часови редовне, допунске, додатне и припремне наставе) и 

извршава све обавезе утврђене Годишњим програмом рада школе; 

- на време долази у школу, а најкасније 15 минута пре почетка наставе, без кашњења 

(закашњавање се третира као неоправдан изостанак); школска зграда и капија дворишта 

се закључавају у 8.00 часова, односно у 13.30 часова, када почиње први час у првој, 

односно другој смени; 

- поштује забрану доношења оруђа, оружја, петарди и других средстава којима се могу 

нанети повреде, угрозити живот и нанети материјална штета, што је кажњиво; 

- поштује забрану доношења и конзумирања алкохола, енергетских пића, цигарета, дроге 

и других психоактивних супстанци у објекту и дворишту школе, што је кажњиво; 

- поштује забрану сваког изазивања туча, као и учествовања у њима и свих облика 

насиља, што је кажњиво; 

- поштује правило да односи међу ученицима треба да се заснивају на међусобној 

сарадњи, помоћи, другарству, уважавању и поштовању личности и пристојном 

опхођењу; 
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- поштује правило обавезног поштовања ученика других нација и вероисповести; 

- поштује правило забране вређања и омаловажавања ученика на основу материјалног и 

социјалног статуса; 

- поштује правило да међусобне неспоразуме ученици решавају у оквиру одељењске 

заједнице, уз посредовање одељењског старешине, а по потреби и психолога; 

- поштује правило да је строго забрањено отимање новца и осталих ствари од ученика; 

- поштује правило да је кажњиво дописивање оцена и других података у дневник, 

сведочанство, ђачку књижицу и друге јавне исправе; 

- је дужан да родитељу, односно  старатељу да на увид ђачку књижицу у коју одељењски 

старешина унесе успех, васпитну или васпитно-дисциплинску меру; 

- поштује правило строге забране уништавања школске имовине, писања по зидовима, 

столовима, столицама и слично, што је кажњиво; 

- поштује правило забране и кажњивости да мобилним телефоном фотографише друге 

ученике, наставнике и запослене, а за евентуално фотографисање у школи мора тражити 

дозволу од одељењског старешине; 

- у школу долази у гардероби која је примерена узрасту и ситуацији; строго је забрањено 

да се у школу долази у мини-сукњама, мајицама на бретеле, шорцевима...; 

- развија позитивне особине личности као што су несебичност, поштење, искреност; 

- књиге враћа у школску библиотеку у датом року и у стању у каквом су и позајмљене. 

 

Члан 6. 

 На настави ученик поштује правила кућног реда тако што: 

- поштује усвојена правила понашања на часу, тражи реч од наставника подизањем руке и 

слуша саговорника - један говори остали слушају; 

- поштује забрану конзумирања хране за време часа (било која врста хране); 

- на часу пристојно  седи и показује интересовање за школу и учење; 

- поштује забрану коришћења мобилног телефона у току часа без претходне дозволе 

наставника, наставник има право да исти одузме, однесе код одељењског старешине или 

у педагошко-психолошку службу, где ће бити све док родитељ не дође по привремено 

одузету имовину; 

- поштује обавезу да за време часа искључи мобилни телефон, а као наставно средство 

може се користити само уз одобрење предметног наставника; 

- поштује забрану преписивања контролних и писмених задатака, као и свако друго 

понашање које може да науди осталим ученицима; 

- поштује забрану задржавања и боравка на ходнику за врема часа; 

- поштује обавезу да ако има недовољне оцене обавезно долази на допунску наставу ради 

постизања успеха из предмета; 

- не избегава часове физичког и здравстеног васпитања, не измишља оправдање да не 

ради на часу; 

- обавезно редовно по распореду часова, доноси сву потребну опрему и прибор за наставу 

(уџбенике, свеске, опрему за физичко, музички инструмент, материјал и прибор за 

цртање и другу прописану опрему из уџбеничког комплета). 

-  
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Члан 7. 

 За време одмора ученик поштује правила кућног реда тако што: 

- у зграду школе улази из школског дворишта, у реду и без гурања; 

- не трчи по ходницима и степеништу, што је строго забрањено; 

- на степеништу и у ходнику се као и остали ученици увек креће десном страном у смеру 

кретања; 

- за време одмора у тоалет одлази само по потреби; 

- одмах након звона за почетак часа, са свим ученицима чека предметног наставника 

испред учионице постројен (у пару - два по два); 

- поштује забрану да у учионици, на ходнику и дворишту школе не баца ужину, храну, 

сунцокрет, жваке, отпатке и друго; 

- води рачуна о личној и школској имовини (свако оштећење које настане неодговорним 

понашањем ученика – плаћа родитељ у одређеном временском року, након разговора са 

одељењским старешином или директором школе); 

- у зимским условима са снегом, поштује забрану уношења снега и леда у просторије 

школе; 

- поштује забрану да отвара прозоре на ходницима и у учионици без присуства и 

одобрења наставника; 

- поштује забрану да је кажњиво напуштање зграде школе за време одмора без претходног 

одобрења одељењског старешине, дежурног или предметног наставника и позивања и 

обавештавања родитеља или старатеља; 

- поштује обавезу да се према дежурним наставницима и дежурним ученицима увек 

односи са уважавањем; 

- по завршетку часа, редари прегледају учионицу у присуству предметног наставника, 

купе смеће  и последњи излазе из учионице у пратњи наставника; 

- на крају наставног дана, као и сви ученици зграду напушта истим путем кроз капију 

дворишта и без задржавања у просторијама школе; 

- као ученик путник (који има организовани превоз до куће, Зрењанин- Ј.Мост) поштује 

обавезу да у тишини сачека превоз у простору испред фискултурне сале и да не напушта 

зграду школе пре поласка ђачког аутобуса (13.10 часова, односно 18.40 часова). 

 

 

 

 
Правила понашања родитеља 

Члан 8. 

Родитељ или старатељ ученика поштује правила кућног реда тако што: 

- је одговоран за редовно похађање наставе од првог до осмог разреда и за похађање 

припремне наставе  за полагање завршног испита у 8. разреду од стране детета; 

- поштује обавезу да редовно прати понашање, учење и успех детета;  

- сарађује са одељенским старешином - да га обавести о изостанцима ученика са редовне 

и припремне наставе (најкасније у року од 48 сати), да правда изостанке у року од 8 дана 

од дана престанка спречености,  да сарађује и узме учешће у процес друштвено-

корисног, односно хуманитарног рада (ресторативна дисциплина); 
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- поштује личност наставника и запослених у школи и то преноси на своје дете (вербални 

и физички напади нису дозвољени); 

- поштује правило да се придржава термина предвиђеног за индивидуалне разговоре, не 

инсистира да га наставник прими у другом термину, осим у случају када се ради о 

хитној ситуацији; 

- долази на родитељске састанке, сарађује са предметним наставницима и помаже школи 

у остваривању васпитног рада и у настојањима да се побољшају услови рада школе; 

- поштује правило да у зграду школе улази само када има позив или заказане активности,  

а да дете прати до улаза у школско двориште и чека га испред школе; 

- за евентуалне информације се обраћа дежурном ученику који се налази у непосредној 

близини главног улаза; 

- поштује правило да за време трајања наставе (часа) није дозвољен боравак родитеља на 

ходницима и у школском дворишту; 

- до почетка планиране посете код одељењског старешине или предметног наставника, 

борави у простору испред фискултурне сале, а након звона за крај часа се упућује до 

просторије где је планирана активност за коју је заинтересован; 

- по завршетку активности, истим путем којим је дошао напушта школску зграду без 

задржавања; 

- поштује правило да је одговоран и да има обавезу да благовремено надокнади 

материјалну штету коју током боравка у школи дете начини намерно или из крајње 

непажње; 

- поштује ова правила кућног реда школе и све договорене активности са одељенским 

старешином, предметним наставником, директором или стручним сарадником. 

 

Члан 9. 

За све оно што није утврђено у овом правилнику примењиваће се одредбе Правила 

побнашања у школи. 

 

Члан 10. 

Овај Правилник о кућном реду у школи ступа на снагу осмог дана по објављивању на 

огласној табли школе. 

 

 

 

                       ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

Игор Јакшић 

 

 

 
 

 Правилник је заведен под деловодним бројем I-307/17 од 13.11.2017. године, објављен је 

на огласној табли Школе дана 13.11.2017. године, а ступио је на снагу дана 119.11.2017. године. 
 

       C е к р е т а р 

  

                    Јасмина Мијатов 


