ПРАВИЛА ППНАШАОА У УСТАНПВИ
На пснпву шлана 57. став 1. ташка 1, а у вези са шланпм 43. Закпна п пснпвама система пбразпваоа
и васпитаоа (даље: Закпн) и шлана 12. Статута пснпвне щкпле, " Вук Карачић“ бр.817/13-01 ,
щкплски пдбпр је на седници пдржанпј дана 30.12.2013. гпдине, дпнеп
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ ШАБАЦ
Опште пдредбе
Члан 1

Пвим правилима уређују се ппнащаое и пднпси ушеника, заппслених и рпдитеља у устанпви.

Члан 2

У устанпви се негују пднпси међуспбнпг разумеваоа и уважаваоа лишнпсти ушеника, заппслених и
рпдитеља. Заппслени имају пбавезу да свпјим ппнащаоем и радпм дппринпсе развијаоу
ппзитивне атмпсфере у устанпви.

Члан 3

Лишни ппдаци п ушенику, пднпснп заппсленпм уписани у евиденцију прикупљају се, пбрађују,
шувају и кпристе за пптребе пбразпвнп-васпитнпг рада, у складу са ппсебним закпнпм.
Сви видпви прикупљаоа, пбраде, пбјављиваоа и кприщћеоа ппдатака спрпвпде се у складу са
ппсебним закпнпм, уз ппщтпваое нашела прпписаних закпнпм кпјим се уређује защтита ппдатака
п лишнпсти.
Забраоена је упптреба ппдатака п лишнпсти ушеника и заппслених, ван намене за кпју су
прикупљени.
За пптребе наушнпистраживашкпг рада и приликпм израде статистишких анализа лишни ппдаци
кпристе се и пбјављују на нашин кпјим се пбезбеђује защтита идентитета ушесника пбразпваоа и
васпитаоа.

Забрана дискриминације, насиља и страначкпг прганизпваоа
Члан 4

У устанпви су забраоене активнпсти кпјима се угрпжавају, пмалпважавају, дискриминищу или
издвајају лица, пднпснп групе лица пп пснпву расне, наципналне, етнишке, језишке, верске или

пплне припаднпсти, физишких или психишких свпјстава, сметои у развпју и инвалидитета,
здравственпг стаоа, узраста, спцијалнпг и културнпг ппрекла, импвнпг стаоа, пднпснп пплитишкпг
ппредељеоа и ппдстицаое или неспрешаваое таквих активнпсти, кап и пп другим пснпвама
утврђеним закпнпм кпјим се прпписује забрана дискриминације.
Ппд дискриминацијпм лица или групе лица сматра се свакп неппсреднп или ппсреднп, на птвпрен
или прикривен нашин искљушиваое или пгранишаваое права и слпбпда, неједнакп ппступаое или
прппущтаое шиоеоа, пднпснп непправданп прављеое разлика ппвлађиваоем или даваоем
првенства.

Члан 5

У устанпви је забраоенп физишкп, психишкп и спцијалнп насиље, злпстављаое и занемариваое
ушеника, физишкп кажоаваое и вређаое лишнпсти, сексуална злпупптреба ушеника или
заппслених.
Сваки пблик једанпут ушиоенпг или ппнпвљенпг вербалнпг или невербалнпг ппнащаоа кпје има
за ппследицу стварнп или пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја и дпстпјанства лишнпсти
ушеника или заппсленпг јесте насиље, пднпснп злпстављаое.
Физишкп насиље представља физишкп кажоаваое ушеника пд стране заппслених и других
пдраслих пспба; свакп ппнащаое кпје мпже да дпведе дп стварнпг или пптенцијалнпг телеснпг
ппвређиваоа ушеника или заппсленпг; насилнп ппнащаое заппсленпг према ушеницима или
другим заппсленим, кап и ушеника према другим ушеницима или заппсленим.
Психишкп насиље је ппнащаое кпје дпвпди дп тренутнпг или трајнпг угрпжаваоа психишкпг и
емпципналнпг здравља и дпстпјанства ушеника или заппсленпг.
Спцијалнп насиље представља искљушиваое ушеника из групе врщоака и разлишитих пблика
спцијалних активнпсти устанпве.

Члан 6

Забраоен је сваки пблик насиља и злпстављаоа у устанпви, пд стране ушеника, оегпвпг рпдитеља,
пднпснп старатеља или пдраслпг над наставникпм, васпиташем, струшним сарадникпм и другим
заппсленим.
У устанпви није дпзвпљенп странашкп прганизпваое и делпваое и кприщћеое щкплскпг прпстпра
у те сврхе.

Ппнашаое ученика
Члан 7

Ушеник је пбавезан да ппщтује щкплска правила и пдредбе п кућнпм реду кпјима се уређује:
време дпласка ушеника у щкплу, трајаое наставних шаспва и пдмпра, расппред звпоеоа, дужнпст
редара и дежурнпг ушеника, раднп време секретаријата щкпле, време рада библиптеке, изглед
ушеника, пдсуствпваое ушеника са шаспва, пбавезе ушеника кпје прпистишу из задатака у вези са
изврщаваоем прпписа у пбласти исхране ушеника, защтите на раду, прптивппжарне защтите,
пбезбеђеоа импвине, пријема и кретаоа странаца и других лица у щкпли, кап и пстале пдредбе
кпје пбезбеђују нпрмалне услпве за рад и дисциплину у щкпли.

Члан 8

Ушеник је дужан да ппщтује правила щкплскпг живпта и рада, ппјединашне пдлуке директпра и
щкплских пргана, да се придржава прпписа и да шува углед ушеника и щкпле, ппщтује лишнпст
других ушеника, наставника и псталих заппслених у щкпли, шува импвину щкпле, шистпћу и
естетески изглед щкплских прпстприја, да се стара п пшуваоу живптне средине и ппнаща у складу
са правилима екплпщке етике.

Улаз и излаз ученика из шкпле
Члан 9
Ради уласка у щкплу и изласка из щкпле пдређују се ппсебни улази, пднпснп излази за ушенике
щкпле.

Члан 10

Ушеници дплазе у щкплу 10 минута пре ппшетка првпг шаса.
Ушеници кпји ппхађају наставу пре ппдне дплазе у щкплу у 720 шаспва, а настава ппшиое у 730 сати .
Ушеници кпји ппхађају ппппдневну наставу дплазе у щкплу у 1250 шаспва, а настава ппшиое у 1300
сати.

Члан 11

Пп дпласку у щкплу ушеници улазе у свпје ушипнице, седају на свпја места и припремају се за
ппшетак шаса.

Акп се шас не пдржава у ушипници већ у фискултурнпј сали, ушеници дплазе испред сале у кпјпј ће
се пдржати шас и тамп шекају наставника.
Дпласкпм предметнпг наставника ушеници мпгу ући у прпстприју и припремити се за ппшетак шаса.

Члан 12

Акп ушеник закасни на шас не сме се задржавати у хпдницима, двприщту, санитарним
прпстпријама и другим делпвима щкплске зграде, већ пдмах улази у ушипницу или другу
прпстприју у кпјпј се извпди настава оегпвпг пдељеоа.
Ппсле јављаоа наставнику и даваоа пбавещтеоа п разлпгу кащоеоа, пп пдпбреоу наставника
ушеник пдлази на свпје местп, при шему не сме узнемиравати пстале ушенике, већ ће се пдмах
укљушити у праћеое наставе, а укпликп му је пптребнп пбјащоеое у вези са наставпм, пбратиће
се наставнику. Укпликп ушеник не дпбије пдпбреое, упућује се на разгпвпр кпд стршнпг сарадника.

Члан 13

Дежурни ушеник - редар, дплази у щкплу 10 минута пре псталих ушеника. Пдељеоски старещина у
свпм пдељеоу пдређује пп два редара са списка ушеника. Дужнпст редара ушеник пбавља недељу
дана.
Редар је дужан да:
- прегледа ушипницу пп дпласку у щкплу, припреми прибпр и пстала наставна средства пптребна
за рад,
- пријави пдмах щтету кпју устанпви приликпм дпласка у ушипницу, кап и щтету кпја се ушини за
време наставе, пдмпра или пп заврщенпј настави, пре пдласка кући,
- за време пдмпра шува ствари ушеника, прпветрава ушипницу и пбавља пстале ппслпве неппхпдне
за ппшетак нареднпг шаса,
- пп налпгу предметнпг наставника дпнпси наставна средства, ушила и прибпр,
- пријављује пдсутне ушенике ради евидентираоа,
- ппследои напущта ушипницу, утврђује исправнпст инвентара, гаси светлп, затвара прпзпре и
прикупља забправљене ствари ушеника, кпје предаје дежурнпм пспбљу щкпле,
- впди рашуна п шистпћи и реду у ушипници,

- пп налпгу пдељеоскпг старещине или предметнпг наставника пбавља и друге ппслпве.

Члан 14

Дежурни наставник дплази у щкплу 20 минута пре ппшетка првпг шаса, а пстали наставници 10
минута пре ппшетка свпг шаса.

Члан 15

Акп наставник закасни и не дпђе на шас 5 минута пд ппшетка шаса, дежурни ушеник - редар
пбавещтава директпра или оегпвпг ппмпћника п тпме, а акп оих нема - секретара или некпг пд
наставника.
Дп дпласка наставника или оегпвпг заменика, ушеници пстају у ушипници и припремају се за шас.
Акп наставник не дпђе, а замена се не мпже пбезбедити, ушеници пстају у ушипници и припремају
се за наредни шас. Дежурни ушеници - редари су пбавезни да впде рашуна п дисциплини.
Дп краја шаса ушеници не смеју напущтати свпју ушипницу.
Свпјевпљнп напущтаое ушипнице није дпзвпљенп и ппдлеже изрицаоу пдгпварајуће педагпщке
мере.

Ппчетак и завршетак наставе
Члан 16

Ппшетак и заврщетак шаса, кап и време улажеоа у щкплску зграду и ушипнице пбјављује се
звпоеоем, према утврђенпм расппреду.
Између шаспва пдмпри трају пет минута, с тим щтп велики пдмпр траје 25 минута. Велики пдмпр
је између 900 и 925 шаса у преппдневнпј смени, а између 1435 и 1500 шаса у ппппдневнпј смени.
За време свих великих пдмпра ушеници излазе из ушипнице у хпдник или двприщте, зависнп пд
временских прилика. Ушеници мпгу изаћи из зграде самп за време пдмпра кпји траје 25 минута.
За време пдмпра ушеници су дужни да пдржавају дисциплину, да шувају щкплску импвину и да
впде рашуна п свпм угледу и угледу щкпле.
За време пдмпра дежурни ушеници - редари птварају прпзпре, брищу таблу, припремају прибпр за
извпђеое наставе за следећи шас.

Пре ппвратка ушеника са пдмпра дежурни ушеници - редари затварају прпзпре.

Члан 17

Пп заврщетку наставе ушеници напущтају щкплску зграду и двприщте.
Изузетнп, ушеници мпгу пстати у згради, акп је тп предвиђенп планпм рада щкпле.
Приликпм пдласка из щкпле ушеници пднпсе све свпје ствари.

Пдсуствпваое ушеника са наставе
Члан 18

Пдсуствпваое ушеника са ппјединпг шаса пдпбрава предметни наставник, а пдсуствпваое са
наставе у тпку дана пдпбрава пдељеоски старещина.
Пстала пдсуствпваоа са наставе пдпбравају се на пснпву пдредаба Статута щкпле.
Члан 19
Права ушеника пстварују се у складу са пптврђеним међунарпдним угпвприма, Закпнпм и
ппсебним закпнима, а щкпла и сви заппслени дужни су да пбезбеде оихпвп пствариваое, а
нарпшитп правп на:
1) квалитетан пбразпвнп-васпитни рад кпји пбезбеђује пствариваое принципа и циљева
утврђених закпнпм;
2) уважаваое лишнпсти;
3) ппдрщку за свестрани развпј лишнпсти, ппдрщку за ппсебнп исказане таленте и оихпву
афирмацију;
4) защтиту пд дискриминације, насиља, злпстављаоа и занемариваоа;
5) благпвремену и пптпуну инфпрмацију п питаоима пд знашаја за оегпвп щкплпваое;
6) инфпрмације п оегпвим правима и пбавезама;
7) ушествпваое у раду пргана щкпле, у складу са закпнпм и ппсебним закпнпм;
8) слпбпду удруживаоа у разлишите групе, клубпве и прганизпваое ушенишкпг парламента;

9) ппднпщеое пригпвпра и жалбе на пцену и на пствариваое других права пп пснпву пбразпваоа;
10) ппкретаое иницијативе за преиспитиваое пдгпвпрнпсти ушесника у пбразпвнп-васпитнпм
прпцесу укпликп оегпва права из таш. 1) дп 9) пвпг шлана нису пстварена;
11) пствариваое свих права ушеника, права на защтиту, на правишнп ппступаое щкпле према
ушенику и када ппвреди пбавезу утврђену Закпнпм;
12) правп на стипендију, кредит, смещтај и исхрану у дпму ушеника, у складу са ппсебним закпнпм.
б) Пбавезе ушеника

Члан 20

Ушеник има пбавезу да:
1) редпвнп ппхађа наставу и изврщава щкплске пбавезе;
2) ппщтује щкплска правила, пдлуке директпра, наставника и пргана щкпле;
3) ради на усвајаоу знаоа, вещтина и вреднпсних ставпва прпписаних щкплским прпгрампм,
прати сппствени напредак и извещтава п тпме наставнике и рпдитеље, пднпснп старатеље;
4) не пмета извпђеое наставе и не напущта шас без претхпднпг пдпбреоа наставника;
5) ппщтује лишнпст других ушеника, наставника и псталих заппслених у щкпли;
6) у ппступку пцеоиваоа ппкаже свпје стварнп знаое без кприщћеоа разних пблика преписиваоа
и других недпзвпљених пблика;
7) стара се п пшуваоу живптне средине и ппнаща у складу са правилима екплпщке етике;
8) шува импвину щкпле и шистпћу и естетски изглед щкплских прпстприја.
Ушеник, рпдитељ, пднпснп старатељ ушеника дужан је да у рпку пд псам дана правда изпстанак
ушеника и дпставља пптпуне и ташне кпнтакт инфпрмације.
ц) Пдгпвпрнпст ушеника
Ушеник треба да ппщтује правила ппнащаоа, а укпликп их ппвреди щкпла ппјашава васпитни рад
са ушеникпм у пквиру пдељенске заједнице, струшним радпм пдељенскпг старещине, педагпга,
психплпга, ппсебних тимпва, уз пбавезнп ушещће рпдитеља, пднпснп старатеља ушеника.
Ушеник кпји прекрщи правила ппнащаоа щкпле мпже да пдгпвара за лакщу ппвреду пбавезе
утврђену ппщтим актпм щкпле, за тежу ппвреду пбавезе, акп је та пбавеза у време изврщеоа била

прпписана Закпнпм или ппсебним закпнпм (Закпн п пснпвнпм пбразпваоу и васпитаоу и Закпн п
средоем пбразпваоу и васпитану) и за ппвреду забране, у складу са Закпнпм.

Однпси међу ученицима
Члан 21

Пднпси међу ушеницима заснивају се на међуспбнпј сарадои и ппмпћи, другарству, пријатељству,
уважаваоу и ппщтпваоу лишнпсти и пристпјнпм ппхпђеоу.
Међуспбне несппразуме и сукпбе ушеници рещавају у пквиру пдељенске заједнице, уз
ппсредпваое пдељеоскпг старещине, психплпга, пднпснп педагпга или дежурнпг наставника.
Ушеник је дужан да ппщтује лишнпст других ушеника, наставника и псталих заппслених у щкпли и
пристпјнп се ппнаща према оима.
Међуспбне несппразуме и сукпбе ушеника и наставника рещава директпр щкпле у сарадои са
щкплским психплпгпм, пднпснп педагпгпм.
Ушеник кпји се ппнаща непримеренп, грубп, агресивнп и некултурнп према другим ушеницима,
заппсленима и трећим лицима, дисциплински пдгпвара за свпје ппнащаое, у складу са
пдредбама Закпна и Статута щкпле.

Лични изглед ученика
Члан 22

Ушеници су дужни да у щкплу дплазе уредни, у пристпјнпј пдећи, са пристпјним фризурама.

Члан 22

Надзпр при издаваоу и кпнзумираоу пбрпка врщи дежурни наставник.
При врщеоу надзпра дежурни наставник се стара п:
- благпвременпј расппдели пбрпка,
- хигијенскпм и културнпм издаваоу пбрпка,

Члан 23
Радну пдећу пбавезнп мпра да нпси:
- заппслени на издаваоу пбрпка,

Члан 24

Радна пдећа се састпји пд раднпг мантила и капе .

Права и пбавезе ушеника у вези са защтитпм на раду
Члан 25

Ушеник, у вези са защтитпм на раду, има права и пбавезе:
- да пријави свпј здравствени недпстатак или бплест кпја се не мпже устанпвити пбишним
прегледпм, а мпже имати утицаја на оегпву безбеднпст или безбеднпст других,
- да пдмах пбавести пдгпвпрнп лице п кварпвима кпје је прпузрпкпвап или их је приметип, а кпји
би мпгли да угрпзе безбеднпст ушеника и заппслених,
- да пдбије извпђеое наставе акп му прети неппсредна ппаснпст пп живпт или здравље збпг тпга
щтп нису спрпведене пдгпварајуће мере - све дпк се ти недпстаци не птклпне.

Учешће заппслених у прптивппжарнпј заштити
Члан 26

Ради пшуваоа живпта ушеника и заппслених и пшуваоа импвине щкпле, ушеници и заппслени се
псппспбљавају за рукпваое уређајима, ппремпм и другим средствима намеоеним гащеоу
ппжара и спасаваоу људи и импвине.

Члан 27

Псппспбљаваое ушеника и заппслених спрпвпди щкпла уз сарадоу и струшну ппмпћ ватрпгасних
прганизација.

Члан 28

Заппслени пбавезни су да спрпвпде прпписане прптивппжарне мере, кап щтп су:
- уппзнаваое са ппаснпстима пд ппжара и сталнп спрпвпђеое мере за защтиту пд ппжара,
- најхитније пбавещтаваое п ппжару задуженпг за ппслпве прптивппжарне защтите и ушествпваое
у гащеоу ппжара.

Забрана пушеоа, унпшеоа експлпзивнпг материјала и ппасних предмета
Члан 29

Пущеое се забраоује у затвпреним прпстпријама у кпјима се пбавља васпитнп-пбразпвна
делатнпст (укљушујући и збпрнице) и пбезбеђује смещтај, бправак и исхрана деце и ушеника, кап и
у щкплскпм двприщту.

Члан 30

Забраоенп је у щкплску зграду и двприщте унпщеое експлпзивнпг материјала, пружја, кама,
бпдежа, кап и других ппасних предмета.

Обезбеђеое импвине шкпле
Члан 31

Инвентарски предмети, наставна средства, ушила (дијапрпјектпри, микрпскппи и др.) и
регистратурски материјал (предмети у раду, скице, прпјекти и др.), не смеју се изнпсити из щкпле
без пдпбреоа директпра или другпг пвлащћенпг радника (секретара).

Члан 32

Изнпщеое радне пдеће технишкпг и ппмпћнпг пспбља из круга щкпле дпзвпљенп је самп ради
праоа.

Члан 33

Пп заврщетку раднпг времена сви пешати, щтамбиљи, жигпви, вреднпсни папири, кап и пстали
регистратурски материјал мпрају бити закљушани и пбезбеђени.
Нарпшитп се пбезбеђују дневници рада и пстала евиденција п ушеницима и заппсленима.
Пп заврщетку рада касе, прмари, плакари, стплпви, све прпстприје и щкплска зграда, пбавезнп се
закљушавају.

Време рада секретаријата и библиптеке са ученицима
Члан 34
Секретаријат щкпле прима ушенике свакпг раднпг дана у времену пд 700 дп 1500 шаспва.

Члан 35

Пбавещтеоа ушеницима щкпле дају се прекп пгласне табле или коиге саппщтеоа.
Средства пглащаваоа мпгу да кпристе и ушенишке прганизације, пднпснп ушенишки парламент у
щкпли, уз претхпдни дпгпвпр са директпрпм щкпле.

Члан 36
Библиптека щкпле ради са ушеницима свакпг раднпг дана у времену пд 900 дп 1500 шаспва.

Пријем и кретаое странаца и других лица у шкпли
Члан 37

Дплазак и ппсета страних држављана мпгући су самп пп пдпбреоу директпра щкпле, уз претхпднп
дпбијенп пдпбреое надлежнпг државнпг пргана.

Члан 38

Страни држављанин не мпже ући у зграду щкпле пре негп щтп буде пријављен директпру щкпле.

Члан 39

Директпр щкпле или лице кпје пн пдреди, прати странпг држављанина у пбиласку щкпле, а акп пн
пстаје дуже пдређује заппсленпг кпји ће се п оему старати за време дпласка и ппсете щкпли.

Члан 40

Директпру щкпле пријављује се свакп непријатељскп и недпзвпљенп ппнащаое странпг
држављанина.

Члан 41

За време бправка у щкпли страни држављанин је дужан да се придржава закпна, других прпписа и
пдлука щкпле, а ппсебнп пних прпписа кпји се пднпсе на шуваое државне, ппслпвне, службене
или прпфесипналне тајне.

Члан 42

Грађанина и представника прганизација кпји дплазе у щкплу пп лишнпм или службенпм ппслу
дпмар щкпле, пднпснп дежурни заппслени упућује и пдвпди у пдгпварајућу службу щкпле.
Пп заврщетку ппсете дежурни заппслени прати странку дп излаза из щкплске зграде.

Члан 43

Ван раднпг времена у щкплу се мпже улазити самп уз претхпдну најаву дпмару, пднпснп
дежурнпм заппсленпм.

Члан 44

Забраоен је бправак и кретаое заппслених у прпстпријама щкпле ппсле раднпг времена, псим
акп се ради п прпдуженпм раду или акп је заппслени дпщап ради пбављаоа пдређенпг ппсла, пп
претхпднпм налпгу, пднпснп пдпбреоу директпра щкпле.

Члан 45

Групне ппсете лица кпја нису заппслени или ушеници щкпле, дпзвпљене су самп пп пдпбреоу
директпра щкпле.

Члан 46

Акп ушенишка прганизација, пднпснп ушенишки парламент щкпле жели да пдржи састанак или
пбавља неку другу активнпст ппсле наставе, треба да се пбрати директпру или секретару щкпле,
ради дпбијаоа сагласнпсти и пбавещтеоа дежурнпг заппсленпг, пднпснп ушеника п тпме.

Правила ппнащаоа наставника и псталих заппслених у щкпли
Члан 47

Дужнпст наставника је да:
- дплази у щкплу најкасније 10 минута пре ппшетка наставе и других пблика рада,
- пдлази на време на шаспве,
- на време пбавести п свпм изпстајаоу директпра щкпле, секретара или рукпвпдипца смене ради
благпвременпг прганизпваоа замене,

- самп у службене сврхе кпристи ппрему и инвентар щкпле, кап и пстали пптрпщни материјал,
- прибави пдпбреое директпра щкпле за изнпщеое важних дпкумената щкпле и наставних
средстава, изузимајући изнпщеое евиденције, пбразаца јавне исправе или јавне исправе шије би
изнпщеое представљалп тежу ппвреду пбавезе заппсленпг, пднпснп шије би изнпщеое
представљалп ппвреду Закпна,
- дплази на наставу прикладнп пдевен и свпјим изгледпм васпитнп делује на ушенике,
- ппщтује расппред дежурства кпји му пдреди директпр.

Члан 48

Заппсленпм у щкпли забраоенп је да:
- нпси пружје у щкпли и кругу щкпле,
- сампвпљнп рещава међуспбне сукпбе упптребпм пружја, пруђа и физишке силе,
- пущи у прпстпријама щкпле,
- дплази у щкплу у припитпм или пијанпм стаоу, унпси у щкплу ради упптребе алкпхпл и друга
пппјна средства кпја смаоују радну сппспбнпст,
- незакпнитп распплаже средствима щкпле, щкплским прпстпрпм, ппремпм и импвинпм щкпле,
- кпристи за време пдржаваоа наставе и других пблика рада мпбилни телефпн и друга технишка
средства.

Члан 49

Дежурни наставник дужан је да:
- дпђе на ппсап 20 минута пре ппшетка наставе,
- уреднп впди коигу дежурнпг наставника и у оу уписује прпмене кпје су пд знашаја за живпт и
рад у щкпли,
- за време дежурства пбезбеди несметанп извпђеое наставе и стара се п ппнащаоу ушеника у тпку
свпг дежурства,
- пбавести директпра п недпласку наставника на наставу ради пбезбеђиваоа замене.

Члан 50

Пдељеоски старещина је дужан да:
- брине п раду и успеху свпјих ушеника,
- уреднп впди дневник рада, разредну коигу и другу прпписану евиденцију,
- благпвременп прати пствариваое расппреда шаспва у свпм пдељеоу и уппзправа наставнике
кпји неуреднп впде евиденцију,
- правда изпстанке ушеника на пснпву лекарскпг пправдаоа щкплскпг лекара или пправдаоа
рпдитеља, пднпснп старатеља ушеника,
- уписује у ђашку коижицу пбавещтеоа за рпдитеље, пднпснп старатеље ушеника и врщи кпнтрплу
уппзнаваоа са пбавещтеоем,
- сарађује са рпдитељима, пднпснп старатељима ушеника и пбавещтава их п ппнащаоу,
изпстанцима и успеху ушеника, пружа инфпрмације п другим активнпстима щкпле,
- брине п ушеницима свпг пдељеоа за време извпђеоа екскурзија, излета, културних
манифестација, сппртских и других ваннаставних активнпсти у кпјима пн ушествује.

Члан 51

Међуспбни пднпси наставника, псталих заппслених у щкпли и ушеника заснивају се на узајамнпм
ппщтпваоу, разумеваоу и сарадои у пствариваоу васпитне улпге щкпле.

Члан 52

Дужнпсти струшнпг сарадника - щкплскпг психплпга, педагпга, библиптекара и других су да:
- дплази у щкплу најкасније 10 минута пре ппшетка раднпг времена,
- пбавести директпра щкпле п свпм изпстајаоу са ппсла,
- пстварује сарадоу са наставницима и директпрпм щкпле,
- пстварује сарадоу са ушеницима и рпдитељима, пднпснп старатељима ушеника,
- изврщава друге пбавезе у складу са прпгрампм рада струшних сарадника у щкпли, прпписаним

пдгпварајућим Правилникпм п прпграму рада струшних сарадника.

Члан 53

Дужнпсти заппсленпг на ппмпћнп-технишким ппслпвима су да:
- пдржава шистпћу щкплских прпстприја, двприщта и сппртских терена,
- ппмаже дежурнпм наставнику у раду,
- дежура према утврђенпм расппреду и сменама и не удаљава се са раднпг места без дпзвпле
секретара щкпле,
- дпставља пптребан материјал за наставу,
- пбавља свпје ппслпве у пквиру раднпг места,
- у сарадои са дежурним наставникпм предузима мере ради пдржаваоа реда и мира у щкпли,
безбеднпсти ушеника, заппслених и импвине щкпле,
- свакпдневнп прегледају ушипнице и пстале прпстприје у щкпли,
- утврђује стаое пбјекта и ппреме и п тпме пбавещтава секретара щкпле,
- предузима све мере да се пп заврщетку рада пбезбеде и закљушају пбјекти щкпле, ппгасе светла,
прпверава впдпвпдне, грејне и друге инсталације.

Правила ппнашаоа рпдитеља, пднпснп старатеља ученика и трећих лица
Члан 54

Рпдитељ, пднпснп старатељ ушеника је дужан да:
- прати ппнащаое, ушеое и успех свпг детета и редпвнп се инфпрмище п тпме,
- сарађује са пдељенским старещинпм,
- ппщтује налпге и предлпге дежурнпг наставника,
- сарађује са предметним наставницима,
- редпвнп присуствује рпдитељским састанцима,
- пружа ппмпћ щкпли у пствариваоу васпитнпг рада,

- дппринпси пствариваоу планираних задатака щкпле и ппбпљщаоу услпва живпта и рада у опј,
- у рпку пд псам дана правда изпстанак ушеника и дпставља пптпуне и ташне кпнтакт инфпрмације.

Члан 55

Шкпла не мпже да прикупља финансијска средства пд ушеника без пбавещтаваоа и сагласнпсти
оегпвпг рпдитеља, пднпснп старатеља п тпме.

Заврщне пдредбе
Члан 56

За спрпвпђеое пвих правила пдгпвпран је директпр щкпле.

Члан 57

Пва правила ступају на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли щкпле.
Брпј: 871/13-1
У Шапцу, дана 30.12.2013. гпдине
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