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II    ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 

 

Права ученика 

 
Члан 8. 

 Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним 

уговорима,   законом и  општим актом  а Школа , односно сви запослени дужни су да 

обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на: 

1) квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и 

циљева,  

2) уважавање личности, 

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и 

њихову афирмацију, 

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и вређања 

угледа ,части и достојанстава личности, 

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за образовање и 

васпитање,  

6) информације о правима и обавезама,  

7) учествовање у раду органа школе, у складу са законом и општим актом,  

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког 

парламента,  

9) јавност и образложење оцене и подношење приговора на оцену и испит, 

10) покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-

васпитном процесу уколико права нису остварена;  

11) заштиту и правично поступање Школе  према детету и ученику;  

12) стипендију, кредит, смештај и исхрану у дому ученика,  

13) друга права у области образовања и васпитања, у складу са законом.  

Члан 9. 

Ученик, родитељ, односно други законски заступник детета и ученика може да 

поднесе писмену пријаву директору Школе у случају повреде права ученика  или 

непримереног понашања запослених према детету и ученику, у складу са општим 

актом Школе, у року од осам дана од дана сазнања о повреди права.  

Запослени у Школи дужан је да одмах по сазнању, а најкасније наредног радног 

дана, поднесе писмену пријаву директору да је учињена повреда права детета и 

ученика.  



Директор је дужан да пријаву размотри и да, уз консултацију са учеником и 

родитељем, односно другим законским заступником детета и ученика, као и 

запосленим одлучи и предузме одговарајуће мере, у року од осам дана од дана пријема 

пријаве.  

Обавезе ученика 

  Члан 10. 

У остваривању својих права ученик не сме да угрожава друге у остваривању права.  

Ученик има обавезу да:  

1) редовно похађа наставу и извршава школске обавезе;  

2) поштује правила понашања у школи, одлуке директора и органа школе;  

3) долази у школу најкасније 10 минута пре почетка часа , а после знака за почетак 

наставе буде на свом месту ,спреман за њен почетак; 

4) ради на усвајању знања, вештина и ставова утврђених школским програмом, прати 

сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље, односно друге 

законске заступнике;  

5) не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника;  

6)  поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи;  

7)  благовремено,  правда изостанке; 

8)  чува имовину школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија;  

9)  стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке 

етике.  

10)   да се понаша примерено ; 

11)  да у школу долази примерено обучен; 

 

 

Члан 11. 

 
Непримерним понашањем ученика подразумева се: 

 седење и лежање по поду и по степеницама; 

 шарање по зидовима и школском намештају; 

 коришћење електронских уређаја за слушање музике на часу; 

 излажење са часова без дозволе наставника; 

 увођење животиња у просторије школе; 

 конзумирање хране на часу; 

 остављање смећа по школи; 

 бацање пикаваца испред школе; 

 коришћење електронских медија и друштвених мрежа на начин којим се вређају 

и омаловажавају други ученици и запослени у школи; 

 увођење трећих лица у школу и на наставу без дозволе; 

 злоупотреба пиротехничких средстава; 

 непотребно задржавање по ходницима школе и прављење буке; 

 употреба непристојног речника (псовање) 

Непримерним облачењем  ученика подразумева се: 

 ношење шортса, бермуда и прекратких сукања (краћих од 20 cm изнад колена); 



 мајице на бретеле, мајице са дубљим изрезом, провидне чипкасте мајице и 

мајице које  не покривају стомак; 

 ношење капа, качкета и капуљача на глави на часу; 

 поцепане фармерке уколико су превише поцепане и види се кожа; 

 гардероба са политичким обележјима; 

Уколико ученик дође у школу неприкладно одевен дежурни наставник или 

предметни наставник у сарадњи са одељенским старешином, помоћником 

директора или стручним сарадницима може да га врати кући. Ученик је дужан да се 

пристојно обуче и да се одмах врати у школу. За сваки час са којег одсуствује, 

ученик који је враћен добија неоправдани изостанак 

 

 

Члан 12. 

 

Односи међу  ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи 

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

опхођењу. 

   Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске 

заједнице уз посредовање одељењског старешине, стручног сарадника или директора 

 Текуће међусобне неспоразуме и сукобе, које нису у стању сами да разреше, 

решавају уз помоћ одељенског старешине, предметног наставника, стручног сарадника,  

дежурног наставника, помоћника директора или директора. 

Ученици треба да се пристојно понашају према наставницима, и осталим 

запосленима у школи. 

 Ученици се уждржавају  од коментарисања рада и понашања наставника, сем на 

одељенским састанцима са својим одељенским старешином , или у личним разговору 

са педагогом, психологом и  директором . 

 Међусобне неспоразуме наставника и ученика решава директор школе у 

сарадњи са психологом. 

Уколико се неспоразуме може решити на начин из предходног става овог члана, 

своје примедбе на рад наставника и запослених, ученици могу изнети пред ученички 

парламент или преко свог представника у Школском одбору. 

 

 

Члан 13. 

 

Школа похваљује ученике за њихов допринос у остваривању боље дисциплине 

на часу, за развијање међусобног односа ученика базираног на узајамном разумевању и 

сарадњи у одељењу или ван одељења као и развијање бољих међуљудских односа са 

другим ученицима , запосленима и другим лицима . 

 Ученике који постижу изузетне резултате у образовно васпитном процесу 

школа награђује на крају школске године сходно матетијалним, односно финансиским 

могућностима  у складу са законом и општим актима. 

 
Члан 14. 

Дужности редара су да : 

- припрема средства и услове за наставу, 

- обавештава наставнике о  одсуству ученика, 

- води рачуна о хигијени учионице, 



- пријављује свако оштећење школске или личне имовине, а посебно да пре 

почетка наставе, уочене недостатке пријави одељенском старешини или 

дежурном наставнику. 

Одговорност ученика 

 
Члан 15. 

 
 Ученику је у Школи забрањено : 

 

1) уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка или дописивање података у 

евиденцији коју води Школа или друга организација, односно орган;  

2) преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или орган, 

односно исправи коју изда друга организација;  
3) уништење или крађа имовине школе, привредног друштва, предузетника, ученика 

или запосленог;  
4) поседовање, подстрекавање, помагање, давање другом ученику и употреба 

алкохола, дувана, наркотичког средства или психоактивне супстанце;  
5) уношење у школу или другу организацију оружја, пиротехничког средства или 

другог предмета којим може да угрози или повреди друго лице;  
6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других 

ученика, наставника и запослених у школи, у школским и другим активностима које 
се остварују ван школе, а које школа организује и које доводи до њиховог физичког 
и психичког повређивања;  

7) употреба мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства у сврхе 
којима се угрожавају права других или у сврхе преваре у поступку оцењивања;  

8) неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада 
више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након 
писменог обавештавања родитеља, односно другог законског заступника од стране 
школе;  

9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом да 
су предузете неопходне мере из става 1. овог члана ради корекције понашања 
ученика.  

 

Члан 16. 

 

Према ученику који врши повреду правила понашања у Школи или не поштује одлуке 

директора и органа школе, неоправдано изостане са наставе пет часова, односно који 

својим понашањем угрожава друге у остваривању њихових права, школа ће уз учешће 

родитеља, односно другог законског заступника, појачати васпитни рад активностима: 

у оквиру одељењске заједнице, стручним радом одељењског старешине, педагога, 

психолога, посебних тимова, а када је то неопходно да сарађује са одговарајућим 

установама социјалне, односно здравствене заштите са циљем дефинисања и пружања 

подршке ученику у вези са променом његовог понашања.  

Ученик може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом 

школе, за тежу повреду обавезе која је у време извршења била прописана законом и за 

повреду забране : забрана дискриминације; забрана насиља, злостављања и 

занемаривања; и забрана  вређања угледа, части и достојанства личности .  



Ученик, родитељ, односно други законски заступник одговара за материјалну 

штету коју ученик нанесе Школи, намерно или из крајње непажње, у складу са 

законом.  

 

Члан 17. 

Ако ученик изостаје са наставе дуже од два дана одељенски старешина ће о 

томе обавестити родитеља, односно другог законског заступника. 

Родитељ, односно други законски заступник дужан је да  одмах, а најкасније у 

року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да присуствује настави о 

томе обавести Школу.  

Изостанке ученика са наставе до два дана највише два пута у полугодишту, 

правда на основу разговора са одељенским старешином родитељ ученика , односно 

други законски заступник, писменим захтевом за оправдање. 

 

Изостанке ученика са наставе  преко два дана, родитељ ученика , односно други 

законски заступник   правда најкасније у року од осам дана од дана престанка 

спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом 

релевантном документацијом (оправдањем спорстког клуба, фолклорног друштва, 

доказом о учешћу на такмичењу и сл.).  

 

Протеком рока од осам дана изостанци ученика ће  се сматрати неоправданим 

изостанцима.и одељенски старешина је дужан да их такве евидентира у дневник рада и 

о томе обавести родитеља односно старатеља ученика. 

 

 
IV   ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА, 

ОДНОСНО ДРУГОГ ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА 

И ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Члан 26. 

 
Родитељ ученика , односно други законски заступник дужан је да: 

1) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености 

ученика да присуствује настави о томе обавести школу;  

2) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка 

спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или 

другом релевантном документацијом;  

3) да на позив школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са 

учеником 

4) да поштује правила Школе, 

5) прати понашање , учење и успех свог детета , односно да се редовно 

информише о томе, 

6) сарађује са одељењским старешином,  

7) сарађује са предметним наставником , 



8) редовно присуствује родитељским састанцима , 

9) пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада, 

10) доприноси остваривању планираних задатака школе и побољшању услова рада 

Школе, 

11)   да долази у школу  прикладно обучени,  што не подразумева (ношење шортса, 

бермуда и кратких и тесних сукања (краћих од 10 цм. изнад колена), мајице на 

бретеле, мајице са дубљим изрезом, провидне чипкасте мајице и мајице које  не 

покривају стомак, изразито тесне панралоне, панталоне од коже, папуче и 

сандале на штикле, поцепане фармерке уколико су превише поцепане и види се 

кожа, гардероба са навијачким и политичким обележјима и сл.). 

Уколико родитељ дође у школу неприкладно одевен секретар школе у  сарадњи са 

директором ,помоћником директора може да му укаже на непримерено облачење и 

упути на то да ту непримерност отклони а одсуство запосленог са посла због из 

наведених разлога сматра се  неоправданим. 

 

Члан 27. 

 

Родитељ, односно други законски заступник детета одговоран је: 

1) за упис детета у предшколски припремни програм и упис детета у школу;  

2) за редовно похађање наставе;  

3) за редовно похађање припремне наставе;  

4) да повреду забране учињену од стране ученика;  

5) за теже повреде обавезе ученика;  

Родитељ односно други законски заступник дужан је да надокнади материјалну 

штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње непажње, у складу са законом.  

Школа подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно кривичну 

пријаву ради утврђивања одговорности родитеља, односно другог законског 

заступника.  

Члан 28. 

 

Родитељу, односно другом законском заступнику детета   и трећем лицу забрањено 

је да: 

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

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

Изузетак чине службена лица полиције док су на дужности и радници службе 

физичког обезбеђења школе 

- пуши у просторијама школе, 

- уноси, односно користи алкохол, опијате наркотичка средства и друга средства 

са психоактивним дејством, 

- самовољно решава међусобне сукобе или сукобе ученика употребом оружја, 

оруђа и физичке силе, 

- вулгарним и непристојним речима коминицира са ученицима, радницима школе 

или трећим лицима, 

- вређа или физички кажњава своје или другу децу у школи 

- врше политичку пропаганду међу ученицима и радницима школе у време 

извођења наставе у школе 

- афирмише рад секти 



- користи мобилни телефон за време одржавања родитељског састанка  других 

облика рада. 

 
 

 


