ОСНОВНА ШКОЛА ''ЛЕЛА ПОПОВИЋ'' МИЉКОВАЦ
Извод из Правила понашања у Основној школи ''Лела Поповић'' у Миљковцу

КУЋНИ РЕД
1. ВРЕМЕ ДОЛАСКА У ШКОЛУ
а) ученика - 15 минута пре почетка наставе
б) наставника - 15 минута пре почетка наставе – ако се наставник не појави 5
минута од почетка часа, редар обавештава директора, педагога,
одсутном наставнику се организује замена , а ако то није могуће, ученици
добијају друго задужење. Редари одржавају ред у одсуству наставника.
в) дежурних наставника - 8,00. по доласку аутобуса
2. ТРАЈАЊЕ ЧАСОВА И ОДМОРА
Час траје 45 минута, велики одмор 15 минута ( после 2.часа), а остали,
мали одмори по 5 минута . Улазак у зграду 8.00 -одн.по доласку аутобуса.
1. час 8.15 – 9.00
2. час 9.05 – 09:50
3. час 10.05 – 10.50
4. час 10.55 – 11.40
5. час 11.45 – 12.30
6. час 12.35 – 13.20
7. час 13.25 – 14.10

3. Ученичка правила су :
 Слушају и поштују једни друге
 Решавају проблеме разговором, а не насиљем
 Чувају школску имовину и ствари других ученика
 Прихватају друге иако се разликују од њих
 Труде се да нађу заједничко решење.
4. ДУЖНОСТИ РЕДАРА
∗ Бришу таблу, доносе креде
* чува личне предмете, књиге и прибор ученика, као и да се стара о хигијени
учионице, отварају прозоре, проветравају учионицу
∗ Одржавају ред док наставник не дође и пријављују недолазак наставника
након 5 минута од почетка часа
∗ Пријављују дежурном наставнику или дежурном ученику штету коју
примете у учионици
∗ Пријављују одсутне ученике
∗ Доносе наставна средства по налогу предметног наставника и све остало за
шта их наставник задужи, осим дневника
∗ Последњи излазе из учионице и заборављене ствари остављају код
спремачица
5. ДУЖНОСТИ ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА
 Раније долазе у школу 8,00 одн. по доласку аутобуса
 Придржавају се распореда и времена дежурства
 Брину о безбедности ученика за време одмора и одржавају ред у школи
као и несметано извођење наставе
 не задржавају се у зборници, већ на месту свог дежурства

 Уколико је неки од дежурних наставника одсутан, налази му се
заменамеђу колегама
 обавести директора и руководиоца актива о недоласку наставника на
наставу, ради обезбеђења замене одсутног наставника,
 води уредно књигу дежурног наставника и у њу уписује промене које су
од значаја за живот и рад Школе;
6. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
 Сарадња са родитељима у просторијама школе остварује се кроз следеће
активности:
 присуство родитељским састанцима у време заказано од стране
разредних старешина
 долазак код разредног старешине због правдања изостанака свог детета
 долазак код предметних наставника на Дан отворених врата у за то
предвиђеним терминима
 присуство дисциплинском поступку који је покренут против ученика
школе чији су родитељ или старатељ а по обавештењу које су добили од
школе
 присуство седницама Савета родитеља или Тима за сарадњу са
родитељима уколико су њихов члан
 долазак код стручних сарадника, секретара школе и рачуноводства по
потреби, а у предвиђено време
 подношење захтева за заштиту права ученика управи школе
 подношење различитих предлога и иницијатива
7. РАДНО ВРЕМЕ СЕКРЕТАРИЈАТА И ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ СА УЧЕНИЦИМА
И РОДИТЕЉИМА
Секретар и шеф рачуноводства раде у са ученицима и родитељима и то од
8.00 до14.00.

8. ИЗГЛЕД И ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА
Ученици треба да долазе у школу:
 Уредни ( да воде рачуна о личној хигијени)
 У пристојној одећи, у складу са својим узрастом
Дечаци не смеју да носе :
 - шорц - мајице на бретеле - папуче за плажу,јапанке - капе/качкете
,капуљаче/на часу - навијачка обележја/шалове,капе/ у школи тетоваже и пирсинг
 Девојчице не смеју да носе :
 - шорц - непримерено кратке сукње / од V – VIII разреда / дужине : 4
прста водоравно изнад колена / - кратке мајце које откривају
слабински део тела ,мајце са дубоким деколтеом,мајце са танким
бретелама,голих леђа и рамена , - обућу са високим потпетицама папуче за плажу,јапанке - мараме на глави/на часу/ - провидне и
затегнуте одевне предмете - тетоваже и пирсинг - накит претераних
димензија и у претераним количинама .
 Дечаци не смеју да долазе у школу :
 - дуге ,распуштене и неуредне косе / ако је дуга коса мора бити уредно
везана,шишке не смеју упадати у очи / - обојене косе .
 Девојчице не смеју да долазе у школу :
 - дуге ,распуштене и неуредне косе / ако је дуга коса мора бити уредно
везана,шишке не смеју упадати у очи,коса не сме падати на клупу у
току рада / - обојене косе - нашминкане нападно и непримерене свом
узрасту - предугачких или намазаних ноктију
РАЗЛИКА ИЗМЕЂУ ВЕЧЕРЊЕГ ОДЕВАЊА И ОДЕВАЊА У ШКОЛИ МОРА ДА
ПОСТОЈИ!
9. ОДСУСТВО УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ
Одсуство ученика са наставе је оправдано у следећим случајевима:
1) Због болести, уз лекарско оправдање, најкасније у року од 8 дана од

повратка ученика у школу
2) Учествовање на такмичењу, уз пријављивање од стране предметног
наставника разредном старешини
3) Породични важни догађаји (венчање, слава, сахрана), у трајању од 1 дана,
уз усмено оправдање родитеља у року од 3 дана
4) Неко друго задужење по налогу предметног наставника уз сагласност
разредног старешине
Неоправдано одсуствовање ученика са наставе је у следећим случајевима:
1) Непријављено одсуствовање са часова или прекорачење рокова за
оправдавање изостанака
2) Неприсуствовање на часовима, уз боравак у школи или школском
дворишту
3) Кашњење на час без објашњења и оправдања
4) Самоиницијативно напуштање часа
10. ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ЕКСКУРЗИЈА, ИЗЛЕТА,
РЕКРЕАТИВНЕ НАСТАВЕ
• Културно и пристојно понашање:
• Говорити културним тоном ( без вике)
• Културно се обраћати друговима, наставницима, непознатим људима,
возачу аутобуса ( без псовки и увреда)
• Не бацати отпатке по аутобусу ( бацати их у кесу, корпу...)
• Не уништавати културно-историјске знаменитости

• Бити прикладно одевен
• Не тући се
11. ПОНАШАЊЕ ЗА ВРЕМЕ МАТУРСКЕ ВЕЧЕРИ
Поштовање старијих
Пристојно понашање (без агресивног рушилачког понашања ломљења,
туче итд.)
12.ЗАБРАНА КОРИШЋЕЊА МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА
Забрањена је употреба мобилних телефона од стране ученика и наставника
за време трајања часова. Мобилни телефон се може користити за време
одмора.

13. ПРИДРЖАВАЊЕ КУЋНОГ РЕДА
Ученици су дужни да се придржавају правила из овог Кућног реда На
часовима
одељењског
старешине
и
састанцима
Ученичког
парламентаразматра се примена Кућног реда За кршење Кућног реда
ученицима се може смањити оцена из владања . За теже прекршаје Кућног
реда и друге повреде обавеза ученика предвиђених Статутом школе
спроводи се поступак утврђивања одговорности пред одељењским
старешином или дисциплинском комисијом када се могу изрећи мере
опомене, укора одељењског старешине, укора директора или Наставничког
већа.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ
Драгана Ђорђевић

