Сурчин, 2015.

1. ВРЕМЕ ДОЛАСКА У ШКОЛУ
 ученика - 15 минута пре почетка наставе ( довољно раније да се не закасни, а не прерано
како се не би правила гужва).
 наставника - 10 минута пре почетка наставе - ако се наставник не појави 5 минута од
почетка часа, редар обавештава директора/педагога/психолога, одсутном наставнику се
организује замена, а ако то није могуће, ученици добијају друго задужење. Редари
одржавају ред у одсуству наставника.
 дежурних наставника и ученика - 7.30 у преподневној смени и 13.00 у поподневној
смени.

2. ТРАЈАЊЕ ЧАСОВА И ОДМОРА
Час траје 45 минута, велики одмор 25 минута ( после 2. часа), а остали, мали одмори по 5.
минута. За време великог одмора ученици излазе напоље ( ако су временске прилике
непогодне, остају у ходнику); за време малих одмора ученици остају у учионици ( млађи) или
мењају учионицу - кабинет ( старији).

ПРЕПОДНЕВНА
СМЕНА

ПОПОДНЕВНА
СМЕНА

Улазак у зграду у
7.55

Улазак у зграду у
12.55

1. час 8.00 - 8.45

1. час 13.30 - 14.15

2. час 8.50 - 9.35

2. час 14.20 - 15.05

3. час 10.00 - 10.45

3. час 15.30 - 16.15

4. час 10.50 - 11.35

4. час 16.20 - 17.05

5. час 11.40 - 12.25

5. час 17.10 - 17.55

6. час 12.30 - 13.15

6. час 18.00 - 18.45

3. ДУЖНОСТИ РЕДАРА

 Бришу таблу.
 Сређују учионицу ( скупљају папириће, намештају клупе и столице ...).
 Пријављују недолазак наставника након 5 минута од почетка часа
дежурном наставнику или ученику.
 Доносе наставна средства по налогу предметног наставника
и све остало за шта их наставник задужи, осом дневника.
 Пријављују штету коју примете у учионици или на ходнику.
 Пријављују одсутне ученике.
 Последњи излазе из учионице и заборављене ствари остављају код теткица.

4. ДУЖНОСТИ ДЕЖУРНИХ УЧЕНИКА

 Дежурни ученици обавезни су да на место дежурства буду најмање 30 минута
пре почетка наставе - у 7.30 у преподневној смени и у 13.00 часова у
поподневној смени.
 О почетку свог дежурства обавештавају дежурног наставника од кога
преузимају књигу дежурства.
 Носе плочицу са обележјем ,, ДЕЖУРНИ УЧЕНИК".
 Дежурство се обавља у улазном холу Школе.
 Уредно воде књигу дежурства - уписују ко улази у Школу, код кога иде и
колико се задржава у Школи.
 Дежурног ученика упућује на дужност одељенски старешина који припрема
распоред ученика из свог одељења.
 Праћење дежурства дежурног ученика обављају дежурни наставници, а по
потреби директор и педагошко-психолошка служба.
 Дежурство обавља један дежурни ученик VII и VIII разреда.
 Посетиоце прати до зборнице или простора предвиђеног за пријем родитеља.
 Позивају наставника из зборнице и обавештавају га о посети која је њему
намењена.
 Одржавају ред у холу за време трајања часа.
 Увек мора да буде бар ЈЕДАН дежурни ученик на месту дежурства, а у случају
писмених провера траже замену од ученика из других одељења за тај час.
 Помаже у раду дежурним наставницима, нарочито за време великог одмора и не
напуштају место дежурства.
 Одговорно обавља задатке које му повери дежурни наставник или директор
Школе.
 Упозорава друге ученике да није дозвољено окупљање око места предвиђеног за
дежурне ученике.
 Траже помоћ дежурних наставника, помоћно-техничког особља или стручних
сарадника ако наиђу на неки проблем који не могу сами да реше.
 За дежурног ученика не може бити предложен ученик који има
смањену оцену из владања и негативне оцене.
 Ученици који се не придржавају правила током дежурства неће
моћи поново да обављају ту дужност у току текуће школске године.

5. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА
 Ученик је дужан да редовно похађа наставу.
 У школу долази на време, најкасније 10 минута пре почетка наставе.
 Ученик је дужан да пажљиво прати наставу и активно учествује у њој.
 Свакодневна обавеза ученика је доношење потребног прибора и опреме и извршавање школских
обавеза.
 Ученици су дужни да воде рачуна о хигијени просторије у којој се реализује настава, ходнику и
дворишту Школе.
 Ко ужина у трпезарији, води рачуна о томе да не оставља смеће иза себе.
 Ученик не може да напусти час или школу без дозволе наставника.
 Ученик је дужан да у Школу долази прикладно обучен у складу са својим годинама.
 Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, шортсевима, мајицама на бретеле и са великим
деколтеом, откривеног стомака; непристојне су ципеле и сандале на штикле и јапанке; пристојног
личног изгледа: без шминке, без дугих и офарбаних ноктију, без скупоценог накита.
 Ученик проблеме решава разговором, без свађе и туче.
 Реч тражи подизањем руке и чека да га наставник прозове.
 Ученик комуницира са вршњацима, запосленима са уважавањем( директорoм, наставницима,
стручним сарадницима, административно-финансијском службом, теткицама и домарима).
 Сваки ученик је дужан да пријави инциденте или активности које могу да доведу до ометања
сигурности било којег ученика у Школи.
 Непримерено је јести и пити за време часа, жвакати жваку.
 Забрањена је употреба мобилног телефона од стране
ученика за време трајања часова. Мобилни телефон се
може користити за време одмора.
 Доношење личних ствари (мобилних телефона, новца,
накита...) у Школу је оговорност ученика.
 Ученик је дужан да чува школску имовину, одговара за
материјалну штету коју нанесе намерно или непажњом.

6. ОДСУСТВО УЧЕНИКА СА НАСТАВЕ
Одсуство ученика са наставе је оправдано у следећим случајевима:
 због болести, уз лекарско оправдање, најкасније у року од 8 дана од
повратка ученика у школу,
 учествовање на такмичењу, уз пријављивање од стране предметног
наставника разредном старешини,
 породични важни догађаји (венчање, слава, сахрана), у трајању од 1 дана,
уз усмено оправдање родитеља у року од 3 дана,
 кашњење на час до 15 минута уз објашњење ученика и додатно оправдање
родитеља или предметног наставника разредном старешини,
 неко друго задужење по налогу предметног наставника уз сагласност
разредног старешине.
Неоправдано одсуствовање ученика са наставе је у следећим случајевима:
 непријављено одсуствовање са часова или прекорачење рокова за
оправдавање изостанака,
 неприсуствовање на часовима, уз боравак у школи или школском дворишту,
 кашњење на час без објашњења и оправдања,
 самоиницијативно напуштање часа.
7. 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.

8. 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 жврљати по аутобусу.
Не уништавати културно-историјске
знаменитости.
Бити прикладно одевен.
Не тући се.

9. ДУЖНОСТИ ДЕЖУРНИХ НАСТАВНИКА











Раније долазе у школу ( 7.30 у преподневној смени и 13.00 у поподневној смени)
Придржавају се распореда и времена дежурства.
Брину о безбедности ученика за време одмора и одржавају ред у Школи.
Уредно воде књигу дежурства.
Потписују се и уписују време свог дежурства (главни дежурни), као и дежурство осталих
наставника за тај дан.
Уписује одсутне наставнике и замене.
Уписује имена дежурних ученика.
Уписују сва важна дешавања у школи и све инциденте и начињене штете.
Договарају се о враћању и преузимању дневника са колегама са спрата и не задржавају се у
зборници, већ на месту свог дежурства.
Уколико је неки наставник одсутан, налази му се замена међу колегама.

10. КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

 Уласком у Школу поштују Кућни ред Школе.
 При уласку у Школу пријављују се дежурном ученику.
 Поштују своје време и време других поштовањем термина за пријем






родитеља - Дан отворених врата.
На примерен начин комуницирају са особљем школе и адекватно се
понашају у Школи.
Благовремено информишу наставно особље о свим битним
чињеницама везаним за своје дете (оцене, понашање, изостанци...).
Не смеју дозволити да игноришу потенцијалне проблеме своје деце и
да не реагују превентивно и благовремено.
Учествују у одлукама које се тичу њихове деце тако што редовно
присуствују седницама Савета родитеља.
Редовно присуствују родитељским састанцима у време заказано од
стране разредних старешина.

11. КОДЕКС ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА
 Наставник је обавезан да савесно и одговорно обавља
образовно-васпитни рад у школи.
 Наставник је обавезан да на радно место дође најкасније
10 минута пре почетка часа.
 Дежурни наставник долази у школу 30 минута пре
почетка смене и дежурство савесно обавља.
 Наставик је обавезан да присуствује свим седницама
Одељенских и Наставничких већа, као и седницама
стручних већа стручних актива и тимова чији је члан.
 Благовремено најављује изостанак са наставе, да би се на
време организовала настава.
 Наставник је обавезан да реализује ваннаставне
активности (допунска и додатна настава) у складу са
решењем о четрдесеточасовној радној недељи.
 Наставник поштује личност ученика, подржава га,
саветује и усмерава.
 Наставник оцењује ученике поштујући Правилник о
оцењивању у основној школи.
 Наставник је дужан да ученику оцену увек саопштава јавно уз одговарајуће
образложење.
 Наставник на час одлази непосредно после звона.
 Захтева од ученика одржавање чистоће учионица, ходника, дворишта као и
чување школског инвентара.
 Наставник чува пословну тајну када је то у интересу ученика, наставника и
Школе.
 Облачи се примерено установи у којој ради.
 Комуникација наставника са родитељима је професионална, коректна и
конкретна. Наставник није у обавези да прими родитеља који је дошао ван
термина за пријем.
 Наставник прихвата разлике поштујући личност и физички интегритет оних
који у школи уче и раде.
 Радно време секретеријата и рачуноводтсва са ученицима и родитељима од
8.00 до 15.00 часова.
 Радно време предагошко-психолошке службе :
 Преподневна смена од 8.00 до 14.00 часова.
 Поподневна смена од 13.00 до 19.00 часова.
 Радно време библиотеке од 9.00 до 15.00 часова.

12. 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,
 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.

13. ПРИДРЖАВАЊЕ КУЋНОГ РЕДА ШКОЛЕ

 Ученици су дужни да се придржавају правила из овог Кућног реда.
 На часовима одељењског старешине и састанцима Ученичког парламента разматра
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
Светлана Јовановић

