ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА
Члан 22.
Ученик је обавезан да:
1) се придржава Правила и других општих аката Школе у
просторијама Школе и школском дворишту, на другом месту на којем се
изводи образовно-васпитни рад, као и на путу између куће и Школе;
2) се придржава одлука органа Школе;
3) поступа по налогу директора, помоћника директора, наставника и
стручних сарадника;
4) се за решавање проблема у односима са другим ученицима,
наставницима, родитељима ученика или трећим лицима обраћа дежурном
наставнику или одељењском старешини, а по потреби и другим лицима
запосленим у Школи;
5) у учионицу уђе пре наставника;
6) устаје када у учионицу улази наставник или други запослени у
Школи;
7) редовно похађа наставу и друге облике образовно-васпитног
рада и да уредно извршава своје школске обавезе.
8) не касни на наставу нити на друге облике образовно-васпитног
рада. Само у случају изненадне болести или повреде, ученик може тражити
да напусти наставу;
9) за време одмора поједе ужину. Једење и пијење на часу није
допуштено;
10) за време одмора обавља физиолошке потребе. Само у изузетним
случајевима може за време часа тражити да изађе у тоалет;
11) има сав потребан прибор или опрему на часу и да савесно ради
на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школских
програмом;
12) прати сопствени напредак и да извештава о томе наставнике и
родитеље, односно старатеље;
13) у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без
коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика
помоћи;
14) не омета извођење наставе причањем, шушкањем, смехом,
окретањем, устајањем, ходањем, добацивањем и сл.и да не напушта час или
други облик образовно-васпитног рада без претходног одобрења наставника;
15) поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених
у Школи;

16) се уљудно понаша према другим ученицима, запосленима у
Школи, родитељима ученика и трећим лицима;
17) се пристојно облачи (Непристојно је долазити у прекратким
сукњама, шорцевима, мајицама на бретеле и са великим деколтеима,
откривеног стомака, прозирне одеће, нечисте и неуредне одеће, нечисте и
неуредне косе, офарбане косе и с пирсингом );
18) благовремено правда изостанке;
19) чува имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских
просторија и школског дворишта;
20) чува скупоцене предмете, телефоне и новац ако их доносе у
Школу. Доношење скупоцених предмета и новца у Школу је одговорност
ученика;
21) се стара о очувању животне средине и да се понаша у складу с
правилима еколошке етике;
22) се уздржава од уношења било каквих измена у школској
евиденцији;
23) за време образовно-васпитног рада поштује забрану употребе
мобилног телефона и свих других средстава којима се може ометати рад;
24) у згради Школе и школском дворишту, за време обављања
образовно-васпитног рада ван зграде Школе и школског дворишта, као ни на
путу између куће и Школе, не носеи оружје или друга опасна средства
којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља
ученика и трећих лица или се може нанети материјална штета;
25) се уздржава од изазивања туче и учествовања у тучи;
26) се уздржава од изражавања националне, расне и верске
нетрпељивости.
Члан 23.
Ученику у Школи је забрањено да:
1) се задржава у ходницима након звона за почетак часа;
2) се задржава у учионицама других разреда без разлога;
3) пише, црта, шкраба, резбари по школским клупама, столицама и
зидовима Школе;
4) улази у наставничку канцеларију и друге службене просторије
Школе без позива, односно одобрења;
5) стоји на прозору, довикује с прозора или баца било шта кроз
прозор;
6) улази у свлачионице и тоалете ученика супротног пола;

7) непрописно користи течни сапун и папирне убрусе у тоалету
Школе (просипа течни сапун из апарата за течни сапун по поду тоалета и
баца неупотребљене папирне убрусе по поду тоалета);
8) да убацује пластичне чаше, флаше, крпе и друге предмете у
канализационе одводе и тиме проузрокује зачепљење истих;
9) жваће жвакаћу гуму и грицка семенке у школским просторијама;
10) испољава нерасположења према насатвницима и осталом
школском особљу;
11) вређа наставнике, ученике и друге запослене у Школи;
12) користи цигарете у школској згради, школском дворишту и
улици испред Школе;
13) користи алкохол и долази у Школу у алкохолисаном стању;
14) користи дроге и долази у Школу под њиховим утицајем;
15) изазива буку и неред, да се свађа и вређа ученике, изазива туче
и учествује у тучи и да врши било који вид насилног понашања;
16) уноси у Школу петарде, предмете са оштрим сечивом, убодне
или друге предмете који могу повредити ученике и угрозити општу
сигурност и доноси било какве предмете који нису потребни на настави.

Члан 24.
Настава у првој смени почиње у 8.00 и траје до 13.10 часова, а у другој
почиње у 14.00 и траје до 19.10 часова. Ученици су дужни долазити на
наставу према важећем распореду часова.
Ученици долазе у школу најмање 10 минута пре почетка наставе или
другог облика васпитно-образовног рада.
Члан 25.
На звук првог звона, ученици су обавезни да, разврстани по одељењима
буду спремни за улазак у Школу.
За време хладног или кишовитог времена ученици, у складу са одлуком
дежурног наставника, улазе у хол школе и ту чекају прво звоно.
Ако се час не одржава у учионици, ученици одлазе испред просторије у
којој ће се одржати час - настава (на пример: фискултурна сала,
школска,кабинети, и др.) и тамо чекају наставника.
Са доласком предметног наставника ученици могу ући у одређену
просторију и у миру се припремити за почетак часа.

Члан 26.
Ако ученик закасни не сме се задржавати у ходницима, дворишту,
санитарним просторијама и другим деловима школске зграде, већ одмах
улази у учионицу или другу просторију у којој се изводи настава његовог
одељења.
После јављања наставнику и пружања обавештења о разлогу
закашњења, по одобрењу наставника, ученик одлази на своје место.
За време одласка на место не сме узнемиравати остале ученике,
ометати их разговором, нити одговарати на питања ученика због чега је
закаснио, већ одмах треба да се укључи у праћење наставе. Уколико му је
потребно објашњење у вези са наставом, обратиће се наставнику.
Члан 27.
Дежурни ученици (редари) долазе у школу пет минута пре осталих
ученика. Одељењски старешина у свом одељењу одређује по два редара са
списка ученика из дневника рада који дужност редара обављају у трајању од
недељу дана.

Члан 28.
Редари су дужни да:
1) прегледају учионицу по доласку у школу, припреме прибор и остала
наставна средства потребна за рад,
2) пријавље одмах штету коју установе приликом доласка у учионицу, као
и ону штету која се учини за време наставе, одмора или по завршеној
настави, пре одласка кући,
3) за време одмора чувају ствари ученика, проветравају учионицу и
обављају остале послове неопходне за почетак наредног часа,
4) доносе наставна средства, учила и прибор по налогу предметног
наставника,
5) пријављују наставницима одсутне ученике ради евидентирања,
6) последњи напуштају учионицу, установљавају исправност инвентара,
гасе светло, затварају прозоре и прикупљају евентуално заборављене
ствари ученика, које предају дежурном особљу школе,
7) воде рачуна о чистоћи и реду у учионици,
8) обављају и друге послове по налогу одељењског старешине или
предметног наставника.

Члан 29.
Ако наставник закасни и не дође на час 5 (пет) минута од почетка часа,
дежурни ученик (редар) обавештава о томе директора или његовог
помоћника, а ако њих нема - секретара или неког наставника.
До доласка наставника или његовог заменика, ученици остају у
учионици и у миру се припремају за тај час.
Ако наставник не дође, а замена се не може обезбедити, ученици остају
у учионици и припремају се за наредни час.
До краја часа ученици не смеју напуштати своја места и учионицу.
Редари су обавезни да воде рачуна о дисциплини.
Самовољно напуштање учионице није дозвољено и подлеже изрицању
одговарајуће мере.
Члан 30.
Почетак и завршетак часа, као и време улажења у школску зграду и
учионице објављује се звоњењем, према утврђеном распореду.
Између часова предвиђени су одмори у трајању од 5 минута сем
великог одмора од 20 минута.
За време великог одмора, ученици излазе из учионице и остају у
ходнику или дворишту, зависно од временских прилика.
Ученици могу изаћи из зграде, односно дворишта само за време
трајања одмора од 20 минута.
За време одмора ученици су дужни да одржавају дисциплину, да чувају
школску имовину и да воде рачуна о свом угледу и угледу школе.
За време одмора дежурни ученици (редари) треба да отворе прозоре,
обришу таблу, припреме прибор за извођење наставе на следећем часу.
Пре повратка ученика са одмора редари су дужни да затворе прозоре.
Члан 31.
По завршетку наставе ученици у реду и миру напуштају школску
зграду и двориште.
Изузетно, ученици могу остати у згради, ако је то предвиђено планом
рада школе.

