
На основу указане потребе, у складу са чланом 22. Статута, Школски одбор  

Математичке гимназије, дана 08.04.2016. године, доноси следећа  

 
 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА НА ТАКМИЧЕЊИМА 
 
 

Члан 1. 

 
Правилима понашања ученика на такмичењима (у даљем тексту Правила) утврђују се 
правила понашања свих ученика који из било ког предмета иду на такмичења у 
организацији или о трошку Математичке гимназије.  
 
Ученици се обавезују да  поштују Правила без обзира да ли учествују појединачно или 

у групи (у даљем тексту Екипа МГ).   
Члан 2. 

 
Чланови Екипе МГ могу бити само ученици који нису суспендовани по било ком члану 
ових Правила, а који су се пласирали на одговарајуће такмичење, домаће или 
међународно. 
 
Ученик коме је изречена дисциплинска мера након вођења дисциплинског поступка у 
складу са Правилником о дисциплинској одговорности ученика Математичке гимназије, 
не може бити члан Екипе МГ. 

Члан 3. 

 
Ученици се обавезују да приликом путовања на такмичење, са собом носе здравствене 
књижице и неки други идентификациони докуменат (личну карту или ђачку књижицу за 
домаћа такмичења, а пасош за инострана такмичења).   

 
Ученици који из било ког разлога не желе да путују са Екипом МГ, у целини или 
делимично, дужни су да  о томе обавесте Школу (помоћника директора или наставника 
- вођу пута) најмање 7 дана раније, а у случају изненадне болести или спречености из 
других оправдних разлога, најмање 30 минута пре планираног поласка.  
 

 
Члан 4. 

 
За време путовања чланови Екипе МГсу дужни да обавесте наставника – вођу пута 
уколико желе да се одвоје од других чланова Екипе МГ, као и да у том случају обезбеде 
наставнику могућност да их у сваком тренутку контактира.  

 
Члан 5. 

Лакше повреде Правила су:  
 

1. пропуштање ученика да благовремено обавести Школу (помоћника директора 
или наставника - вођу пута да не желе да путују са Екипом МГ, у целини или 
делимично;  
 

2. пропуштање ученика да пријави одвајање од остатка Екипе МГ, као и 
онемогућавање наставника – вође пута да га у случају потребе контактира;  
 

3. поновљено непоштовање сатнице (кашњење) одређене од стране наставника – 
вође пута;  



 
4. необавештавање Школе или наставника-вође пута о изненадној немогућности 

путовања са Екипом МГ;  
 

5. прикривање теже повреде Правила од стране другог ученика;  
 

6. непримерено понашање према наставницима, организатору такмичења (школе 
домаћина, комисије за такмичење) и другим ученицима;  
 

7. непримерено понашање према домаћинима и непоштовање кућног реда 
домаћина - установе у којој је Екипа МГ смештена (бука у току ноћи и сл).  

 
Члан 6. 

Теже повреде Правила су:  

1. конзумирање алкохолних пића које је довело до видног алкохолисаног стања, као 
и конзумација дрога;   

2. наношење физичких повреда другој особи;  
3. намерно наношење материјалне штете другим лицима.  

 
Члан 7. 

 
За лакше повреде Правила ученик се суспендује годину дана из Екипе МГ за сва 
такмичења и све предмете.  
 
За теже повреде Правила ученик се суспендује из Екипе МГ за сва такмичења и све 
предмете до краја школовања.  
 
Суспензија из ст. 1. и 2. изриче се и за повреде Правила за време путовања и учешћа 
на међународним такмичењима.   
 
О суспензији ученика директор школе одлучује решењем.  
 

Члан 8. 
 
Одговорност за повреде Правила из члана 6. и 7. не искључује одговорност ученика по 
Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности ученика Математичке 
гимназије. 

Члан 9.  
 

Уколико желе да учествују на домаћим и међународним такмичењима из било ког 
предмета, пунолетни ученици, односно родитељи малолетних ученика, се обавезују да 
потпишу Изјаву о сагласности са Правилима, по започињању школовања у 
Математичкој гимназији, а најкасније 7 дана пре одласка на такмичење.  
 
Једном дата изјава из става 1. важи за целокупно школовање у Математичкој гимназији.  
 
 
Правила ступају на снагу  и примењују се почев од осмог дана од дана објављивања на 
огласној табли Школе.  

ШКОЛСКИ ОДБОР  
 

Жељко Лежаја, председник, с.р. 
 
Правила су објављена на огласној табли Школе дана 08.04.2016. године 


