
 

 

 

 
 
 
Na osnovu ~lana 119. stav 1. ta~ka 1), a u vezi ~lana 109. stav 3. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС бр. . 88/2017) i Statuta 
Mатематичке гимназије, [kolski odbor je дана 23.03.2018. године, doneo: 

 
 
                                                       

                                                         ПРАВИЛНИК  
   О  

 ПОНАШАЊУ U^ENIKA,  ZAPOSLENIH I RODITEQA  
 
 

 
I OSNOVNE ODREDBE 
 

 
^lan 1  

Овим pravilником ure|uje se pona{awe у Математичкој гимназији (u daqem tekstu: Школа), 
kao i me|usobni odnosi u~enika,  zaposlenih i roditeqa, односно законских заступника 
u~enika. 

                         

^lan 2  

Po{tovawem i primenom ovih pravila obezbe|uje se nesmetan rad, pove}ana bezbednost 
u~enika, o~uvawe {kolske imovine, op{ta i radna disciplina, ~ime se doprinosi boqem 
uspehu u~enika, ugledu Ustanove, i stvaraju osnove za boqe i savremenije uslove rada. 

Члан 3  

U Школи su zabrawene дискриминација и дискриминаторско поступање, којим се на 
непосредан или посредан, отворен или прикривен начин, неоправдано прави разлика или 
неједнако поступа, односно врши пропуштање (искључивање, ограничавање или давање 
првенства), у односу на лице или групе лица, као и на чланове њихових породица или њима 
блиска лица на отворен или прикривен начин, а који се заснива на раси, боји коже, прецима, 
држављанству, статусу мигранта, односно расељеног лица, националној припадности или 
етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, родном идентитету, 
сексуалној оријентацији, имовном стању, социјалном и културном пореклу, рођењу, 
генетским особеностима, здравственом стању, сметњи у развоју и инвалидитету, брачном и 
породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу, чланству у политичким, 
синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним 
личним својствима, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана 
дискриминације. 

 

Не сматрају се дискриминацијом посебне мере уведене ради постизања пуне 
равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у неједнаком 
положају.  
               

Члан 4  

 У Школи је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако друго 
насиље, злостављање и занемаривање запосленог, детета, ученика, одраслог, родитеља 
односно другог законског заступника или трећег лица у установи.  

Повреде забране, из става 1. овог члана, које запослени учини према другом запосленом у 
Школи, уређују се законом.  



Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног, односно 
понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 
потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности ученика.  

Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да 
обезбеди услове за правилан развој ученика.  

Школа је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета, ученика или 
одраслог примете знаци насиља, злостављања или занемаривања.  

Под физичким насиљем, сматра се: физичко кажњавање детета, ученика или одраслог од 
стране запосленог, родитеља односно другог законског заступника или трећег лица у Школи; 
свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног повређивања  
ученика или запосленог; насилно понашање запосленог према ученику, као и ученика према 
другом ученику или запосленом.  

Под психичким насиљем, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног 
угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства.  

Под социјалним насиљем, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих 
облика активности Школе.  

Под сексуалним насиљем и злостављањем, сматра се понашање којим се ученик сексуално 
узнемирава, наводи или приморава на учешће у сексуалним активностима које не жели, не 
схвата или за које није развојно дорастао или се користи за проституцију, порнографију и 
друге облике сексуалне експлоатације.  

Под дигиталним насиљем и злостављањем, сматра се злоупотреба информационо 
комуникационих технологија која може да има за последицу повреду друге личности и 
угрожавање достојанства и остварује се слањем порука електронском поштом, смс-ом, ммс-
ом, путем веб-сајта (web сите), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и 
другим облицима дигиталне комуникације.  

Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостављања и 
занемаривања у установи почињен од стране родитеља, односно другог законског 
заступника или трећег лица у Школи.  

Протокол поступања у установи у одговору на насиље и злостављање, садржај и начине 
спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика, 
начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања, прописује министар.  

Ближе услове о начинима препознавања невербалних облика злостављања деце и ученика 
од стране запосленог за време неге, одмора, рекреације и других облика васпитно-
образовног рада, прописује министар.  

      

 Члан 5  
 

Забрањено је свако понашање запосленог према ученику; ученика према запосленом; 
родитеља, односно другог законског заступника или трећег лица према запосленом; 
запосленог према родитељу, односно другом законском заступнику; ученика према другом  
ученику којим се вређа углед, част или достојанство.  

Директор Школе је дужан да у року од три дана од дана сазнања за повреду забране из 
става 1. овог члана предузме одговарајуће активности и мере у оквиру надлежности Школе.  

Ближе услове о начинима препознавања понашања којима се вређа углед, част или 
достојанство у установи, заједнички прописују министар и министар надлежан за људска и 
мањинска права.  



Поступање установе када се посумња или утврди вређање угледа, части или достојанства, 
начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену 
ризика, начине заштите и друга питања од значаја за заштиту, прописује министар.  

  
Члан 6  

U~enici, zaposleni, roditeqi, односно другизаконски заступници u~enika i druga lica 
du`ni su da se pona{aju pre svega na na~in i u skladu sa Pravilnikom o za{titи i 
bezbednosti u~enika, za vreme ostvarivawa obrazovno-vaspitnog rada i drugih aktivnosti 
koje organizuje Школа, kao i da se staraju o sprovo|ewu tih mera. 

^lan 7  

Prava u~enika ostvaruju se u skladu sa zakonom i Statutom Школе, a Ustanova je du`na da 
obezbedi wihovo ostvarivawe, naro~ito pravo na: 

– kvalitetan obrazovno-vaspitni rad; 
– uva`avawe li~nosti; 
– svestran razvoj li~nosti; 
– za{titu od diskriminacije i nasiqa; 
– blagovremenu i potpunu informaciju o pitawima od zna~aja za wegovo {kolovawe; 
– informaciju o wegovim pravima i obavezama; 
– podno{ewa prigovora i `albe na ocenu i u vezi ostvarivawa drugih prava po osnovu 

obrazovawa; 
–  organizovawe u~eni~kog parlamenta; 
– u~estvovawe u radu organa Ustanove, u skladu sa zakonom; 
– pokretawe inicijative za preispitivawe odgovornosti u~esnika u obrazovno-

vaspitnom procesu ukoliko prava iz alineja 1. do 9. ovog ~lana nisu  остварена.  
 

Члан 8 
 

Ako smatra da mu je neko pravo uskra}eno, u~enik mo`e zatra`iti za{titu tog prava od 
direktora, odnosno pomo}nika direktora, kao i pomo} odeqewskog stare{ine i  psihologa. 

 
Kada je u~eniku u Школи naneta povreda ili u~iwena materijalna {teta, ima pravo da to 
prijavi de`urnom nastavniku, direktoru ili pomo}niku direktora, radi preduzimawa 
odgovaraju}ih mera i naknade {tete. 

 
U~enik, wegov roditeq, odnosno други законски заступник mo`e da podnese prijavu 
direktoru у складу са чланом 89. став 2. Статута Школе. 

Члан 9  

Школа pohvaquje u~enike za wihov doprinos u ostvarivawu boqe discipline na ~asu, za 
razvijawe me|usobnih odnosa u~enika baziranih na uzajamnom razumevawu i saradwi u 
odeqewu ili van wega, kao i za razvijawe boqih me|uqudskih odnosa sa drugim u~enicima, 
zaposlenima i tre}im licima. 

 
U~enike koji posti`u izuzetne rezultate u obrazovno-vaspitnom procesu Школа nagra|uje na 
kraju {kolske godine, shodno materijalnim, odnosno finansijskim mogu}nostima, u skladu sa 
zakonom i op{tim aktom. 

 
 

II PONA[AWE  UЧЕНИКА 
 

^lan 10  
Поред обавеза прописаних Законом, дu`nost u~enika je и da:  

– redovno poha|a nastavu, sti~e znawa, ovladava ve{tinama i uredno izvr{ava sve 
druge obaveze u obrazovno-vaspitnom procesu; 

– dolazi у Школу i na druga mesta na kojima Школа organizuje i sprovodi obrazovno-
vaspitni proces, prikladno odeven za namenske aktivnosti; 

– brine se o li~noj higijeni i urednosti, odnosno higijeni prostorija u kojima se vr{i 
obrazovno-vaspitna delatnost; 



– dolazi u Школу na vreme, pre po~etka ~asa, a posle znaka za po~etak nastave bude na 
svom mestu, spreman za wen po~etak; 

– disciplinovano se pona{a u u~ionici i drugim prostorijama Школе za vreme trajawa 
nastave, ispita, kao i na drugim oblicima obrazovno-vaspitnog rada u okviru 
sportskih, kulturnih i drugih aktivnosti; 

– sam vodi ra~una o svojim odevnim predmetima, priboru i opremi, a posebno za vreme 
trajawa {kolskog odmora; 

– ~uva od o{te}ewa imovinu Школе, odnosno imovinu drugih organizacija za vreme 
posete ili izvo|ewa dela programa obrazovno-vaspitnog rada van Школе; 

– se pristojno pona{a i kada nije u Школи. 
 

^lan 11  
 

U~enik је дужан да ~uva od o{te}ewa i uni{tewa |a~ku kwi`icu, svedo~anstvo i druge javne 
isprave koje izdaje Школа. 

 
U~enik je du`an da roditequ, odnosno другом законском заступнику да na uvid |a~ku 
kwi`icu, u koju odeqewski stare{ina unosi obave{tewa, uspeh, vaspitno-disciplinsku 
meru i drugo. 

 
U~enik ne sme da prepravqa i dopisuje podatke na ispravama koje издаје Школа. 

 
^lan 12  

U~eniku je u Школи zabraweno da:  
 

– unosi oru`je, oru|e i druga sredstva, kojima se mogu naneti ozlede, ugroziti `ivot 
u~enika i zaposlenih, odnosno naneti {teta imovini Ustanove;  

– unosi, odnosno koristi и наговара друге да користе alkohol, opijate, narkotike i 
druga sredstva sa psihoaktivnim dejstvom koja mogu ugroziti zdravqe u~enika; 

            -    samovoqno re{ava me|usobne sukobe upotrebom oru`ja, oru|a i fizi~ke sile; 
– pu{i u svim prostorijama i otvorenom prostoru koji pripada Шkoli ; 

             -   samovoqno napu{ta ~as i druge aktivnosti u kojima учествује kao u~enik Школе; 

– koristi pejxer, mobilni telefon, vokmen i druga sredstva komunikacije i lasersku 
tehniku, kojom se remeti rad na ~asu; 

– ulazi u zbornicu i druge slu`bene prostorije bez poziva i odobrewa; 
– zadr`ava se u hodnicima Школуе  za vreme ~asa  

 
Zabrana iz alineje 1. do 4. i 7. i 8. stava 1. ovog ~lana odnosi se i na roditeqe i tre}a lica. 

 
^lan 13 

Du`nosti redara su da:  
– priprema sredstva i uslove za nastavu; 
– obave{tava nastavnike o odsustvu u~enika; 
– ~uva li~ne predmete, kwige i pribor u~enika, kao i da se stara o higijeni u~ionice; 
– prijavquje svako o{te}ewe imovine Школу ili li~ne imovine, a posebno da pre 

po~etka nastave uo~ene nedostatke prijavi odeqewskom stare{ini ili de`urnom 
nastavniku. 

^lan 14  

U~enik koji se neprimereno grubo, agresivno i sl. pona{a prema u~enicima, zaposlenima i 
tre}im licima podle`e disciplinskoj odgovornosti, u skladu sa zakonom, Statutom i drugim 
op{tim aktom Школе. 

 
^lan 15  

 
 U~enik koji zakasni na nastavu ne mo`e da se zadr`ava po hodnicima i drugim prostorijama 
u ustanovi, ve} mora u}i u u~ionicu ili napustiti zgradu Школе. 

 
 

U~eniku koji zakasni na ~as, mora se dozvoliti da prisustvuje ~asu,pod uslovom da u|e bez 
reme}ewa rada. 



  
 
 
III ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА, НАСТАВНИКА И РОДИТЕЉА У ВЕЗИ СА ОПРАВДАВАЊЕМ 
ЧАСОВА 

^lan 16  

Изостанаци са часова се оправдавају од стране одељењског старешине уз консултације са 
предметним професорима, директором и помоћником директора школе.  
 
Часови се правдају на основу лекарског уверења издатог од стране званичне здравствене 
установе .  
 
Изостанак ученика може оправдати, без лекарског оправдања, и родитељ највише два пута у 
току полугодишта и то највише до три дана. 

 
Члан 17  

 
Родитељ изостанке правда писменим путем (писмено оправдање доноси или родитељ или 
ученик одељењском старешини ). 
              
 

Члан  18 
 
Ако је ученик болестан родитељ, односно други законски заступник дужан да одмах обавести 
одељењског старешину о томе, а најкасније 48 сати од наступања спречености ученика да 
присуствује настави и да након прекида боловања оправда изостанке у року из ст.3. овог 
члана.  
 
 Ако ученик одсуствује из школе дуже од три дана без објашњења, оделењски старешина је 
дужан да о томе обавести директора Школе. 
 
Ученик, родитељ односно други законски заступник дужан је да у року од осам дана 
оправда изостанке ученика са часова одговарајућим лекарским уверењем и да 
достави потпуне и тачне информације о могућности контактуа  
 

Члан  19  
 
Одељењски старешина може одобрити ученику одсуство са наставе из оправданих разлога, 
најдуже до три дана. 
 
За одобравање изостајања ученика са наставе дуже од три дана, родитељ је дужан да упути 
молбу директору Школе. 
 

Члан. 20  
 
Лекарско оправдање може донети и  ученик, али га мора потврдити родитељ, односно други 
законски заступник. 
 
У периоду када је ученик након боловања ослобоћен наставе из физичког образовања на 
основу лекарског оправдања, дужан је да присуствује настави из овог предмета и да има за то 
неопходну опрему. 
 

Члан 21  
 
За одсуствовање ученика ради полагања  испита било које врсте,  ученик мора у предвиђеном 
року за правдање часова приложити потврду надлежне институције да је тог дана приступио  
испиту. 
 



 
Члан 22  

 
 Ученик  који закасни на час,  уписује се у дневник, уз дозволу да  присуствује часу. 
  
За закашњење  на час  у току смене ученик добија неоправдан изостанак.  
 
За закашњење на први час, ученику ће изостанак бити оправдан  : 

- у случају саобраћајних проблема или временских неприлика , 
- када су у питању повремена закашњења ученика који далеко станују. 

 
Члан 23  

 
Одељенски старешина је дужан да редовно прати изостајање ученика и да благовремено 
обавести директора Школе о учесталим изостајањима ученика. 

 
 
IV PONA[AWE NASTAVNIKA I OSTALIH ZAPOSLENIH U [KOLI 

 

^lan 24   

U svom radu nastavnik treba da sa u~enicima, roditeqima, односно другим законским 
заступницима, zaposlenima i drugim licima uspostavi odnose zasnovane na uva`avawu, 
razumevawu i po{tovawu, toleranciji i izbegavawu sukoba.  

Sva|e, vre|awa, ignorisawe ili otvorena netrpeqivost me|u zaposlenima nisu dozvoqene.  

^lan 25  

Du`nosti nastavnika su da:  
– stru~nim znawem osigura postizawe ishoda propisanih op{tim i posebnim osnovama 

{kolskog programa, uva`avaju}i predznawa i posebne mogu}nosti u~enika; 
– dolazi u Школу najkasnije 10 minuta pre po~etka nastave i drugih oblika rada, a са 

~asove odlazi na vreme; 
–  na vreme obavesti o izostajawu sa posla  direktora, ili pomo}nika direktora ili 

rukovodioca стручног већа, radi blagovremenog organizovawa zamene; 
– koristi inventar i opremu Школе u slu`bene svrhe; 
– pribavi odobrewe direktora Школе za izno{ewe sredstava rada iz Школе; 
– dolazi na nastavu prikladno odeven i uredan, te da svojim izgledom vaspitno deluje 

na u~enike; 
– поштује распоред дежурства које му одреди директор, односно помоћник директора; 
– ne vre|a u~enike i zaposlene; 

             -   prijavi nabavку i upotrebu alkoholnih pi}a i narkoti~kih sredstava у Школи; 
– ne vr{i politi~ko organizovawe i delovawe u prostorijama Школе; 
– vodi potpunu, blagovremenu i savesnu педагошку документацију; 
– ne vr{i neovla{}enu promenu podataka u evidenciji, odnosno ispravi koju izdaje 

Школа brisawem, dodavawem, precrtavawem ili izostavqawem podataka; 
– ~uva od uni{tewa i o{te}ewa, skrivawa i izno{ewa evidencije, odnosno isprave 

Школе; 
– пружи на увид rezultate pismene provere znawa u~enicima, roditeqima, odnosno 

другим законским заступницима; 
– пружи на увид evidencije licu koje vr{i nadzor nad radom Школе, roditeqima, 

odnosno другим законским заступницима ученика. 

 



^lan 26  

Nastavniku je zabraweno:  
 
-  да ugro`ava i  povre|uje fizi~ki ili psihi~ki integritet u~enika (da ga fizi~ki i  
    psihi~ki  ka`wava i da ga moralno, seksualno ili na drugi na~in zlostavqa); 
-   izra`ava nacionalnu, versku, rasnu i polnu netrpeqivost; 
-    podsti~e na upotrebu alkoholnih pi}a i narkoti~kih sredstava kod u~enika; 

             -  unosi oru`je, oru|a i druga sredstva kojima se mogu naneti ozlede, ugroziti `ivot  
                uчеnika и zaposlenih, odnosno naneti {teta imovini Школе i li~noj imovini, 
             -  pu{i u svim prostorijama i otvorenom prostoru koji pripada {koli ; 

– unosi, odnosno koristi alkohol, opijate, narkoti~ka sredstva i druga sredstva sa 
psihoaktivnim dejstvom; 

– samovoqno re{ava me|usobne sukobe upotrebom oru`ja, oru|a i fizi~ke sile; 
– koristi pejxer, mobilni telefon za vreme odr`avawa nastave i drugih oblika rada, 

osim na ekskurzijama. 

^lan 27  

De`urni nastavnik du`an je da:  
– do|e na posao 20 minuta pre po~etka nastave; 
– de`ura u vreme kada nema drugih radnih obaveza; 
– vodi uredno kwigu de`urnog nastavnika i u wu upisuje promene koje su od zna~aja za 

`ivot i рад Школе; 
– obezbedi za vreme de`urstva nesmetano izvo|ewe nastave i stara se o pona{awu 

u~enika u toku svog de`urstva; 
– obavesti direktora, pomo}nika direktora i rukovodioca aktiva o nedolasku 

nastavnika na nastavu, radi obezbe|ewa zamene odsutnog nastavnika. 

^lan 28  

Odeqewski stare{ina du`an je da:  
– brine o ukupnom radu i uspehu svojih u~enika; 
– vodi uredno dnevnik rada, odnosno mati~nu kwigu i drugu propisanu dokumentaciju o 

obrazovno-vaspitnom radu i da je blagovremeno preda direktoru, odnosno pomo}niku 
direktora Школе; 

– blagovremeno prati ostvarivawe rasporeda ~asova u svom odeqewu i upozorava 
nastavnike koji neuredno vode evidenciju; 

– blagovremeno pravda izostanke u~enika i unese neopravdane izostanke u dnevnik 
rada, sa~ini blagovremene izve{taje o istom, kao i o uspehu u~enika i dostavi ih 
uredno i na vreme direktoru i pomo}niku direktora Школе, kao i da uredno 
obavesti roditeqe, odnosno друге законске заступнике u~enika o tome; 

– sara|uje sa roditeqima, odnosno другим законским заступницима u~enika i 
obave{tava ih o svim aktivnostima u~enika i re{ava probleme koji nastaju u 
procesu obrazovno-vaspitnog rada; 

– brine  o u~enicima za vreme ekskurzije, izleta, kulturnih i sportskih mani-
festacija i za vreme drugih aktivnosti u~enika; 

– organizuje i sprovodi izbor u~enika u vezi rada odeqewske zajednice i stara se o 
disciplini u odeqewu, a u slu~aju nastanka materijalne {tete koju na~ine u~enici, 
sprovodi postupak da se utvrde po~inioci i nadoknadi materijalna {teta Школи; 

– pohvaquje uspe{ne i predla`e za nagra|ivawe u~enike koji posti`u izuzetne 
rezultate u svom radu; 

– pokre}e postupak za utvr|ivawe disciplinske odgovornosti u~enika, stara se o 
blagovremenosti izricawa vaspitno-disciplinske mere, wenoj postupnosti, 
svrsishodnosti i o istom uredno obave{tava organe Школе i roditeqe, odnosno 
друге законске заступнике u~enika. 

 

^lan 29  

Du`nosti stru~nog saradnika (pedagoga, psihologa, bibliotekara i sl.) su da:  
– svojim stru~nim znawem i savetodavnim radom unapre|uje obrazovno-vaspitni rad u 

Школи i pru`a stru~nu pomo} u~enicima, roditeqima i nastavnicima po pitawima 
koja su od zna~aja za obrazovawe i vaspitawe; 



– dolazi u Школу najkasnije 10 minuta pre po~etka radnog vremena; 
– obavesti direktora i pomo}nika direktora Школе o izostajawu sa posla; 
– ostvaruje saradwu sa u~enicima i roditeqima, odnosno другим законским 

зсатупницима u~enika; 
– dostavqa na vreme zapisnike direktoru, odnosno pomo}niku direktora Школе; 
– izvr{ava druge obaveze.  

^lan 30  

Du`nost zaposlenih koji obavqaju administrativno-finansijske poslove je da: 

– dolaze na posao na vreme i prikladno odeveni; 
– obaveste direktora Школе o izostajawu sa posla, ako to izostajawe nije radi 

obavqawa slu`benih poslova za Школu; 
– se pristojno ophode prema u~enicima, roditeqima u~enika, zaposlenima i drugim 

licima; 
– svoj posao predvi|en aktom o sistematizaciji radnih mesta obavqaju savesno, 

blagovremeno i u {to kra}em roku.  

Члан 31  

Du`nosti zaposlenih na pomo}no-tehni~kim poslovima su da:  
– odr`avaju ~isto}u prostorija Школе, sportskih terena i dvori{ta i  i uklawaју sneg 

ispred Школе; 
– poma`u u radu de`urnom nastavniku; 
– de`uraju prema predvi|enom rasporedu i po smenama koje utvrdi sekretar Школе, te 

da se ne udaqavaju sa mesta de`urstva, odnosno sa radnog mesta, bez dozvole 
sekretara Школе; 

– dostavqaju potreban materijal za nastavu; 
– odmah obaveste de`urnog nastavnika, sekretara, odnosno pomo}nika direktora o 

uo~enim materijalnim {tetama u Школi, reme}ewu obrazovno-vaspitnog procesa 
rada u Школi i blagovremeno preduzmu mere da se o~uva red i mir u Школi, kako bi 
se obezbedila bezbednost u~enika i zaposlenih i spre~ila materijalna {teta; 

– svakodnevno pregledaju u~ionice,кабинете,лабораторије i ostale prostorije u 
Школi, zatvaraju prozore i vrata, pogase svetla, provere vodovodne, grejne i druge 
instalacije; 

– utvr|uju stawe objekta i o tome obave{tavaju sekretara i pomo}nika direktora 
Школе. 

^lan 32  

U~enici i zaposleni ~ine povredu radne obaveze ukoliko se ne pridr`avaju odredbi 
Pravilnika o za{titи  i bezbednosti u~enika. 

^lan 33  

Школa }e u skladu sa svojim finansijskim mogu}nostima nagraditi nastavnika, razrednog 
stare{inu i drugog zaposlenog u Школi koji svojim radom uti~e na ostvarivawe boqih 
rezultata u obrazovno-vaspitnom radu sa u~enicima, kao i za uspostavqawe ve}eg stepena 
razumevawa i saradwe u ostvarivawu obrazovno-vaspitne uloge Школе Ustanove. 
 
 
V  PONA[AWE RODITEQA, ODNOSNO DRUGOG ZAKONSKOG ZASTUPNIKA U^ENIKA I 
TRE]IH LICA 

 

^lan 34  

Roditeq, odnosno drugi zakonski zastupnik u~enika du`an je da: 
– prati pona{awe, u~ewe i uspeh svog deteta, odnosno da se redovno informi{e o 

tome; 
– sara|uje sa odeqewskim stare{inom; 
– po{tuje naloge i predloge de`urnog nastavnika; 



– sara|uje sa predmetnim nastavnikom; 
– redovno prisustvuje roditeqskim sastancima; 
– pru`a pomo} Школi u ostvarivawu vaspitnog rada; 
– doprinosi ostvarivawu planiranih zadataka Школе, poboq{awu uslova `ivota i 

rada; 
– редовно правда изостанке ученика 

^lan 35  

Школa ne mo`e da prikupqa finansijska sredstva od u~enika bez saglasnosti wegovog 
roditeqa, odnosno drugog zakonskog yastupnika. 

 

^lan 36  

Lice koje nije u~enik, odnosno koje nije zaposleno u Школi, du`no je da na ulaznim vratima 
poka`e  обезбеђењу школе li~nu kartu, slu`beni poziv ili drugu ispravu, radi identi-
fikacije. 

 
Lica iz stava 1. ovog ~lana ne smeju se zadr`avati u hodnicima i drugim prostorijama Школе  
niti ometati rad, ve} se upu}uju od strane обезбеђења u prostoriju za prijem tre}ih lica 
ili u kancelariju. 

 
 
VI  ME\USOBNI ODNOSI U^ENIKA, ZAPOSLENIH I RODITEQA 

 

^lan 37 

Me|usobni odnosi nastavnika, ostalih zaposlenih u Школi, u~enika i roditeqa treba da 
budu zasnovani na uzajamnom po{tovawu, razumevawu i saradwi u ostvarivawu obrazovno-
vaspitne uloge Школе.  

 

^lan 38  

Odnosi me|u u~enicima treba da budu zasnovani na me|usobnoj saradwi i pomo}i, 
drugarstvu, prijateqstvu, uva`avawu i po{tovawu li~nosti i pristojnom opho|ewu. 

 
Me|usobne nesporazume i sukobe u~enici re{avaju u okviru odeqewske zajednice, uz 
posredovawe odeqewskog stare{ine, psihologa ili de`urnog nastavnika. 

 
U~enici treba da se pristojno pona{aju prema nastavnicima i ostalim zaposlenima u Школi. 

 
U~enici treba da se uzdr`e od komentarisawa rada i pona{awa nastavnika, sem na 
odeqewskim sastancima sa svojim оделењским stare{inom ili u li~nom razgovoru sa 
pсихологом, sekretarom ili pomo}nikom direktora. 

 
Me|usobne nesporazume nastavnika i u~enika re{ava direktor ili pomo}nik direktora u 
saradwi sa pedagogom, odnosno psihologom. 

 
 

VII  PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 
 

^lan 39  

Za sprovo|ewe ovog пravilnika ovla{}en je i odgovoran direktor Школе. 
 

^lan 40 

Danom stupawa na snagu ovог pravilника prestaje da va`i Pravilnik o pona{awu u~enika, 
zaposlenih i roditeqa дел.br.486 od 12.09.2011.  godine. 



^lan 41. 

Ovaј pravilник stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa na oglasnoj tabli Школе.  
 
Ova pravilник objavqen је na oglasnoj tabli Школе dana 28.03.2018. godine. 

 
 

                                                                               PREDSEDNIK [KOLSKOG ODBORA 
 
                                                                    Жељко Лежаја с.р. 


