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 У Школи су забрањени: 

 

 1) физичко, психичко и социјално насиље;  

 2) злостављање и занемаривање ученика; 

 3) физичко кажњавање и вређање личности, 

односно сексуална злоупотреба ученика или 

запослених, 

4) електронско насиље 



 

 Под физичким насиљем, у смислу Правила, 
сматрају се:  

 1) физичко кажњавање ученика од стране 
запослених и других одраслих особа;  

 2) свако понашање које може да доведе до стварног 
или потенцијалног телесног повређивања ученика 
или запосленог;  

 3) насилно понашање запосленог према ученицима 
или другим запосленим лицима, као и ученика према 
другим ученицима или запосленим лицима. 

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

 Под социјалним насиљем, у смислу Правила, сматра 
се искључивање ученика из групе вршњака и 
различитих облика социјалних активности установе. 

 



 

Ученици су обавезни: 
 1) да се придржавају 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) да се придржавају одлука органа Школе; 

 3) да поступају по налогу директора, помоћника директора, наставника и стручних 

сарадника; 

 4) да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, 

родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурном наставнику или 

одељењском старешини, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;  

 5) да редовно похађају наставу и друге облике  образовно-васпитног рада и да уредно 

извршавају своје школске обавезе; 

 6) да долази у школу најкасније десет минута пре почетка часа,а после знака за 

почетак наставе да се налази на свом радном месту, спреман за почетак часа и друге 

облике образовно-васпитног рада; 

 7) да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних 

школских програмом; 

 8) да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родитеље, 

односно старатеље; 



 

 9) да у поступку оцењивања покажу своје стварно знање ; 

 10) да поштују личност других ученика, наставника и 
осталих запослених у Школи; 

 11) да се са поштовањем понашају према другим 
ученицима, запосленима у Школи, родитељима ученика и 
трећим лицима; 

 12) да се пристојно одевају (није дозвољено носити: 
шортс, мајицу на танке и широке бретеле, ношење 
обележја клубова,странака и алкохолних брендова , 
одеће која превише открива леђа, деколте, стомак и 
бутине) ,  

 13) да буду чисти и уредни(коса, нокти, лична хигијена) 

 14) да доносе оправдања у предвиђеном законском року 
(8 дана); 

 15) да чувају имовину Школе и чистоћу и естетски изглед 
школских просторија и школског дворишта 

 16) да се старају о очувању животне средине и да се 
понашају у складу с правилима еколошке етике; 

 

 



 

 

 17) да обавесте разредног старешину, дежурног или 
присутног наставника о непримереним радњама-
намерама које поједини ученици смерају 

 18) да се не задржавају у просторијама и дворишту школе 
након завршетка редовне наставе и ваннаставних 
активности 

 19) редар да води рачуна о хигијени учионице тако што ће 
пријавити дежурном особљу и наставнику сваки проблем 

 20) да чувају од оштећења и уништења ђачку књижицу, 
сведочанство и друге јавне исправе које издаје школа. 

 21) да воде рачуна о својим личним стварима, прибору и 
опреми а посебно за време трајања школског одмора. 

 22) Ученици који имају недовољне оцене требало би 
да долазе на допунску наставу, ради сопствене 
добробити 

 23) у школу се улази према упутству дежурног наставника, 
у реду и без гурања, на улаз предвиђен за ученике 
 



 

 

 

 24) Школски WC треба да служи својој намени, а на за 

окупљање ученика 

 27) када је ученику у школи нанета повреда или учињена 

материјална штета, има право да је пријави дежурном 

наставнику, предметном наставнику и одељењском 

старешини ради предузимања одговарајућих мера и 

накнаде штете. 

 28) обавеза ученика је да ужина у трпезарији 

 29) ученици су обавезни да поздраве свако одрасло 

који улази у учионицу за време наставе устајањем са 

места и поздрављањем „Добар дан“. 

 



Обавезе редара  
 Одељењски старешина сваке недеље одређује по  два редара. 

 Редар има обавезе: 

 1) проветрава учионицу пре почетка наставе и за време великог одмора и 
обавља друге радње са циљем да се учионица припреми за наставу; 

 2) извештава наставника о одсутним ученицима; 

 3) чува личне предмете, књиге и прибор ученика; 

 4) одмах пријављује дежурном наставнику сваки нестанак или оштећење 
имовине Школе, ученика или запослених лица, како ону коју установи 
приликом уласка у учионицу, тако и ону која се учини за време наставе, 
одмора или по завршеној настави, пре одласка кући 

 5) обавештава наставника о променама које могу утицати на безбедност 
ученика или других лица 

 редар је дужан да прегледа учионицу након уласка у њу, и да води 
рачуна о реду дисциплини и чистоћи у учионици. 

 Бришу таблу, припремају прибор за час  

 ако наставник у року од 10 минута од почетка часа закасни на час, 
дужност је редара да одмах обавести директора или педагога школе 
ради обезбеђивања одговарајуће замене за одсутног наставника.За 
то време, до доласка замене, ученици остају у учионици и у миру се 
припремају за следећи час.За ово време ученици не смеју напуштати 
своја места и учионицу, а редари су обавезни водити рачуна о 
дисциплини. 

 



 Са учеником који врши повреду правила 
понашања или се не придржава одлука директора 
и органа школе, неоправдано изостане са наставе 
пет часова, односно који својим понашањем 
угрожава друге у остваривању њихових права, 
школа је дужна да, уз учешће родитеља, односно 
старатеља ученика, појача васпитни рад 
активностима: у оквиру одељењске заједнице, 
стручним радом одељењског старешине, педагога, 
психолога,посебних тимова, а када је то неопходно 
да сарађује са одговарајућим установама 
социјалне, односно здравствене заштите на 
промени понашања ученика. 

 Трајање појачаног васпитног рада са учеником 
утврђује се у сваком конкретном случају зависно 
од личности ученика, повреде обавезе и 
последица које је произвела учињена повреда. 

 



 За лакшу повреду обавеза ученика, могу да се 
изрекну васпитне мере: 

 -опомена одељењског старешине 

 -укор одељењског старешине 

 -укор одељењског већа. 

 *Опомена се изриче ученику за учињену лакшу повреду 
обавеза ученика, као и за лакшу повреду обавеза 
ученика због неоправданог изостајања са наставе до 8 
часова. 

 



 Укор одељењског старешине изриче се за лакшу 
повреду обавеза ученика, као и за лакшу повреду 
обавеза ученика због неоправданог изостајања од 9 до 
17 часова. 

 Укор одељењског већа изриче се ученику за поновљену 
лакшу повреду обавеза ученика а претходно му је 
изречена васпитна мера укор одељењског старешине. 

 Укор одељењског већа изриче се ученику за лакшу 
повреду која је учињена са отежавајућим околностима. 

 Укор одељењског већа изриче се и за лакшу повреду 
због неоправданог изостајања са наставе од 18 до 25 
часова. 

 



 За тежу повреду обавеза ученика, могу да се 
изрекну васпитно-дисциплинске мере: 

 -укор директора 

 -укор Наставничког већа 

 



 

 Лакше повреде обавеза ученика 
    

 Лакше повреде обавеза ученика су: 

 1.неоправдано изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног 

рада до 25 часова у току школске године; 

 2.учестало неоправдано закашњење на часове, напуштање часа без 

одобрења наставника; 

 3.непридржавање Правила понашања који нису прописани као тежа повреда 

обавеза ученика или повреда забране; 

 4.недолично понашање према ученицима, запосленима или трећим лицима у 

просторијама школе који нису прописани као тежа повреда обавезе ученика 

или повреда забране; 

 5.ометање извођења наставе или других облика образовно-васпитног рада; 

 6.нарушавање естетског изгледа школе и школског дворишта; 

 7.недисциплиновано понашање у учионици и других просторијама школе за 

време трајања наставе, испита, као и на другим облцима образовно-васпитног 

рада у оквиру спортских, културних или других активности; 

 8.непримерено одевање у школи или другој организацији за време школских 

активности и поред упозорења наставника; 
 



 

 

 

 

 9.коришћење мобилног телефона, електронских уређаја,вокмена и других 
средстава којима се ремети дисциплина на часу или на другим облцицима 
образовно-васпитног рада а којима се не угрожавају права других и не служи за 
превару у поступку оцењивања; 

 10.злоупотреби лекарско оправдање; 

 11.не да на увид родитељу односно старатељу ђачку књижицу,  у коју одељењски 
старешина уноси обавештења,успех, васпитно-дисциплинску меру и друго; 

 12.улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења; 

 13.задржава се у ходницима школе за време часа; 

 14.у својству редара не чува предмете, књиге и прибор ученика, или се не стара о 
хигијени учионице; 

 15.у својству редара не обавештава наставнике о одсуству ученика; 

 16.у својству редара не пријављује свако оштећење школске или личне имовине и 
не пријави пре почетка наставе уочене недостатке одељењском старешини или 
дежурном наставнику; 

 17. у својству дежурног ученика допусти улаз лицу без идентификације или без 
сагласности органа школе, а о томе не обавести службеника обезбеђења или 
дежурног наставника; 

 18.у својству дежурног ученика самовољно напусти дежурство; 

 19.вожња бициклом или мотором у дворишту школе; 

 20.напуштање школског дворишта без одобрења наставника, прескакањем ограде 
или на други начин; 

 21.понављање насилног понашања са првог нивоа када васпитни рад није 
делотворан; 

 22.насилно понашање са другог нивоа када појачан васпитни рад није делотворан; 

 23. у другим случајевима утврђеним општим актом школе.  



 Теже повреде обавеза ученика 
 Теже повреде обавеза ученика прописане Законом о основама система образовања 

и васпитања су:  

 1)уништење, оштећење, скривање, изношење, преправка, дописивање података у 
евиденцији које води Школа ; 

  2)преправка или дописивање података у јавној исправи коју издаје Школа или 
орган, односно исправи коју издаје друга организација; 

  3)уништење или крађа имовине школе,привредног друштва,предузетиника, ученика 
или запосленог; 

  4)подстрекавање, помагање,давање ученику и употреба алкохола,дувана, 
наркотичког средтства или психоактивне супстанце; 

  5)уношење у Школу оружја или другог предмтета којим може да угрози или повреди 
друго лице; 

  6) понашање ученика којим угрожава властиту безбедност или безбедност других 
ученика, наставника и запослених у школи и које доводи од њиховог физичког или 
психичког повређивања; 

  7)употреба мобилног телефона, електронског уређаја или другог средства у сврху 
превара у поступку оцењивања. 

 8) неоправдано  изостајање са наставе и других облика образовно-васпитног рада 
више од 25 часова у току школске године, од чега више од 15 часова након 
писменог обавештавања родитеља, односно старатеља од стране школе; 

 9) учестало чињење лакших повреда обавеза у току школске године, под условом 
да су предузете неопходне мере из члана 113. Став 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања (члан 7. Став 1. Овог Правилника). 

 За повреде из става 1. Тачка 8 и 9. овог члана неопходна је поступност у изрицању 
мера. 

 Учестало чињење лакших повреда обавеза које се сматра тежом повредом обавеза 
ученика из става 1. Тачка 9) овог члана је када ученик у току  школске године после 
изречене дисциплинске мере укор одељењског већа и даље чини лакше повреде 
обавеза ученика. 

   

 
 



             Мере које предузима 
разредна 

 Прво уписивање у дисциплинску  свеску- усмена 
опомена ОС  

 Друго уписивање у дисциплинску свеску- писмена 
опомена ОС  

 Треће уписивање у дисципинску свеску –укор ОС  

 

 *разредна може и да вас награда када поштујете 
правила понашања и наше договоре ( заједнички 
одлазак у биоскоп, позориште , на сладолед , 
колаче ...)    


