
  

На основу члана 57. став 1. тачка 1. а у вези члана 43. став 3. Закона о основама система 
образовања и васпитања (''Сл. гласник РС'' бр.72/09) Школски одбор Основне школе ''Жарко 
Зрењанин'' из Зрењанина је на седници одржаној дана 24.11.2010. године донео 

П Р А В И Л А     П О Н А Ш А Њ А 
У ОШ ''ЖАРКО ЗРЕЊАНИН'' ИЗ ЗРЕЊАНИНА 

 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 Овим Правилима понашања (у даљем тексту: Правила) уређују се односи ученика, 
запослених и родитеља ученика у ОШ ''Жарко Зрењанин'' из Зрењанина. 

Члан 2.  
 У школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, 
запослених и родитеља ученика. 

Члан 3. 
 Запослени у школи имају обавезу да својим радом и укупним понашањем 
доприносе развијању позитивне атмосфере у школи. 

II ПРАВИЛА ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 
    

     Члан 4.  
Ученици имају обавезу да се придржавају следећих правила понашања: 
1. да редовно похађају наставу и извршавају школске обавезе, 
2. да се придржавају школских правила, одлука директора, наставника и органа 

школе, 
3. да у школу долазе пристојно одевени и пристојног изгледа (фризуре и шминке) 

примерено школским условима. Забрањено је у школу долазити у шорцевима 
(обичним или спортским), атлет мајицама, топ мајицама, мајицама на бретеле и 
голих стомака, у преуској, прекраткој и претесној одећи и обувен у папучама, 

4. савесно раде на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школским 
програмом, 

5. не ометају извођење наставе и не пропуштају час без претходног одобрења 
наставника,  

6. поштују личност других ученика, наставника и свих запослених у школи, 
7. благовремено правдају изостанке са часа и из школе (како је законом 

регулисано), 
8. дисциплиновано и примерено се понашају за све време боравка у школи,  
9. да у школу долазе најраније 15 минута пре почетка првог часа, 
10. да најкасније 10 минута пре почетка првог часа, односно у време оглашавања 

звона за улазак у учионице, формирају редове по одељењима и дисциплиновано 
улазе у школску зграду а потом и у своје учионице, 
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11. чувају школску имовину и негују чистоћу и естетски изглед школских 
просторија и школе уопште, 

12. да одељењском старешини пријаве свако непримерено понашање ученика или 
насталу штету, 

13. извршавају и друге обавезе које су утврђене законом и Статутом школе. 
За време извођења екскурзије, наставе у природи и осталих активности у 

организацији школе, ученици су дужни да се придржавају још и следећих правила 
понашања: 

1. да се дисциплиновано и примерено понашају уз забрану пушења, конзумирања 
алкохола и опојних средстава, 

2. да не оштећују возило превозника и воде рачуна о одржавању хигијене у истом, 
3. да поштују правила понашања и кућни ред у објекту који посећују или одседају 

у њему, и не оштећују његову имовину, 
4. да не ометају у раду родича, аниматора или друго стручно лице, 
5. да се придржавају заказаних сатница. 

Члан 5. 
 Ученици и њихови родитељи се са Правилима и Кућним редом школе упознају на 
почетку сваке школске године. 
 Кућни ред је истакнут на улазним вратима школе, огласној табли у холу школе, 
свим учионицама и кабинетима и фискултурној сали. 

Члан 6. 
 Ученик може да одговара само за повреду која је у време извршења била прописана 
посебним законом, Статутом школе или Правилником о мерама, начину и поступку 
заштите и безбедности ученика. 
 Ученику може да се изрекне васпитно-дисциплинска мера за лакше повреде обавеза 
у складу са општим актом школе, а за теже у складу са Законон.  
 Васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику само за повреду обавезе 
учињене у току текуће школске године. 

Члан 7. 
 Родитељ одговара за материјалну штету коју ученик причини школи, намерно или 
из крајње непажње, у складу са законом. 

 III ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА УЧЕНИКА 

Члан 8. 
 Приликом уласка у школску зграду и за време боравка у њој, родитељи ученика су 
дужни да се придржавају следећих правила: 

1. да се приликом уласка у школу пријаве раднику обезбеђења или дежурном 
помоћном особљу; 

2. да у школу улазе пристојно одевени и пристојног изгледа (фризуре и шминке), 
примерено школским условима. Забрањено је у школу долазити у шорцевима 
(обичним или спортским), атлет мајицама, топ мајицама, мајицама на бретеле и 
голих стомака, преуској, прекраткој и претесној одећи и обувен у папучама; 

3. да приликом уласка у школу искључе мобилни телефон; 
4. у случају доласка по позиву одељењског старешине, у холу школе сачекају да се 

огласи звоно за крај часа који је у току; 
5. родитељи могу извести дете из школе у току наставе искључиво по позиву или 

одобрењу одељењског старешине уз обавезно пријављивање раднику 
обезбеђења  или дежурном помоћном особљу. 

Члан 9. 
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 Родитељи који доводе децу у школу или их сачекују после наставе, дужни су да то 
чине на улазу у школско двориште из Томићеве улице. 

Члан 10. 
 Родитељи и друге странке су у складу са позитивним прописима дужни да се 
придржавају забрене пушења у школској згради и њеној непосредној близини (двориште, 
улаз школе). 
  

IV ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И СТРАНАЧНОГ 
ОРГАНИЗОВАЊА 

Члан 11. 
 У школи су забрањене активности којима се угрожавају и омаловажавају групе и 
појединци на основу расне, националне, језичке, верске или полне припадности, узраста, 
социјалног и културног порекла, имовног стања и политичког опредељења. 
 Под дискриминацијом ученика сматра се свако непосредно или посредно прављење 
разлика или њихово повлађивање, искључивање или ограничавање, чији је циљ спречавање 
остваривање права, смањење права или престанак једнаког третмана ученика. 

Члан 12. 
 У школи је забрањено физичко насиље и вређање личности ученика и запослених. 
 У школи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење 
простора школе за те сврхе. 

V ПРАВИЛА   ПОНАШАЊА    НАСТАВНИКА    И 
ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ 

Члан 13. 
 Наставно особље је дужно да се у школи придржава следећих правила: 

1. да долази у школу најмање 15 минута пре почетка наставе и других облика 
рада, 

2. да одлази на време на часове, 
3. да обавести о изостајању, најмање један дан раније, директора, секретара или 

главног дежурног наставника, ради благовременог организовања замене, 
4. наставнику није дозвољено да сам отказује распоредом утврђене часове, нити 

да их самоиницијативно премешта, 
5. да на почетку часа упише све изостале ученике, 
6. да долази у школу (као и на све остале активности у организацији школе) 

ПРИКЛАДНО ОДЕВЕН (не у мини сукњама, тренеркама, сувише уској, 
деколтираној и нападној одећи, кратким панталонама, атлет и сл. мајицама и 
сл.), БЕЗ СУВИШЕ ШМИНКЕ И ПРИКЛАДНОГ ИЗГЛЕДА, васпитно делујући 
својим изгледом на ученике, 

7. однос ученика и наставника мора бити заснован на поштовању и толеранцији, 
8. у тежим случајевима ометања наставе, ученик се са часа може упутити на 

разговор код психолога или педагога школе, свако друго удаљавање са часа није 
дозвољено, 

9. дневник рада могу да носе искључиво наставници, 
10. наставник је дужан да закључава учионицу (уколико се деси оштећење у 

учионици због немарног односа наставника, штету сноси наставник), 
11. сви лични – приватни послови обављају се ван наставних обавеза, 
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12. наставник је дужан да поштује распоред дежурства који му одреди директор и 
лично је одговоран за реон у коме дежура, као и за упис података у књигу 
дежурства. 

За време извођења екскурзије, наставе у природи и осталих активности у 
организацији школе, наставник је посебно задужен: 

1. за безбедност ученика, 
2. реализацију предвиђеног садржаја и програма, 
3. смештај у превозу, објекту и за исхрану ученика, 
4. понашање ученика,  
5. организацију активности ученика у слободно време, 
6. хигијену и облачење ученика, 
7. да уколико се ученик разболи или повреди, збрине ученика и одмах обавести 

родитеље и директора школе. 

Члан 14. 
 Наставном особљу је забрањено да: 

1. вређа и физички кажњава ученике; 
2. уноси оружје, оруђе и друга средства којима се може нанети озледа, угрозити 

живот ученика и запослених, односно нанети штета школској и личној 
имовини; 

3. пуши, конзумира и уноси алкохол и опојна средства за време наставе, 
екскурзија, наставе у природи, излета и свих других видова непосредног рада са 
ученицима и активностима у организацији школе; 

4. користи мобилни телефон за време наставе и других видова непосредног рада 
са ученицима; 

5. пусти ученике пре него што је звонило за крај часа или их пусти да сами бораве 
у учионици; 

6. позива ученике да се припремају за такмичење за време трајања часова редовне 
наставе; 

7. да за време редовне наставе обављају ваннаставне активности; 
8. припрема ученика школе ради оцењивања, односно полагања испита. 

Члан 15. 
 Поштовањем и применом ових правила и одговарајућом организацијом рада 
обезбеђују се: несметан рад, повећана безбедност ученика, очување школске имовине, 
општа и радна дисциплина и доприноси се бољем успеху ученика и угледу школе. 

 VI ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 16. 
 За све што није регулисано овим Правилима примењиваће се одредбе Закона о 
основама система образовања и васпитања, Статута школе и Правилника о мерама, начину 
и поступку заштите и безбедности ученика Основне школе ''Жарко Зрењанин'' из 
Зрењанина. 

Члан 17. 
 Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
школе. 

                                                                                                   Председник Школског одбора 

                                                                                               ____________________________ 
                                                                                                            Данијела Матић 
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Основна школа ''Жарко Зрењанин'' 
З р е њ а н и н 
Дел. број: 4/3 
Дана: 2010. године 

 Правила су објављена на огласној табли школе дана _______ 2010. године 

 Правила су ступила на снагу дана _______ 2010. године. 

                           ________________________ 
                                                                                             Секретар школе, Оливера Петровић 
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