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ШКОЛСКА ПРАВИЛА 
 
 
 
1. У РАЗГОВОРУ СЛУШАМО САГОВОРНИКА ДОЗВОЉАВАЈУЋИ МУ ДА ИСКАЖЕ 

СВОЈЕ МИШЉЕЊЕ  
 
2. ИСКАЗУЈЕМО СВОЈЕ МИШЉЕЊЕ НА НАЧИН КОЈИ НЕ ВРЕЂА САГОВОРНИКА  

 
3. ЧУВАМО ШКОЛСКУ ИМОВИНУ И ИМОВИНУ ОНИХ КОЈИ У ШКОЛИ УЧЕ И РАДЕ  

 
4. ПРОБЛЕМЕ РЕШАВАМО РАЗГОВОРОМ, БЕЗ СВАЂЕ И ТУЧЕ  

 
5. КАД ИМАМО ПРОБЛЕМ, ТРАЖИМО И ПРИХВАТАМО ПОМОЋ  

 
6. ПОШТУЈЕМО СВОЈЕ ВРЕМЕ И ВРЕМЕ ДРУГИХ ПРИДРЖАВАЈУЋИ СЕ ПЛАНИРАНИХ 

ТЕРМИНА И РАСПОРЕДА ЧАСОВА 



 

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 

 

 

Упознајте Кодекс понашања ученика наше школе 

 
1. У школу долазимо уредни и прикладно одевени  

 
2. У школу долазимо 10 минута пре почетка наставе  

 
3. Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и 

распореда часова  
 
4. Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде  

 
5. Ученике ословљавамо по имену  

 
6. Надимак користимо само ако за то имамо дозволу особе којој се обраћамо  

 
7. У разговору слушамо саговорника дозвољавајући му да искаже своје мишљење  

 
8. Исказујемо своје мишљење на начин који не вређа саговорника  

 
9. Проблеме решавамо разговором, без свађе и туче  

 
10. Кад имамо проблем, тражимо и прихватамо помоћ других  

 
11. Свим одраслим особама у школи обраћамо се са ВИ  

 
12. Пре почетка часа наставника чекамо мирно испред учионице  

 
13. Мобилни телефони су нам искључени на часу  

 
14. На часу седимо на својим местима  

 
15. На часу пажљиво слушамо једни друге  

 
16. Реч тражимо подизањем руке и чекамо да нас наставник прозове  

 
17. Активно учествујемо на часовима, а код куће радимо домаће задатке  

 
18. За време одмора водимо рачуна да својим кретањем не повредимо друге  

 
19. Ужинамо за време великог одмора  

 
20. Хигијенским навикама бринемо о свом здрављу и о здрављу других  

 
21. Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде   



КОДЕКС ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА 

 

 
1. У школу долазимо уредни и прикладно одевени  

 
2. У школу долазимо 15 минута пре почетка наставе  

 
3. Благовремено најављујемо изостанак са наставе и промену у распореду часова и других 

активности  
 
4. Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда 

часова  
 
5. Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде  

 
6. Ученике и све остале којима се обраћамо ословљавамо по имену  

 
7. Надимак користимо само ако за то имамо дозволу особе којој се обраћамо  

 
8. Мобилни телефони су нам искључени на часу  

 
9. Проблеме решавамо разговором  

 
10. Кад имамо проблем, тражимо и прихватамо помоћ других  

 
11. Припремамо и организујемо наставу водећи рачуна о индивудуалним потребама и 

могућностима сваког ученика  
 
12. Стварањем добре радне атмосфере на часу подстичемо сарадничке односе међу ученицима, 

као и између наставника и ученика  
 
13. Ученици познају критеријуме у праћењу и оцењивању њихових знања и постигнућа  

 
14. Оцењујемо ученике поштујући Закон и индивидуално напредовање сваког ученика  

 
15. Ученику се оцена увек саопштава јавно уз одговарајуће образложење  

 
16. Сваки пут реагујемо када имамо сазнање о насиљу или када приметимо насиље 

међу ученицима  
 
17. Одељењски старешина информише родитеље ученика који се насилно понашају 

непосредно по догађају  
 
18. Наставник чува пословну тајну када је то у интересу ученика, наставника и школе  

 
19. Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и 

раде  
 



 

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА 
 

 

1. У школу долазимо уредни и прикладно одевени  

 
2. Благовремено најављујемо изостанак са посла и промену активности  

 
3. Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и 

распореда часова  
 
4. Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде  

 
5. Ученике и све остале којима се обраћамо ословљавамо по имену  

 
6. Надимак користимо само ако за то имамо дозволу особе којој се обраћамо  

 
7. Мобилни телефони су нам искључени за време састанака  

 
8. Проблеме решавамо разговором  

 
9. Кад имамо проблем, тражимо и прихватамо помоћ других  

 
10. Стварањем добре радне атмосфере подстичемо сарадничке односе  

 
11. Сваки пут реагујемо када имамо сазнање о насиљу или када приметимо насиље 

међу ученицима  
 
12. Радник информише ОС ученика који се насилно понашају непосредно по догађају  

 
13. Радник чува пословну тајну када је то у интересу ученика, наставника и школе  

 
14. Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и 

раде  



 

 

КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА 
 

 

1. Уласком у школу поштујемо Школска правила и Кодекс понашања  

 
2. Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда 

часова  
 
3. Сваки родитељ при уласку у школу предаје личну карту на увид дежурном ученику и 

саопштава разлоге посете  
 
4. У разговору слушамо саговорника дозвољавајући му да искаже своје мишљење  

 
5. Исказујемо своје мишљење на начин који не вређа саговорника  

 
6. Проблеме решавамо разговором  

 
7. Кад имамо проблем, тражимо и прихватамо помоћ других  

 
8. Присуствујемо родитељским састанцима и редовно се информишемо о успеху и понашању 

свог детета  
 
9. Сарађујемо са школом током целе школске године  

 
10. Обавезни смо да се одозовемо позиву ОС и школе  

 
11. Благовремено обавештавамо школу и ОС о разлозима изостанака детета из школе  

 
12. Изостанке детета правдамо лекарским уверењем  

 
13. Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и 

раде  
 
14. Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде  

 
15. Надокнађујемо материјалну штету коју дете направи током боравка у школи  

 
16. Деца у школу доносе скупоцене личне предмете на сопствену одговорност и 

одговорност родитеља  
 
17. Обавештавамо ОС и школу сваки пут када имамо сазнање о насиљу или када приметимо да 

се насиље дешава међу ученицима  

 


