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На основу члана 119. став 1. тачка 1. а у вези са чланом 109. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 88/2017, у даљем тексту: Закон) и члана и 

члана 47. став 1. тачка 1. Статута  Средње школе "Бранислав Нушић" Сокобања, Школски одбор 

Средње школе „Бранислав Нушић“ у Сокобањи, на седници одржаној 29.3.2018. године донео је 

 

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ 

 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Ч л а н  1 .  

 Правилима понашања у школи (у даљем тексту Правила): уређује се понашање 

запослених, ученика, родитеља, односно других законских заступника ученика и трећих лица у 

Средњој школи „Бранислав Нушић“ у Сокобањи: (у даљем тексту: Школа). 

Ч л а н  2 .  

Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности 

Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у школи, обезбеђује се чување школске 

имовине и имовине ученика, запослених, родитеља, односно другог законског заступника ученика 

и трећих лица, доприноси се повећању угледа Школе. 

Ч л а н  3 .  

У Школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности ученика, 

запослених, родитеља, односно других законских заступника ученика и трећих лица. 

Запослени имају обавезу да, својим радом и укупним понашањем доприносе развијању 

позитивне атмосфере у Школи. 

Ч л а н  4 .  

Права ученика у Школи остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, 

Законом о основама система образовања и васпитања, Законом о средњем образовању и 

васпитању, а Школа и сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право 

на: 

1) квалитетан образовно-васпитни рад, који обезбеђује остваривање принципа и циљева 

прописаних Законом, 

2) уважавање личности, 

3) подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову 

афирмацију, 

4) заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, 

5) благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово школовање 

ученика, 

6) информације о правима и обавезама ученика, 

7) учествовање у раду органа Школе у складу са Законом, 

8) слободу удруживања у различите групе, клубове и организовање Ученичког парламента, 

9) јавност и образложење оцене подношење пригивора на оцену и испит,  

10)  покретање иницијативе за преиспитивање одговорности учесника у образовно-васпитном 

процесу, уколико права из тачке 1-9 овог члана нису остварена, 

11)  остваривање свих права ученика, права на заштиту и правично поступање Школе према 

ученику и када повреди обавезу утврђену законом и општим актом школе, 

12) стипендије и кредит, 
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13) као и остваривање других права по основу образовања. 

Ученик, родитељ, односно други законски заступник ученика, може да поднесе пријаву 

директору школе у случају повреде права из става 1. овог члана или непримереног понашања 

запослених према ученику.  

Директор је дужан да пријаву размотри и да предузме одговарајуће мере.  Запослени у 

школи дужан је да пријави директору, односно Школском одбору кршење права ученика. 

Ч л а н  5 .  

У Школи су забрањене дискриминација и дискриминаторско поступање.  

Дискриминација и дискриминаторско поступање, из става 1. овог члана, постоји када 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 које 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. 

Школа ће предузети све мере прописане Законом и посебним подзаконским прописима 

када се посумња или утврди дискриминаторно понашање у Школи. 

Ч л а н  6 .  

У Школи је је забрањено физичко, психичко, социјално, сексуално, дигитално и свако 

друго насиље, злостављање и занемаривање запосленог, ученика, родитеља односно другог 

законског заступника или трећег лица у установи. 

У смислу ових Правила: 

1) 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; 

2) Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Школе или запосленог да 

обезбеди услове за правилан развој ученика. Школа ће одмах да поднесе пријаву надлежном 

органу ако се код ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања; 

3) Под физичким насиљем, сматра се: физичко кажњавање ученика 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; 

4) Под психичким насиљем, сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног 

угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства; 

5) Под социјалним насиљем, сматра се искључивање ученика из групе вршњака и различитих 

облика активности Школе; 

6) 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; 

7) 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 site), четовањем, укључивањем у форуме, социјалне мреже и другим 

облицима дигиталне комуникације. 
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Школа је дужна да надлежном органу пријави сваки облик насиља, злостављања и 

занемаривања у Школи почињен од стране родитеља, односно другог законског заступника или 

трећег лица у установи.  

Школа је дужна да поштује Протокол који прописује министар за послове образовања и 

васпитања, а који дефинише поступања у Школи у одговору на насиље и злостављање, садржај и 

начине спровођења превентивних и интервентних активности, услове и начине за процену ризика 

и начине заштите од насиља, злостављања и занемаривања. 

Ч л а н  7 .  

У Школи је забрањено страначко организовање и деловање и коришћење школских 

просторија у такве сврхе. 

II  ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ 

Ч л а н  8 .  

Запослени имају обавезу да, својим радом, укупним понашањем и изгледом доприносе 

угледу Школе и развијању позитивне атмосфере у Школи. 

Ч л а н  9 .  

Сви запослени су обавезни: 

1) да редовно и на време долазе на посао, 

2) да савесно обављају послове свог радног места, 

3) да благовремено обавештавају директора или секретара Школе о спречености за рад, 

4) да се уздржавају од радњи којима се крше права ученика или других лица, 

5) да не подносе лажне и злонамерне пријаве за повреду радне дисциплине и правила 

понашања, 

6) да се старају о остваривању права, обавеза и одговорности ученика (редовно пријављују и 

евидентирају све повреде права и обавеза ученика, изричу и предлажу изрицање васпитних мера, 

васпитно-дисциплинских мера, похваљивање и награђивање ученика), 

7) пријављују директору Школе и/или Школском одбору кршење права ученика, 

8) благовремено и уредно извршавају налоге непосредног руководиоца и директора, 

9) имају коректан однос према колегама, сарадницима и трећим лицима у оквиру радних 

обавеза, 

10) обавесте директора о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак 

материјалне штете, 

11) примењују мере безбедности и здравља на раду, 

12) да долазе на посао прикладно одевени (Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, 

шорцевима, кратким панталонама изнад колена, мајицама на брателе, блузама са великим 

деколтеом, откривеног стомака, хеланкама (изузетно уз тунику довољне дужине), папучама, 

прозирне одеће, нечисте и неуредне одеће, нечисте и неуредне косе), 

13) да пре и за време рада не узимају алкохол и/или друга средства која лоше утичу на 

способност за рад, 

14) да за време школског часа на коме се налазе не пију кафу и сокове, да не узимају храну, 

15) да не пуше у школским просторијама и дворишту, 

16) да не уносе у школу или школско двориште оружје и/или друга опасна средства којима се 

може угрозити живот и тело ученика, запослених и трећих лица и којима се може нанети 

материјална штета, 

17) да за време рада не користе мобилни телефон, нити друга средства којима се може ометати 

процес рада, 

18) да не оштећују имовину Школе, ученика, запослених, родитеља ученика и трећих лица, 

19) да користе средства Школе и потрошни материјал само у службене сврхе, 

20) да не износе школску евиденцију, друга документа, средства Школе, ни потрошни 

материјал без одобрења директора, 
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21) да у случају повреде правила понашања ученика и/или родитеља предузимају мере да 

понашање ускладе са правилима (опоменом, позивањем родитеља, односно другог законског 

заступника ученика, обавештавањем других органа и сл.) 

22) да у случају повреде Правила од стране других запослених обавештавају директора и 

Школски одбор ради предузимања одговарајућих мера, 

23) да у случају повреде Правила од стране родитеља, односно других законских заступника 

или трећих лица обавештавају директора;  

Ч л а н  1 0 .  

Наставник је обавезан да у школу дође најмање 10 минута пре почетка часа. 

Дежурни наставник је обавезан да у Школу дође најмање 15 минута пре почетка наставе у 

смени. 

Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и исто завршава 15 минута по 

завршетку последњег часа. 

Ч л а н  1 1 .  

Дежурни наставник: 

1) стара се о одржавању реда и безбедности у школској згради, у школском дворишту, а на 

екскурзији и у превозном средству, хотелу и другим местима која посећују ученици, 

2) предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности, издаје налоге 

дежурним ученицима и помаже им у раду, 

3) ради испуњавања својих обавеза, сарађује са директором и другим лицима запосленим у 

Школи, 

4) води уредно књигу дежурства и у њу уписује све промене у школи. 

Ч л а н  1 2 .  

Дежурство се обавља испред улаза, у улазном холу и по спратовима, у складу са одлуком 

директора, односно главног дежурног наставника. 

Главни дежурни наставник потврђује присуство и одсусутво дежурних наставника и о томе 

води евиденцију. 

Главни дежурни наставник дежура и координира рад дежурних наставника. 

Ч л а н  1 3 .  

Домар је обавезан да, осим времена када обавља послове у другим деловима школе или 

користи одмор, у току дневног рада дежура у улазном холу школе. 

Ч л а н  1 4 .  

Обавеза запосленог на радном месту спремачице је да пре и после одржавања хигијене у 

просторијама у којима се одвија рад наставника и других запослених, дежура у холу или ходнику 

школе, односно испред просторија у којима одржава хигијену. 

Када спремач/ица користи дневни одмор, разноси пошту или је из других разлога одсутан 

са свог радног места, други спремач/ице преузимају надзор над тим радним местом.  

Ч л а н  1 5 .  

Домар и спремач/ица обавезни су да, без одлагања, обавештавају дежурног наставника, 

директора или секретара Школе о свакој промени која може довести до нарушавања реда и 

безбедности у школи, непосредно и уписивањем у одређену књигу евиденције која стоји код 

секретара Школе. 

Ч л а н  1 6 .  

Непоштовање правила понашања од стране запослених повлачи дисциплинску, 

материјалну и другу одговорност. 
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За спровођење правила понашања одговорни су, пре свега, директор и Школски одбор. 

III  ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА 

Ч л а н  1 7 .  

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

извршавају школске обавезе, 

3. да се придржавају одлука органа Школе, 

4. да поступају по налогу директора, наставника, стручних сарадника и других радника 

Школе, 

5. без позива и одобрења не улазе у наставничку зборницу, канцеларију директора или друге 

службене просторије. 

6. да за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима, другим 

запосленим, родитељима ученика, или трећим лицима, обраћају дежурном наставнику, 

одељењском старешини или психологу а по потреби и другим лицима запосленим у 

Школи, а најстроже је забрањено физичко обрачунавање и самовољно решавање 

међусобних сукоба или сукоба са другим лицима у простору школе и свуда где се изводе 

поједини облици наставе или ваннаставних активности, 

7. да не касне на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада, 

8. да у учионици буду пре наставника, да при уласку наставника сви устану, као и када час 

посете друга лица, 

9. да савесно раде на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским 

програмом, 

10. да прате сопствени напредак и да извештавају о томе наставнике и родитеље односнодруге 

законске заступнике, 

11.  да у поступку оцењивања прикажу своје стварно знање, без коришћења разних облика 

преписивања и других недозвољених облика помоћи, 

12.  да не ометају извођење наставе, да имају сав потребан прибор или опрему, да прате 

упутства наставника и не ометају рад причањем, шушкањем, смехом, окретањем, 

устајањем, ходањем, добацивањем, жвакањем жвакаћих гума и сл., 

13.  да не напуштају час, или други облик образовно-васпитног рада, без претходног одобрења 

наставника, 

14.  да поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у Школи, 

15.  да се уљудно понашају према другим ученицима, запосленима у Школи, родитељима, 

односно другим законским заступницима и трећим лицима, 

16. да у школи разговарају пристојним језиком, бираним уљудним речима без употребе 

псовки, коришћењем формалног начина комуникације,  

17. да за време великог одмора узимају ужину и пиће и обављају физиолошке потребе (исте 

активности на часу нису дозвољено), 

18.  да у школу долазе прикладно одевени и пристојног изгледа, примерено месту на коме се 

налазе. (Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, шорцевима, кратким 

панталонама изнад колена, мајицама на брателе, блузама са великим деколтеом, 

откривеног стомака, хеланкама (изузетно уз тунику довољне дужине), папучама, прозирне 

одеће, нечисте и неуредне одеће, нечисте и неуредне косе), 

19.  да благовремено правдају изостанке, 

20. да благовремено враћају књиге у школску библиотеку, уколико исте оштете или изгубе у 

обавези су да штету надокнаде, и да у свему сарађују са библиотекарима; 

21.  да чувају имовину Школе и чистоћу и естетски изглед школских просторија и школског 

дворишта (писање и урезивање по школским клупама, столицама и зидовима није 

допуштено), 
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22.  да се старају о очувању животне средине и да се понашају у складу са правилима 

еколошке етике (да отпатке у учионици, дворишту и другом простору који користе бацају 

у за те намене одређена места), 

23.  да не уносе било какве измене у школску евиденцију, 

24.  да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и 

свих других средстава којима се може ометати рад и иста користити у недозвољене сврхе 

(одговарање, полагање испита, снимање, фотографисање и сл.), 

25.  да у згради и школском дворишту, затим за време обављања образовно-васпитног рада ван 

школе и школског дворишта, као и на путу између куће и школе не носе оружје или друга 

опасна средства, којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља и 

трећих лица или се може нанети материјална штета, 

26.  да не употребљавају дуван, алкохол, наркотичка и слична средства и не подстрекавају 

друге ученике на њихову употребу, 

27.  да не изазивају тучу и учествују у тучи и не подстрекавају друге на такве активности, 

28.  да не изазивају националну, расну и верску нетрпељивост и мржњу, 

29.  да пријављују инциденте и активности које могу угрозити сигурност ученика и осталих 

лица у школи и да другом месту, 

30.  да у школи и ван школе, где се изводе поједини облици школских активности, не доносе 

скупоцене ствари и новац без потребе, чувају своје личне ствари, новац, документа, књиге 

и опрему и да у сличају нестанка сами сносе последице 

31.  воде рачуна о својим одевним предметима, прибору, опреми и другој имовини.  

Ч л а н  1 8 .  

Ученици Школе морају да поштују правила понашања и у следећим ситуацијама: 

1) На часовима физичког васпитања: 

- у циљу одржавања личне хигијене, као и хигијене простора, пре изласка ученика на час 

физичког васпитања, ствари у свлачионицама морају бити уредно сложене; 

- на часу физичког васпитања обавезна је уредна спортска опрема (бела памучна мајица, црни 

шорц, изузетно током зиме тренерица, беле памучне чарапе, посебне чисте патике); 

- на часу физичког васпитања ученицима није дозвољено ношење било ког облика накита 

(ланчићи, бројанице, сатови, пирсинг...); 

- ученици морају имати уредно подрезане нокте; 

- ученик који неоправдано приступи часу, након што наставник стане пред врсту (строј) и 

означи почетак рада, без дозволе наставника не може активно учествовати у раду;  

- ученици који су присутни на часу, али из било ког разлога активно не учествују у њему 

(болест, неправилна опрема, закашњење...) посматрају рад са трибина у посебној, чистој обући или 

патикама за салу. За време часа, њима је најстроже забрањена употреба мобилних телефона у било 

коју сврху; 

- наставници не одговарају за вредне ствари које нестану у свлачионици 

- уколико у току часа неко од ученика услед пада или на други начин доживи повреду, биче 

позвана Хитна служба Дома здравља или ће ученик бити упућен у исту пратњу предметног 

наставника, другог наставника, дежурног наставника, стручног сарадника или другог запосленог 

кога одреди секретар или директор школе или другог ученика. 

2) У лабораторији и школској кухињи: 

- није дозвољено шетање и трчање, 

- није дозвољено уношење хране и пића, 

- обавезно искључити мобилни телефон, 

- не радити сам у лабораторији, односно школској кухињи, 

- не изводити неауторизоване експерименте и не спремати храну без надзора наставника, 

- не удисати хемикалије, 

- не укључивати електричне уређаје без надзора наставника, 

- не пробати и не мирисати хемикалије и не дирати их голим рукама, 
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- не користити намирнице и инвентар без дозволе наставника, 

- пажљиво руковати инвентаром, пре свега ножевима, машинама за млевење, шпоретом и 

рерном, 

- пре почетка експеримента пажљиво прочитати поступак и упутство за рад, користити 

заштитну опрему и правила при извођења експеримнета по упутству наставника (везивање косе, 

ношеће заштитне маске и сл.) 

- пре почетка практичног дела наставе обавезно је да се пресвуку у одговарајућу опрему 

пратећи правила у кухињи и ресторану, 

- течности никада не преносити из суда у суд у близини отвореног пламена,  

- прати руке при изласку из лабораторије. 

3) У рачунарском кабинету: 

- није дозвољено шетање и трчање, 

- није дозвољено уношење хране и пића, 

- обавезно искључити мобилни телефон, 

- не радити сам у кабинету, 

- обавезно је чувати опрему, 

- забрањено је мењати конфигурације рачунара изузев уз јасну дозволу наставника, 

- према упутству наставника, на крају часа, искључити све програме и искључити рачунар, 

- забрањена је злоупотреба рачунара и технике (играње игрица, коришћење друштвених 

мрежа и сл.) 

- обавезно је оставити уредно радно место при изласку из кабинета.  

Ч л а н  1 9 .  

Ученици су обавезни да буду у школи најмање пет минута пре почетка наставе или другог 

облика образовно-васпитног рада. 

Уколико је реч о учионицама или кабинетима које откључава наставник, ученици у реду и 

миру чекају наставника испред учионице/кабинета. 

Ч л а н  2 0 .  

Ученици, који су закаснили на час, не смеју се задржавати у холовима, ходницима и 

другим просторијама Школе, већ одлазе да присуствују часу. 

Ч л а н  2 1 .  

По завршетку школских обавеза, ученици излазе из школе, уз поштовање правила 

понашања. 

Ч л а н  2 2 .  

Редар је обавезан да буде у учионици најмање 10 минута пре почетка наставе.  

Одељењски старешина сваке недеље одређује по два редара. 

Редар обавља следеће задатке: 

1. проветрава учионицу пре почетка наставе и за време великог одмора и обавља друге радње 

са циљем да се учионица припреми за наставу, 

2. на почетку часа извештава наставника о одсутним ученицима, 

3. пријављује наставнику сваки настанак или оштећење имовине Школе, ученика или 

запослених лица, 

4. обавештава наставника о променама које могу утицати на безбедност ученика и/или 

других лица. 

Ч л а н  2 3 .  

Посебном Одлуком директор школе може увести дежурство ученика за одређени период. 
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Уколико се Одлуком уведе дежурство, дежурни ученик обавезан је да на месту дежурства 

буде најмање 15 минута пре почетка наставе односмно од 7.45 до 14.00 часова. Дежурне ученике 

предлаже одељењски старешина, а ученици се ослобађају од наставе за дан када обављају 

дежурство. 

IV  ПОНАШАЊЕ РОДИТЕЉА, OДНОСНО ДРУГОГ 

ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Ч л а н  2 4 .  

Родитељи, односно други законски заступници ученика и трећа лица која се нађу у школи 

(у даљем тексту: остала лица) обавезни су да:  

1) поштују Правила и друге опште акте Школе;  

2) се према ученицима, запосленима и другим лицима која се затекну у школској згради или у 

школском дворишту понашају уљудно; 

3) у Школу долазе прикладно одевени (нису дозвољене мајице и хаљине без рукава, папуче, 

шортсеви, кратке сукње и хаљине). 

Ч л а н  2 5 .  

Родитељ, односно други законски заступник ученика, поред обавеза које су заједничке за сва 

остала лица, одговоран је: 

1) за редовно похађање наставе свог детета; 

2) да одмах, а најкасније у року од 48 сати од момента наступања спречености ученика да 

присуствује настави о томе обавести Школу; 

3) да правда изостанке ученика, најкасније у року од осам дана од дана престанка 

спречености ученика да присуствује настави одговарајућом лекарском или другом релевантном 

документацијом; 

4) да на позив Школе узме активно учешће у свим облицима васпитног рада са учеником; 

5) за повреду забране из чл. 3 -5. ових Правила учињену од стране ученика; 

6) за теже повреде обавезе ученика навадене у члану 83. Закона; 

7) да надокнади материјалну штету коју ученик нанесе школи, намерно или из крајње 

непажње; 

8) да на позив органа Школе, психолога или наставника дође у Школу; 

9) да редовно измирује новчана дуговања према Школи; 

10) да редовно долази на родитељске састанке и да се интересују за учење и владање свог 

детета;  

11) да учествује у раду органа Школе чији је члан.  
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V  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Ч л а н  2 6 .  

На основу Правила и других аката, директор Школе може приписати посебни кућни ред и 

издавати одговарајућа упутства. 

Ч л а н  2 7 .  

Даном ступања на ових Правила престаје да важе  Правила понашања Средње школе 

„Бранислав Нушић“ Сокобања, донета 26.6.2014. године, заведена под дел. бр. 012-2/6-5-14.   

Ч л а н  2 8 .  

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе. 

 

 Председник Школског одбора 

 Милан Гавриловић 

 _________________ 

 

Правилник је заведен под дел. бр. 012-2/46-4-18 од 29.3.2018. године, објављен је на 

огласној табли школе дана 30.3.2018. године, а ступио на снагу 7.4.2018. године. 

 Секретар 

 Мирјана Софронијевић 

 _________________________ 
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