
КОДЕКС ПОНАШАЊА УЧЕНИКА  

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЂУРА ЈАКШИЋ“ КАЋ 

ПРАВА УЧЕНИКА: 

Ученик у школи има право: 

  На стицање квалитетног образовања у сигурном окружењу, без ометања, 

  На поштен и једнак однос према њему, без дискриминације, 

  На поступање према њему с поштовањем личности, 

  На обавештеност о својим правима, одговорностима и о правилима дисциплине. 

ОСНОВНЕ ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА: 

  Да редовно похађа наставу,  долази на време,  доноси прибор и опрему, 

  Да поштује права других, 

  Да се максимално залаже у испуњавању школских обавеза, 

  Да пријави инциденте или активности које могу ометати сигурност свих      

ученика у школи, 

  Да зна и поштује школска правила, односно, кодекс понашања ученика. 

КОДЕКС ПОНАШАЊА УЧЕНИКА 

                                                                    Члан 1. 

Основна школа је обавезна.Ученик је дужан да редовно похађа наставу, да доноси 

школски прибор и опрему и извршава школске обавезе. 

                                                                    Члан 2. 

Ученик је дужан поштовати права других. 

                                                                    Члан 3. 

Свако изостајање са наставе ученик је дужан да правда лекарским оправдањем а 

посебно након одсуствовања из школе дуже од три дана. 

                                                                    Члан 4.  

Ученику може родитељ или старатељ (без лекарског оправдања) оправдати 

изостанак у трајању најдуже до три дана. 

                                                                   Члан 5. 

Ученик не може напустити час без одобрења наставника који води тај час. 

                                                                   Члан 6. 

Ученик је дужан да савесно ради на усвајању знања, вештина и вредности прописаних 

школским програмом и у складу с тим не омета извођење наставе. 

                                                                   Члан 7. 

Ученик је дужан да поштује личност других ученика, наставника и других запослених 

у школи. 

                                                                   Члан 8.     

Речник који користи ученик  у школи мора бити бити примеран месту и особи са 

којом комуницира. У школи нема места „језику улице“. 

                                                                   Члан 9. 

Мобилни телефони , дискмени, мп3 плејери и слични уређаји морају бити искључени за 

време часа како не би ометали наставу. 



                                                                   Члан 10. 

За време одмора при мењању учионица, на степеништу и у ходницима ученици не 

смеју правити гужву, буку и гурати се како не би дошло до повреда.             

                                                                   Члан 11. 

За време наставе не сме се нарушавати ред и тишина у школској згради и школском 

дворишту. 

                                                                   Члан 12. 

Ученици који похађају наставу информатике, додатну, допунску наставу или секције 

и долазе због тога у школу у супротну смену, не треба да улазе у школу без позива 

наставника. 

                                                                   Члан 13. 

Самовољно напуштање школског објекта и дворишта није дозвољено. За време 

трајања наставе, ваншколских активности, као и за време  одмора, ученици бораве  у 

школском простору и дворишту. 

                                                                   Члан 14. 

Ученик је дужан да у школу далази прикладно одевен и пристојног изгледа примерно 

месту на којем се налази. Неприкладно је долазити у прекратким сукњама, 

шортсевима, мајицама на бретеле и са великим деколтеима, откривеног стомака, 

нечисте и неуредне косе...    Није иста гардероба за школу, спорт, изласке или плажу. 

                                                                   Члан 15. 

Свака просторија у школи користи се искључиво у сврхе којима је намењена, на начин 

којим се непрља и неоштећује просторија, намештај и опрема. Стога се не сме 

писати, цртати, урезивати по школским клупама, столицама и зидовима и на друге 

начине уништавати школска имовина. 

                                                                   Члан 16. 

Ученик,односно родитељ или старатељ, одговара за материјалну штету коју ученик 

нанесе школи, намерно или из крајње непажње. 

                                                                   Члан 17. 

Ученици су дужни да пре напуштања учионице, а нарочито  након конзумирања 

ужине све отпатке баце у канту за смеће, односно оставе уредну учионицу. 

                                                                   Члан 18. 

Забрањено је изазивање туче и учешћа у њој, свађа и међусобно вријеђање ученика. 

                                                                   Члан 19. 

Оружју и оруђу није место у школи, те је стога строго забрањено уношење   

предмета са оштрим сечивом  или убодних предмета, петарди, упаљача и других 

предмета који могу повредити ученике и угрозити  општу безбеднодст. 

                                                                   Члан  20. 

Забрањено је поседовање, употреба или подстицање на употребу  алкохола, цигарета 

и наркотичких средстава у школи, на излетима, екскурзијама и свим осталим 

активностима у организацији школе.  

                                                                   Члан  21. 

Ученици који показују непожељне облике понашања (који нису у складу са овим 

кодексом и општим  друштвеним нормама) током наставе и у кругу школе, биће 

упућивани одговарајућим стручним службама школе и њихово понашање 

санкционисано. 

                                                                   Члан  22. 

Са овим кодексом понашања упознати ученике и родитеље и примењивати га. 
 


