
Распоред звоњења

КУЋНИ РЕД
Школа ради у две смене

KODEKS PONA{AWA
КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА

Школа је други дом за Вашу децу, поштујте њен ред.
Да би Ваша деца била одговорна, пажљива, поштовала себе и 

друге, свој и туђи ред, подстичите их и правилно усмеравајте.
Ак редовно присуствујете родитељским састанцима, Ви ћете се 

редовно информисати о учењу и понашању Вашег детета.
Школска година почиње у септембра. То је прави тренутак за 

почетак сарадње са одељењским старешином и предметним 

наставником.
Поштујте договор са одељењским старешином о међусобној 

комуникацији.
Деца следе Ваш пример, нема места неприкладном понашању, 

изазивању сукоба са ученицима, другим родитељима и 

радницима школе. Уколико се то, на жалост, догоди, родитељ ће 

бити удаљен из школског простора.
Школа је место за сарадњу и договор.
Уколико се појави проблем, прво се обратите одељенском 

старешини, предметном наставнику, затим педагогу или психологу 

школе и на крају директору.

Никада деци не претите школом, јер тако ширите негативни 

утицај образовања и васпитаља.

КОДЕКС ПОНАШАЊА УЧЕНИКА

При доласку и одласку из школе користи улаз одређен за ученике.
Постројавање и организовани улазак говоре о твојој одговорности према школским 
правилима.
Поштуј кућни ред школе, немој да касниш, тиме поштијеш своје и туђе време.
Не заборави да својим наставницима, особљу школе и својим друговима упутиш 
поздрав: “добар дан“, “довиђења“, “ћао“.
Ходником не јури,не гурај се да не би повредио ни себе, ни друге. Старије увек 
пропусти.
Буди пажљив на часу, не ометај, не шетај. Када говориш захтевај да сви ћуте.
Активно слушај друге и не упадај у реч.
Домаће задатке редовно ради у учи.
О свему што не разумеш или не можеш да схватиш, можеш питати наставника. 
На часу искључи мобилни телефон и сличне уређаје.
Коришћење мобилних телефона ремети наставу, омета и ТЕБЕ и друге у раду.
Дозвољено је да у великим количинама употребљаваш речи: молим, хвала, изволи, 
извини.
Сети се оне изреке „Лепа реч и гвоздена врата отвара“.
Искажи своје мишљење или незадовољство јасно и гласно,али бираним рачима, без 
вређања и омаловажавања других.
Понашај се према другима онако како би волео да се други понашају према Теби.
Тражи доброту у другима и цени различитости.
Новим ђацима показуј да су добродошли,буди пажљив према млађима од себе.
Никог не туци, не гурај,не шутирај и не ударај,не решавај сукобе физичким 
обрачунавањем.
Научи да савладаш свој бес.
Ако приметиш да неко некога малтретира покушај да спречиш или одмах затражи 
помоћ.
Не исказуј своје незадовољство над школском имовином.
Ако начиниш штету,твоји родитељи ће морати да је надокнаде.
Поштуј туђу имовину,као и школску.
Не претурај по туђим стварима и не узимај туђе ствари без одобрења.
Сигурно не би волео да неко то Теби ради.
Ако одлучиш да у школу донесеш скупоцене предмете,то   нека буде на Твоју и 
одговорност Твојих родитеља.
Не бацај смеће око себе.
Биће лепше и чистије и Теби и другима.
У школу долази пристојно одевен и уредан.
Не задржавај се у школи и школском дворишту по завршетку наставе и осталих 
школских активности.
Највећи број туча и свађа дешава се управо у том периоду.
Насилништво и непоштовање школских правила може бити и кажњено.
Поштуј школска правиланије тешко,не боли а лепо је и Теби и другима.

КОДЕКС ПОНАШАЉА РАДНИКА ШКОЛЕ

Поштујте кућни ред школе, тиме поштујете своје и туђе време.
Не заборавимо да својим колегама, особљу школе и ученицима упутимо поздрав: „Добар дан“, „Довиђења“.
Дежурни наставници треба да се старају о реду у школи и школском дворишту. Уколико је један дежурни наставник одсутан 
треба да обавести главног дежурног како би сереорганизовало држурство.
Ако смо незадовољни али желимо да саопштимо своје мишљење колегама, родитељима, особљу школе, учинимо то јасно, 
гласно, бираним речима. Тиме поштујемо саговорника, чувамо свој ауторитет.
Будимо принципијелни, захтевни, толерантни и пажљиви према ученицима.
Попуштање ученицима и тзв. „другарски“ однос је само стварање лажне слике о „добром“ наставнику и „још бољем“ ученику.
Код ученика треба да развијемо свест о очувању школске имовине и животне средине.
Добра припрема за рад је предуслов да се на часу осећамо сигурно, опуштено и задовољно.
Треба размењивати искуства са колегама и прихватати све новине које ће нам олакшати рад и наставу учинити
занимљивом и успешнијом.
Разговор са родитељима треба да буде професионалан, коректан и конкретан.
Одећа коју носимо јасно говори о нашој личности.
Неодговарајуће понашање у школи може бити и кажњено (по Правилнику).

Дежурство
Наставници дежурају по утврђеном распореду.

1. Смена 07:30 – 13:30
2. Смена 13:30 – 19:30

Помоћни радници дежурају по утврђеном распореду у току 
часова поред службеног улаза.

Посете
Родитељи могу да посете школу сваког радног дана.
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