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КУЋНИ РЕД ОШ „СТЕФАН НЕМАЊА“
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

УЧЕНИКА
 Ученици долазе на наставу најкасније 5.минута пре почетка првог часа.
 Ученици користе искључиво за њих предвиђене улазе-излазе на бочним странама

школе.
 За време малих одмора ученици не напуштају школску зграду и дужни су да буду

на радном месту пре почетка часа.
 За време великих одмора ученици излазе у школско двориште, осим у случајевима

лоших временских услова.
 По завршетку наставе ученици не напуштају учионицу док столице на својим

местима не подигну на клупе.
 Ученици су дужни да чувају школску имовину и школску, пазе на ред и чистоћу у

школској згради и дворишту школе.
 Ученик који начини штету на имовини школе у обавези је да је надокнади.

Уколико се починилац не може утврдити, штету надокнађују сви ученици одељења.
 Ученици у школу долазе пристојно и уредно одевени и воде рачуна о личној

хигијени.
 Изостајање са наставе ученик правда лекарским уверењем или доласком родитеља

(односно старатеља) у року од 8 дана по повратку у школу.

Дежурни ученик-редар је дужан да:
 долази у школу 15 минута пре осталих ученика,
 прегледа учионицу по доласку у школу, припреми прибор и остала наставна

средства потребан за рад,
 пријави одмах штету коју установи приликом доласка у учионицу, као и штету која

се учини за време наставе, одмора или по завршеној настави, пре одласка кући,
 за време одмора чува ствари ученика, проветрава учионице и обавља остале

послове неопходне за почетак наредног часа,
 пријављује одсутне ученике ради евидентирања,
 последњи од ученика напушта учионицу, утврђује исправност инвентара,

прикупља заборављене ствари ученика, које предаје дежурном особљу школе,
 води рачуна о чистоћи и реду у учионици,
 по налогу одељењског старешине или предметног наставника обавља и друге

послове.
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