КУЋНИ

РЕД

Свака кућа, да би била лепа и пријатна за боравак, има свој кућни ред – скуп правила и задужења свих који у њој бораве. Ми желимо да се у нашој школи сви –
ђаци, запослени и родитељи – осећају што пријатније, те смо издвојили извесна правила којих би требало сви да се придржавамo, како би постала још лепша и
успешнија.

Поштовани родитељи/старатељи,

Поштовани учитељи и наставници,

Вас сматрамо блиским сарадницима зато што своју децу,
као и ми, учите да поштују Вас, своје другове,
наставнике и остале запослене у школи. Ваша сарадња
нам је драгоцена, јер ћемо заједничким снагама,
васпитањем и образовањем ваше и наше деце, постићи
да они постану добри и успешни људи, а школа
пријатно и лепо место на које ће с радошћу долазити.
Помоћи ћете нам тако што ћете:
• редовно, на родитељским састанцима, сарађивати са
учитељем или одељењским старешином и предметним
наставницима свог детета;
• редовно посећивати „отворена врата“ у за то заказано
време, како бисте се распитали о напредовању свог
детета;
• благовремено (у року од 48 сати) обавестити учитеља
или одељењског старешину о разлозима одсуства свог
детета из школе;
• благовремено (у року од осам дана од повратка на
наставу) оправдати изостанке свог детета из школе: до
три дана у току школске године - на „отвореним
вратима“, а дуже од три дана уз лекарско уверење;
• своје дете, уколико га доводите у школу, допратите до
улаза у школу, уместо да га пратите кроз ходнике или до
учионице, јер тиме реметите ред и рад осталих ученика
и запослених;
• када дођете у школу, обратити се дежурном лицу или
раднику обезбеђења, који ће Вас упутити у простор где
можете бити примљени: канцеларије директора,
рачуноводства, секретара или ПП службе;
•ради преузимања детета, пријавити се дежурном лицу
у холу школе пружањем на увид Идентификационе
картице. Дежурно лице помоћу интерне рачунарске
мреже школе обавештава надлежну учитељицу која
позваног ђака шаље у хол школе, где га Ви преузимате;
• благовремено и у року испунити обавезе Вашег детета
према школи које се тичу материјалних давања;
● поштовати Школу као јавну установу и у њу улазити
прикладно одевени;
● у опхођењу са ученицима, другим родитељима и
радницима школе избегавати речи и дела којих би сте се
Ви или Ваше дете могли постидети;
• све могуће неспоразуме и сукобе до којих може доћи
између Вас или Вашег детета и других ученика,
наставника или других запослених у школи решавати
мирним путем и у сарадњи са одељењским старешином,
психологом, педагогом и директором.

Ви сте домаћини ове школе и од Вас, у знатној мери, зависи колико угодно ћете се и
Ви и Ваши гости осећати у нашој школи. Овде смо издвојили нека од Ваших
задужења:
• одељењски старешина, на почетку школске године, упознаје ученике са кућним
редом школе и правилима која се тичу њиховог понашања и обавеза;
• одељењски старешина предузима прописане мере у случају неодговарајућег
понашања, које је у супротности са Правилницима о понашању и безбедности
ученика и другим актима школе;
• наставници не „избацују“ из учионице ученика који омета час, већ га уписују у
Дневник и, уколико је неопходно, шаљу, у пратњи председника Одељењске
заједнице, код педагога, психолога или директора школе;
• наставници долазе у школу и на часове на време;
• наставници долазе у школу примерено одевени и обувени, како је прописано
Правилницима о понашању и безбедности ученика и запослених и другим актима
школе.
●наставници са ученицима, родитељима, осталим запосленима и другим лицима
негују односе засноване на уважавању, разумевању и поштовању, толеранцији и
избегавању сукоба.
Свађе, вређања, игнорисања или отворена нетрпељивост нису дозвољени

Најважнији – драги наши ученици,

ОВО ЈЕ ВАША ШКОЛА – због вас постоји и ви сте
њена душа. Од вас највише зависи колико ће бити
пријатно место на којем проводите половину дана. Не
треба много да се трудите да би нам свима било лепо:
• веома је важно да поштујете и уважавате своје другове,
наставнике и остале запослене у школи;
• у школу треба да долазите 10 мин. пре почетка наставе;
• пре уласка у школску зграду треба да станете у ред са
осталима из свог одељења и без трчања и гужве по
ходницима да уђете у своје учионице;
• пре почетка часа треба да се припремите за предстојећи
час;
• чувајте учионице и намештај у њима - за вас су сређене;
• на часу треба пристојно да се понашате и да не сметате
својим друговима и наставницима;
• са часа можете да изађете само уз одобрење наставника;
• током великог одмора сви ученици излазе у двориште, а
они који имају поштеду су у ходнику са дежурним
наставником;
• за ваннаставне активности сачекајте предметног
наставника испред улаза или у ходнику школе и заједно с
Дежурни наставници и учитељи
у дане дежурства имају неколико додатних задужења. Када су дежурни, наставници: њим идите у учионицу;
• у Школу долазе у 7:30, односно 13.30 часова, обилазе све учионице у свом реону и • на часове треба да долазите уредни и прикладно
све недостатке уносе у књигу дежурства; дежурство се завршава у 13:30, односно у одевени, у супротном наставници морају да вас упишу у
19:30 часова;
Дневник, позову ваше родитеље и поразговарају са њима;
• за време великог одмора, воде рачуна да ученици напусте све учионице и изађу у • на часовима се не једе, не пије, не прича без дозволе
наставника, не користе мобилни телефони...;
двориште; наставници дежурају на местима утврђеним распоредом дежурства;
• дежурни наставници воде рачуна да ученици у реду и без гурања улазе у Школу. • кроз школу се крећемо десном страном, како бисмо
избегли опасне гужве и сударање;
Дужности дежурног ученика су да:
• пре уласка у учионицу, сачекајте да изађу они који су ту
дежура на месту на којем је распоређен,
имали претходни час – биће више места за вас;
не дозволи окупљање других ученика око места дежурства,
●уколико је учионица закључана, своје ствари уредно
евидентира странке на улазу у школу, упише податке у књигу дежурства и сложите испред врата или окачите на чивилук;
одведе их до места на које су се упутили,
• када напуштате учионицу, оставите је чисту и сређену –
води рачуна да се љубазно опходи према странкама,
никоме није потребно ваше ђубре;
• неспоразуме треба да решавате главом, разговором, на
не напушта место дежурства без одобрења дежурног наставника,
се у случају недоумице, консултују с са дежурним наставником.
миран начин, а не песницама.

