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КОДЕКС ПОНАШАЊА УЧЕНИКА
1. У школу долазимо уредни и прикладно одевени (није дозвољено боравак у згради школе  и њеном 

кругу одевени у прекратком шортсу, или сукњи, као и мајици са великим изрезом,  непристојне дужине (тј. 
не покрива стомак) на бретеле, у провидној одећи, папучама и бермудама изнад колена), бринемо о личној 
хигијени, хигијени радних просторија и школске средине

2. У школу долазимо на време, 10 минута пре почетка наставе 
3. Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова (не 

закашњавамо на часове редовне, допунске и додатне наставе као и остале ваннаставне активности)
4. Чувамо школску имовину (унутрашњи и спољни простор школске зграде, намештај, зеленило) и 

имовину свих оних који у школи уче и раде
5. Ученике ословљавамо по имену, надимак користимо само ако за то имамо дозволу особе којој се 

обраћамо 
6. У разговору слушамо саговорника дозвољавајући му да искаже своје мишљење 
7. Исказујемо своје мишљење на начин који не вређа саговорника (није дозвољено вређање других 

ученика, наставника и осталих запослених у школи)
8. Проблеме решавамо разговором, без свађе и туче, или у оквиру одељенске заједнице
9. Међусобно се поштујемо и помажемо једни другима, кад имамо проблем, тражимо и прихватамо 

помоћ других 
10. Наша је обавеза као старијих ученика да штитимо млађе од себе и да се међусобно поштујемо
11. Свим одраслим особама у школи обраћамо се са ВИ, речник мора бити примерен 
12. Пре почетка часа наставника чекамо мирно испред учионице 
13. Мобилни телефони,  таблети, mp- плејери и слични уређаји су нам искључени на часу 
14. Доношење личних ствари (мобилних телефона, новца, накита...) у школу наша је  одговорност 
15. На часу пристојно седимо на својим местима (без клаћења на столици или лежања на клупи)
16. На часу пажљиво слушамо једни друге (не ометамо наставу и не упадамо у реч)
17. Редивно долазимо у школу и без дозволе наставника не смемо да напуштамо час и школску зграду
18. Реч тражимо подизањем руке и чекамо да нас наставник прозове 
19. Активно учествујемо на часовима, доносимо потребан прибор и опрему а код куће радимо домаће 

задатке 
20. За време одмора водимо рачуна да својим кретањем не повредимо друге 
21. Не смемо да отимамо новац и остале ствари од других ученика
22. Ужинамо за време великог одмора (Није дозвољено уношење хране и пића у учионицу. Непримерено 

је јести и пити за време часа, жвакати жваку, лизати лизалицу.
23. Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде
24. Књиге враћамо у школску библиотеку у датом року и у стању у каквом су и узете
25. На допунску наставу долазимо уколико имамо недовољне оцене или нам није јасно градиво , ради 

сопствене добробити
26. Није пожељно да избегавамо часове физичког васпитања, нити измишљамо оправдања да 

физичко не радимо
27. Мобилним телефоном никог не смемо да сликамо против његове воље, а посебно сукобе међу 

ученицима
28. Најстроже нам  је забрањено отимање новца и осталих ствари од других ученика
29. Кажњиво је да дописујемо оцене и друге податке у дневник, као и у ђачку књижицу
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30. Строго је забрањено да доносимо и конзумирамо алкохол, цигарете и дроге у објекту и дворишту 
школе

31. Не смемо у школу да доносимо оруђа и оружја којима се могу повредити други
32. Школске торбе не остављамо у улазном холу и на вратима школске зграде
33. Користимо улаз само из дворишта школе
34. За време великог одмора у учионици могу да остану само редари
35. Из безбедносних разлога не смемо да се пењемо на кош, ограду, зид и кров школе
36. Ако пада киша или снег током великог одмора можемо остати у холу школе у приземљу
37. У школу улазимо у реду без гурања
38. Ужину треба да купимо пре доласка у школу како не бисмо напуштали школско двориште за 

време одмора
39. Ако нам се не допада ужина коју добијамо у школи не треба да је бацамо у смеће, можемо је 

уступити неком другом 
40. Из безбедносних разлога током великог одмора није пожељно да се играмо лоптом
41. После наставе не треба да се здржавамо у школском дворишту без разлога 
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КОДЕКС ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ
1. У школу долазимо уредни и прикладно одевени (није дозвољено боравак у згради школе  и њеном 

кругу одевен у прекратком шортсу, или сукњи, као и мајици са великим изрезом,  непристојне дужине 
(тј. не покрива стомак) на бретеле, у провидној одећи, папучама и бермудама изнад колена)

2. Током наставе се не шминкамо и не обављамо друге послове који немају везе са часом
3.  У школу долазимо 15 минута пре почетка наставе (ако смо наставници)
4. Благовремено најављујемо изостанак са посла и промену у распореду часова и других активности 
5. Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина и распореда часова 

(не закашњавамо на часове редовне, допунске и додатне наставе, радно место као и остале 
ваннаставне активности)

6. Редовно држимо часове редовне, допунске, додатне наставе и ваннаставне активности
7. Не напуштамо час и не остављамо ученике саме сем у хитним случајевима (ако смо наставници)
8. Редовно дежурамо на ходницима ради веће безбедности ученика 
9. Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде (унутрашњи и спољни 

простор школске зграде, намештај, зеленило)
10. Ученике и све остале којима се обраћамо ословљавамо по имену, надимак користимо само ако за то 

имамо дозволу особе којој се обраћамо 
11. Негујемо добар однос са ученицима и осталим запосленима уз узајно поштовање, без вике и 

повишеног тона
12. Све ученике једнако третирамо и равноправно укључујемо у рад током и ван наставе
13. Не шаљемо ученике у куповину
14. Треба да поштујемо време одмора и наставе и не задржавамо ученике током одмора у учионици или 

када почне час уколико није неопходно
15. Трудимо да не оптеретимо ученике домаћим задацима и не дајемо им више од три домаћа задатка у 

једном дану
16. Мобилни телефони, mp- плејери и слични уређаји су нам искључени на часу 
17. Проблеме решавамо разговором 
18. Кад имамо проблем, тражимо и прихватамо помоћ других 
19. Припремамо и организујемо наставу водећи рачуна о индивудуалним потребама и могућностима 

сваког ученика
20. Стварањем добре радне атмосфере на часу подстичемо сарадничке односе међу ученицима, као и 

између наставника и ученика 
21. Ученици познају критеријуме у праћењу и оцењивању њихових знања и постигнућа
22. Оцењујемо ученике поштујући Закон и индивидуално напредовање сваког ученика 
23. Ученику оцену увек саопштавамо јавно уз одговарајуће образложење
24. Сваки пут реагујемо када имамо сазнање о насиљу или када приметимо насиље међу ученицима 
25. Одељењски старешина информише родитеље ученика који се насилно понашају непосредно по 

догађају 
26. Сви смо као запослени дужни да информошемо ОС ученика који се насилно понашају непосредно 

по догађају 
27. Наставник и запослени чува пословну тајну када је то у интересу ученика, наставника и школе 
28. Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у у школи уче и раде
29. У згради и дворишту школе није дозвољено пушење
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30. О чистоћи, хигијени и естетском изгледу школских просторија бринемо сви (није дозвољено   
бацање отпадака ван канте за смеће у  парку, дворишту и свим осталим просторијама школе) док је 
одржавање чистоће дужност помоћног особља

КОДЕКС ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА
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1. Уласком у школу поштујемо Школска правила и Кодекс понашања 
2. Поштујемо своје време и време других придржавајући се планираних термина за пријем родитеља 

(учитеља, одељенског старешине, предметног наставника) и распореда часова
3. При уласку у школу пријављујемо се дежурном особљу школе
4. Приликом уласка у школску зграду ни ми ни остала лица не смемо се задржавати у ходницима 

школе, ометати рад, већ се од стране дежурног особља упућујемо у просторију за пријем или 
одређену канцеларију

5. У разговору слушамо саговорника дозвољавајући му да искаже своје мишљење 
6. Исказујемо своје мишљење на начин који не вређа саговорника 
7. Поштујемо личност наставника и осталих радника школе и то преносимо на своје дете
8. Редовно шаљемо своје дете у школу
9. У циљу успешније сарадње школе и родитеља благовремено информишемо наставно особље о 

свим битним чињеницама везаним за своје дете (оцене, понашање, изостанци...).
10. Проблеме решавамо разговором 
11. Кад имамо проблем, тражимо и прихватамо помоћ других (не игноришемо потенцијалне проблеме 

наше деце и реагујемо превентивно и благовремено)
12. Редовно присуствујемо родитељским састанцима, састанцима Савета родитеља јер је то једини 

начин да се благовремено информишемо о успеху и понашању свог детета као и свим осталим 
дешавањима у школском животу.

13. Сарађујемо са школом током целе школске године 
14. Обавезни смо да се одозовемо позиву ОС и школе 
15. Благовремено (у року од пет дана) обавештавамо школу и ОС о разлозима изостанака детета из 

школе 
16. Изостанке детета правдамо лекарским уверењем 
17. У интересу свог и остале деце не шаљемо дете у школу ако је болесно
18. Прихватамо разлике поштујући личност и физички интегритет оних који у школи уче и раде 
19. Чувамо школску имовину и имовину свих оних који у школи уче и раде 
20. Надокнађујемо материјалну штету коју дете направи током боравка у школи 
21. Деца у школу доносе скупоцене личне предмете на сопствену одговорност и одговорност родитеља 
22. Обавештавамо ОС и школу сваки пут када имамо сазнање о насиљу или када приметимо да се 

насиље дешава међу ученицима 
23. У згради и дворишту школе није дозвољено пушење
24. Упознати смо са Кодексом понашања у школи и мотивишемо своје дете да та правила прихвати

Поред ових правила понашања, дозвољено је у великим количинама употребљавати речи: МОЛИМ, ХВАЛА, 
ИЗВОЛИ, ИЗВИНИ. У комбинацији са љубазним осмехом пред вама су неограничене могућности.


