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На пснпву члана  43. Закпна п пснпвама система пбразпваоа  и васпитаоа („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13)  и члана 182.  Статута  Шкплски пдбпр Пснпвне  шкпле 
„Дпситеј Пбрадпвић“ у Пландишту, на седници пд    ________________.гпдине, дпнеп је 

 
 

ПРАВИЛА ППНАШАОА У ПШ“ДПСИТЕЈ ПБРАДПВИЋ“  ПЛАНДИШТЕ 
УЧЕНИКА, ЗАППСЛЕНИХ И РПДИТЕЉА 

I ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

                                                               Члан 1. 

Пвим правилима уређује се ппнашаое у пснпвнпј  шкпли „Дпситеј Пбрадпвић“ у 
Пландишту,  кап и међуспбни  пднпси ученика, заппслених и рпдитеља. 

 
Члан 2. 

У шкпли се негују пднпси међуспбнпг разумеваоа и уважаваоа личнпсти ученика, 
заппслених и рпдитеља. 

Члан 3. 
Ппштпваоем и применпм пвих правила пбезбеђује се несметан рад, ппвећава 

безбеднпст ученика, пчуваое шкплске импвине, ппшта и радна дисциплина, чиме се 
дппринпси бпљем успеху учаника, угледу Шкпле, и стварају пснпве за бпље и савременије 
услпве рада. 

                                                                  Члан 4. 
У Устанпви су забраоене активнпсти кпјима се врши дискриминација пп билп кпм 

пснпву, кап и страначкп прганизпваое. 
 
                                                                  Члан 5. 
 Ученици, заппслени, рпдитељи ученика и друга лица дужни су да се ппнашају на начин и 

у складу са пвим и  Правилникпм п мерама за спрпвпђеое заштите и безбеднпсти ученика, за 
време пствариваоа пбразпвнп-васпитнпг рада и других активнпсти кпје прганизује Устанпва, 
кап и да се старају п спрпвпђеоу тих мера. 

 

II ПРАВА УЧЕНИКА  

Члан 6. 

Права ученика у шкпли пстварују се у складу са пптврђеним међунарпдним угпвпрпм, 
Закпнпм п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа, Статутпм и ппсебним закпнима, а 
шкпла је дужна да пбезбеди оихпвп пствариваое а нарпчитп правп на: 

1) квалитетан пбразпвнп-васпитни рад; 
           2) уважаваое личнпсти; 

3) свестран развпј личнпсти; 
4) заштиту пд дискриминације и насиља; 
5) благпвремену и пптпуну инфпрмацију п питаоима пд значаја за оегпвп шкплпваое; 
6) ппднпшеое пригпвпра и жалбе на пцену и на пствариваое других права пп пснпву 

пбразпваоа; 
7) слпбпду удруживаоа у различите клубпве и прганизпваое ученичкпг парламента; 
8) инфпрмације п оегпвим правима и пбавезама; 
9) учествпваое у раду пргана шкпле; 

10) ппкретаое иницијативе за преиспитиваое пдгпвпрнпсти ученика у пбразпвнп-
васпитнпм прпцесу укпликп права из тачке 1) дп 9) пвпг члана нису пстварена.  
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                                                                   Члан 7. 
Ученик и оегпв рпдитељ мпже да ппднесе пријаву директпру шкпле у случају  

 непримеренпг ппнашаоа заппслених према ученику, у рпку пд 15 дана пд наступаоа случаја. 
Директпр шкпле је дужан да пријаву размптри и, уз кпнсултацију са ученикпм и оегпвим 

рпдитељем, пдлучи п опј у рпку пд 15 дана пд дана пријема пријаве. 
Заппслени у шкпли дужан је да пријави директпру, пднпснп Шкплскпм пдбпру кршеое 

права ученика из пвих Правила и Закпна. 
Када је ученику у Устанпви нанета ппвреда или материјална штета, има правп да тп 

пријави дежурнпм наставнику, разреднпм старешини или директпру, ради предузимаоа 
пдгпварајућих мера или накнаде штете. 

 
                                                                       Члан 8. 
Ученик пснпвне  шкпле, оегпв рпдитељ или старатељ има правп да ппднесе жалбу на 

пцену  из предмета и владаоа у тпку шкплске гпдине, жалбу на закључну пцену из предмета и 
владаоа на крају другпг пплугпдишта и жалбу на испит, у складу са ппсебним  закпнпм. 

Жалба се ппднпси директпру шкпле у рпку пд три дана пд саппштеоа пцене, дпбијаоа 
ђачке коижице, пднпснп сведпчанства, а жалба на испит у рпку пд 24 сата пд саппштеоа 
пцене. 

 
Члан 9. 

Директпр шкпле у рпку пд три дана, у сарадои са педагпшкпм службпм, пдлучује пп 
пригпвпру. 

Акп директпр пцени да је пригпвпр пснпван и да је пцена супрптна закпну, решеоем 
ппништава пдлуку и  пбразује кпмисију за прпверу знаоа ученика. 

 
                                                                   Члан 10. 
 
Устанпва ппхваљује ученике за оихпв дппринпс у пствариваоу бпље дисциплине на часу, 

за развијаое међуспбних пднпса ученика базираних на узајамнпм разумеваоу и сарадои у 
пдељеоу или ван оега, кап и за развијаое бпљих међуљудских пднпса са другим ученицима, 
заппсленим и трећим лицима. 

Ученике кпји ппстигну изузетне резултате у пбразпвнп-васпитнпм прпцесу Устанпва 
награђује на крају шкплске гпдине, схпднп материјалним, пднпснп финансијским 
мпгућнпстима, у складу са Закпнпм и ппштим актпм. 

 
 

      III ДУЖНПСТИ УЧЕНИКА 
 

                                                                 Члан 11. 
Ученици имају дужнпст да: 
1) редпвнп ппхађају наставу и извршавају шкплске пбавезе; 
2) се придржавају шкплских правила, пдлука директпра, наставника и пргана шкпле; 
3) савеснп раде на усвајаоу знаоа, вештина и вреднпсти прпписаних шкплским 
прпгрампм; 
4) не пметају извпђеое наставе и не напуштају час без претхпднпг пдпбреоа наставника; 

         5) ппштују личнпст других ученика, наставника и псталих заппслених у шкпли;                
         6) благпвременп правдају изпстанке са часа и из шкпле; 
        7) чувају шкплску импвину и негују чистпћу и естетски изглед шкплских прпстприја; 
         8) извршава и друге пбавезе кпје су утврђене Закпнпм и Статутпм шкпле; 
         9) да се пристпјнп ппнаша и када није у шкпли; 
        10) дплазe у шкплу најкасније 10 минута пре ппчетка наставе и других пблика рада, а на          
часпве дплазe на време.  
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Члан 12. 

За теже ппвреде пбавеза ученика и за ппвреде забране из чл. 44. и 45. пвпг 
закпна шкпла мпра впдити васпитнп-дисциплински ппступак п кпм мпра бити 
пбавештен рпдитељ, пднпснп старатељ ученика.  

У васпитнп-дисциплинскпм ппступку ученик, уз присуствп рпдитеља, пднпснп 
старатеља, кап и сви пстали учесници и сведпци мпрају бити саслушани и мпгу дати 
писмену изјаву.  

Васпитнп-дисциплински ппступак ппкреће директпр најкасније у рпку пд 30 дана 
за учиоене теже ппвреде пбавеза ученика или учиоене ппвреде забране из чл. 44. и 
45. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и васпитаоа и пкпнчава се решеоем. Пре 
дпнпшеоа решеоа мпрају се утврдити све чиоенице кпје су пд значаја за дпнпшеое 
решеоа. 

Ученик мпже да пдгпвара самп за ппвреду пбавезе кпја је у време извршеоа била 
прпписана ппсебним закпнпм или ппштим актпм (Правилникпм п васпитнп-дисциплинскпј и 
материјалнпј пдгпвпрнпсти ученика). 

Ученику мпже да се изрекне васпитнп-дисциплинска мера за лакше ппвреде пбавеза 
ученика у складу са ппштим актпм шкпле, а за теже  у складу са ппсебним закпнпм. 

Васпитнп-дисциплинска мера мпже да се изрекне ученику самп за ппвреду пбавезе 
учиоене у тпку текуће шкплске гпдине. 

 
                                                                Члан 13. 
Рпдитељ пдгпвара за материјалну штету кпју ученик причини шкпли, намернп или из 

крајое непажое, у складу са Закпнпм. 
 
                                                                Члан 14. 
Ученик је дужан да чува пд пштећеое и уништеоа ђачку коижицу, сведпчанствп и друге 

јавне исправе кпје издаје шкпла. 
Ученик је дужан да рпдитељу, пднпснп старатељу да на увид ђачку коижицу, у кпју 

пдељенски старешина унпси пбавештеоа, успех, васпитнп-дисциплинску меру и другп. 
Ученик не сме да преправља и дпписује ппдатке на исправама кпје издаје шкпла. 
 

 
                                                                Члан 15. 
Ученику је у шкпли забраоенп да: 
1. унпси пружје, пруђе и друга средства, кпјима се мпгу нанети пзледе, угрпзити 

живпт ученика и заппслених, пднпснп нанети штета импвини  шкпле, 
2. унпси, пднпснп кпристи алкпхпл, ппијате, наркптике и друга средства са 

психпактивним дејствпм кпја мпгу угрпзити  здравље ученика, 
3. сампвпљнп решава међуспбне сукпбе упптребпм пружја, пруђа и физичке силе 
4. пуши у прпстпријама шкпле, 
5. сампвпљнп напушта час и друге активнпсти у кпјима кап ученик шкпле учествује 
6. кпристи мпбилни телефпн и друга средства кпмуникације и ласерску технику, 

кпјпм се ремети рад на часу (уређаји на часу мпрају бити искључени), 
7. улази у збпрницу  и службене прпстприје без ппзива и пдпбреоа, 
8. нпси Дневник рада наставнику, на час и са часа, 
9. задржава се у хпдницима шкпле за време часа. 
 
Забрана из тачки 1 дп 4, 7 и 9 пднпси се и на рпдитеље и трећа лица. 
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Члан 16. 

 У пквиру пдељеоа дужнпсти редара су да: 
1. припрема средства и услпве за наставу 
2. пбавештава наставнике п пдсуству ученика, 
3. чува личне предмете, коиге и прибпр ученика, кап и да се стара п хигијени учипнице, 
4. пријављује свакп пштећеое импвине у шкпли или личне импвине, а ппсебнп да пре 

ппчетка наставе упчене недпстатке пријави пдељенскпм старешини или дежурнпм наставнику. 
 
                                                                Члан 17. 
 Ученик кпји се непримеренп, грубп, агресивнп и сл. ппнаша према ученицима, 

наставницима, псталим заппсленима и трећим лицима ппдлеже дисциплинскпј пдгпвпрнпсти, 
у складу са Закпнпм, Статутпм и другим ппштим актима шкпле. 

 
                        

                                                                Члан 18. 
Ученик кпји закасни на час мпра да присуствује часу и да на исти уђе без ремећеоа 

прпцеса рада.  
Кад закасни на час дуже пд 15 минута сматраће се да је ученик непправданп изпстап са 

часа. 
                                                                 Члан 19. 
Акп ученик изпстаје са наставе дуже пд три дана, пдељенски старешина ће п тпме 

пбавестити рпдитеља, пднпснп старатеља ученика. 
Изпстанке са наставе дп три дана ученику, на пснпву личнпг разгпвпра са пдељенским 

старешинпм, правда рпдитељ, пднпснп сатратељ, а прекп три дана – шкплски лекар Дпма 
здравља путем лекарске пптврде, пднпснп увереоа. 

Рпдитељ, пднпснп старатељ дужан је пдмах пправдати изпстанке дп три дана, а најдуже 
у рпку пд три дана пд ппвратка ученика у шкплу. 

Када се ради п изпстанку дужем пд три дана, рпдитељ, пднпснп стратељ је дужан да 
изпстанке пправда у рпку пд псам дана пд ппвратака ученика у шкплу. 

Прптекпм рпкпва из става 3 и 4 пвпг члана изпстанци се сматарају непправданим и 
пдељенски старешина је дужан да их кап такве евидентира и да п тпме пбавести рпдитеља, 
пднпснп сатратеља. 

 
 
 IV ПРАВИЛА ПБЛАЧЕОА УЧЕНИКА 

 
                                                               Члан 20. 
 Пбавеза ученика је да у шкплу дплазе прикладнп пдевени пристпјнпг изгледа. 
 
 
                                                                Члан 21. 
Дечаци  не смеју да нпсе: 
- шпрц 
- мајице на брателе 
- папуче за плажу 
- капе, капуљаче и качкете на часу, 
 
Девпјчице не смеју да нпсе: 
- шпрц 
- прекратке сукое 
- прекратке мајице, мајице са дубпким декплтепм и мајице на брателе 
- пбућу са висппким пптпетицама 
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- папуче за плажу 
- капе, качкете и капуљаче на часу, 
- накит претераних диманзија и у претераним кпличинама. 
 
 
 Члан 22. 

 Пбавеза ученика је да брину п личнпј уреднпсти и  хигијени. 

Ученици   не смеју да дплазе у шкплу неуредни и пбучени неприкладнп свпм узрасту. 

 

                                                           Члан 23. 

           Укпликп ученик дпђе у шкплу неприкладнп пдевен или неуредан 

предметни наставник, у сарадои са разредним старешинпм, мпже да га врати кући. 

Ученик је дужан да се пристпјнп пбуче и пдмах врати у шкплу. 

 

 

   V ППНАШАОЕ НАСТАВНИКА И ПСТАЛИХ ЗАППСЛЕНИХ У ШКПЛИ 

 

 Члан 24. 

 У свпм раду наставник треба да са ученицима, рпдитељима, заппсленима и другим 

лицима усппстави пднпсе заснпване на уважаваоу, разумеваоу и ппштпваоу, тплеранцији и 

избегаваоу сукпба. 

Свађе, вређаоа, игнприсаое или птвпрена нетрпељивпст међу заппсленима нису 

дпзвпљене. 

 

                                                                  Члан 25. 

Дужнпсти наставника су да: 

 

1. стручним знаоем псигура ппстизаое исхпда прпписаних ппштим и ппсебним 

пснпвама шкплскпг прпграма, уважавајући предзнаоа и ппсебне мпгућнпсти 

ученика 

2. дплази у шкплу најкасније 10 минута пре ппчетка наставе и других пблика рада, 

а на часпве дплази на време, 

3. пбавести п изпстајаоу са ппсла на време директпра, ппмпћника директпра или 

дежурнпг наставника ради благпвременпг прганизпваоа замене, 

4. кпристи инвентар и ппрему шкпле у службене сврхе, 

5. прибави пдпбреое директпра за изнпшеое средстава за рад из шкпле 

6. дплази на наставу прикладнп пдевен и уредан, те да свпјим изгледпм  и 

ппнашаоем васпитнп делује на ученике, 

7. ппштује расппред дежурства кпји пдреди директпр, 

8. не угпжава и не ппвређује физички и психички интегритет ученика, 

9. не вређа ученике и заппслене, 

10. не изражава наципналну, верску и пплну нетрпељивпст, 

11. не пмпгућава и не ппдстиче упптребу алкпхплних пића и наркптичких средстава 

кпд ученика 

12. пријављује набављаое и упптребу алкпхплних пића и наркптичких средстава 
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кпд ученика, 

13. не врши пплитичкп и страначкп прганизпваое и делпваое у прпстпријама 

шкпле 

14. пптпунп, благпвременп и савеснп впди евиденцију, 

15. не врши непвлашћену прпмену ппдатака у евиденцији дпдаваоем , брисаоем, 

прецртаваоем или изпстављаоем ппдатака, 

16. чува пд уништеое или пштећеоа, скриваоа или изнпшеоа евиденцију или 

исправе шкпле (забраоенп је изнпсти Дневник рада) 

17. да на увид резултате писмене прпвере знаоа ученицима, рпдитељима ,пднпснп 

старатељима, 

18. прими и да на увид шкплску евиденцију лицу кпје врши надзпр над радпм 

шкпле, рпдитељима пднпснп старатељима. 

 

Члан 26. 

 Наставнику је забраоенп да: 

 

1. унпси пружје, пруђа и друга средства кпјима се мпгу нанети ппвреде,угрпзити живпт 

заппслених и ученика, пднпснп нанети штета импвини шкпле и личнпј импвини, 

2. пуши у прпстпријама шкпле,  

3. унпси, пднпснп кпристи алкпхпл, ппијате, наркптичка средства и друга средства са 

психпактивним дејствпм, 

4. сампвпљнп решава међуспбне сукпбе упптребпм пруђа и физичке силе 

5. кпристи мпбилни телефпн, за време пдржаваоа наставе и других пблика рада,  

6. да пушта ученике са часа пре завршетка часа. 

 

                                                                      Члан  27. 

Дежурни наставник је  дужан да: 

 

1. дпђе на  ппсап 30 минута пре ппчетка наставе, 

2. дежура у време када нема других радних пбавеза, 

3. впди  уреднп коигу дежурнпг наставника и у оу уписује прпмене кпје су пд значаја 

за живпт и рад шкпле, 

4. пбезбеди за време дежурства несметанп извпђеое наставе и стара се п ппнашаоу 

ученика у тпку свпг дежурства и оихпвпј безбеднпсти, 

5. пбавести директпра и ппмпћника директпра  п недпласку наставника на наставу, 

ради пбезбеђеоа замене пдсутнпг наставника.    

 

                                                                     Члан 28. 

Пдељенски старешина дужан је да: 

 

1. брине п укупнпм раду и успеху свпјих ученика, 

2. впди уреднп дневник рада, пднпснп матичну коигу и другу прпписану 

дпкументацију п пбразпвнп-васпитнпм раду и да је благпвременп преда директпру, 

пднпснп ппмпћнику директпра или педагпгу, 

3. благпвременп прати пставариваое расппреда часпва у свпм пдељеоу и уппзправа 



7 

 

наставнике кпји неуреднп впде евиденцију, 

4. благпвременп правда изпстанке ученика и унпси непправдане изпстанке у дневник 

рада, сачини благпвремене извештаје п истпм, кап и п успеху ученика и дпстави их 

уреднп и на време директпру, ппмпћнику директпра шкпле или педагпгу, а  и да 

уреднп пбавести рпдитеље, пднпснп старатеље ученика п тпме, 

5. сарађује са рпдитељима, пднпснп старатељима ученика и пбавештава их п свим 

активнпстима ученика и решава прпблеме кпји настају у прпцесу пбразпвнп-

васпитнпг рада, 

6. брине се п ученицима свпг пдељеоа, за време екскурзије, излета, културних и 

сппртских манифестација и за време других активнпсти ученика, 

7. прганизује и спрпвпди избпр ученика у вези рада пдељенске заједнице и стара се п 

дисциплини ученика у пдељеоу, а у случају настанка материјалне штете кпју начине 

ученици, спрпвпди ппступак да се утврде ппчинипци и надпкнади материјална штета 

шкпли, 

8. ппхваљује успешне и предлаже за награђиваое ученике кпји ппстижу изузетне 

резултате у свпм раду, 

9. ппкреће ппступак за утврђиваое дисциплинске пдгпвпрнпсти  ученика, стара се п 

благпвременпсти изрицаоа васпитнп-дисциплинске мере, оенпј ппступнпсти, 

сврсисхпднпсти и п истпм уреднп пбавештава пргане шкпле и рпдитеље, пднпснп 

старатеље ученика. 

 

                                                                 
Члан 29. 

  Дужнпсти стручнпг сарадника (педагпга, психплпга, библиптекара ) су да: 
 
1.свпјим стручним знаоем и саветпдавним радпм унапређује пбразпвнп-васпитни рад  у 

шкпли и пружа стручну ппмпћ ученицима, рпдитељима и наставницима пп питаоима кпја су 
пд значаја за пбразпваое и васпитаое, 

2. дплази у шкплу најкасније 10 минута пре ппчетка раднпг времена, 
3. пбавести директпра o  изпстајаоу са ппсла, 
4. пстварује сарадоу са ученицима и рпдитељима, пднпснп са старатељима ученика, 
5. дпставља на време записнике, извештаје п успеху ученика и изпстанцима ученика 

директпру. 
  
                                                                Члан 30. 
Дужнпст заппслених кпји пбављају административнп-финансијске ппслпве је да: 
 
1. дплазе на ппсап на време,  
2. пбавесте директпра п изпстајаоу са ппсла, акп тп изпстајаое није ради пбављаоа 

службених ппслпва за шкплу, 
3. да се пристпјнп ппхпде према ученицима, рпдитељима ученика пднпснп 

старатељима ,заппсленима у шкпли и другим лицима, 
4. свпј ппсап предвиђен актпм п систематизацији радних  места пбављају савеснп, 

благпвременп и у штп краћем рпку. 
 
                                                                Члан 31. 
Дужнпст заппслених на ппмпћнп-техничким ппслпвима је: 
 
1. пдржавају чистпћу прпстприја шкпле, двпришта и сппртских терена 
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2. ппмажу у раду дежурнпм наставнику, 
3. дежурају према предвиђенпм расппреду  и да се не удаљавају са места дежурства, 

пднпснп са раднпг места, без дпзвпле, 
4. дпстављају пптребан материјал за наставу, 
5. пдмах пбавесте дежурнпг наставника,  директпра  или ппмпћника директпра п 

упченим материјалним штетама у шкпли, ремећеоу пбразпвнп-васпитнпг прпцеса 
рада у шкпли и благпвременп предузму мере да се пчува ред и мир у шкпли, какп би 
се пбезбедила безбеднпст ученика и заппслених и спречила материјална штета, 

6. свакпдневнп прегледају учипнице, радипнице и пстале прпстприје у шкпли, затварају 
прпзпре и врата, ппгасе светла, прпвере впдпвпдне, грејне и друге инсталације, 

7. утврђују стаое пбјекта и п тпме пбавештавају  директпра или ппмпћника директпра. 
 
 
                                                                Члан 32. 
     Пбавеза наставника и псталих заппслених је да у шкплу дплазе прикладнп пбучени и 
пристпјнпг изгледа: 
 
1. уске мајице, мајице са танким брателама  мпгу се нпсити самп уз кпшуљу или 

блејзер 
2. кратке мајице нису дпзвпљене 
3. кратке сукое нису дпзвпљене 
4. уске панталпне се мпгу нпсити уз дужу тунику, кпшуљу или блејзер 
5. папуче за плажу нису дпзвпљене 
6. мајице без рукава нису дпзвпљене (за мушкарце) 
7. кратке панталпне нису дпзвпљене 
 
 

  VI ППНАШАОЕ РПДИТЕЉА, ПДНПСНП СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
                                                               Члан 33. 
   Рпдитељ, пднпснп старатељ ученика дужан је да: 
 
1. прати ппнашаое, учеое и успех свпг детета, пднпснп да се редпвнп инфпрмише п 

тпме, 
2. сарађује са пдељенским старешинпм, 
3. ппштује налпге и предлпге дежурнпг наставника 
4. сарађује са предметним наставникпм 
5. редпвнп присуствује рпдитељским састанцима 
6. пружа ппмпћ шкпли у пствариваоу пбразпвнп-васпитнпг рада 
7. дппринпси пствариваоу планираних задатка шкпле, ппбпљшаоу услпва живпта и 

рада 
 
                                                            Члан 34. 

     Шкпла не мпже да прикупља финансијска средства пд ученика без сагласнпсти оегпвпг 
рпдитеља, пднпснп старатеља, псим када се ради п материјалнпј штети кпју је ученик начинип 
шкпли. 
 

                                                             Члан 35. 
Лице кпје није ученик, пднпснп заппслени, дужнп је да на вратима ппкаже личну карту, 

службени ппзив или другу исправу, ради идентификације. 
Лица из става 1. пвпг члана не смеју се задржавати у хпдницима и другим прпстпријама 

шкпле нити пметати рад, већ се упућују пд стране дежурнпг наставника или ппмпћнпг радника 
у прпстпр за пријем трећих лица или у канцеларију. 
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Лице кпје није заппсленп у шкпли мпже бити упућенп кпд директпра, ппмпћника 
директпра, секретара, психплпга или педагпга самп укпликп има заказанп или укпликп се 
директпр, ппмпћник директпра, психплпг или педагпг сагласе са пријемпм тпг лица. 

Директпра, ппмпћника директпра, секретара, педагпга или психплпга п дпласку пвих 
лица пбавештава дежурни наставник,  или ппмпћнп техничкп пспбље. 
 
 VII МЕЂУСПБНИ ПДНПСИ УЧЕНИКА, ЗАППСЛЕНИХ И РПДИТЕЉА 

 
                                                            Члан 36. 

     Међуспбни пднпси наставника, псталих заппслених у шкпли, ученика и рпдитеља треба 
да буду заснпвани на узајамнпм ппштпваоу, разумеваоу и сарадои у пствариваоу пбразпвнп-
васпитне улпге шкпле. 
 

Члан 37. 
    Пднпси међу ученицима треба да буду заснпвани на међуспбнпј сарадои и ппмпћи, 
другарству, пријатељству, уважаваоу и ппштпваоу личнпсти и пристпјнпм ппхпђеоу. 
    Међуспбне несппразуме и сукпбе ученици решавају у пквиру пдељенске заједнице, уз 
ппсредпваое пдељенскпг старешине, психплпга, педагпга или дежурнпг наставника. 
 

  
VIII ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И СТРАНАЧКПГ ПРГАНИЗПВАОА 
 

                                                                   Члан 38.  
  У шкпли су забраоене активнпсти кпјима се угрпжавају и пмалпважавају групе  и 
ппјединци на пснпву расне, наципналне, езичке, верске или пплне припаднпсти, узраста, 
спцијалнпг и културнпг ппрекла, импвнпг стаоа и пплитичкпг ппредељеоа. 
          Ппд дискриминацијпм ученика сматра се свакп неппсреднп или  ппсреднп прављеое 
разлика или оихпвп ппвлађиваое, искључиваое или пграничаваое, чији је циљ спречаваое 
пствариваоа права, смаоеое права или престанак једнакпг третмана ученика. 

 
                                                                             Члан 39. 

У шкпли је забраоенп физичкп насиље и вређаое личнпсти  ученика и заппслених. 
У шкпли није дпзвпљенп страначкп прганизпваое и делпваое  и кпришћеое прпстпра 

шкпле за те сврхе. 
 

IX  ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 40. 
За све штп није регулисанп пвим Правилима примеоиваће се Закпн и Статут шкпле. 
 
 
                                                                Члан 41. 
Ступаоем на снагу пвих Правила ппнашаоа престају да важе Правила ппнашаоа бр. 054-

819/2010 пд 23.12.2010. гпдине. 
 

   Члан 42. 
Пва Правила ступају на снагу псмпг дана пп пбјављиваоу на пгласнпј табли шкпле. 
 

Брпј:_______________                                                                                 Председник Шкплскпг пдбпра, 

Дана:______________                   ______________________________ 
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Правила ппнашаоа Пснпвне шкпле „Дпситеј Пбрадпвић“ Пландиште пбјављена су на пгласнпј 
табли шкпле ____________________, а ступила су на снагу____________________ гпдине. 

 

 

          Секретар 

              Жаклина Јанчић 
                                                                                                                

         

 

 


