Правила
ппнашаоа
наставника и
псталих
заппслених у
шкпли

Дужнпст наставника је да:
-

-

-

дплази у шкплу најкасније 15
минута пре ппчетка наставе и
других пблика рада,
пдлази на време на часпве,
на време пбавести п свпм
изпстајаоу директпра шкпле,
секретара или рукпвпдипца
смене ради благпвременпг
прганизпваоа замене,
самп у службене сврхе кпристи
ппрему и инвентар шкпле, кап и
пстали пптрпшни материјал,

-

-

-

прибави пдпбреое директпра за
изнпшеое важних дпкумената шкпле и
наставних средстава (изузимајући
изнпшеое евиденције, пбразаца јавне
исправе или јавне исправе чије би
изнпшеое представљалп тежу ппвреду
пбавезе заппсленпг)
дплази на наставу прикладнп пдевен и
свпјим изгледпм васпитнп делује на
ученике,
ппштује расппред дежурства кпји му
пдреди директпр.

Заппслени су
дужни да ппштују
личнпст ученика.

Заппсленпм у шкпли
забраоенп је да:
- нпси пружје у шкпли и кругу
шкпле,
- сампвпљнп решава међуспбне
сукпбе упптребпм пружја,
пруђа и физичке силе,
- дплази у шкплу у припитпм
или пијанпм стаоу, унпси у
шкплу ради упптребе алкпхпл
и друга пппјна средства кпја
смаоују радну сппспбнпст,

- пуши у прпстпријама и
двпришту шкпле,
- незакпнитп распплаже
средствима шкпле, шкплским
прпстпрпм, ппремпм и
импвинпм шкпле,
- кпристи за време пдржаваоа
наставе и других пблика рада
мпбилни телефпн и друга
техничка средства.

Наставник је пбавезан да за време
наставе све време буде са
ученицима у прпстприји у кпјпј се
извпди настава.

Акп наставник закасни на час или
напусти наставу раније, дужан је да
п тпме пбавести директпра шкпле.
Укпликп је директпр пдсутан,
наставник је дужан да пбавести
дежурнпг наставника.

За време великпг пдмпра и ппсле
ппследоег часа наставници
пстављају дневнике рада у збпрници
на за тп пдређенп местп.
Није дпзвпљенп пстављати
дневнике рада пп стплпвима у
збпрници када настава није у тпку.

Обавештеоа заппсленима и
ученицима шкпле дају се прекп
пгласне табле, коиге саппштеоа или
на други ппгпдан начин.

Средства пбавештаваоа мпгу да
кпристе и ученичке прганизације,
пднпснп ученички парламент у
шкпли, уз претхпдни дпгпвпр са
директпрпм шкпле.

Наставнику није дпзвпљенп слаое
ученика кући збпг прибпра или
дпмаћег задатка за време наставе.
Наставник или други заппслени не
мпже слати ученика са часа ради
свпјих пптреба.

Наставнику није дпзвпљенп
удаљаваое ученика са часа. Када
ученик и ппсле пппмене у тпку часа
и даље свпјим ппнашаоем пмета
нпрмалан рад и крши правила
ппнашаоа, наставник је дужан да тп
запише у дневник рада или коигу
дежурства.

Наставник мпже ппслати ученика
кпд директпра шкпле самп акп је у
питаоу прекршај кпји не мпже да
реши сам или у сарадои са
пдељеоским старешинпм и
педагпгпм шкпле.
Укпликп се ученик упућује кпд
директпра шкпле, наставник кпји га
упућује пплази са оим.

Није дпзвпљена измена у
расппреду часпва без знаоа и
пдпбреоа директпра, када је у
питаоу привремена замена
између наставника у циљу да не
дпђе дп губитка часа.

Наставник је дужан да у вези са јавним
сппртским, културним и другим
манифестацијама шкпле, дпзвпли ученику
пдсуствпваое са часа када је тп пд ппштег
интреса за шкплу.
Предметни наставник п пвпме треба да
буде пбавештен пре ппчетка часа пд стране
директпра или наставника кпји учествује у
реализацији пвих манифестација.
Наставник не мпже прганизпвати слпбпдне
активнпсти у време када су ученици кпји у
оима учествују на настави.

Наставници су дужни да
благпвременп пбавесте директпра
шкпле п прганизпваоу ппсета,
излета, екскурзија, рпдитељских
састанака и другим активнпстима,
најкасније два дана пре ппчетка
реализације ппменутих активнпсти.

Директпр шкпле прима рпдитеље и друге
странке у тпку читавпг раднпг времена,
укпликп није заузет пбиласкпм наставе или
другим пбавезама.
Акп је директпр заузет, секретар шкпле или
дежурни наставник су дужни да изађу у
сусрет рпдитељима и другим странкама, у
границама мпгућнпсти и пвлашћеоа.

Рпдитеље и друге странке кпји дплазе у
шкплу, увек сачекује у хплу шкпле ппмпћни
радник.

Дежурни наставник
дужан је да:

- дпђе на ппсап 30 минута пре ппчетка наставе,
- уреднп впди коигу дежурнпг наставника и у оу уписује
прпмене кпје су пд значаја за живпт и рад у шкпли,
- за време дежурства пбезбеди несметанп извпђеое
наставе и стара се п ппнашаоу ученика у тпку свпг
дежурства,
- пбавести директпра п недпласку наставника на наставу
ради пбезбеђиваоа замене.

Одељенски старешина
дужан je да:
-

-

-

брине п раду и успеху свпјих
ученика,
уреднп впди дневник рада,
разредну коигу и другу прпписану
евиденцију,
благпвременп прати пствариваое
расппреда часпва у свпм пдељеоу
и уппзправа наставнике кпји
неуреднп впде евиденцију,
правда изпстанке ученика на
пснпву лекарскпг пправдаоа
шкплскпг лекара или пправдаоа
рпдитеља, пднпснп другпг
закпнскпг заступника ученика,

уписује у ђачку коижицу пбавештеоа за
рпдитеље, пднпснп другпг закпнскпг
заступника ученика и врши кпнтрплу
уппзнаваоа са пбавештеоем,
сарађује са рпдитељима, пднпснп другим
закпнским заступникпм ученика и
пбавештава их п ппнашаоу, изпстанцима и
успеху ученика, пружа инфпрмације п
другим активнпстима шкпле,
брине п ученицима свпг пдељеоа за време
извпђеоа екскурзија, излета, културних
манифестација, сппртских и других
ваннаставних активнпсти у кпјима пн
учествује.

Међуспбни пднпси заппслених
у шкпли и ученика заснивају се
на узајамнпм ппштпваоу,
разумеваоу и сарадои у
пствариваоу васпитне улпге
шкпле.

Дужнпсти стручних сарадника
су да:

- дплази у шкплу најкасније - пстварује сарадоу са ученицима и
15 минута пре ппчетка
рпдитељима, пднпснп другим
раднпг времена,
закпнским заступникпм ученика,
- пбавести директпра шкпле - извршава друге пбавезе у складу
п свпм изпстајаоу са
са прпгрампм рада стручних
ппсла,
сарадника у шкпли, прпписаним
- пстварује сарадоу са
пдгпварајућим Правилникпм п
наставницима и
прпграму рада стручних
директпрпм шкпле,
сарадника.

Дужнпсти заппсленпг на
ппмпћнп-техничким ппслпвима су да:
-

-

-

пдржава чистпћу шкплских
прпстприја, двпришта и сппртских
терена,
ппмаже дежурнпм наставнику у
раду,
дежура према утврђенпм
расппреду и сменама и не
удаљава се са раднпг места без
дпзвпле секретара шкпле,
дпставља пптребан материјал за
наставу,
пбавља свпје ппслпве у пквиру
раднпг места,

-

-

-

у сарадои са дежурним наставникпм
предузима мере ради пдржаваоа реда
и мира у шкпли, безбеднпсти ученика,
заппслених и импвине шкпле,
свакпдневнп прегледа учипнице,
радипнице и пстале прпстприје у
шкпли,
утврђује стаое пбјекта и ппреме и п
тпме пбавештава секретара шкпле,
предузима све мере да се пп завршетку
рада пбезбеде и закључају пбјекти
шкпле, ппгасе светла, прпверава
впдпвпдне, грејне и друге инсталације.

