КУЋНИ

РЕД

У свакој кући и институцији где раде и бораве људи, да би боравак и рад били
пријатнији и успешнији, морају се поштовати одређена правила. Ми желимо да се
и у нашој школи сви ученици, запослени и родитељи осећају пријатно и сигурно.
Да би се наше жеље испуниле, сви морамо да се придржавамо одређених правила.

Поштовани родитељи/старатељи,
Ваша сарадња нам је драгоцена, јер ћемо заједничким снагама у васпитању и
образовању ваше и наше деце постићи да она буду добри и успешни људи.
Помоћи ћете нам тако што ћете:
- редовно долазити на родитељске састанке и сарађивати са учитељима,
одељењским старешинама, предметним наставницима и запосленима у школи;
- благовремено обавештавати (у року од 48 часова) о одсуству свог детета;
- благовремено (у року од 8 дана од повратка на наставу) оправдати изостанке
вашег детета уз одговарајућу лекарску документацију;
- информишете се о својој деци у време предвиђено за пријем родитеља отворена врата;
- уколико пратите дете у школу, допратите га до улаза у школу, немојте га
пратити до учионице јер тиме реметите рад осталих ученика;
- за све што вам је неопходно обратите се дежурном наставнику или ученику;
- благовремено испуњавајте своје обавезе према школи што се тиче материјалних
давања;
- поштујте школу као институцију и у њу улазите прикладно одевени.

Драги наши ученици,
Школа због вас постоји и од вас зависи колико ћете бити успешни и како
ћете се у њој осећати.
- веома је важно да поштујете кућни ред школе;
- поштујете и уважавајте своје другове и запослене у школи;

- чувајте учионице и намештај- за вас су сређене;
- на часу учите и понашајте се пристојно;
- са часа можете изићи само уз одобрење наставника;
- на часове долазите уредно и примерено одевени;
- на часовима немојте јести, пити, причати, користити мобилне телефоне;
- улазите у школу организовано, по одељењима, после првог звона;
- за време великог одмора излазите у двориште;
- кад напустите учионицу, оставите је чисту и сређену;
- брините о безбедности у школи и кроз дежурства;
- дежурни ученик не напушта место дежурства без одобрења дежурног
наставника, не дозвољава окупљање ученика око места дежурства, евидентира
посетиоце школе кроз књигу дежурстава, води рачуна да буде љубазан и
сусретљив.
- у школи је забрањена свака врста насиља
- неспоразуме и међусобне конфликте треба решавати мирно и уз подршку
наставника.

Поштовани запослени,
Ви сте домаћини ове школе и тако треба и да се понашате.
- наставници на почетку школске године упознају ученике и родитеље са кућним
редом и прате поштовање истог;
- у случају непримереног понашања одељењски старешина
одговарајуће мере у складу са Правилником и другим актима школе;

предузима

- наставник не удаљава ученика са часа већ поступа по прописаној процедури;
- запослени долазе на дежурство, час и састанке на време;
- запослени долазе у школу примерено одевени;
- међусобни односи и комуникација запослених треба да буду засновани на
уважавању, поштовању, толеранцији и избегавању сукоба;
- сви запослени брину о безбедности ученика;
- дежурни наставници и учитељи поштују распоред дежурстава, за време
великог одмора воде рачуна да сви ученици напусте учионице и изaђу у
двориште, воде рачуна да ученици у реду и без гурања улазе у школу и све
недостатке уносе у књигу дежурстава.

