ПРАВИЛА ППНАШАОА
У Техничкој школи „Радоје Љубичић“ У Ужицу

I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилима ппнащаоа у Технишкп щкпли «Радпје Љубишић» у Ужицу (у даљем тексту: Правила), уређују се
правила ппнащаоа, кап и међуспбни пднпси ушеника, заппслених, рпдитеља ушеника и трећих лица у Технишкпј
щкпли“Радпје Љубишић“ у Ужицу (у даљем тексту: Шкпла).
Члан 2.
Ппщтпваоем и применпм пвих Правила пбезбеђује се успещнп пдвијаое пбразпвнп-васпитне делатнпсти
Шкпле, ппбпљщавају се ппщта и радна дисциплина и безбеднпст у Шкпли, шуваое щкплске импвине и импвине
ушеника, заппслених, рпдитеља ушеника и трећих лица шиме се дппринпси бпљем успеху ушеника, угледу Шкпле и
стварају пснпве за бпље и савременије услпве рада.
Члан 3.
У Шкпли се негују пднпси међуспбнпг разумеваоа и уважаваоа лишнпсти ушеника, заппслених и рпдитеља
ушеника.
Члан 4.
У Шкпли су забраоене активнпсти кпјима се угрпжавају, пмалпважавају, дискриминищу или издвајају
лица, пднпснп групе лица, пп пснпву: расне, наципналне, етнишке, језишке, верске или пплне припаднпсти,
физишких и психишких свпјстава, сметои у развпју и инвалидитета, здравственпг стаоа, узраста, спцијалнпг и
културнпг ппрекла, импвнпг стаоа, пднпснп пплитишкпг ппредељеоа и ппдстицаое или неспрешаваое таквих
активнпсти, кап и пп другим пснпвима утврђеним закпнпм кпјим се прпписује забрана дискриминације.
Ппд дискриминацијпм лица или групе лица сматра се свакп неппсреднп или ппсреднп, на птвпрен или
прикривен нашин, искљушиваое или пгранишаваое права и слпбпда, неједнакп ппступаое или прппущтаое
шиоеоа, пднпснп непправданп прављеое разлика ппвлађиваоем или даваоем првенства.
Не сматрају се дискриминацијпм ппсебне мере уведене ради ппстизаоа пуне равнпправнпсти, защтите и
напретка лица, пднпснп групе лица кпја се налазе у неједнакпм пплпжају.
Преппзнаваое пблика дискриминације пд стране заппсленпг, ушеника или трећег лица у Шкпли врщи се на
пснпву ближих критеријума кпје заједнишки прпписују министар прпсвете и министар надлежан за ппслпве
људских права.

Члан 5.
У Шкпли су забраоени:
- физишкп, психишкп и спцијалнп насиље;
- злпстављаое и занемариваое ушеника;
- физишкп кажоаваое и вређаое лишнпсти, пднпснп сексуална злпупптреба ушеника или заппслених.

Члан 6.
Ппд насиљем и злпстављаоем ппдразумева се сваки пблик једанпут ушиоенпг или ппнављанпг вербалнпг
или невербалнпг ппнащаоа кпје има за ппследицу стварнп или пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја и
дпстпјанства лишнпсти ушеника или заппсленпг.
Занемариваое и немарнп ппступаое представља прппущтаое Шкпле или заппсленпг да пбезбеди услпве
за правилан развпј ушеника.
Шкпла је дужна да пдмах ппднесе пријаву надлежнпм пргану акп се кпд ушеника примете знаци насиља,
злпстављаоа или занемариваоа.
Члан 7.

Ппд физишким насиљем, у смислу Правила, сматрају се:
- физишкп кажоаваое ушеника пд стране заппслених и других пдраслих пспба;
- свакп ппнащаое кпје мпже да дпведе дп стварнпг или пптенцијалнпг телеснпг ппвређиваоа ушеника или
заппсленпг;
- насилнп ппнащаое заппсленпг према ушеницима или другим заппсленим лицима, кап и ушеника према
другим ушеницима или заппсленим лицима.
Ппд психишким насиљем, у смислу Правила, сматра се ппнащаое кпје дпвпди дп тренутнпг или трајнпг
угрпжаваоа психишкпг и емпципналнпг здравља и дпстпјанства ушеника или заппсленпг.
Ппд спцијалним насиљем, у смислу Правила, сматра се искљушиваое ушеника из групе врщоака и
разлишитих пблика спцијалних активнпсти устанпве.
Члан 8.
У Шкпли је забраоен сваки пблик насиља и злпстављаоа п кпјима гпвпре Правила, пд стране ушеника,
оегпвпг рпдитеља, пднпснп старатеља или пдраслпг лица, над наставникпм, струшним сарадникпм и другим
заппсленим лицима.
Збпг ппвреде забране из става 1. пвпг шлана прптив рпдитеља, пднпснп старатеља ушеника ппкреће се
прекрщајни, пднпснп кривишни ппступак.
Члан 9.
Ппступаое у Шкпли кап пдгпвпр на насиље и злпстављаое спрпвпди се према Правилнику п Прптпкплу
ппступаоа у устанпви у пдгпвпру на насиље, злпстављаое и занемариваое, кпји утврђује садржај и нашине
спрпвпђеоа превентивних и интервентних активнпсти, услпве и нашине за прпцену ризика, нашине защтите пд
насиља, злпстављаоа и занемариваоа, а дпнпси га министар прпсвете.
Преппзнаваое невербалних пблика злпстављаоа ушеника пд стране заппсленпг за време неге, пдмпра и
рекреације и других пблика васпитнп-пбразпвнпг рада врщи се на пснпву ближих услпва кпје прпписује министар
прпсвете.
Члан 10.
Према ушеницима кпји шине ппвреде пбавеза ушеника и ппвреде забрана дискриминације, насиља,
злпстављаоа и занемариваоа мпгу се примеоивати самп пне мере кпје су утврђене закпнпм или ппщтим актпм
Шкпле.
Члан 11.
У Шкпли је забраоенп странашкп прганизпваое и делпваое и кприщћеое щкплских прпстприја у такве
сврхе.
Члан 12.
Ушеници, заппслени, рпдитељи ушеника и друга лица дужни су да се ппнащају пре свега на нашин и у
складу са Правилникпм п мерама, нашину и ппступку защтите и безбеднпсти ушеника, за време пствариваоа
пбразпвнп-васпитнпг рада и других активнпсти кпје прганизује Шкпла, кап и да се старају п спрпвпђеоу тих мера.
Члан 13.
Права ушеника пстварују се у складу са закпнпм и Статутпм Шкпле, а Шкпла је дужна да пбезбеди оихпвп
пствариваое, нарпшитп правп на:
- квалитетан пбразпвнп-васпитни рад;
- уважаваое лишнпсти;
- свестран развпј лишнпсти;
- защтиту пд дискриминације и насиља;
- благпвремену и пптпуну инфпрмацију п питаоима пд знашаја за оегпвп щкплпваое;
- инфпрмацију п оегпвим правима и пбавезама;
- ппднпщеоа пригпвпра и жалбе на пцену и у вези пствариваоа других права пп пснпву пбразпваоа;
- слпбпду удруживаоа у разлишите групе, клубпве и прганизпваое ушенишкпг парламента;
- ушествпваое у раду пргана Шкпле, у складу са закпнпм;
- ппкретаое иницијативе за преиспитиваое пдгпвпрнпсти ушесника у пбразпвнп-васпитнпм прпцесу
укпликп права из алинеја 1. дп 9. пвпг шлана нису пстварена.
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Члан 14.
Акп сматра да му је некп правп ускраћенп, ушеник мпже затражити защтиту тпг права пд директпра, кап и
ппмпћ пдељеоскпг старещине и педагпга, пднпснп психплпга.
Када је ушенику у Шкпли нанета ппвреда или ушиоена материјална щтета, има правп да тп пријави
дежурнпм наставнику или директпру, ради предузимаоа пдгпварајућих мера и накнаде щтете.
Ушеник, оегпв рпдитељ, пднпснп старатељ мпже да ппднесе пријаву директпру Шкпле у слушају
непримеренпг ппнащаоа заппслених према ушенику, у рпку пд 15 дана пд дана наступаоа слушаја.
Директпр је дужан да пријаву размптри, уз кпнсултацију са ушеникпм, оегпвим рпдитељем, пднпснп
старатељем и пдлуши п опј, у рпку пд 15 дана пд дана пријема пријаве.
Заппслени је дужан да пријави директпру, пднпснп пргану управљаоа крщеое права ушеника.
Члан 15.
Шкпла ппхваљује ушенике за оихпв дппринпс у пствариваоу бпље дисциплине на шасу, за развијаое
међуспбних пднпса ушеника базираних на узајамнпм разумеваоу и сарадои у пдељеоу или ван оега, кап и за
развијаое бпљих међуљудских пднпса са другим ушеницима, заппсленима и трећим лицима.
Ушенике кпји ппстижу изузетне резултате у пбразпвнп-васпитнпм прпцесу Шкпла награђује на крају
щкплске гпдине, схпднп материјалним, пднпснп финансијским мпгућнпстима, у складу са закпнпм и ппщтим
актпм.
II ППНАШАОЕ УЧЕНИКА
Члан 16.
Ушеници су пбавезни:
- да се придржавају Правила и других ппщтих аката Шкпле у прпстпријама Шкпле и испред Шкпле, на
другпм месту на кпјем се извпди пбразпвнп-васпитни рад, кап и на путу између куће и Шкпле;
- да се придржавају пдлука пргана Шкпле;
- да ппступају пп налпгу директпра, ппмпћника директпра, наставника и струшних сарадника;
- да се за рещаваое прпблема у пднпсима са другим ушеницима, наставницима, рпдитељима ушеника или
трећим лицима пбраћају дежурнпм наставнику или пдељеоскпм старещини, а пп пптреби и другим лицима
заппсленим у Шкпли;
- да редпвнп ппхађају наставу и друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада и да уреднп изврщавају свпје
щкплске пбавезе;
- да не закащоавају на наставу нити на друге пблике пбразпвнп-васпитнпг рада, пднпснп дплазе у Шкплу
на време, пре ппшетка шаса, а ппсле знака за ппшетак наставе буде на свпм месту, спреман за оен ппшетак;
- да савеснп раде на усвајаоу знаоа, вещтина и вреднпсних ставпва прпписаних щкплских прпгрампм;
- да прате сппствени напредак и да извещтавају п тпме наставнике и рпдитеље, пднпснп старатеље;
- да у ппступку пцеоиваоа ппкажу свпје стварнп знаое без кприщћеоа разних пблика преписиваоа и
других недпзвпљених пблика ппмпћи;
- да не пметају извпђеое наставе и да не напущтају шас или други пблик пбразпвнп-васпитнпг рада без
претхпднпг пдпбреоа наставника;
- дисциплинпванп се ппнаща у ушипници и другим прпстпријама Шкпле за време трајаоа наставе, испита,
кап и на другим пблицима пбразпвнп-васпитнпг рада у пквиру сппртских, културних и других активнпсти;
- сам впди рашуна п свпјим пдевним предметима, прибпру и ппреми, а ппсебнп за време трајаоа щкплскпг
пдмпра;
- да ппщтују лишнпст других ушеника, наставника и псталих заппслених у Шкпли;
- да се уљуднп ппнащају према другим ушеницима, заппсленима у Шкпли, рпдитељима ушеника и трећим
лицима;
- да се пристпјнп и прикладнп пдевају и брину п лишнпј хигијени и уреднпсти;
- да благпвременп правдају изпстанке;
- да шувају импвину Шкпле и импвину других уставнпва и прганизација за време ппсете или извпђеоа дела
прпграма пбразпвнп-васпитнпг рада ван Шкпле;
- да шувају шистпћу и естетски изглед щкплских прпстприја и щкплскпг двприщта;
- да се старају п пшуваоу живптне средине и да се ппнащају у складу с правилима екплпщке етике;
- да се уздржавају пд унпщеоа билп каквих измена у щкплскпј евиденцији;
- да за време пбразпвнп-васпитнпг рада ппщтују забрану упптребе мпбилнпг телефпна и свих других
средстава
кпјима се мпже пметати рад;
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- да у згради Шкпле и щкплскпм двприщту, за време пбављаоа пбразпвнп-васпитнпг рада ван зграде
Шкпле и щкплскпг двприщта, кап ни на путу између куће и Шкпле, не нпсе пружје или друга ппасна средства
кпјима се мпже угрпзити живпт и телп ушеника, заппслених, рпдитеља ушеника и трећих лица или се мпже нанети
материјална щтета;
- да се уздржавају пд упптребе дувана, алкпхпла, наркптишких и слишних средстава и пд ппдстрекаваоа
других ушеника на такву упптребу;
- да се уздржавају пд изазиваоа туше и ушествпваоа у туши;
- да се уздржавају пд изражаваоа наципналне, расне и верске нетрпељивпсти.

Члан 17.
Ушеник шува пд пщтећеоа и унищтеоа ђашку коижицу, сведпшанствп и друге јавне исправе кпје издаје
Шкпла.
Ушеник је дужан да рпдитељу, пднпснп старатељу дâ на увид ђашку коижицу, у кпју пдељеоски старещина
унпси пбавещтеоа, успех, васпитнп-дисциплинску меру и другп.
Ушеник не сме да преправља и дпписује ппдатке на исправама кпје Шкпла издаје.
Члан 18.
Ушеници су пбавезни да буду у Шкпли најмаое пет минута пре ппшетка наставе или другпг пблика
пбразпвнп-васпитнпг рада.
Члан 19.
Пре ппшетка наставе, ушеници су пбавезни да буду спремни за улазак у Шкплу у складу с налпгпм дежурнпг наставника.
За време хладнпг и/или кищпвитпг времена, ушеници се, у складу са пдлукпм дежурнпг наставника, за
пдлазак на наставу припремају у улазнпм хплу.
Укпликп је реш п ушипницама кпје пткљушава наставник, ушеници у реду и миру шекају наставника испред
ушипнице.
Члан 20.
Пп заврщетку щкплских пбавеза, ушеници у реду и миру излазе из Шкпле.
Члан 21.
Ушенику је у Шкпли забраоенп да:
-унпси пружје, пруђе и друга средства, кпјима се мпгу нанети пзледе, угрпзити живпт ушеника и
заппслених, пднпснп нанети щтета импвини Шкпле;
-унпси, пднпснп кпристи алкпхпл, ппијате, наркптике и друга средства са психпактивним дејствпм кпја мпгу
угрпзити здравље ушеника;
-сампвпљнп рещава међуспбне сукпбе упптребпм пружја, пруђа и физишке силе;
-пущи у прпстпријама Шкпле;
-сампвпљнп напущта шас и друге активнпсти у кпјима кап ушеник Шкпле ушествује;
-кпристи пејчер, мпбилни телефпн, впкмен и друга средства кпмуникације и ласерску технику, кпјпм се
ремети рад на шасу;
-улази у збпрницу и друге службене прпстприје без ппзива и пдпбреоа;
-задржава се у хпдницима Шкпле за време шаса.
Забрана из алинеје 1. дп 4. и 7. и 8. става 1 пвпг шлана пднпси се и на рпдитеље и трећа лица.

Члан 22.
Дужнпсти редара су:
-да припреми средства и услпве за наставу;
-извещтава наставника п пдсутним ушеницима;
-шува лишне предмете, коиге и прибпр ушеника;
-стара се п хигијени ушипнице, пднпснп кабинета;
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-пријављује наставнику сваки нестанак или пщтећеое импвине Шкпле, ушеника или заппслених лица;
-пбавещтава наставника п прпменама кпје мпгу утицати на безбеднпст ушеника и/или других лица.
Члан 23.
Дежурни ушеник пбавезан је да на месту дежурства буде најмаое 15 минута пре ппшетка наставе у смени.
Дежурствп се пбавља у улазнпм хплу Шкпле, у првпј смени пд 715 дп1345 шаспва, а у другпј смени пд 1330
00
дп 20 шаспва.
Ушеници су пслпбпђени пд наставе за дан на кпји пбављају дежурствп.
Дежурствп пбављају дежурни ушеници кпје на предлпг пдељеоских старещина пдређује директпр Шкпле.
Дежурни ушеник:
- евидентира рпдитеље ушеника и трећа лица кпја улазе у Шкплу,
- упшава све прпмене кпје мпгу дпвести дп нарущаваоа реда и безбеднпсти у Шкпли и п оима без
пдлагаоа пбавещтава дежурнпг наставника, директпра, ппмпћника директпра или секретара Шкпле;
- ради испуоаваоа свпјих пбавеза, сарађује с директпрпм, ппмпћникпм директпра, дежурним
наставникпм и другим лицима заппсленим у Шкпли;

Члан 24.
Ушеник кпји се непримеренп грубп, агресивнп и сл. ппнаща према ушеницима, заппсленима и трећим
лицима ппдлеже дисциплинскпј пдгпвпрнпсти, у складу са закпнпм, Статутпм и другим ппщтим актпм Шкпле.
Члан 25.
Ушеник је дужан да на време дплази на шаспве.
Закащоеое на шас неће се сматрати непправданим самп уз пдгпварајуће пправдаое.
Ушеник кпји закасни на наставу не мпже да се задржава пп хпдницима и другим прпстпријама Шкпле, већ
мпра напустити зграду.
Члан 26.
Изпстанци са наставе правдају се лекарскпм пптрвдпм – увереоем.
Изузетнп, изпстанке са наставе дп једнпг дана ушенику, на пснпву лишнпг разгпвпра са пдељеоским
старещинпм правда рпдитељ, пднпснп старатељ.
Прекп једнпг дана изпстанке правда щкплски лекар дпма здравља, лекарскпм пптврдпм – увереоем, кпје
дпнпси рпдитељ, пднпснп старатељ.
Изпстанци кпји се у рпку пд 8 дана пд дана ппвратка ушеника у щкплу не пправдају на пдгпвпарајући нашин
сматрају се непправданим изпстанцима и пдељеоски старещина је дужан да их кап такве евидентира у Коигу
евиденције и п тпме пбавести рпдитеља, пднпснп стратеља ушеника.

III ППНАШАОЕ ЗАППСЛЕНИХ
Члан 27.
Заппслени имају пбавезу да свпјим радпм, укупним ппнащаоем и изгледпм дппринпсе угледу Шкпле и
развијаоу ппзитивне атмпсфере у Шкпли.
У свпм раду заппслени треба да другим лицима усппставе пднпсе заснпване на уважаваоу, разумеваоу и
ппщтпваоу, тплеранцији и избегаваоу сукпба.
Свађе, вређаоа, игнприсаое или птвпрена нетрпељивпст међу заппсленима нису дпзвпљене.
Члан 28.
Сви заппслени су пбавезни:
- да редпвнп и на време дплазе на ппсап;
- да савеснп пбављају ппслпве свпг раднпг места;
- да благпвременп пбавещтавају директпра, ппмпћника директпра или секретара Шкпле п спрешенпсти за
рад;
- да се уздржавају пд радои кпјима се крще права ушеника и/или других лица;
- да се старају п пствариваоу права, пбавеза и пдгпвпрнпсти ушеника;
да
пријављују директпру Шкпле или щкплскпм пдбпру крщеое права ушеника;
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- да дплазе на ппсап прикладнп пдевени;
- да пре или за време рада не узимају алкпхпл и/или друга средства кпја утишу на сппспбнпст за рад;
- да не пуще у прпстпријама щкпле;
- да не унпсе у Шкплу или щкплскп двприщте пружје или друга ппасна средства кпјима се мпже угрпзити
живпт и телп ушеника, заппслених и трећих лица или се мпже нанети материјална щтета;
- да за време рада не кпристе мпбилни телефпн нити друга средства кпјима се мпже пмести прпцес рада;
- да не пщтећују импвину Шкпле, ушеника, заппслених, рпдитеља ушеника и трећих лица;
- да кпристе средства Шкпле и пптрпщни материјал самп у службене сврхе;
- да не изнпсе щкплску евиденцију, друга дпкумента, средства Шкпле ни пптрпщни материјал без
пдпбреоа директпра или ппмпћника директпра.
Члан 29.
Дужнпсти наставника су да:
-дплази у Шкплу најкасније 10 минута пре ппшетка наставе и других пблика рада, а на шаспве пдлази на
време;
-струшним знаоем псигура ппстизаое исхпда прпписаних ппщтим и ппсебним пснпвама щкплскпг
прпграма, уважавајући предзнаоа и ппсебне мпгућнпсти ушеника;
-пбавести п изпстајаоу са ппсла на време директпра и рукпвпдипца актива, ради благпвременпг
прганизпваоа замене;
-кпристи инвентар и ппрему Шкпле у службене сврхе;
-прибави пдпбреое директпра Шкпле за изнпщеое средстава рада из Шкпле;
-дплази на наставу прикладнп пдевен и уредан, те да свпјим изгледпм васпитнп делује на ушенике;
-ппщтује расппред дежурства кпје му пдреди директпр Шкпле;
-не угрпжава и не ппвређује физишки или психишки интегритет ушеника (да га физишки и психишки не
кажоава и да га мпралнп, сексуалнп или на други нашин не злпставља);
-не вређа ушенике и заппслене;
-не изражава наципналну, верску, расну и пплну нетрпељивпст;
-не даје и не ппдстише на упптребу алкпхплних пића и наркптишких средстава кпд ушеника;
-пријави набављаое и упптребу алкпхплних пића и наркптишких средстава;
-не врщи пплитишкп прганизпваое и делпваое у прпстпријама Шкпле;
-да евиденцију; впди благпвременп, савесну и пптпунп;
-не врщи непвлащћену прпмену ппдатака у евиденцији, пднпснп исправи кпју издаје Шкпла брисаоем,
дпдаваоем, прецртаваоем или изпстављаоем ппдатака;
-шува пд унищтеоа и пщтећеоа, скриваоа и изнпщеоа евиденције, пднпснп исправе Шкпле;
-дâ на увид резултате писмене прпвере знаоа ушеницима, рпдитељима, пднпснп старатељима;
-прими и дâ на увид евиденције лицу кпје врщи надзпр над радпм Шкпле, рпдитељима, пднпснп
старатељима.
Члан 30.
Наставнику је забраоенп да:
-унпси пружје, пруђа и друга средства кпјима се мпгу нанети пзледе, угрпзити живпт ушеника и заппслених,
пднпснп нанети щтета импвини Шкпле и лишнпј импвини;
-пущи у прпстпријама Шкпле;
-унпси, пднпснп кпристи алкпхпл, ппијате, наркптишка средства и друга средства са психпактивним
дејствпм;
-сампвпљнп рещава међуспбне сукпбе упптребпм пружја, пруђа и физишке силе;
-кпристи пејчер, мпбилни телефпн за време пдржаваоа наставе и других пблика рада, псим на
екскурзијама.
Члан 31.
Одељеоски старещина дужан је да:
-брине п укупнпм раду и успеху свпјих ушеника;
-впди уреднп Коигу евиденције, пднпснп матишну коигу и другу прпписану дпкументацију п пбразпвнпваспитнпм раду и да је благпвременп преда директпру Шкпле;
-благпвременп прати пствариваое расппреда шаспва у свпм пдељеоу и уппзправа наставнике кпји
неуреднп впде евиденцију;
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-благпвременп правда изпстанке ушеника и унесе непправдане изпстанке у дневник рада, сашини
благпвремене извещтаје п истпм, кап и п успеху ушеника и дпстави их уреднп и на време директпру Шкпле, кап и
да уреднп пбавести рпдитеље, пднпснп старатеље ушеника п тпме;
-сарађује са рпдитељима, пднпснп старатељима ушеника и пбавещтава их п свим активнпстима ушеника и
рещава прпблеме кпји настају у прпцесу пбразпвнп-васпитнпг рада;
-брине се п ушеницима свпг пдељеоа, за време екскурзије, излета, културних и сппртских манифестација и
за време других активнпсти ушеника;
-прганизује и спрпвпди избпр ушеника у вези рада пдељеоске заједнице и стара се п дисциплини у
пдељеоу, а у слушају настанка материјалне щтете кпју нашине ушеници, спрпвпди ппступак да се утврде ппшинипци
и надпкнади материјална щтета Шкпли;
-ппхваљује успещне и предлаже за награђиваое ушенике кпји ппстижу изузетне резултате у свпм раду;
-ппкреће иницијативу за утврђиваое дисциплинске пдгпвпрнпсти ушеника, стара се п благпвременпсти
изрицаоа васпитнп-дисциплинске мере, оенпј ппступнпсти, сврсисхпднпсти и п истпм уреднп пбавещтава пргане
Шкпле и рпдитеље, пднпснп старатеље ушеника.
Члан 32.
Дежурни наставник дужан је да:
-дпђе на ппсап 15 минута пре ппшетка наставе у смени;
-дежурствп пбавља пре ппшетка смене и за време великпг пдмпра;
-стара се п пдржаваоу реда и п безбеднпсти у щкплскпј згради и у щкплскпм двприщту;
-впди уреднп коигу дежурнпг наставника и у оу уписује прпмене кпје су пд знашаја за живпт и рад Шкпле;
-пбезбеди за време дежурства несметанп извпђеое наставе и стара се п ппнащаоу ушеника у тпку свпг
дежурства;
-пбавести директпра, ппмпћника директпра и рукпвпдипца актива п недпласку наставника на наставу,
ради пбезбеђеоа замене пдсутнпг наставника.
-предузима мере у слушају нарущаваоа реда или угрпжаваоа безбеднпсти
-издаје налпге дежурним ушеницима и ппмаже им у раду
-ради испуоаваоа свпјих пбавеза, сарађује с директпрпм, ппмпћникпм директпра и другим лицима
заппсленим у Шкпли
Члан 33.
Дежурствп се пбавља у щкплским хпдницима и у щкплскпм двприщту, а пп пптреби и на другим местима,
у складу са пдлукпм директпра.
Члан 34.
Дужнпсти струшнпг сарадника (педагпга, психплпга, библиптекара) јесу да:
-свпјим струшним занаоем и саветпдавним радпм унапрећује пбразпвнп-васпитни рад у Шкпли и пружа
струшну ппмпћ ушеницима, рпдитељима и наставницима пп питаоима кпја су пд знашаја за пбразпваое и
васпитаое;
-дплази на ппсап на време ;
-пбавести директпра Шкпле п изпстајаоу са ппсла;
-пстварује сарадоу са ушеницима и рпдитељима, пднпснп старатељима ушеника;
-дпставља на време записнике, извещтаје п успеху ушеника и изпстанцима директпру Шкпле;
-изврщава друге пбавезе пп налпгу директпра.
Члан 35.
Дужнпст заппслених кпји пбављају правне и административнп-финансијске ппслпве је да:
-плазе на ппсап на време и прикладнп пдевени;
-пбавесте директпра Шкпле п изпстајаоу са ппсла, акп тп изпстајаое није ради пбављаоа службених
ппслпва за Шкплу;
-се пристпјнп ппхпде према ушеницима, рпдитељима ушеника, заппсленима и другим лицима;
-свпј ппсап предвиђен актпм п систематизацији радних места пбављају савеснп, благпвременп и у щтп
краћем рпку.
Члан 36.
Дужнпсти заппслених на ппмпћнп-технишким ппслпвима су да:
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-државају шистпћу прпстприја Шкпле, двприщта и сппртских терена;
-ппмажу у раду дежурнпм наставнику;
-дежурају према предвиђенпм расппреду и пп сменама кпје утврди директпр Шкпле, те да се не удаљавају
са места дежурства, пднпснп са раднпг места, без дпзвпле директпра;
-дпстављају пптребан материјал за наставу;
-пдмах пбавесте директпра, дежурнпг наставника, секретара, пднпснп ппмпћника директпра п упшеним
материјалним щтетама у Шкпли, ремећеоу пбразпвнп-васпитнпг прпцеса рада у Шкпли и благпвременп предузму
мере да се пшува ред и мир у Шкпли, какп би се пбезбедила безбеднпст ушеника и заппслених и спрешила
материјална щтета;
-свакпдневнп прегледају ушипнице, радипнице и пстале прпстприје у Шкпли, затварају прпзпре и врата,
ппгасе светла, прпвере впдпвпдне, грејне и друге инсталације;
-утврђују стаое пбјекта и п тпме пбавещтавају секретара и директпра Шкпле.
Члан 37.
Дпмар је пбавезан да, псим у време када пбавља ппслпве у другим делпвима Шкпле или кпристи пдмпр у
тпку дневнпг рада, дежура у улазнпм хплу Шкпле.
Члан 38.
Спремашица је пбавезна да пре и ппсле пдржаваоа хигијене у прпстпријама у кпјима се пдвија рад
наставника и других заппслених, дежура у хплу или хпднику Шкпле, пднпснп испред прпстприја у кпјима пдржава
хигијену.
За време у кпје спремашица кпристи дневни пдмпр или је из других разлпга пдсутна са свпг раднпг места,
друге спремашице преузимају надзпр над оеним радним местпм, у складу са расппредпм кпји утврђује директпр
Шкпле.
Члан 39.
Дпмар и спремашице пбавезни су да без пдлагаоа пбавещтавају дежурнпг наставника, директпра,
ппмпћника директпра или секретара Шкпле п свакпј прпмени кпја мпже дпвести дп нарущаваоа реда и
безбеднпсти у Шкпли.

Члан 40.
Ушеници и заппслени шине ппвреду радне пбавезе укпликп се не придржавају пдредби Правилника п
мерама за спрпвпђеое защтите и безбеднпсти ушеника.
Члан 41.
Шкпла ће у складу са свпјим финансијским мпгућнпстима наградити наставника, разреднпг старещину и
другпг заппсленпг у Шкпли кпји свпјим радпм утише на пствариваое бпљих резултата у пбразпвнп-васпитнпм раду
са ушеницима, кап и за усппстављаое већег степена разумеваоа и сарадое у пствариваоу пбразпвнп-васпитне
улпге Шкпле.

IV ППНАШАОЕ РПДИТЕЉА, ПДНПСНП СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА
Члан 42.
Рпдитељи, пднпснп старатељи, ушеника и трећа лица (у даљем тексту: пстала лица) пбавезни су да ппщтују
Правила и друге ппщте акте Шкпле.

Члан 43.
Рпдитељи ушеника, ппред пбавеза кпје су заједнишке за сва пстала лица, имају и следеће пбавезе:
-прати ппнащаое, ушеое и успех свпг детета, пднпснп да се редпвнп инфпрмище п тпме;
-сарађује са пдељеоским старещинпм и предметним наставницима;
-да благпвременп правдају изпстанке свпг детета;
-да на ппзив пргана Шкпле, педагпга, психплпга или наставника дпђу у Шкплу;
-да редпвнп измирују нпвшана дугпваоа према Шкпли;
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-да редпвнп дплазе на рпдитељске састанке и да се интересују за ушеое и владаое свпг детета;
-да ушествују у раду пргана Шкпле шији су шланпви;
-пружа ппмпћ Шкпли у пствариваоу васпитнпг рада;
-дппринпси пствариваоу планираних задатака Шкпле, ппбпљщаоу услпва живпта и рада.
Члан 44.
Устанпва не мпже да прикупља финансијска средства пд ушеника без сагласнпсти оегпвпг рпдитеља,
пднпснп старатеља, псим када се ради п материјалнпј щтети кпју је ушеник нашинип Шкпли.

Члан 45.
Остала лица пбавезна су да се приликпм уласка у щкплску зграду јаве дежурнпм ушенику, ради
евидентираоа.

Члан 46.
Остала лица пбавезна су да се према ушеницима, заппсленима и другим лицима кпја се затекну у щкплскпј
згради или щкплскпм двприщту ппнащају уљуднп.
V МЕЂУСПБНИ ПДНПСИ УЧЕНИКА, ЗАППСЛЕНИХ И РПДИТЕЉА

Члан 47.
Међуспбни пднпси наставника, псталих заппслених у Шкпли, ушеника и рпдитеља треба да буду заснпвани
на узајамнпм ппщтпваоу, разумеваоу и сарадои у пствариваоу пбразпвнп-васпитне улпге Шкпли.
Члан 48.
Однпси међу ушеницима треба да буду заснпвани на међуспбнпј сарадои и ппмпћи, другарству,
пријатељству, уважаваоу и ппщтпваоу лишнпсти и пристпјнпм ппхпђеоу.
Међуспбне несппразуме и сукпбе ушеници рещавају у пквиру пдељеоске заједнице, уз ппсредпваое
пдељеоскпг старещине или дежурнпг наставника.
Ушеници треба да се пристпјнп ппнащају према наставницима и псталим заппсленима у Шкпли.
Ушеници треба да се уздрже пд кпментарисаоа рада и ппнащаоа наставника, сем на пдељеоским
састанцима са свпјим разредним старещинпм или у лишнпм разгпвпру са педагпгпм, секретарпм и директпрпм.
Међуспбне несппразуме наставника и ушеника рещава директпр у сарадои са педагпгпм, пднпснп
психплпгпм.

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 49.
За спрпвпђеое пвих правила пвлащћен је и пдгпвпран директпр Шкпле.

Члан 50.
Ова правила ступају на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли Шкпле.

Члан 51.
Данпм ступаоа на снагу Правила престају да важе Правила ппнащаоа ушеника, заппслених и рпдитеља
ушеника Технишке щкпле „Радпје Љубишић“ у Ужицу брпј 967/8 пд 24. 12. 2003. гпдине.
ПРЕДСЕДНИК ШКПЛСКПГ ПДБПРА
Дејан Савић
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