OБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавају се сви ученици да Чланом 24. Правилника о понашању ученика,
запослених и родитеља Школи,
Ученик има обавезу:
- да не омета извођење наставе и не напушта час без преке потребе и одобрења
наставника;
- да поштује забрану уношења било које врсте пића и хране на часовима;
- да води бригу о себи и својим личним стварима;
- да се пристојно понаша према другим ученицима, наставницима и осталим
запосленим лицима у Школи, родитељима;
- да поштује забрану ношења било каквих обележја којима би се препознала
припадност било којој навијачкој групи;
- да редовно доноси уџбенике, прибор, опрему и друга средства неопходна за рад на
часовима;
- да не доноси у Школу непотребне ствари (пластичне флаше, лопте, играчке и
слично)
- да за време часа поштује забрану употребе мобилног телефона и свих других
средстава којима се може ометати рад;
- да поштује забрану изазивања и учествовања у тучи, свађи и нереду у школским
просторијама, школском дворишту и другим местима;
- да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима,
родитељима ученика или трећим лицима обрати одељењском старешини, дежурном
наставнику или другим лицима запосленим у Школи;
- да поштује забрану бацања папира, амбалаже и другог смећа у школи и
школском дворишту;
- да чува и не уништава школску имовину, школски простор и школско двориште.
Такозване „шутке“, „зуце“, „кајгане“, „гомилице“ и сличне опасне игре које
озбиљно могу угрозити здравље ученика, су строго забрањене.
У циљу очувања здравља, сигурности и безбедности ученика потребно је да се сваки ученик Школе
придржава ових правила понашања. Подсећам да су одељењски старешина, тј. директор Школе, у
обавези је да покрену васпитно- дисциплински поступак против сваког ученика који се не буде
придржавао ових правила.
Директор школе
Снежана Китановић
_______________________________________________________________________________________
Молим све ученике да са овим обавештењем упознају своје родитеље.
Молим родитеље да поводом наведених правила понашања ученика обаве разговор са својом децом
и да им објасне последице непридржавања истих.
Такође, молим родитеље да својим потписом потврде да су упознати са наведеним обавештењем и да
део папира испод црте врате одељењском старешини.
Потпис родитеља

