
 ИЗВОД ИЗ ПРАВИЛНИКА О КУЋНОМ РЕДУ 

У ЈУ СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА - НИКШИЋ  
 

 

     Члан 2. 
 Настава у пријеподневној смјени почиње у 8,00, а у послијеподневној смјени у 14,00 

часова.Ученици су дужни да буду у школском дворишту 10 минута прије почетка 

наставе.Дозволу за улазак ученика у зграду прије почетка наставе даје дежурни наставник. 

     Члан 4. 
 У зграду и у учионице ученици улазе без трчања, галаме и гужве: Ученицима није 

дозвољено задржавање у ходницима прије почетка часа и у току наставног часа.  

 Ученици улазе у школску зграду само на улазу који је одређен за њих. 

     Члан 5. 

 У школску зграду ученици уносе само књиге и потребан прибор за наставу. 

 Долазак наставника ученици очекују у учионици, на својим мјестима. 

 Почетак часа физичког васпитања и предмета чија се настава изводи у кабинетима 
ученици су дужни да сачекају у учионицама да би их предметни наставник повео у салу или 

кабинет. 

     Члан 6. 
 За вријеме часа ученик не смије да шапуће, одговара без одобрења наставник, да даје 

спонтане гласне коментаре, да добацује, смије се и слично. 

 За вријеме часа и у току малих одмора ученици не излазе из учионице, сем у 

случају нужне потребе, уз одобрење дежурног наставника. 

     Члан 7. 

 Послије завршетка наставе ученицима је забрањено задржавање у школским 

просторијама и школском дворишту. 
 Излазак ученика из учионице прати наставник који је имао последњи наставни час. 

     Члан 8. 

 Строго је забрањено пушење и уживање алкохола и  дрога у просторијама школе 

и школском дворишту. 

 Ученицима је забрањено да у школу долазе неуредни (ношење накита, непристојних 

фризура, непристојно обучени и обувени). 

     Члан 9. 

 Ученици су дужни да се културно понашају у школи и на свим јавним мјестима, 

чувајући на тај начин свој и углед школе. 

     Члан 10. 
 Сваки ученик је дужан да чува школски инвентар и имовину. 

 Уколико дође до намјерног оштећења или уништења намјештаја, опреме и имовине у 

просторијама школе материјалну одговорност сноси ученик који је направио штету, а уколико 
се не утврди починилац сви ученици одјељења. За намјерно учињену штету  ученику ће 

бити изречена дисциплинска мјера искључења из школе. 

 Штету причињену у холовима и другим просторијама школе сносе сви ученици школе 

солидарно. 
     Члан 11. 

 Ученици су дужни да дежурају у портирници, учионици и на сваком другом мјесту гдје 

буду одређени. Дежурне ученике одређују разредне старјешине. 
      

      

 


