На основу члана 56. Закона о основама система образовања и васпитања и
члана 28. Статута, Школски одбор Техничке школе из Ивањице, на седници од
08.02.2010. године, донео је
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилима понашања у Техничкој школи у Ивањици (у даљем тексту:
Правила) уређују се односи ученика, запослених и родитеља.
Члан 2.
У школи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности
ученика, запослених и родитеља.
Члан 3.
Запослени у школи имају обавезу да својим радом и укупним понашањем
доприносе развијању позитивне атмосфере у школи.
II ПРАВА ОБАВЕЗЕ И ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 4.
Права ученика у школи остварују се у складу са потврђеним међународним
уговором, Законом о основама система образовања и васпитања и посебним законима, а
школа је дужна да обезбеди њихово остваривање, а нарочито право на:
1. квалитетан образовно-васпитни рад,
2. уважавање личности,
3. свестран развој личности,
4. заштиту од дискриминације и насиља,
5. благовремену и потпуну информацију о питањима од значаја за његово
школовање,
6. подношење приговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по
основу образовања,
7. слободу удруживања у различите клубове и организовање ученичког
парламента,
8. информације о његовим правима и обавезама,
9. учествовање у раду органа школе (Школски одбор и Савет родитеља),
10. покретање иницијативе за преиспитивање одговорности ученика у образовноваспитном процесу уколико права из тачке 1. до 9. овог члана нису остварена,
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11. остваривање свих права ученика,права на заштиту и на правично поступање
школе према ученику и када повреди обавезу утврђену законом,
12. право на стипендију,кредит,смештај и исхрану у дому ученика.
Члан 5.
Школа је обавезна да обезбеди све услове за остваривање наведених права
ученика.
Ученик, родитељ, односно старатељ ученика може да поднесе пријаву директору
школе у случају повреде права ученика или непримереног понашања запослених порема
ученику у року од 15 дана од наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву размотри и да уз консултацију са учеником,
родитељем, односно старатељем ученика, запосленим одлучи по њој и предузме
одговарајуће мере у року од 15 дана од дана подношења пријаве.
Запослени у установи дужан је да директору пријави, односно органу управљања
кршење права ученика.
Члан 6.
Ученици имају дужност да:
1. редовно похађају наставу и извршавају школске обавезе
2. се придржавају школских правила, одлука директора, наставника и органа
школе,
3. савесно раде на усвајању знања, вештина и вредности прописаних школским
програмом и обавештава о томе наставнике, родитеље, односно старатеље,
4. у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних
облика преписивања и других недозвољених облика помоћи,
5. не ометају извођење наставе и не напуштају час без предходног одобрења
наставника,
6. поштују личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи,
7. благовремено правдају изостанке са часа и из школе,
8. чувају школску имовину и негују чистоћу и естетски изглед школских
просторија,
9. старају се о очувању животне средине и понашају у сладу са правилима
еколошке етике,
10. извршавају и друге обавезе које су утврђене Законом и Статутом школе.
Члан 7.
Ученик може да одговара само за повреду обавезе која је у време извршења била
прописана посебним законом или општим актом (Правилник о дисциплинској и
материјалној одговорности).
Ученику може да се изрекне васпитно-дисциплинска мера за лакше повреде
ученика у складу са општим актом школе, а за теже у складу са посебним законом.
Васпитно-дисциплинска мера може да се изрекне ученику само за повреду
обавезе учињене у току текуће школске године.
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Члан 8.
Дисциплински поступак против ученика не може се покренути ни водити по
истеку три месеца од дана сазнања за повреду обавезе, односно по истеку школске
године у којој је повреда учињена.
Члан 9.
Родитељ одговара за материјалну штету коју ученик причини школи, намерно или
из крајње непажње, у складу са законом.
III ОДЕЉЕНСКА ЗАЈЕДНИЦА И УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Члан 10.
Ученици једног одељења школе образују одељенску заједницу.
Овлашћење и начин рада одељенске заједнице ученика ближе се утврђују
Статутом школе.
Члан 11.
У средњој школи може да се организује ученички парламент ради:
1. давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету
родитеља и директору о правилима понашања у школи, годишњем програму
рада, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих
манифестација ученика у школи и ван ње.
2. разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача и стручних
сарадника.
3. обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.
4. активног учешћа у процесу планирања и развоја школе и у самовредновању
школе.
5. предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.
Члан 12.
Парламент чине по два представника сваког одељења у школи.
Парламент се бира сваке школске године.
Парламент има председника и заменика председника
Парламент бира по два пртедставника ученика који учествују у раду школског
одбора, односно проширеног сазива школског одбора.
Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе.
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IV ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И СТРАНАЧКОГ ОРГАНИЗОВАЊА
Члан 13.
У школи су забрањене активности којима се угрожавају и омаловажавају и
дискриминишу или издвајају лица,односно групе а по основу расне,националне,
етничке, верске или полне припадности,физичких и психичких својстава,сметњи у
развоју и инвалидитета,здравсзвеног стања, узраста, социјалног и културног порекла,
имовног стања односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање
таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује
забрана дискриминације.
Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или
посредно, на отворен или прикривен начин искључивање или ограничавање права и
слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано
прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.
Не сматрају се дискриманцијом посебне мере увцедене радим постизања пуне
равноправности, заштите и напретка лица, односно групе лица која се налазе у
неједнаком положају.
Члан 14.
У школи је забрањено физичко насиље и вређање личности ученика и
запослених.
У школи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење
простора школе за те сврхе.
V ЗАБРАНА НАСИЉА ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Члан 15.
У школи је забрањено физичко, психичко и социјално насиље,злостављање и
занемаривање деце и ученика, физичко кажњавање и вређање личности, односно
сексуална злоупотреба ученика или запослених.
Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једапут учињеног или
понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или
потенцијално угрожавање здравља, развоја и достаојанства личности ученика или
запосленог.
Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање установе или
запосленог да обезбеди услове за правилна развој ученика.
Под физичким насиљем сматра се физичко кажњавање ученика од стране
запослених и других одраслих особа, свако понашање које може да доведе до стварног
или потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог, насилно понашање
запосленог према уленицима или другим запосленим,као и ученика према другим
уленицима и запосленим.
Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или
трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља ученика или запосленог.
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Под социјалним насиљем сматра се искључивање ученика из групе вршњака и
различитих облика социјалних активности установе.
У школи забрањен је сваки облик насиља и злостављања од стране ученика,
његовог родитеља, односно старатеља или одраслог, над наставником, стручим
сарадником и другим запосленим.
VI ЗАШТИТА ПРАВА УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА
Члан 16.
Ученик средње школе, његов родитељ или старатељ има право да поднесе
приговор на оцену и жалбу на испит у складу са законом.
Приговор се подноси у року од 3 дана од дана саопштења оцене а жалба у року
од три дана од добијања ђачке књижице,односно сведочанства а жалба на испит у року
од 24 сата од саопштења оцене и то директору школе..
Члан 17.
Директор школе у сарадњи са педагошко-психолошком службом и одељенским
старешином, одлучује о приговору у року од 3 дана. Ако оцени да је приговор основан и
да је оцена изведена супротно закону и прописима донетим на основу њега, решењем
поништава оцену и образује комисију за проверу знања ученика, преглед и поновно
оцењивање писменог или другог рада ученика.
По приговору односно жалби на оцену из владања директор, у сарадњи са
педагошко-психолошком службом и одељенским старешином, утврђује оцену из
владања.
Директор школе је дужан да одлучи по жалби, у року од 24 сата од њеног
пријема. Ако утврди да је оцена из предмета изведена супротно закону и прописима
донетим на основу њега или је жалба из других разлога основана, решењем поништава
закључну оцену и упућује ученика на полагање испита.
Ако утврди да је испит обављен противно закону или прописима донетим на
основу њега,поништиће испит упутиће ученика на поновно полагање испита. Испит се
организује у року од 3 дана од дана подношења жалбе.
За проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог
рада ученика,односно полагање испита директор решењем образује комисију од
најмање 3 члана, од којих су два стручна за предмет, осносно област предмета, уколико
школа нема довољан број стручних лица за одговорајући предмет, ангажује стручно
лице из друге школе.
Наставник чија је оцена оспорена или на чији је предлог утврђена закључна
оцена, не може да буде члан комисије.
Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не
могу бити чланови комисије чији је испит поништен.
Оцена комисије је коначна.
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VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
За све што није регулисано овим правилима примењиваће се закон и статут
школе.
Члан 19.
Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
школе.
У Ивањици,
Дана: 08.02.2010.год.
Председник школског одбора
Марић Милутин
_______________________
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