КУЋНИ РЕД
ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ "ДР. ДРАГУТИН
ГОСТУШКИ" ПИРОТ
Свака кућа има своја правила понашања којих би, да би
нам било лепше и боље, требало да се придржавају сви
и гости и домаћини
Ако свако поштује своја задужења, наша школа биће успешнија и боља

Драги родитељи, школа ће биље функционисати ако:

 Сарађујете са наставницима свога детета (не пропуштајте родитељске
састанке)
 Поштујте редослед обраћања: разредни старешина, директор
 По позиву и у време одржавања отворених врата, благовремено (у року
од 48 часова) обавестите разредног старешину о разлозима одсуства детета
из школе
 Изостанке до три дана правдате лично, а преко три дана уз лекарско
уверење
 Уколико доводите дете у школу, немојте ићи са дететом до учионице, јер
тиме реметите ред и рад осталих ученика и запослених
 Када долазите по дете, обратите се помоћном особљу које ће отићи по
њега, а Ви сачекајте у холу школе
 Ви сносите одговорност ако Ваше дете самоиницијативно изађе из
школског дворишта (што је забрањено правилником школе)
 Поштујте радно време секретаријата, рачуноводства и стручне службе
 Обавезе у оквиру материјалног дуговања Вашег детета према школи
благовремено и у року извршавајте.
 Ако из било ког разлога дође до сукоба Вас, Вашег детета са једне и
ученика, наставника или родитеља са друге стране проблем решавајте
мирним путем уз помоћ запослених у школи (разредног старешине)
 У школу долазите прикладно одевени

Ученици наше школе према “Кућном реду школе”
треба да:
 Долазе у школу најкасније 5 минуда пре почетка часа
 У учионицу улазе и са часа излазе уз одобрење наставника
 Долазе на наставу прикладно одевени, и на часу не једу и не пију
 За време часа искључе мобилни телефон
 Оставе учионицу и свој радни простор чист
 За време одмора излазе у школско двориште а ако је време лоше остану у

школској згради под надзором помоћних радника
 Током наставе и одмора не излазе из школског дворишта
 Отпатке бацају у корпе, не прљају простор и двориште школе
 За намерно направљену штету сносе одговорност према Правилнику о

понашању ученика, а материјалну штету коју направе сами надокнађују у
износу који одреди школа. Сами се старају о својим стварима (у случају
нестанка новца или вреднијих ствари школа не сноси никакву
одговорност)
 У међусобном односу избегавају насилно понашање (увреде, туче и

свађе).

Помоћно особље
 Странке које долазе у школу прате до директора или стручних служби
 Упуте родитеље на термине “отворених врата”
 Не прекидају час на захтев родитеља
 Обављају послове за које их задужи директор или секретар школе.

Наставници поред осталог имају и ова задужења:
 Разредне старешине на почетку школске године упознају ученике са

Правилником о понашању и обавезама ученика у школи и током године
предузимају мере за побољшање понашања ученика (посебно ако је оно у
супротности са правилником о безбедности ученика и другим актима
школе)
 Наставник не дозвољава ученику напуштање часа осим у изузетним

ситуацијама (обавезно контактирати родитеља пре пуштања ученика са
часа)
 У случају да ученик омета час “не избацује се” већ се уписује у

дисциплинску свеску и шаље се код директора школе
 Наставници долазе у школу пристојно одевени и својим изгледом делују

васпитно на ученике
 Долазе на време на час и не напуштају га осим у изузетним ситуацијама
 У време наставе не обављају разговоре са родитељима ученика
 Чувају професионалне, интимне и личне податке из живота запослених,

ученика и родитеља.

