ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“
НИШ
Дел.бр.05-544 31.03.2014.
На основу чл.57 ст.1 т.1 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гл.РС
бр.72/09.52/11,55/13) одлучујући о измени и допуни правилника Правила понашања у
школи ,Школски одбор Електротехничке школе“ Никола Тесла „ Ниш доноси
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

У правилнику Правила понашања у школи дел.бр.01-1941 од 26.12.2013.у чл.9 додаје се
нови став који гласи: “Дежурни ученик обавезан је да на месту дежурства буде најмање
10 минута пре почетка наставе у смени. Дежурство се обавља у улазном холу Школе, од
7:30 до 13:30 ч и од 13:30 до 19:30 ч. Дежурног ученика упућује на дужност одељењски
старешина, који припрема распоред дежурства ученика из свог одељења и доставља
помоћнику директора.
Дежурство обављају два дежурна ученика. Ученици су ослобођени наставе за дан
дежурства.
Дежурни ученик:
1) својим примером и понашањем доприноси угледу школе (не користи мобилни телефон
и друга техничка средства којим омета рад);
2) поздравља странку, пита за разлог посете и евидентира родитеље ученика и друга лица
која улазе у Школу, уписивањем њихових личних података и циља доласка у свеску
дежурних ученика;
3) свеску дежурних ученика редовно попуњава и води рачуна о њеној уредности;
4) посетиоце прати до канцеларије или простора предвиђених за пријем;
5) први се обраћа наставнику, директору или другом лицу које се посећује и пита да ли су
слободни да приме посетиоца, наводи разлог посете;
6) ученике који су закаснили на наставу прати до учионице;
7) уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и безбедности у Школи и о
њима, без одлагања,обавештава помоћно-техничко особље, дежурног наставника,
директора школе или стручну службу;
8) ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, дежурним наставником и
другим лицима запосленим у школи;
9) одговорно обавља задатке које им поверава дежурни наставник или директор школе;
10) упозорава друге ученике да није дозвољено окупљање око места предвиђеног за
дежурне ученике;
11) за време великих одмора помаже дежурном наставнику који води рачуна о
безбедности ученика;
12) води рачуна о дисциплини и реду у предворју школе
Ученици који се не придржавају правила понашања током дежурства, у току текуће
школске године неће моћи поново да обављају ту дужност.
ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА

