Извод из Правилника о унутрашњој организацији рада у Гимназији и економској школи
„Јован Јовановић Змај“ Оџаци број 2305 од 12.11.2007. године и Правила понашања у Гимназији
и економској школи „Јован Јовановић Змај“ Оџаци број 13 од 18.01.2010. године.

КУЋНИ РЕД
Образовно-васпитна делатност се обавља у једној смени и то пре подне од 8 часова.
Дежурни наставник долази у Школу 15 минута пре почетка наставе.
Ваннаставне активности се могу одржавати, по договору са ученицима, после редовних
часова (6, 7. или 8. час).
Ученици имају два велика одмора (после другог часа 15 минута и после четвртог часа 10
минута).
Мали одмори трају по пет минута и ученици их користе између осталих часова.
У Школи се у изузетним случајевима настава може одржавати скраћено и то: за 15, 10
или 5 минута по следећим распоредима звоњења:
1. Часови нису скраћени:

почетак часа
8:00
8:50
9:50
10:40
11:35
12:25
13:15

час
први час
други час
трећи час
четврти час
пети час
шести час
седми час

крај часа
8:45
9:35
10:35
11:25
12:20
13:10
14:00

2. Часови су скраћени за 15 минута:

почетак часа
8:00
8:35
9:20
9:55
10:35
11:10
11:45

час
први час
други час
трећи час
четврти час
пети час
шести час
седми час

крај часа
8:30
9:05
9:50
10:25
11:05
11:40
12:15

3. Часови су скраћени за 10 минута:

почетак часа
8:00
8:40
9:30
10:10
10:55

час
први час
други час
трећи час
четврти час
пети час

крај часа
8:35
9:15
10:05
10:45
11:30
1

11:35
12:15

шести час
седми час

12:10
12:50

4. Часови су скраћени за 5 минута:

почетак часа
8:00
8:45
9:40
10:25
11:15
12:00
12:45

час
први час
други час
трећи час
четврти час
пети час
шести час
седми час

крај часа
8:40
9:25
10:20
11:05
11:55
12:40
13:25

Школа сваког дана има по четири дежурна наставника.
Дежурни наставник дежурство обавља пре почетка смене и за време одмора.
Дежурни наставник:
1) стара се о одржавању реда и о безбедности у школској згради и у школском дворишту;
2) предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности;
3) издаје налоге дежурним ученицима и помаже им у раду;
4) ради испуњавања својих обавеза, сарађује са директором и другим лицима запосленим
у Школи;
5) обезбеђује замену за одсутног наставника;
6) уредно попуњава књигу дежурног наставника;
Дежурство се обавља у холу, у приземљу и на спратовима Школе, у фискултурној сали и
школском дворишту.
Дежурство у фискултурној сали врше професори физичког васпитања и то тако што пре
и после свког часа обиђу салу, свлачионице и тоалете и ако има неких недостатака обавесте
директора или домара и све прибележе у књигу дежурног професора.
Дежурство у школском дворишту обављају два наставника.
Дежурство на спратовима обављају два наставника и два ученика.
Дежурство у холу обавља помоћно особље.
У улазном холу Школе дежура помоћно особље од 6:00 до 14:00 и води књигу дежурства.
У поменутом периоду у портирници стално мора бити присутан бар један радник.
Помоћно техничко особље помаже у раду дежурним наставницима, дежура на свом
радном месту, евидентира доласке страних лица у Школу, водећи књигу дежурства, и прати
њихово кретање у школској згради.
Док је посетилац у школи његова лична карта је у портирници, а он добија ИД картицу
посетиоца, коју пре напуштања зграде Школе враћа и преузима личну карту.
За време часова закључава улаз у школу из дворишта, а за време одмора откључава и
води рачуна да ученици користе излаз за ученике (излаз у двориште).
Помоћно особље је дужно да без одлагања обавештава дежурног наставника или
директора о свакој промени која може довести до нарушавања реда и безбедности у школи.
Наставник који организује допунски час или неку другу активност ван распореда часова,
дужан је да брине о боравку ученика од почетка до краја те активности.
Ученици су обавезни:
1. да се за решавање проблема у односима са другим ученицима, наставницима,
родитељима ученика или трећим лицима обраћају дежурним наставницима или
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одељењском старешини или Тиму за заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања, а по потреби и другим лицима запосленим у Школи;
2. да не касне на наставу нити на друге облике образовно-васпитног рада;
3. да не ометају извођење наставе и не напуштају час или други облик васпитнообразовног рада без претходног одобрења наставника;
4. да се учтиво понашају према другим ученицима, запосленима у Школи, родитељима
ученика и трећим лицима;
5. да се пристојно одевају, односно, не смеју долазити у школу:
а) у папучама
б) шорцевима
в) мајицама са дубоким деколтеима
г) кратким мајицама и плитким панталонама или сукњама које откривају стомак
д) мини сукњама
ђ) хеланкама
е) нападно нашминкани
ж) нападно налакираних ноктију
з) неуредних фризура
6. да чувају имовину Школе, и чистоћу и естетски изглед школских просторија и
школског дворишта;
7. да за време образовно-васпитног рада поштују забрану употребе мобилног телефона и
свих других средстава којима се може ометати рад;
8. да у згради школе и школском дворишту, не носе оружје или друга опасна средства
којима се може угрозити живот и тело ученика, запослених, родитеља ученика или
трећих лица или се може нанети материјална штета;
9. да не употребљавају дуван, алкохол, наркотичка и слична средства нити да
подстрекују друге ученике на такву употребу;
10. да не изазивају тучу и не учествују у тучи;
11. да не изражавају националну, расну и верску нетрпељивост;
За време хладног и/или кишовитог времена, ученици се, у складу са одлуком дежурног
наставника, за одлазак на наставу припремају у улазном холу.
На знак држурног наставника, ученици у реду и миру крећу према својим учионицама.
У време оглашавања звона за почетак часа ученици треба да буду испред учионице и да у
реду и миру чекају наставника.
Ученици који су закаснили на час не могу ући у зграду Школе јер се згрда за време
трајања часова закључава, изузето на главни улаз после звона за почетак првог часа могу ући
ученици путници којима је закаснио аутобус, што помоћно особље евидентира у књигу
дежурства.
По завршетку школских обавеза, ученици у реду и миру излазе из Школе.
Дежурни ученик обавезан је да у Школи буде од 7:25 до 13:35, односно у случају да се
настава изводи са скраћеним часовима до завршетка последњег часа.
Ученици су ослобођени наставе за дан за који обављају дежурство. Дежурство обављају
два дежурна ученика које одређује психолог Школе и списак дежурних ученика излаже на
ученичку огласну таблу.
Дежурство се обавља на првом и другом спрату.
Дежурни ученик:
1. уочава све промене које могу довести до нарушавања реда и без одлагања обавештава
дежурног наставника, директора, секретара или психолога школе;
2. после сваког одмора обилази хол на спрату на коме је дежуран (I или II) и тоалете и у
Књигу дежурног ученика бележи сваку промену коју је уочио и у случају квара обавештава
дежурног наставника, директора, домара или другог запосленог у Школи;
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3. пре почетка часа узима књигу дежурног ученика, а по завршетку дежурства књигу
враћа психологу.
Родитељи, односно старатељи, ученика и трећа лица (у даљем тексту: остала лица)
обавезни су да поштују Правила и друге опште акте Школе.
Остала лица обавезна су да приликом уласка у Школу личну карту оставе на портирници,
и да, ради евидентирања, саопште разлог посете.
Остала лица обавезна су да се према ученицима, запосленима и другим лицима која се
затекну у Школи понашају учтиво.
Остала лица која долазе у школу морају бити пристојно одевена.
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