
 

 

 
Милентија Поповића 16 

11070 Нови Београд 

тел/фах: 011/301-8702 

email: jd-direktor@jovanducic.edu.rs 

 

Правила живота и рада 
у нашој школи  

или како да живот и рад у школи буде лепши и лакши 
 

 

Поштовани родитељи, 

Деца су ваше и наше највеће благо, a дужност свих нас је да им обезбедимо 
услове за срећно одрастање. Зато желимо да вас упознамо са важним Правилима 
живота и рада у нашој школи. 

Циљ свих наших активности је безбедно одрастање ученика наше школе у 
атмосфери међусобног разумевања и уважавања личности свих актера школског 
живота. 

Родитељи су важна карика и незаменљиви сарадници у решавању 
различитих проблема који су део нормалног одрастања деце. Родитељ као модел 
понашања требало би да негује однос међусобног разумевања и уважавања 
личности свих ученика, запослених и других родитеља и да својим понашањем 
обезбеди услове за безбедно и срећно одрастање свог детета, али и све друге 
деце у школи. 

 Родитељ увек поштује Правила и ред понашања који је прописан у нашој 
школе; 

 Дужност родитеља је да обезбеди услове да дете на наставу дође најмање 10 
минута пре почетка наставе; 

 Главни улаз у школу је службени улаз,a улаз из дворишта је улаз за ученике. 
Родитељ не уводи и не изводи дете из школе на службени улаз; 

 Ученици улазе у школу без пратње родитеља. Родитељ своје дете доводи до 
школског улаза из дворишта, не улази у учионицу и не стоји у ходнику школе, како 
не би ставио себе и своје дете у неравноправан положај ca осталима; 

 Постигнуће у школи и понашање детета родитељ редовно прати, долазећи на 
термине за индивидуални контакт са учитељом или предметним наставником, и 
долазећи на заказане родитељске састанке. Успех и владање прате се у току целе 
школске године, a не само пред закључивање оцена; 

 Због безбедности свих ученика и запослених у школи, обавеза родитеља је да увек 
обавести дежурног ученика у холу школе о сврси своје посете и да се евидентира у 
Књигу посета.  

 Важна дужност родитеља је да се брине о здрављу свога детета и да уколико је болесно 
благовремено правда изостанке (најкасније у року од 8 дана); 

 За решавање проблема, који су део нормалног одрастања деце и део школског живота, 
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постоје јасно дефинисане процедуре и кораци које прописује Министарство просвете. У 
школи или дворишту школе родитељима није дозвољено да решавају конфликтне 
ситуације са другом децом или родитељима других ученика. Њихова дужност је да о 
томе обавесте учитеља или предметног наставника у циљу решавања настале 
ситуације на основу дефинисане процедуре; 

 Обавеза родитеља је и да сарађује са школом, учитељем, одељењским старешином, 
педагогом, управом школе, да редовно долази уколико за то има потребе; 

 Циљ свих запослених је нормално и срећно одрастање деце у атмосфери међусобног 
поштовања и уважавања различитости. Уколико реагујемо заједно и са истим 
циљем, обезбедићемо вашој деци,a нашим ученицима лепше и срећније место 
за живот и учење.   

 Поштујући Правила и ред у школи, сами доприносимо квалитетнијем раду школе. Haшa 
жеља је да ученици из школе понесу пуно знања и вештина, али и најлепше успомене 
које ће им бојити наредне степенице образовања. 

 
 
Унапред захвални за сарадњу и разумевање. 
 

 
 
 

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
ОШ „ Јован Дучић" 

 

 

 

 

 

 

 


