На основу чл.35.ст.3. Закона о ученичком и студентском стандарду
(„Службени гласник РС“бр.18/2010), а у складу са одредбама Статута Дома
ученика средњих школа у Крагујевцу и Колективног уговора о правима,
обавезама и одговорностима из радног односа у Дому, Управни одбор Дома
ученика средњих школа у Крагујевцу, на седници одржаној 17./11.2010.год.
донео је
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ,
УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА У ДОМУ
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У КРАГУЈЕВЦУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилима уређује се понашање у Дому ученика средњих школа
у Крагујевцу (у даљем тексту:Дом), као и међусобни односи запослених,
ученика-корисника Дома и родитеља ученика.
Члан 2.
Циљ доношења ових правила је: обезбеђивање несметаног рада,
повећана безбедност ученика, очување домске имовине, побољшање опште и
радне дисциплине, чиме се доприноси угледу установе, бољим условима
живота и рада ученика у Дому и успешном остваривању утврђених циљева и
задатака.
Члан 3.
Применом ових правила, као и осталих општих аката Дома, обезбеђује
се остваривање међусобних односа заснованих на узајамном поштовању,
толеранцији, међусобној сарадњи, уважавању и разумевању, поштовање
приватности, неговање различитости као и спречавање сваке врсте насиља и
избегавање сукоба.
II ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 4.
Запослени у Дому дужни су да савесно и одговорно обављају послове и
радне задатке који су им поверени и да поштују одредбе закона, Статута,

Колективног уговора и осталих општих аката Дома, као и да поштују радну
дисциплину.
Члан 5.
Запослени у свом раду и комуникацији са другим запосленима,
ученицима и родитељима ученика и осталим лицима, треба да успоставе
односе засноване на уважавању, разумевању и поштовању, толеранцији,
уважавању приватности, неговању различитости и избегавању сукоба.
Свађе, вређања, игнорисање или отворена нетрпељивост међу
запосленима нису дозвољени.
Члан 6.
Запосленима није дозвољено:
- вређање, омаловажавање, извргавање руглу или на било који начин
понижавање ученика или запослених;
- уношење оружја, оруђа и других средстава којима се могу нанети
озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета
имовини Дома и личној имовини;
- пушење у просторијама Дома, осим на простору у складу са
законом;
- уношење, односно коришћење алкохола, опијата, наркотичких
средстава и других средстава са психоактивним дејством;
- самовољно решавање међусобних сукоба употребом силе, оружја
или оруђа;
Члан 7.
У Дому су забрањене активности којима се врши дискриминација по
било ком основу, као и страначко организовање.
У Дому није дозвољено деловање секти.
Члан 8.
Запослени су дужни да на посао долазе уредни и прикладно одевени и
да својим изгледом васпитно делују на ученике.
Запослени су дужни да поштују одредбе Правилника о облачењу који је
саставни део ових Правила, као и да се у радним просторијама и у
међусобним односима понашају пристојно и да својим целокупним држањем
позитивно и васпитно делују на ученике.

III ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА,
РОДИТЕЉА ОДНОСНО СТАРАТЕЉА УЧЕНИКА И ТРЕЋИХ ЛИЦА
Члан 9.
Ученици-корисници Дома дужни су да поштују Кућни ред Дома и да
се понашају у складу са одредбама Правилника о дисциплинској и
материјалној одговорности ученика и осталих општих аката Дома, као и да
поштују одлуке надлежних органа и налоге васпитача.
Члан 10.
Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобном
пријатељству, толеранцији, сарадњи и помоћи, уважавању и поштовању
личности и пристојном опхођењу.
Ученици у међусобним контактима треба да развијају другарство,
солидарност, истинољубивост и хуманост.
Понашање ученика у Дому подразумева учтивост кроз коју се огледа и
пажња и поштовање других.
Члан 11.
Ученик-корисник Дома остварује своја права у складу са законом,
Статутом Дома, Правилником о мерама, начину и поступку заштите
безбедности ученика, овим Правилима и другим општим актима Дома.
Права ученика су:
- квалитетан васпитно-образовни рад и смештај и исхрана;
- уважавање личности;
- заштита од дискриминације и насиља;
- благовремена и потпуна информација о правима, обавезама и
питањима од значаја за живот и рад у Дому;
- учествовање у раду органа Дома у складу са законом;
- покретање иницијативе за преиспитивање одговорности уколико су
му нека од права ускраћена.
Члан 12.
Ако сматра да му је неко право ускраћено или повређено, ученик може
затражити заштиту тог права од директора, као и помоћ од свог васпитача
или педагога.

Када је ученику у Дому нанета повреда или учињена материјална
штета, има право да то пријави дежурном васпитачу, свом васпитачу,
педагогу или директору, ради предузимања одговарајућих мера.
У случају непримереног понашања запослених према ученику, ученик,
његов родитељ односно старатељ, може да поднесе пријаву директору Дома у
року од 15 дана од дана наступања случаја.
Директор је дужан да пријаву из ст.3.овог члана размотри уз
консултацију са учеником, његовим родитељем одн.старатељем, и одлучи о
њој у року од 15 дана од дана њеног пријема.
Члан 13.
Ученици су дужни да се према васпитачима и осталим запосленима,
понашају пристојно и учтиво.
Ученик је дужан да се уздржи од коментарисања рада и понашања
васпитача и других запослених, а све примедбе и притужбе да изнесе у
личном разговору са директором.
Све проблеме настале у међусобним односима ученика или на релацији
ученик-васпитач и ученик-запослени, ученик је дужан да пријави и решава у
сарадњи са својим васпитачем или педагогом, а у крајњој инстанци са
директором.
Члан 14.
Ученицима је забрањено:
- вређање, омаловажавање, извргавање руглу или на било који начин
понижавање или злостављање ученика или запослених;
- уношење оружја, оруђа и других средстава којима се могу нанети
озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета
имовини Дома и личној имовини;
- пушење у просторијама Дома;
- уношење, односно коришћење алкохола, опијата, наркотичких
средстава и других средстава са психоактивним дејством;
- самовољно решавање међусобних сукоба употребом силе, оружја
или оруђа;
- улази у зборницу и друге службене просторије без позива или
одобрења;
- сваки вид насиља према ученицима, запосленима и трећим лицима.
Члан 15.
Ученици су дужни да се у Дому као и ван домских просторија,
понашају пристојно и чувају свој углед као и углед Дома.

Ученици су дужни да у трпезарију, учионицу, ТВ салу и друге
заједничке просторије долазе уредни и прикладно одевени у складу са
Правилником о облачењу који је саставни део ових Правила.
Члан 16.
Родитељи, односно старатељи ученика, као и трећа лица, дужни су да
поштују Кућни ред Дома.
Лице које није радник Дома, дужно је да на захтев службеног лица
Дома покаже личну карту одн.другу исправу ради идентификације.
Лице из става 1. овог члана дужно је да се понаша на начин који неће
ометати рад запослених и ученика.
Члан 17.
Родитељу одн.старатељу ученика и трећим лицима забрањено је:
- вређање, омаловажавање, извргавање руглу или на било који начин
понижавање или злостављање ученика или запослених;
- уношење оружја, оруђа и других средстава којима се могу нанети
озледе, угрозити живот ученика и запослених, односно нанети штета
имовини Дома и личној имовини;
- пушење у просторијама Дома;
- уношење, односно коришћење алкохола, опијата, наркотичких
средстава и других средстава са психоактивним дејством;
- самовољно решавање међусобних сукоба употребом силе, оружја
или оруђа;
- улазак у службене просторије без позива или одобрења;
- сваки вид насиља према ученицима, запосленима и трећим лицима.
Члан 18.
Лице које се понаша супротно одредбама чл.17.ових Правила биће
удаљено из Дома, а у случају потребе, овакво понашање биће пријављено
надлежним службама и органима ради предузимања законских мера.
Члан 19.
Родитељ односно старатељ ученика дужан је да у Дом долази уредан и
пристојно одевен, у супротном биће удаљен из службених просторија.
Члан 20.
Запослени и ученици корисници Дома дужни су да се понашају у
складу са овим Правилима, одредбама Правилника о мерама, начину и

поступку заштите безбедности ученика Дома, као и
општих аката Дома.

одредбама других

Члан 21.
Запослени који не поштује одредбе аката из чл.20.ових Правила чини
повреду радне обавезе, односно крши радну дисциплину, што представља
основ за одговорност радника предвиђену Колективним уговором Дома.
Члан 22.
Ученик који не поштује одредбе аката из чл.20.ових Правила чини
повреду обавеза, што представља основ за изрицање васпитно
дисциплинских мера предвиђених Правилником о дисциплинској и
материјалној одговорности ученика.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 23.
За спровођење ових правила овлашћен је и одговоран директор Дома.
Члан 24.
Даном ступања на снагу ових Правила, престају да важе Правила
понашања запослених, ученика и родитеља у Дому ученика средњих школа у
Крагујевцу, бр.V/01-985 од 17.11.2009.год.
Члан 25.
Ова Правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли Дома.
У Крагујевцу
________2010.год.

председник
Управног одбора Дома
______________
Иван Божовић

ПРАВИЛНИК
О ОБЛАЧЕЊУ УЧЕНИКА, ЗАПОСЛЕНИХ И РОДИТЕЉА
Члан 1.
Овај Правилник је саставни део Правила понашања запослених,
ученика и родитеља у Дому ученика средњих школа у Крагујевцу.
Овим Правилником ближе се уређује обавеза запослених, ученика и
родитеља ученика да у Дом долазе уредног изгледа и прикладно одевени.
Члан 2.
Ученици су дужни да воде рачуна о уредности и личној хигијени.
Члан 3.
Ученици су дужни да у трпезарију, учионицу, ТВсалу и остале
заједничке као и службене просторије долазе прикладно одевени и
пристојног изгледа.
Ученици су дужни да буду прикладно одевени у својим собама када у
њих улази васпитач или други радник Дома.
Члан 4.
У службеним и заједничким просторијама (трпезарија, ТВсала,
учионица и сл.), ученицима је забрањено да носе:
шорц
кратке панталоне и бермуде
девојчице - прекратке сукње
дечаци - мајице на бртеле
девојчице - прекратке мајице(голих стомака), мајице са дубоким
деколтеом и танким бртелама
капе, качкети, капуљаче (у Дому)
обућа за плажу.
Члан 5.
У случају да је ученик неприкладно одевен или неуредан, дежурни
васпитач, односно други овлашћени радник вратиће ученика из просторије да
коригује свој изглед и потом му дозволити боравак у тој просторији.

Члан 6.
Обавеза запослених је да долазе на посао уредни и прикладно одевени
и пристојног изгледа.
Запосленима у Дому:
кратке панталоне и бермуде нису дозвољене
кратке мајице нису дозвољене
прекратке сукње нису дозвољене(највише 10 cm изнад колена)
сукње са дубоким шлицевима и изрезима нису дозвољене
(највише 10 cm изнад колена)
мајице без рукава за мушкарце нису дозвољене
за жене - уске мајице, мајице са бртелама и деколтеом нису
дозвољене осим уз кошуљу, сако, блејзер и сл.
уске панталоне само уз дужу тунику или кошуљу (да прекрива
бокове)
сувише гломазан и нападан накит, као и прејаки мириси нису
дозвољени
папуче, апостолке, обућа за плажу нису дозвољени.
Запослени су дужни да на посао долазе уредни и то:
- мушкарци уредно обријани и уредне косе и ноктију, чисте радне
одеће;
- жене уредно очешљане, са ненападном шминком, уредних ноктију,
чисте радне одеће;
- обућа запослених треба да је чиста и одговарајућа пословима које
обављају
Запослени који на свом радном месту носе униформу, односно радну
одећу, дужни су да је редовно носе и да је одржавају уредном и чистом.
Члан 7.
Родитељи ученика приликом доласка у Дом дужни су да долазе уредни
и прикладно одевени.
Родитељи ученика дужни су да се у погледу изгледа и облачења
придржавају правила која важе за запослене у Дому.
Члан 8.
Са правилником о облачењу упознати све запослене, ученике и
родитеље ученика.

Члан 9.
Непоштовање правилника о облачењу од стране запослених
представља кршење радне дисциплине и представља основ за одговорност
радника.
Члан 10.
Непоштовање правилника од стране ученика представља кршење
обавеза и основ је за дисциплинску одговорност ученика.
Родитељу који у Дом дође неприкладно обучен неће се дозволити
улазак у Дом, односно биће удаљен из домских просторија.
Члан 11.
Овај Правилник доноси се на исти начин и по истом поступку као
Правила понашања запослених, ученика и родитеља у Дому, и његов је
саставни део.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на
огласној табли Дома.
У Крагујевцу
_____ 2010.год.

председник УО
_____________
Иван Божовић

