
КУЋНИ  РЕД 
 

ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У  
 

КРАГУЈЕВЦУ 
 

 

 

Правилима кућног реда Дома се регулише организација живота и 

рада, као и норме понашања ученика у Дому ученика средњих 

школа Крагујевац 
 
 

 

Ритам радног дана ученика 
 

• Устајање се објављује на знак звона и јутарњег програма разгласне станице у 

6:30. По потреби буђење врши и дежурни васпитач. 
 

• Након устајања ученици обављају послове око одржавања личне хигијене, 

хигијене собе и купатила и врше припреме за обављање дневних задатака. Од 7:30 

васпитач обавља контролу соба и извршених обавеза ученика. 
 

• Ученици имају часове организованог учења и то: 

o пре подне –  од 8:00 до 10:00  

o по подне –  од 15:00 до 17:00  
 

Учење се одвија у учионицама или собама и у то време у Дому мора владати 

беспрекорна тишина. Ученици могу користити и друго слободно време за учење у 

учионицама, а уз дозволу васпитача  и до 24:00. Ученици могу користити кабинете 

за информатику према утврђеном распореду. Коришћење сопственог лаптопа за 

учење дозвољено је у собама до 22:00, а у учионицама до 24:00. 
 

• Главна улазна врата се откључавају ујутру у 6:00, закључавају се у 22:00, а 

петком и суботом у 23:00. Све изласке након предвиђеног времена одобрава групни 

или дежурни васпитач уз прибављену сагласност родитеља и евидентира у Књизи 

излазака. Ученици који долазе касније не смеју реметити мир онима који већ 

спавају. 
 

• Због обавеза у школи или у спортском клубу, ученици могу, уз сагласност 

родитеља и писмену потврду школе, односно клуба, доћи у Дом и након 22:00. 
 

• Приликом привременог одсуствовања ученика  из Дома обавезна је одјава код 

васпитача групе или дежурног васпитача. Кршење ове обавезе повлачи покретање 

поступка за утврђивање одговорности ученика. 
 

• Самовољно одсуствовање из Дома преко ноћи повлачи покретање поступка за 

утврђивање одговорности ученика. 
 

• Док су у својим собама, ученици се не смеју закључавати. Соба треба да буде 

закључана уколико су ученици одсутни из Дома.  
 

• Повечерје (припремање за спавање) је од 22:00 до 22:30. После тог времена 

сва светла у собама морају бити угашена. 



Узимање хране 
 

• Расподела хране врши се у трпезарији Дома, по принципу самопослуживања, 

и то: 
 

 

радним данима 

• доручак  –   од 6:20 до 8:00  

• ручак  –   од 12:00 до 15:00  

• вечера  –  од 18:30 до 20:50  
 

 

суботом и недељом 

• доручак  –   од 7:30  до 8:30  

• ручак  –   од 12:00  до 13:00  

• вечера  –   од 18:00 до 19:00  
 

• Оброци се не могу подићи без обавезне идентификације картицом пре 

узимања оброка, нити се могу уступити другим лицима. 
 

• Ученици су дужни да кухињски инвентар (есцајг, посуђе и табле) врате после 

завршеног оброка. Храна и кухињски инвентар, ни у ком случају се не смеју 

износити из трпезарије. 
 

• Узимање оброка ван предвиђеног времена дозвољено је из оправданих 

разлога у договору са васпитачима. 
 

• По трпезарији и службеним просторијама Дома, ученици морају бити одевени 

у складу са Правилником о облачењу у Дому. 
 

• У кухињу Дома приступ је дозвољен само овлашћеним лицима. 
 

• Илегална исхрана и ноћење других лица у Дому нису дозвољени. 

 

 

Коришћење информационих и техничких средстава 
 

• Радом ТВ пријемника и разгласне станице руководи дежурни васпитач. 

Време праћења ТВ програма је од 18:00 до 22:00 осим петком и суботом када је  

до 23:00. Одобрење за праћење програма преко 22:00 даје дежурни васпитач. 
 

• Радом камера и клима уређаја руководи дежурни васпитач. 
 

• Коришћење телефона у собама, дозвољено је од 6:30 до 22:00. 
 

• У собама и предсобљу могу се користити прикључци електричне енергије за 

укључивање апарата за бријање, сушење косе, а у ходнику се дозвољава коришћење 

решоа и пегле. Уношење грејалице и ТВ апарата није дозвољено. 
 

• Забавне вечери за ученике Дома организују се по плану васпитног рада за 

текућу годину. 
 

• Сале, кабинети за рад секција, теретана и клуб ученика раде према утврђеном 

плану рада секција. 
 

 
 

Права и обавезе ученика 
 

 

• Обавеза свих станара Дома је да одржавају личну хигијену, хигијену својих 

соба и купатила, као и да уређују и чисте домско двориште и спортске терене. 
 

• По зидовима соба и по прозорима, вратима плакара и улазним вратима, не 

смеју се лепити ни закуцавати никакве слике ни постери. 
 



• Забрањено је свако преношење домских ствари из једне у другу просторију 

као и изношење домског инвентара ван Дома. 
 

• Замена постељине врши се према утврђеном распореду, уз присуство 

васпитача групе. Коришћење личне постељине није дозвољено. 
 

• Правилно руковати прекидачима, утикачима, чесмама и другим уређајима. 

У умиваоник и санитарне чворове не смеју се бацати предмети и други отпаци који 

могу довести до зачепљења канализације. 
 

• Ученици су обавезни да дежурају, када је њихов васпитач главни дежурни у 

Дому. 
 

• Забрањен је неовлашћен улазак у просторију дежурног васпитача, као и 

неовлашћено узимање кључева од соба и других просторија у Дому. 
 

• За све спорове настале у Дому ученици се обраћају свом васпитачу и главном 

дежурном васпитачу. 
 

• Посете родитеља, рођака и пријатеља дозвољене су у просторијама Дома које 

су за то предвиђене и то уз дозволу дежурног васпитача. Међусобне посете унутар 

Дома (прелазак са "мушког" на "женски" блок и обрнуто) су забрањене. 
 

• У Дом се не смеју уносити алкохолна пића, наркотици, експлозив, запаљиве 

материје, ватрено и хладно оружје. 
 

• У просторијама Дома није дозвољено пушење, конзумирање алкохола или 

наркотичких средстава. 
 

• Није дозвољено улазити у Дом у алкохолисаном стању или под дејством 

наркотика. 
 

• Забрањено је изазивање или учествовање у тучи или свађи, картање или 

коцкање било које врсте у просторијама Дома, крађе, обијање брава, илегалисање, 

препродаја и слично. 

 

• Сваки ученик је дужан да се при исписивању из Дома претходно раздужи са 

задуженим домским инвентаром, а у складу са уговором. 
 

• Помоћ болесном ученику обезбеђује групни или дежурни васпитач. 

 
 

 

 

Лична и домска имовина 
 

• Ученици су дужни да чувају личну имовину и имовину других станара у 

Дому. 
 

• У случају нестанка личних ствари станара Дома, Дом не сноси никакву 

материјалну надокнаду. 
 

• Свако оштећење инвентара повлачи новчану надокнаду, а у случају намерног 

оштећења и казну. Сваку промену или оштећење утврђује посебна Комисија. 
 

• Све кварове на инсталацијама треба пријавити дежурном васпитачу у Дому, 

одмах пошто се уоче и  не поправљати их самоиницијативно. 
 

 

 

 

 

 

Септембар,  2021. године                                                           

    Педагошко веће Дома 


