На основу члана 19. став 1. тачка т) Статута Грађевинске школе Бања Лука ,
Школски одбор је на сједници одржаној 29.03.2012. године донио

ПРАВИЛНИК О ИЗГЛЕДУ И ПОНАШАЊУ
УЧЕНИКА ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ

Правилником о изгледу и понашању ученика Грађевинске школе Бања Лука ( у
даљем тексту: Правилник) уређују се правила изгледa и понашањa ученика, дужности и
обавезе дежурног ученика и дужности и обавезе редара у Грађевинској школи (у даљем
тексту: Школа).

I ИЗГЛЕД УЧЕНИКА У ШКОЛИ
Члан 1.
(1) Ученици су дужни да у Школу долазе уредно обучени, у одјећи и обући која је
у складу са узрастом ученика и примјерена школској установи, водећи рачуна о личној
хигијени.
(2) Примјерене за школску установу су:
а) мајице или кошуље, са дугим или кратким рукавима, које прекривају рамена,
деколте и струк,
б) панталоне и сукње дужине испод кољена и глежња,
в) равне ципеле, сандале и патике.
(3) Непримјерене за школску установу су:
а) атлет-мајице, мајице на бретеле и мајице које откривају дубок деколте и струк,
б) мини-сукње, шорц, хеланке и панталоне са спуштеним струком и
в) папуче и јапанке, те ципеле са високом потпетицом.
Члан 2.
(1) Коса, шминка и накит морају бити уредног и умјереног изгледа.
(2) Непримјерена је:
а) дуга, пуштена коса која пада преко клупе и шишке које падају преко очију,
б) упадљива и јака шминка,
в) нокти упадљиве дужине и боје,
г) пирсинг и
д) сунчане наочале и капе.
(3) На часовима практичне наставе и наставе физичког васпитања ученици
су дужни да се понашају у складу са упутствима о изгледу и облачењу ученика која
одређују предметни наставници.
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II ПОНАШАЊЕ УЧЕНИКА У ШКОЛИ
Члан 3.
(1) Од ученика се очекује да испуњава слиједеће дужности:
а) редовно похађа наставу,
б) савјесно ради на усвајању знања и овладавању вјештина и уредно извршава
друге школске обавезе у процесу васпитно-образовног рада,
г) редовно носи прибор потребан за рад,
д) брине се о личној уредности и хигијени,
ђ) поштује почетак наставе и сваког часа појединачно,
е) не улази у учионицу послије предавача, а уколико је закаснио да мирно сачека
почетак сљедећег часа,
ж) дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама школе за
вријеме трајања наставе, других облика образовно-васпитног рада, испита, културних,
спортских и других активности, као и на школским екскурзијама,
з) не омета извођење наставе причом, шушкањем, смијехом, галамом и сл.,
и) благовремено правда изостанке,
ј) не напушта час без претходног одобрења предметног наставника и одјељенског
старјешине,
к) борави у дворишту школе уколико се час не одржава у учионици због одсуства
наставника,
л) чува од оштећења школску имовину, чистоћу и естетски изглед школских
просторија, односно имовину других организација за вријеме посјета или извођења дијела
програма образовно-васпитног рада ван школе,
љ) води рачуна о својим одјевним предметима, прибору и опреми, а посебно за
вријеме трајања школских одмора,
м) чува од оштећења свједочанства и друге јавне исправе које издаје школа,
н) књиге посуђене из библиотеке обавезно чува и неоштећене правовремено врати
у библиотеку и
њ) поштује Правилник и Кућни ред Школе.
Члан 4.
(1) Односи међу ученицима треба да буду засновани на међусобној сарадњи
и помоћи, другарству и пријатељству, уважавању и поштовању личности те пристојном
опхођењу.
(2) Међусобне неспоразуме и сукобе ученици рјешавају у оквиру одјељенске
заједнице уз посредовање одјељенског старјешине, психолога, педагога или дежурног
наставника.
Члан 5.
(1) Ученик је дужан да се пристојно и с поштовањем и уважавањем опходи према
наставницима и осталим запосленима у Школи, уздржавајући се од непријатељског,
агресивног и увредљивог понашања.
(2) Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника рјешава директор
Школе у сарадњи са школским психологом или педагогом.
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Члан 6.
Ученику је забрањено да:
а) уноси у Школу оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанијети озљеде,
угрозити живот ученика и запослених, односно нанијети штета школској или личној
имовини,
б) уноси у Школу, односно, користи алкохол, наркотичка и друга средства са
психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика,
в) убјеђује или на било који други начин наводи другог ученика да користи алкохол,
наркотичка и друга средства са психоактивним дејством,
г) самовољно рјешава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе,
д) конзумира цигарете у школској згради и школском дворишту,
ђ) користи мобилни телефон, mp3, ipod или друга средства комуникација и ласерске
технике на часу, којом се ремети рад на часу,
е) улази у зборницу и друге службене просторије Школе без позива или одобрења,
ж) сједи на прозорима школске зграде, баца предмете или искаче кроз прозор,
добацује пролазницима,
з) користи карте или друге врсте хазардних игара,
и) задржава се у ходницима школе за вријеме часа,
ј) пише и шара по зидовима, клупама, вратима и другим површинама у Школи,
к) баца отпатке по учионици, ходницима и другим школским просторијама мимо
корпе за отпатке,
л) ствара буку и галаму трчањем по ходницима, звиждањем, довикивањем,
пјевањем или на било који други начин нарушава ред у школи,
љ) уводи животиње у Школу.

III ДУЖНОСТИ РЕДАРА И ДЕЖУРНОГ УЧЕНИКА
Члан 7.
(1) Редар је дужан да:
а) прије часа прегледа учионицу и о свакој уоченој неправилности или оштећењу
обавјести дежурног наставника, те пријави ученике одговорне за неред,
б) прије почетка часа обрише таблу,
в) припреми наставно средство за писање по табли (креда) те остала средства
потребна за наставу (карте, лењир, шестар и сл.),
г) на почетку часа извјештава предметног наставника о одсуству ученика,
д) за вријеме одмора борави у учионици, прати понашање ученика и у случају
потребе обавијести дежурног наставника,
ђ) води рачуна о чистоћи и реду у учионици,
е) уколико наставник касни више од 15 минута, обавијести о томе директора или
дежурног наставника и даље поступа по договору,
ж) посљедњи напушта учионицу уз претходну провјеру исправности учионице,
оштећења зидова, клупа, столица и осталог инвентара, те о уоченим оштећењима извјести
дежурног наставника,
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(2) Уколико се не утврде одговорна лица за насталу штету одговорност сноси
одјељење.
Члан 8.
Дежурни ученик је дужан да:
а) поштује распоред и временско трајање дежурства које у првој смјени траје од
07.30 до 13.00 часова, и у другој смјени од 13.00 до 18.35 часова,
б) дође на мјесто дежурства најмање 10 минута прије почетка дежурства,
г) евидентира странке које улазе у школу, уписивањем њихових личних података и
циља доласка у евидентни лист дежурства ученика,
д) на пристојан и културан начин се опходи према странкама, љубазно одведе
посјетиоца до одређене особе или просторије и даје потпуне информације,
ђ) уочава све промјене које могу довести до нарушавања реда и безбједности у
школи и о њима без одлагања обавјештава дежурног наставника, директора или секретара
школе,
е) води рачуна да ученици улазе искључиво на улаз из дворишта, те да не улазе на
главни улаз у школу намјењен запосленима у школи и странкама,
ж) ради испуњавања својих обавеза, сарађује с директором, дежурним наставником,
секретаром и другим лицима запосленим у школи.
Члан 9.
(1) Ученик је обавезан да поштује Правилник о изгледу и понашању ученика у
Школи.
(2) У случају непоштовања одредби Правилника, учињене повреде дужности или
забране прописане овим Правилником, изрећи ће се дисциплинске мјере на начин и
поступак како је утврђено Правилником о награђивању и изрицању дисциплинских мјера
ученика у Грађевинској школи.
(3) У случају непоштовања одредби Правилника Школа појачава васпитни рад са
учеником у оквиру одјељенске заједнице, стручним радом одјељенског старјешине,
педагога, психолога и директора.

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Са одредбама овог Правилника радници Школе ће се упознати његовим
оглашавањем на оглсној табли, а одјељенске старјешине су дужне упознати ученике и
њихове родитеље и старатеље са истим.
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Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.

Број: 261/12
Датум: 29.03.2012. год.
Предсједник Школског одбора
_____________________
Синиша Букарац, проф.

Овај Правилник објављен је на огласној плочи Школе дана, 02.04.2012. год.,
а ступио на снагу дана, 10.04.2012. год.
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