
Кодекс понашања ученика ОШ «Десанка Максимовић» 

 Кодекс значи правило. У људској заједници постоје разна правила да би та 

заједница функционисала: саобраћајна правила, правила у математици, језику, 

исхрани и сл. Правила помажу човеку да лакше и једноставније живи. Тако ћемо 

и ми, уз помоћ наших правила, уредити наше односе у Школи.  

(КО ЗНА - НЕКА СЕ ПОДСЕТИ, А КО НЕ ЗНА – НЕКА НАУЧИ!) 

Члан 1. 

(однос према другима и себи самом) 

1. Редовно похађамо наставу, стичемо знања, овладавамо вештинама и 

извршавамо све обавезе из Годишњег програма рада Школе. 

2. Поштујемо све одлуке своје Одељенске заједнице, Одељенског старешине, 

Одељенског већа, Наставничког већа и Директора. 

3. У разговору слушамо саговорника, дозвољавајући му да искаже своје 

мишљење.  

4. Исказујемо своје мишљење на начин који не вређа саговорника, пристојним 

језиком, уљудним и бираним речима, без псовки. 

5. Проблеме решавамо мирно, разговором, без повишеног тона, свађе или туче.  

6. Када имамо проблем тражимо и прихватамо помоћ од других (другарице и 

друговa из одељења – са којима се највише дружимо, родитељa, руководствa 

одељенске заједнице и члановa Ученичког парламента, одељенскoг старешинe, 

наставника, психолога и педагога, директора).  

7. Ако имамо проблем са поступком наставника, обратићемо му се и затражити 

објашњење (уколико наставник не да објашњење или не исправи евентуалну 

грешку, обраћамо се одељенском старешини, а ако ни он не реши проблем 

идемо редом, док нам неко не помогне - психолог и педагог, Ученички 

парламент, директор). 

8. Према свима у Школи (ученицима и запосленима) опходимо се са 

поштовањем, не вређамо друге на основу њихове националности, 

вероисповести, пола, материјалних могућности, начина на који су одевени, 

резултата које постижу и сл.  

9. Нарочиту бригу и пажњу показујемо према ученицима који су млађи од нас. 



10. Трудимо се да у пригодним ситуацијама увек користимо речи: МОЛИМ, 

ХВАЛА, ИЗВОЛИ, ИЗВИНИ. Уз ове речи, љубазан осмех и добру вољу нема 

нерешивих ситуација. 

 

Члан 2. 

                                                  (долазак на наставу) 

1. У школу долазимо десет минута пре почетка часа. 

2. У Школу улазимо само на улаз који је предвиђен за ученике Школе (улаз код 

књижаре), службени улаз није ученички улаз (код просторија где су теткице и 

обезбеђење). 

3. Не каснимо на часове (у супротном прихватамо неоправдан изостанак - 

уколико немамо оправдање за кашњење). 

4. У школу долазимо прикладно обучени (погледати Правилник о облачењу).  

5. До звона за почетак часа и до доласка наставника чекамо испред или у 

непосредној близини учионице (али не лежимо, не трчимо и не радимо ништа 

што не доликује Школи (важи за ученике од 5. до 8. разреда). 

6. Искључујемо мобилне телефоне пре почетка наставе, за време часа их не 

користимо, нити држимо на видном месту (они су наша приватна ствар и тако 

треба да остане - у Школи нам нису потребни, па ако их изгубимо одговорност 

је само наша). 

 

Члан 3. 

(за време наставног дана) 

1.  Не трчимо у ходницима јер је опасно и можемо повредити и себе и друге. 

2.  Увек се крећемо десном страном степеница. 

3.  Храну не уносимо у учионицу јер се у учионици изводи настава - ужинамо на  

одмору у трпезарији или у дворишту (важи за ученике од 5. до 8. разреда). 

4.  Свим одраслим особама обраћамо се са Ви и са поштовањем.  

5.  На часу седимо на својим местима или/ и поштујемо упутства наставника. 

6.  Реч тражимо подизањем руке, не говоримо уколико нисмо добили дозволу, у 

тишини и стрпљиво чекамо да нас наставник прозове.  



7.  Активно учествујемо у раду и мисаоно смо ангажовани на свим часовима  

(пратимо упутства и захтеве наставника). 

8.  Не ометамо час и рад друге деце и наставника (кашњењем, међусобном причом, 

неприкладним коментарима, непажњом и непраћењем наставе, употребом 

телефона, тражењем да одемо до тоалета или ормарића и сл.). 

9.  За време малог одмора не излазимо у двориште и не удаљавамо се од учионице 

у којој имамо наредни час. 

10.  Чувамо своју и школску имовину, као и имовину оних који у школи уче и раде       

(не оштећујемо клупе, столице, паное, зидове и сл.).  

11.  Водимо рачуна о личној хигијени јер тако чувамо сопствено здравље и 

здравље свих око нас. 

12.  Водимо рачуна о чистоћи свих школских просторија у којима боравимо, 

отпатке бацамо на предвиђена места, тоалете користимо на прописани начин и 

све остављамо чисто за собом (не остављамо отпатке у клупи или под клупом, 

не шарамо по клупи, не једемо кришом за време часа и сл.). 

 

Члан 4. 

(Опште одредбе) 

1.  Чувамо своје ђачке књижице и сведочанства јер су нам потребни. У случају да 

их изгубимо или оштетимо да бисмо добили нова потребно је да се испрати 

веома компликована процедура која кошта. То су и  наша документа која ће нам 

једног дана бити драгоцена успомена. 

2. Домаће задатке радимо код куће. 

3.  Не преписујемо када су писмене провере у току, не ометамо одговарање 

других ученика и не шапућемо при усменом одговарању (али зато 

организујемо рад ван часа са онима који слабије савладавају градиво – у 

Школи или код куће - тако помажемо једни другима у напредовању). 

4.  У школу обавезно доносимо књиге, свеске, потребан прибор и опрему за  

предмете које тога дана имамо. Оно што не употребљавамо на часовима – 

СУВИШНО ЈЕ,  често омета рад и ред у школи, а зна да буде и опасно. 

5. Књиге из библиотеке враћамо у библиотеку у предвиђеном року и неоштећене. 

      6. Подједнако пристојно се понашамо и ван Школе јер тако чувамо углед своје                             

          Школе и своје породице. 



     7. Развијамо и поштујемо позитивне особине код свих ученика:  поштење,    

искреност, несебичност, другарство, међусобно поштовање, разумевање, помоћ,                     

солидарност и хуманост. 

6.  Поштујемо Кодекс понашања ученика ОШ „Десанка Максимовић“ или, у 

супротном, прихватамо предложене мере како бисмо поправили своје 

понашање. 


