
1.  неоправдано закашњава и неоправдано изостаје са наставе и других облика образовно-васпитног рада до 25 часова у 
току школске године, 

2.  долази у школу и на друга места на којима школа организује и спроводи образовно-васпитни рад, неприкладно одевен за 
наменске активности 

3.  се ученик не брине о личној хигијени и уредности, хигијени школских и других просторија у којима се врши образовно-
васпитна делатност (бацање отпадака, уништавање садница и зелених површина, писање по зидовима и сл). 

4.  се после звона за почетак наставе не налази на свом месту, спреман за њен почетак, тј. уколико закасни на час или 
раније напусти час и друге активности у школи, 

5.  се недисциплиновано понаша и омета рад у учионици и другим просторијама школе за време трајања наставе, испита као 
и на другим облицима образовно-васпитног рада у оквиру спортских, културних и других активности, 

6.  не води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања школског одмора, 

7.  
оштећује  школску зграду, просторије, инвентар, инсталације и другу имовину школе односно имовину других 
организација за време посете или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван школе, 

8.  не чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које школа издаје, 
9.  злоупотреби лекарско уверење, тј. оправдање, 

10.  
не да на увид родитељу, односно старатељу ђачку књижицу, у коју одељенски старешина уноси обавештења, успех, 
васпитно-дисциплинску меру и друго, 

11.  пуши у просторијама школе, 

12.  
уноси и користи мобилни телефон, вокмен и друга средства комуникације и ласерску технику, којима се ремети рад на 
часу, 

13.  улази у зборницу и друге службене просторије без позива и одобрења, 
14.  се задржава у ходницима школе за време часа, 
15.  се непримерено, грубо, агресивно и сл. недолично понаша према ученицима,запосленима и другим лицима, 
16.  у својству дежурног ученика не припреми средства и услове за наставу, 
17.  у својству дежурног ученика не обавештава наставнике о одсуству ученика, 
18.  у својству дежурног ученика не чува предмете, књиге и прибор ученика, или се не стара о хигијени учионице, 

19.  
у својству дежурног ученика не пријављује свако оштећење школске или личне имовине и не пријави пре почетка 
наставе уочене недостатке одељенском старешини или дежурном настaвнику, 

20.  
у својству дежурног ученика допусти улаз лицу без идентификације или без сагласности органа школе, а о томе не 
обавести дежурног наствника, 

21.  у својству дежурног ученика самовољно напусти дежурство, 

22.  
одбије да примени мере заштите и безбедности ученика у школи, на екскурзији или ваннаставним активностима ван 
школе, 

23.  непоштује  одлуке надлежних органа школе, 
24.  непоштује прописана правила понашања у школи, 

25.  
необавештава родитеље о резултатима свог учења и владања и не преноси поруке одељенског старешине, стручних 
сарадника и других наставника 

26.  оштећује  или уништава личне ствари и прибор других ученика, наставника и других запослених школе 
27.  недолази  на часове додатне и допунске наставе, 
28.  одбија учешће на школским манифестацијама и другим облицима образовно-васпитног рада у школи и ван ње 
29.  повређује друге обавезе из члана "обавезе ученика" овог Статута које се не сматрају тежом повредом обавезе ученика 
30.  понављање насилног понашања с првог нивоа када васпитни рад није делотворан и 
31.  насилно понашање са другог нивоа када појачани васпитни рад није делотворан. 


