ЕКОНОМСКА ШКОЛА
УЖИЦЕ

ПРАВИЛНИК
О МЕРАМА, НАЧИНУ И
ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И
БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

Ужице, март 2015. године

На пснпву шлана 57. став 1. ташка 1. а у вези са шланпм 42. став 1. Закпна п пснпвама
система пбразпваоа и васпитаоа (“Службени гласник РС” бр 72/09 и 52/11) и шланa 61.
Статута , на седници пдржанпј 30.03. 2015. гпдине, Шкплски пдбпр Екпнпмске щкпле у
Ужицу дпнеп је

ПРАВИЛНИК
П МЕРАМА, НАЧИНУ И ППСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНПСТИ УЧЕНИКА
I ПСНПВНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилникпм п мерама, нашину и ппступку защтите и безбеднпсти ушеника (у даљем
тексту: Правилник) прпписују се мере, нашин и ппступак защтите и безбеднпсти ушеника Екпнпмске
щкпле у Ужицу, Трг Светпг Саве бр. 6, (у даљем тексту: Шкпла) за време бправка у щкпли и за
време извпђеоа свих активнпсти кпје прганизује Шкпла, нашин оихпвпг спрпвпђеоа и пбавезе и
пдгпвпрнпст заппслених и ушеника за неизврщаваое пдредаба пвпг правилника.

Защтита и безбеднпст ушеника пбезбеђују се у складу са ближим услпвима,
пблицима, мерама, нашину, ппступку и смерницама за защтиту и безбеднпст ушеника, кпје
прпписује министар прпсвете.
Члан 2.
Мере предвиђеним пвим Правилникпм, прганизују се ради пбезбеђиваоа ушеницима
права на защтиту и безбеднпст на следећим местима:
- у щкплскпј згради и щкплскпм двприщту,
- фискултурним салама, сппртским теренима и ближпј пкплини щкпле,
- ван щкплске зграде - за време пствариваоа пбразпвнп-васпитнпг рада или других
наставних и ваннаставних активнпсти кпје прганизује Шкпла на местима где се
спрпвпди пдгпварајућа щкплска активнпст (екскурзија, излет, сппртске, културне и
наушне манифестације и сл.).
Члан 3.
Циљ дпнпщеоа пвпг Правилника је да се све интересне групе (заппслени у Шкпли,
Савет рпдитеља, Шкплски пдбпр, Министарствп прпсвете, јединица лпкалне сампуправе,
Министарствп унутращоих ппслпва, здравствене службе) на адекватан нашин укљуше и
дппринесу максималнпј защтити и безбеднпсти ушеника и негпваоу оихпвпг физишкпг,
менталнпг здравља и лишне сигурнпсти.
Члан 4.
Одредбе пвпг Правилника дужни су да ппщтују сви заппслени у Шкпли, редпвни и
ванредни ушеници, рпдитељи, пднпснп старатељи ушеника (у даљем тексту рпдитељи), кап
и ппсетипци, странке, мајстпри, студенти на пракси и сл. (удаљем тексту: трећа лица) када

се налазе у щкплскпј згради или на другпм месту на кпјем се пстварује пбразпвнпваспитни рад или друга активнпст у прганизацији Шкпле.

Члан 5.
Одељенски старещина и предметни наставници у пбавези су да у свакпдневнпм
кпнтакту са ушеницима, а нарпшитп на шаспвима пдељенске заједнице и пдељенскпг
старещине, ушенике уппзнају са ппаснпстима са кпјима се мпгу супшити за време бправка у
щкпли и извпђеоа других активнпсти кпје прганизује Шкпла, кап и са нашинпм ппнащаоа
кпјим се те ппаснпсти мпгу избећи или птклпнити.
Члан 6.
Неспрпвпђеое и непридржаваое мера, нашина и ппступка защтите и безбеднпсти
пд стране заппслених, прпписаних пвим Правилникпм, сматра се тежпм ппвредпм радних
пбавеза, за кпју се впди дисциплински ппступак, у складу са Закпнпм. Дисциплинска
пдгпвпрнпст заппслених не искљушује кривишну и материјалну пдгпвпрнпст.
Свеснп непридржаваое правила и мера безбеднпсти пд стране ушеника,
прпписаних пвим Правилникпм, сматра се тежпм ппвредпм пбавеза ушеника, за кпју се
впди васпитнп-дисциплински ппступак, у складу са Закпнпм.
Члан 7.
Заппслени, рпдитељи и ушеници пбавезни су да директпру, ппмпћнику директпра,
секретару Шкпле, дежурнпм наставнику или другпм пвлащћенпм лицу пријаве сваку
ппјаву за кпју ппсумоају да би мпгла да угрпзи безбеднпст ушеника.
Члан 8.
Ппсебна пбавеза директпра и управе щкпле је да редпвнп, а ппвременп без
претхпдне најаве, прпверава да ли се спрпвпде мере за пствариваое защтите и
безбеднпсти ушеника.
Члан 9.
У циљу защтите и безбеднпсти ушеника Шкпла предузима следеће мере:
1. Стална сарадоа са државним и другим прганима и јединицама лпкалне
сампуправе;
2. Сарадоа са щкплским пплицајцем;
3. Дежурствп наставника и ппмпћнп-технишкпг пспбља;
4. Осигураое ушеника;
5. Функципнисаое видеп-надзпра;
6. Мере защтите и безбеднпсти пд ппступака других лица, а ппсебнп мере за
защтиту ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа у складу са
Ппсебним прптпкплпм за защтиту деце и ушеника пд насиља, злпстављаоа и
занемариваоа у пбразпвнп- васпитним устанпвама;

7. Обезбеђеое свих елемената защтите пд ппжара, ппплава, удара грпма и других
елементарних неппгпда и катастрпфа (ванредне ситуације) кпје мпгу угрпзити
безбеднпст ушеника Шкпле;
8. Мере защтите ушеника пд излагаоа дуванскпм диму;
9. Друге мере у циљу защтите и безбеднпсти ушеника, утврђене Закпнпм и пвим
Правилникпм.

Члан 10.
Шкпла је дужна да пбезбеди физишку защтиту и безбеднпст ушеника за време
пствариваоа васпитнп – пбразпвнпг рада у щкпли, фискултурним салама, щкплскпм
двприщту и сппртским теренима за време наставе и активнпсти кпје щкпла прганизује ван
свпг седищта.
Шкпла предузима мере превенције, едукације и инфпрмисаое ушеника и рпдитеља
и пбавещтава надлежне државне пргане и сарађује са оима у циљу спрешаваоа
угрпжаваоа физишкпг и психишкпг интегритета ушеника у щкпли и пкплини.
Ради лишне защтите и безбеднпсти ушеник је дужан да се придржава прпписаних
мера и ван щкпле, на билп кпм месту на кпм се налази.
Пбезбеђеое улаза у шкплу
Члан 11.
Улазак у щкплску зграду за ушенике је на ђашки улаз.
Ушеници са сметоама у развпју са пратипцем улазе на средоа врата щкпле кпја су у
равни хпла у приземљу. Настава у пдељеоима у кпјима има ушеника са сметоама у
развпју извпди се у ушипницама у приземљу щкплске зграде у кпје је пмпгућен несметан
прилаз прекп приступне рампе.
Прпстпр за пријем рпдитеља и других странака је прпстприја на првпм спрату ппред
наставнишке канцеларије. Обавещтеое п тпме где се налази прпстприја за пријем
рпдитеља кап и термини пријема рпдитеља пд стране пдељеоских старещина, истише се
на виднпм месту у хплу щкпле - пгласна табла щкпле на првпм спрату.
Рпдитељима и другим лицима кпја дплазе у щкплу забраоенп је кретаое у щкпли,
сем у слушају када дпбију дпзвплу пд стране дежурнпг прпфеспра или управе щкпле.
Рпдитељ или пратилац ушеника са сметоама у развпју мпже птпратити ушеника дп
ушипнице, фискултурне сале или другпг места где се спрпвпди пбразпвнп-васпитни рад и
сашекати их на истпм месту.
Забраоенп је унпщеое пружја, пруђа и других средстава кпјима се мпже угрпзити
безбеднпст и живпт ушеника и пспбља щкпле, пднпснп, нанети щтета щкплскпј и лишнпј
импвини. Овлащћена лица мпгу нпсити пружје у складу са правилима оихпве службе.
Члан 12.

За време трајаоа наставе и других активнпсти, сталнп су пткљушана самп службена
улазна врата Шкпле (улаз пд Малпг парка).
Врата на ђашкпм улазу закљушавају се пет минута накпн ппшетка шаса, а пткљушавају
се пет минута пре краја шаса. За време великпг пдмпра пткљушавају се и средоа врата на
ђашкпм улазу.
За пткљушаваое врата на ђашкпм улазу пвлащћени су ппмпћни радници
расппређени на рад у приземљу щкплске зграде и дпмари.
Ппмпћни радници пткљушавају службени улаз у Шкплу ујутру у 06.30 шаспва, a
закљушавају увеше када се заврще све щкплске активнпсти.
На службенпм улазе дежурају пп два ушеника у смени (један ушеник из Екпнпмске
щкпле и један ушеник из Гимназије).
Када се у Шкпли не извпди настава и друге активнпсти улазна врата на щкплскпј
згради су закљушана.
Члан 13.
Странка на улазу ппказује лишну карту, псим за време рпдитељских састанака, када
се п тпме стара пдељенски старещина. О пдржаваоу рпдитељскпг састанка пдељенски
старещина пбавещтава претхпднп дежурне наставнике и истише на виднпм месту
пбавещтеое п истпм.
Рпдитељи или друге странке не смеју да збпг приватних ппслпва улазе у ушипницу
или на шас, а у слушају непдлпжне пптребе, ушеника ће са шаса ппзвати дежурни наставник
или други заппслени.
Укпликп дежурни наставник или други заппслени примете да је странка кпја дплази
у Шкплу ппд дејствпм алкпхпла или наркптика биће јпј забраоен улазак у Шкплу.

II САРАДОА ШКПЛЕ СА ДРЖАВНИМ И ДРУГИМ ПРГАНИМА
Члан 14.
Шкпла сарађује са државним прганима, прганима Града Ужица и другим субјектима
и надлежним институцијама са кпјима је таква сарадоа пптребна у ппступку прпписиваоа,
пбезбеђиваоа и спрпвпђеоа мера утврђених пвим Правилникпм, а нарпшитп са:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Градскпм управпм Града Ужица;
Министарствпм прпсвете, науке и технплпщкпг развпја;
Министарствпм сапбраћаја и телекпмуникација;
Министарствпм унутращоих ппслпва, пднпснп Пплицијскпм управпм у Ужицу и
специјализпваним службама (за насиље, тргпвину људима...),
Управпм
сапбраћајне пплиције, Ватрпгаснпм јединицпм;
Надлежним Центрима за спцијални рад;
Рпдитељима ушеника и Саветпм рпдитеља;
Министарствпм здравља, пднпснп са здравственим устанпвама;
Другим щкплама на теритприји града;

9. Радним прганизацијама у кпјима се реализује практишна и блпк настава;
10. Другим устанпвама пд знашаја за реализацију мера защтите и безбеднпсти
ушеника.

1. Сарадоа са Градскпм управпм Града Ужица
Члан 15.
Надлежне службе и пргани Градске управе кппрдинирају сарадоу између
надлежних државних пргана Министарства унутращоих ппслпва и свих щкпла са
теритприје града и преузимају иницијативе у циљу ппвећаоа защтите и безбеднпсти
ушеника на свпјпј теритприји.
Директпр Шкпле редпвнп присуствује састанцима кпје прганизује Градска управа
ппвпдпм безбеднпсти и защтите ушеника и извещтава п стаоу безбеднпсти у щкпли,
евентуалним прпблемима, кап и да спрпвпди дпгпвпрене мере. У слушају спрешенпсти
директпр ће пвластити другп лице да присуствује састанку.
Сарадоа се пстварује и са надлежнпм кпмуналнпм и санитарнпм службпм, а
састпји се у: уклаоаоу паса луталица, дератизацији и дезинсекцији, пдржаваоу пбјекта
Шкпле и прпстпра пкп Шкпле, редпвнпм пднпщеоу смећа, и сл. а све у циљу пбезбеђеоа
прпписаних хигијенских услпва ради защтите безбеднпсти ушеника.

2. Сарадоа са Министарствпм прпсвете, науке и технплпшкпг развпја
Члан 16.
У сарадои са Министарствпм прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, Шкпла се
стара да сви пблици васпитнп-пбразпвнпг рада теку без застпја и прпблема, да свеукупни
пднпси ушесника наставнпг прпцеса буду такви да ушеници Шкпле буду защтићени пд свих
пблика дискриминације и насиља.

3. Сарадоа са Министарствпм сапбраћаја и телекпмуникација
Члан 17.
Уз ппмпћ надледжних служби Министарства сапбраћаја и телекпмуникација Шкпла
се стара да сапбраћајна сигнализација у пкплини Шкпле буде ппстављена на нашин на кпји
ће пбезбедити максималну безбеднпст ушеника приликпм дпласка и пдласка из Шкпле.

4. Сарадоа са Министарствпм унутрашоих ппслпва
Члан 18.
Овај вид сарадое пдвија се првенственп крпз ппвремене пбилазке Шкпле и
пкплине пд стране щкплскпг пплицајца или других представника МУП-а ради

кпнтрплисаоа услпва за несметан рад щкпле и спрешаваое настанка евентуалних
прпблема.
Шкплски пплицајац дужан је да пстварује, заједнп са директпрпм щкпле, сарадоу
са надлежним службама МУП-а кпјима се пријављује свака ситуација у Шкпли или у
ппнащаоу ушеника кпја мпже дпвести дп делинквентнпг ппнащаоа, какп би се спрешила
на време и тиме пстварила безбеднпст других ушеника Шкпле.
Шкпла такпђе пстварује сарадоу са Пплицијскпм станицпм и пп питаоу
пбезбеђеоа щкплских прпслава и других ваннаставних активнпсти.
У време ваннаставних активнпсти везаних за щкплу (екскурзије, излети, и сл.),
Шкпла је у пбавези да благпвременп пријави свакп путпваое ушеника какп би радници
пбавили кпнтрплни преглед ангажпваних аутпбуса и старали се п безбеднпсти ушеника за
време трајаоа путпваоа.
Шкпла је дужна да свакп прганизпваое прпславе или слишнпг пкупљаоа већег
брпја ушеника у щкпли пријави Пплицијскпј управи са пбавещтеоем п датуму пдржаваоа
и времену трајаоа и да пбезбеди дежурствп наставника и технишкпг пспбља.
Од надлежних пргана Управе сапбраћајне пплиције, Шкпла ће тражити да се
пбезбеди ппјашана кпнтрпла сапбраћајница у пкплини Шкпле.
Шкпла пстварује сарадоу са надлежним службама Министарства унутращоих
ппслпва у циљу кпнтрплисаоа забране тпшеоа алкпхпла у угпститељским пбјектима у
неппсреднпј близини щкпле, кап и прпдаје алкпхпла и дувана у тргпвинским пбјектима у
пкплини щкпле, лицима млађим пд 18 гпдина.
Шкпла, такпђе, пстварује сарадоу са надлежним инспектприма службе Пплицијске
управе за малплетнишку делинквенцију, кпјима се пријављује свака ситуација у Шкпли или
у ппнащаоу ушеника, кпја мпже дпвести дп делинквентнпг ппнащаоа, какп би се спрешила
на време и тиме пстварила безбеднпст других ушеника Шкпле.
Шкпла пстварује сарадоу и са другим пдељеоима Министарства унутращоих
ппслпва у циљу защтите и безбеднпсти ушеника.

5. Сарадоа са Центрпм за спцијални рад
Члан 19.
Одељенски сатрещина у сарадои са психплпщкп - педагпщкпм службпм Шкпле
пстварује увид у ппрпдишне прилике ушеника.
Када се упше прпмене у ппнащаоу и ушеоу ушеника и у слушају ппстпјаоа сумое да
ппстпји недпвпљна брига и надзпр у ппрпдици, струшна служба се пбраћа надлежнпм
Центру за спцијални рад где ушеник станује, у циљу предузимаоа мера ради пружаоа
ппмпћи ушенику. Струшна служба и пдељеоски старещина пбавезни су да међуспбнп
сарађују у рещаваоу свакпг ппјединашнпг слушаја и да све инфпрмације шувају кап
прпфесипналну тајну.
Укпликп ушеник дуже пд 15 дана не ппхађа наставу, а Шкпла не мпже да усппстави
кпнтакт са рпдитељима или старатељима ушеника, са насталпм ситуацијпм Шкпла ће
уппзнати Центар за спцијални рад са ппщтине са кпје је ушеник, у циљу предузимаоа

закпнских мера и спрешаваоа ситуације у кпјпј би се ушеник налазип без защтите и
надзпра.
Шкпла сарађује са Центрпм за спцијални рад и у слушају ппјашанпг васпитнпг рада са
ушеникпм.

6. Сарадња са родитељима
Члан 20.
Одељеоски старещина дужан је да впди уредну евиденцију п ушеницима кпја
садржи: адресу, кућни брпј телефпна и брпј мпбилнпг телефпна рпдитеља.
Укпликп рпдитељи благпвременп не пбавесте Шкплу п разлпгу изпстанка ушеника,
пдељеоски старещина дужан је да усппстави кпнтакт са рпдитељима и утврди разлпг
изпстајаоа ушеника, а акп не успе да пствари кпнтакт са рпдитељима у рпку пд 15 дана пд
дана ппшетка изпстајаоа, дужан је да пбавести директпра и струшнпг сарадника п тпме.
Одељеоски старещина у сарадои са психплпщкп – педагпщкпм службпм щкпле
дужан је да пбавести рпдитеље ушеника п прпменама кпје су упшене у ппнащаоу ушеника,
а кпје указују на мпгућнпст угрпжаваоа здравља и безбеднпсти ушеника.
Савет рпдитеља разматра и прати услпве за безбеднпст и защтиту деце и ушеника и
ушествује у ппступку прпписиваоа мера из пвпг Правилника.

7. Сарадоа са здравственим устанпвама
Члан 21.
Шкпла у пквиру свпјих редпвних активнпсти сарађује са здравственим устанпвама,
а ппсебнп са Шкплским диспанзерпм у Ужицу, кап и другим специјализпваним
здравственим устанпвама.
Укпликп ппстпји пснпвана сумоа да је здрваствена безбеднпст ушеника нарущена
или угрпжена, педагпг и психплпг Шкпле, кап и директпр, у сарадои са пдељеоским
старещинпм, имају правп и пбавезу да рпдитељу ушеника скрену пажоу на мпгућу
ппаснпст и саветују рпдитеља да пбави дпдатне анализе и прегледе. Ппред тпга,
заппслени у щкпли имају пбавезу сарадое, ппмпћи и ушещћа у раду тих устанпва на оихпв
захтев или захтев рпдитеља, а у циљу пружаоа ппмпћи ушенику.
Рпдитељ је у пбавези да пбавести щкплу п ушиоеним кпрацима пп тпм питаоу ради
безбеднпсти какп тпг ушеника, такп и свих других ушеника у щкпли.
Шкпла прганизује и пмпгућава разлишите едукације, предаваоа и акције кпје
спрпвпде здравствене устанпве, а кпје имају за циљ бригу п здрављу ушеника и прпмпцију
здравих стилпва живпта.

8. Сарадоа са другим шкплама

Члан 22.
Сарадоа са другим щкплама на теритприји града се пгледа у сталнпм кпнтакту
рукпвпдстава щкпла, размени инфпрмација п ситуацијама и ппнащаоу ушеника ппјединих
щкпла или интеракцији ушеника разлишитих щкпла, а у циљу спрешаваоа кпнфликата,
насиља, дискриминације, итд...
Шкпле заједнишки сарађују са Министарствпм прпсвете, Министарствпм
унутращоих ппслпва и Градскпм управпм и псталим релевантним институцијама пп истпм
питаоу – защтите безбеднпсти ушеника.
9. Сарадоа са радним прганизацијама
Члан 23.
Сарадоа са радним прганизацијама у кпјима ушеници пбављају практишну и блпк
наставу пдвија се у складу са угпвприма п сарадои кпји се пптписују на ппшетку сваке
щкплске гпдине.
Угпвпрпм се прецизирају међуспбне пбавезе, а ппсебнп у вези безбеднпсти и
защтите ушеника приликпм пбављаоа практишне или блпк наставе.
Ушеници упућени на практишну и блпк наставу у банке, устанпве, псигуравајуће
завпде и предузећа накпн щтп су уппзнати пд стране пдгпвпрних лица у оима п
правилима ппнащаоа, правцима кретаоа и пптенцијалним ппаснпстима у вези са
бправкпм у оихпвим ппслпвним прпстпријама дужни су да ппщтују те захтеве за време
трајаоа практишне, пднпснп блпк наставе.
Наставници кпји реализују практишну и блпк наставу дужни су да свакпдневнп
кпнтрплищу ушенике у прганизацијама у кпјима су расппређени.
Члан 24.
На материју кпју уређује пвај Правилник схпднп се примеоују пдредбе других
ппщтих аката Шкпле - Правилника п безбеднпсти и здрављу на раду, Правилника п
защтити пд ппжара, Правила ппнащаоа у щкпли и других аката, шија је примена пд знашаја
за пствариваое защтите и безбеднпсти ушеника.

III ДЕЖУРСТВП У ШКПЛИ
Члан 25.
Шкпла за време наставе и других активнпсти прганизује дежурствп у складу са пвим
Правилникпм и Правилима ппнащаоа у щкпли.
Дежурствп у Шкпли извпде дежурни наставници, дежурни ушеници и ппмпћнптехнишкп пспбље, у складу са прпцеспм наставе.
Члан 26.
Директпр щкпле пдгпвпран је за израду расппреда дежурства и кпнтрплу оегпвпг
изврщаваоа.
Расппред дежурства наставника сашиоава лице кпје пдреди директпр и истише
расппред дежурства најкасније у шетвртак за наредни месец.

Прпмене у расппреду дежурства мпгу се врщити самп пп пдпбреоу директпра.
Члан 27.
У свакпј смени дежура пп један наставник.
Дежурни наставник дужан је да:
1) дпђе на ппсап 15 минута пре ппшетка наставе,
2) дежурствп пбавља у време трајаоа свих шаспва у смени за кпју је пдређен а нарпшитп
за време пдмпр када је пбавезан да пбиђе све спратпве,
3) стара се п пдржаваоу реда и п безбеднпсти у щкплскпј згради;
4) впди уреднп коигу дежурства и у оу уписује прпмене кпје су пд знашаја за живпт и
рад щкпле,
5) сашиоава записник п пришиоенпј щтети Шкпли пп пријави ушеника или заппслених,
6) за време дежурства пбезбеђује несметанп извпђеое наставе и стара се п ппнащаоу
ушеника у тпку свпг дежурства,
7) предузима мере у слушају нарущаваоа реда или угрпжаваоа безбеднпсти,
8) пдмах пбавести директпра или ппмпћника директпра п недпласку наставника на
наставу, ради пбезбеђиваоа замене пдсутнпг наставника,
9) издаје налпге дежурним ушеницима и ппмаже им у раду
10) ради испуоаваоа свпјих пбавеза, сарађује са директпрпм, ппмпћникпм директпра
и другим лицима заппсленим у щкпли.

Члан 28.
У свакпј смени дежура један ушеник на службенпм улазу.
Редпслед дежурства пдељеоа тпкпм щкплске гпдине прави психплпщкппедагпщка служба, а расппред дежурства за пдељеое сашиоава пдељеоски стрещина.
Дежурни ушеници дежурају на службенпм улазу у щкплу и дужни су да најкасније
15 минута пре ппшетка смене буду на месту дежурства.
Члан 29.
Дежурни ушеник:
1) евидентира рпдитеље ушеника и трећа лица кпја улазе у Шкплу, уписиваоем оихпвих
лишних ппдатака и циља дпласка;
4) упшава све прпмене кпје мпгу дпвести дп нарущаваоа реда и безбеднпсти у Шкпли и п
оима без пдлагаоа пбавещтава дежурнпг наставника, директпра, ппмпћника директпра
или секретара Шкпле;
5) пбавещтава дежурнпг наставника п пријављеним щтетама и пщтећеоима у щкплскпј
згради;
6) ради испуоаваоа свпјих пбавеза сарађује с директпрпм, ппмпћникпм директпра,
дежурним наставникпм и другим лицима заппсленим у Шкпли;

7) пбавља друге ппслпве пп налпгу директпра, ппмпћника директпра, дежурнпг
наставника.
Члан 30.
Дежурни ушеници се старају п тпме да на службени улаз улазе странке и заппслени,
пднпснп, не пущтају ушенике на пвај улаз, да се не би стварала непптребна гужва.
Дежурни ушеник не напущта местп дежурства, псим пп налпгу дежурнпг прпфеспра
или управе щкпле.
Дежурни ушеници имају правп на дневни пдмпр пд 30 минута у дпгпвпру са
дежурним прпфесприма, искљушивп за време трајаоа шаса.
Члан 31.
Дежурни ушеници дужни су да пбавесте дежурнпг наставника, ппмпћника
директпра или струшнпг сарадника укпликп примете да се некп пд ушеника не придржава
мера защтите и безбеднпсти.
Дежурни ушеници су дужни да са ппнащају у складу са пвим правилима, културнп се
ппхпде са свим ушеницима и заппсленима, кап и странкама.

Члан 32.
У щкпли, на ппшетку и на крају раднпг времена, пбилазак щкплскпг прпстпра врще
лица ппмпћнп-технишке службе и птклаоају евентуалне ппаснпсти. О евентуалним
прпблемима пбавещтавају надлежне у щкпли.
Ппмпћни радници ппмажу у раду дежурним наставницима, дежурају на свпм
раднпм месту и не удаљавају се са оега без дпзвпле директпра, ппмпћника директпра,
секретара или дежурнпг наставника.
Члан 33.
Наставници на крају свакпг шаса, пднпснп наставе, напущтају ушипницу, салу тек
ппщтп из ое изађу сви ушеници.
Члан 34.
Наставник кпји прганизује ваннаставне активнпсти или друге пблике пбразпвнпваспитнпг рада, дужан је да брине п бправку ушеника пд ппшетка дп краја пвих активнпсти.
Члан 35.
Наставник кпји извпди наставу у кабинетима дужан је да се придржава свих мера
безбеднпсти и защтите на раду и пмпгући безбедан бправак ушеника у наведеним
прпстпријама.
Наставник кпји извпди наставу физишкпг васпитаоа дужан је да се придржава свих
закпнпм прпписаних мера безбеднпсти за наставу физишкпг васпитаоа.

Члан 36.
Ушеници су дужни да се старају п свпјпј лишнпј импвини и да је не пстављају без
надзпра.
Наставник физишкпг васпитаоа стара се да свлашипнице буду закљушане за време
извпђеоа наставе, пднпснп, пбезбеђује шуваое ствари ушеника за време реализације
наставе на сппртскпм терену.
Члан 37.

Одељеоски старещина је у пбавези да инфпрмище рпдитеље п времену ппсете
наставницима, какп не би дпщлп дп пметаоа наставе.
Време ппсете рпдитеља ради индивидуалних разгпвпра са пдељеоским
старещинпм пдређенп је у складу са расппредпм кпји је истакнут на пгласнпј табли на
првпм спрату.
Члан 38.
На пснпву пдлуке Савета рпдитеља и уз сагласнпст Шкплскпг пдбпра, Шкпла мпже
закљушити Угпвпр за пбезбеђеое ушеника щкпле са прпфесипналнпм агенцијпм или
ппјединашним лицем – кап ппртирпм.
Раднп време и ппслпве ангажпваних пп Угпвпру пдређује директпр Шкпле уз
сагласнпст Савета рпдитеља и Шкплскпг пдбпра.

IV

ПСИГУРАОЕ УЧЕНИКА
Члан 39.

Осигураое ушеника је пбавезнп.
Шкпла је у пбавези да на ппшетку сваке щкплске гпдине уппзна рпдитеље са
пптребпм псигураоа ушеника пд ппследица несрећнпг слушаја (незгпде), кпје се мпгу
евентуалнп десити и са услпвима ппд кпјима се врщи псигураое.
Шкпла је такпђе у пбавези да буде ппсредник између оих и псигуравајуће
прганизације, какп би рпдитељ, уплатпм премије псигураоа, пмпгућип свпм детету
защтиту пд свих ризика у свакпдневнпм живпту (за време извпђеоа пбразпвнп-васпитнпг
рада, кпд куће, на путу, екскурзији, и сл.).
Избпр псигуравајуће прганизације и висину премије пдређује Савет рпдитеља.
V ВИДЕП НАДЗПР
Члан 40.
Шкпла ће се старати да техника за праћеое видеп надзпра функципнище схпднп
пптребама безбеднпсти ушеника и заппслених у Шкпли.
Директпр щкпле пдређује лице кпје ће прегледати видеп снимке у слушају пптребе.
Увид у снимљени материјал мпгу имати самп лица кпја пдреди директпр.

Шкпла мпже дпставити кппију снимљенпг материјала Министарству унутращоих
ппслпва или другпм надлежнпм пргану када је тп пд интереса за утврђиваое шиоеница у
вези ппвреде пбавеза или ппнащаоа ушеника, заппсленпг или трећег лица.

VI

ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНПСТ ПД ППСТУПАКА ДРУГИХ ЛИЦА

Члан 41.
Защтита и безбеднпст ушеника пд ппступака других лица пбухвата:
1) защтиту и безбеднпст пд дискриминације;
2) защтиту и безбеднпст пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа;
3) защтиту и безбеднпст пд странашкпг прганизпваоа и делпваоа.

Заштита ученика пд дискриминације
Члан 42.
У Шкпли су забраоене активнпсти кпјима се угрпжавају, пмалпважавају,
дискриминищу или издвајају лица, пднпснп групе лица, пп пснпву: расне, наципналне,
етнишке , језишке, верске или пплне припаднпсти, физишких и психишких свпјстава, сметои
у развпју и инвалидитета, здравственпг стаоа, узраста, спцијалнпг и културнпг ппрекла,
импвнпг стаоа, пднпснп пплитишкпг ппредељеоа, кап и ппдстицаое или неспрешаваое
таквих активнпсти кап и пп другим пснпвама утврђеним Закпнпм кпјим се прпписује
забрана дискриминације.
Ппд дискриминацијпм ушеника или групе ушеника сматра се свакп неппсреднп или
ппсреднп, на птвпрен или прикривен нашин, искљушиваое или пгранишаваое права и
слпбпда, неједнакп ппступаое или прппущтаое шиоеоа, пднпснп непправданп прављеое
разлика ппвлађиваоем или даваоем првенства.
Не сматрају се дискриминацијпм ппсебне мере уведене ради ппстизаоа пуне
равнпправнпсти, защтите и напретка лица, пднпснп групе лица кпја се налазе у неједнакпм
пплпжају.
Заштита ученика пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа
Члан 43.
У Шкпли је забраоенп: физишкп, психишкп и спцијалнп насиље; злпстављаое и
занемариваое ушеника; физишкп кажоаваое и вређаое лишнпсти, пднпснп сексуална
злпупптреба и ушеника или заппслених.
Ппд насиљем и злпстављаоем ппдразумева се сваки пблик једанпут ушиоенпг или
ппнављанпг вербалнпг или невербалнпг ппнащаоа кпје има за ппследицу стварнп или
пптенцијалнп угрпжаваое здравља, развпја и дпстпјанства лишнпсти ушеника или
заппсленпг.
Занемариваое и немарнп ппступаое представља прппущтаое Шкпле или
заппсленпг да пбезбеди услпве за правилан развпј ушеника.

Шкпла је дужна да пдмах ппднесе пријаву надлежнпм пргану акп се кпд ушеника
примете знаци насиља, злпстављаоа или занемариваоа.
Ппд физишким насиљем, у смислу става 1. пвпг шлана, сматра се: физишкп кажоаваое
ушеника пд стране заппслених и других пдраслих пспба; свакп ппнащаое кпје мпже да
дпведе дп стварнпг или пптенцијалнпг телеснпг ппвређиваоа ушеника или заппсленпг;
насилнп ппнащаое заппсленпг према ушеницима или другим заппсленим, кап и
ушеника према другим ушеницима или заппсленим.
Ппд психишким насиљем, у смислу става 1. пвпг шлана сматра се ппнащаое кпје
дпвпди дп тренутнпг или трајнпг угрпжаваоа психишкпг и емпципналнпг здравља и
дпстпјанства ушеника или заппсленпг.
Ппд спцијалним насиљем, у смислу става 1. пвпг шлана сматра се искљушиваое
ушеника из групе врщоака и разлишитих пблика спцијалних активнпсти Шкпле.
У щкпли је забраоен сваки пблик насиља и злпстављаоа из става 2. пвпг шлана пд
стране ушеника, оегпвпг рпдитеља, пднпснп старатеља или пдраслпг, над наставникпм,
струшним сарадникпм и другим заппсленим.
Збпг ппвреде забране из става 8. пвпг шлана прптив рпдитеља, пднпснп старатеља
ушеника ппкреће се прекрщајни, пднпснп кривишни ппступак.
Наставници и заппслени дужни су да се придржавају Ппсебнпг прптпкпла за защтиту
деце и ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа у пбразпвнп васпитним
устанпвама.
Члан 44.
Шкпла је дужна да предузима и мере за спрешаваое ппвреда забране
дискриминације, злпстављаоа и занемариваоа ушеника.
Защтита деце пд насиља пбухвата мере и ппступке у слушају ппјаве насиља међу
децпм, насиља пд стране пдрасле пспбе заппслене у щкпли и насиља пд стране пдрасле
пспбе кпја није заппслена у щкпли.
Члан 45.
Ппсебним прптпкплпм за защтиту ушеника пд насиља, злпстављаоа и
занемариваоа и Акципним планпм за превенцију насиља у пбразпвнп-васпитним
устанпвама шији је саставни деп примена Ппсебнпг прптпкпла за защтиту деце и ушеника
пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа у пбразпвнп-васпитним устанпвама, кап и
актима кпје прпписује Министар, ближе се прпписују критеријуми, нашини и услпви за
преппзнаваое пблика дискриминације, злпстављаоа и занемариваоа.
Члан 46.
У циљу предузимаоа мера за спрешаваое ппвреда забране дискриминације,
насиља, злпстављаоа и занемариваоа ушеника и ради спрпвпђедоа ппступка защтите
деце и закпнских нпрми у складу са Ппсебним прптпкплпм пбразује се Тим за защтиту
ушеника пд насиља, злпстављаоа и занемариваоа (у даљем тексту: Тим за защтиту
ушеника пд насиља).

Чланпве тима рещеоем именује директпр щкпле из реда заппслених кпји ппказују
виспку прпфесипналнпст у раду, имају дпбре кпмуникативне сппспбнпсти и у свпјпј лишнпј
и прпфесипналнпј бипграфији немају елемената насилпг ппнащаоа.
Приликпм именпваоа шланпва Тима, директпр пбезбеђује да тпкпм раднпг
времена щкпле увек некп пд шланпва Тима буде на распплагаоу.
Задаци и план рада Тима за защтиту ушеника пд насиља пдређени су на пснпву
Ппсебнпг прптпкпла и саставни су деп Гпдищоег плана рада щкпле.
Састав щкплскпг тима за защтиту ушеника пд насиља, злпстављаоа и
занемариваоа, прганизација рада Тима, време у кпме су пбавезни да предузимају мере,
кап и кпнтакт телефпн на кпји се мпже пријавити насиље истише се на виднпм месту у хплу
щкпле-пгласна табла на првпм спрату.
1. Мере превенције
Члан 47.
Ради спрешаваоа свих врста насиља над децпм щкпла је дужна да примеоује мере
превенције шији су циљеви:
- ствараое и негпваое климе прихватаоа, тплеранције и уважаваоа;
- укљушиваое свих интересних група (деца, заппслени у щкпли, рпдитељи,
лпкална заједница) у дпнпщеое и развијаое прпграма превенције;
- ппдизаое нивпа свести за преппзнаваое насиља;
- дефинисаое ппступака за защтиту пд насиља и реагпваоа у ситуацијама
насиља;
- инфпрмисаое свих интересних група п ппступцима защтите;
- унапређиваое кпмпентеција свих интересних група за упшаваое и рещаваое
прпблема насиља.
Члан 48.
Мере превенције щкпла је дужна да планира Гпдищоим планпм рада, а на пснпву
анализе ушесталпсти слушајева насиља, заступљенпсти разлишитих пблика насиља, брпја
ппвреда, сигурнпсти щкплскпг пбјекта и щкплскпг пкружеоа и сл.
2. Мере интервенције
Члан 49.
Мере интервенције примеоују се накпн сазнаоа п насиљу.
Сазнаое п насиљу – пткриваое пдвија се:
- ппажаоем или дпбијаоем инфпрмације да је насиље у тпку;
- сумопм да се насиље дещава на пснпву преппзнаваоа сппљащоих знакпва или
специфишнпг ппнащаоа детета и ппрпдице, или путем ппвераваоа неппсреднп
пд сампг детета или ппсреднп пд стране треће пспбе (врщоака, рпдитеља...);
на пснпву ппдатака из прптпкпла евиденције насиља (на предвиђеним
пбрасцима).

Члан 50.
Свака пдрасла пспба кпја има сазнаое п насиљу (дежурни наставник, пдељеоски
старещина, предметни наставник, сваки заппслени у устанпви) у пбавези је да реагује такп
щтп ће прекинути насиље или ппзвати ппмпћ (укпликп прпцени да сампсталнп не мпже да
прекине насиље).
Накпн прекидаоа насиља заппслени, кпји је прекинуп насиље, дужан је да у складу
са кпнкретним пкплнпстима пбезбеди сигурнпст детета.
Члан 51.
Ппсле интервенције п слушају насиља пбавезнп се пбавещтава пдељеоски
старещина.
У ситуацијама другпг или трећег степена угрпженпсти, пбавещтавају се и друга лица
пдређена на пснпву Правилника.
Члан 52.
Одељеоски старещина или други наставник /пдрасла пспба, дужан је да пп
стицаоу сазнаоа да се насиље десилп или да ппстпји сумоа да се насиље дещава
прганизује кпнсултације шији циљ је да се:
- разјасне пкплнпсти и анализирају шиоенице везане за слушај насиља;
- прпцени нивп ризика и направи план защтите;
- дпнесе пдлука п нашину реагпваоа и праћеоа.
Члан 53.
Кпнсултације се пбављају у пквиру щкпле са Тимпм за защтиту ушеника пд насиља,
психплпгпм, педагпгпм, ппмпћникпм директпра и директпрпм ппщтујући принцип
ппверљивпсти.
Низак нивп ризика насилнишкпг ппнащаоа ппстпји када је за рещаваое слушаја
дпвпљнп ангажпваое пнпг кп је пткрип насиље. Укпликп је пптребнп, пдељеоски
старещина предузима дпдатне мере, евидентира, прати ппнащаое и сл. (Први нивп
ризика)
Умерени нивп ризика насилнишкпг ппнащаоа ппстпји када је за рещаваое слушаја
пптребнп укљушиваое других лица у пквиру щкпле (пдељеоски старещина, рпдитељи,
други ушеници, ПП служба, Тим за защтиту ушеника пд насиља, директпр) и акп се
насилнишкп ппнащаое кпје има низак нивп ризика ппнавља пд стране истих актера. (Други
нивп ризика)
Виспк нивп ризика насилнишкпг ппнащаоа ппстпји када щкпла нема капацитета за
рещаваое и пбраћа се другим институцијама: Пплицијскпм управпм, Центру за спцијални
рад, здравственим институцијама. (Трећи нивп ризика)
Члан 54.
У зависнпсти пд слпженпсти ситуације кпнсултације се мпгу пбавити и са службама
изван щкпле:
- Центрпм за спцијални рад;
- Одгпварајућпм здравственпм устанпвпм;

-

Пплицијскпм управпм.

Члан 55.
Накпн пбављаоа кпнсултација преузимају се следеће мере:
- инфпрмисаое рпдитеља п насиљу или пспбе пд ппвереоа у слушајевима сумое
на насиље у ппрпдици;
- дпгпвпр п защтитним мерама према детету;
- прганизпваое ппсебних прпграма пснаживаоа деце за кпнструктивнп
ппступаое у ситуацијама насиља;
- предузимаое закпнских мера у складу са прпписима кпји регулищу
дисциплинску пдгпвпрнпст ушеника и заппслених.
Члан 56.
У слушају када ппстпји сумоа да је дете жртва злпстављаоа или занемариваоа пд
стране пдрасле пспбе кпја није заппслена у щкпли, директпр щкпле ппднпси пријаву
надлежнпј институцији:
- здравственпј устанпви, укпликп је детету неппхпдна здравствена защтита;
- пплицијскпј управи, укпликп је детету пптребна физишка защтита или ппстпји
сумоа да је изврщенп кривишнп делп ;
- Центру за спцијални рад.
Пријава садржи ппдатке п детету и разлпге за упућиваое.
Пре ппднпщеоа пријаве пптребнп је пбавестити рпдитеље, псим акп ппстпји
прпцена да ће тиме бити угрпжена безбеднпст детета.
Члан 57.
Никп пд заппслених у щкпли није пвлащћен да спрпвпди истрагу или дпказиваое
злпстављаоа и занемариваоа у ппрпдици. Задаци щкпле у слушају ппстпјаоа сумое
исцрпљују се ппднпщеоем пријаве.
Члан 58.
Сваки заппслени у щкпли, дужан је да директпру щкпле пријави насиље пд стране
заппслених у щкпли према детету.
Укпликп је збпг слушаја насиља пд стране наставника према детету, ппкренут
дисциплински ппступак, директпр щкпле дужан је да наставника удаљи са рада дп
пкпншаоа дисциплинскпг ппступка.
Акп директпр не удаљи наставника, пдлуку п удаљеоу дужан је да дпнесе Шкплски
пдбпр.
Директпр щкпле је пдгпвпран за ппщтпваое закпнитпсти рада щкпле и
предузимаое мера у складу са важећим закпнима.
Члан 59.
Заппслени у устанпви (пдељеоски старещина, струшна служба, директпр) у пбавези
су да впде евиденцију п ппјавама насиља.

Дпкументација п ппјавама насиља шува се на сигурнпм месту, какп би се
пбезбедила ппверљивпст ппдатака.
Члан 60.
Тим за защтиту ушеника пд насиља шува прптпкпле (евиденципне пбрасце) п
ушиоенпм насиљу или сумои да се насиље дещава.
Сваки пдељеоски старещина је у пбавези да има кппију пппуоенпг прптпкпла а
пригинал дпставља психплпщкп-педагпщкпј служби.
Тим за защтиту ушеника пд насиља прикупља дпкументацију п слушајевима насиља
кпји захтевају оегпвп укљушиваое.
VII

ЗАШТИТА УЧЕНИКА ПД ИЗЛПЖЕНПСТИ ДУВАНСКПМ ДИМУ

Члан 61.
Пущеое је забраоенп у свакпм затвпренпм раднпм и јавнпм прпстпру, ппд
услпвима прпписаним Закпнпм п защтити станпвнищтва пд излпженпсти дуванскпм диму.
У щкпли је забраоенп пущеое у свим прпстпријама, на степенищту на уласку у
щкплску зграду, кап и у функципналнпм делу прпстпра кпји се не сматра затвпреним
јавним прпстпрпм, у кпме се пбавља делатнпст васпитаоа и пбразпваоа, заппсленима,
ушеницима и трећим лицима.
Директпр Шкпле именује лица кпја су пвлащћена и задужена за кпнтрплу забране
пущеоа, у свакпј смени пп једнп.
Имена пвлащћених лица са ппдацима п месту где се пна налазе и телефпнски брпј
на кпји се мпже пријавити пущеое у прпстпру из ст. 1. и 2. пвпг шлана, налазе се на
пгласнпј табли Шкпле.

Члан 62.
Лице кпје је задуженп за кпнтрплу забране пущеоа дужнп је:
1) да надгледа и кпнтрплище забрану пущеоа, у складу са Закпнпм;
2) да усменп налпжи прекрщипцу забране пущеоа да престане с пущеоем
у прпстпру за кпји је тп лице задуженп, кап и да предузме мере да се из
тпг прпстпра удаљи лице кпје и ппсле усменпг налпга не престане са
пущеоем;
3) да прптив лица заппсленпг кпд тпг ппслпдавца кпје је прекрщилп
забрану пущеоа ппкрене, пднпснп предлпжи ппкретаое ппступка за
утврђиваое ппвреде радне дисциплине у складу са закпнпм или актпм
ппслпдавца.
Члан 63.
Прпписани знак забране пущеоа истише се на свим улазним вратима свакпг
затвпренпг раднпг и јавнпг прпстпра, кап и другпг прпстпра у кпме је забраоенп пущеое, у

складу са Закпнпм, кап и на видним местима унутар радних и јавних прпстпра, пднпснп
унутар свакпг ппјединашнпг раднпг и јавнпг прпстпра, кап и у функципналнпм делу
прпстпра кпји се не сматра затвпреним јавним прпстпрпм, у кпме се пбавља делатнпст
васпитаоа и пбразпваоа.
За крщеое забране пущеоа изрише се нпвшана казна прпписана Закпнпм.

VIII

ЗАШТИТА ПД ПППЛАВА, ППЖАРА, УДАРА ПД ГРПМА И
ДРУГИХ ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕППГПДА

Члан 64.
Ради пствариваоа защтите и пбезбеднпсти ушеника пд ппжара Шкпла је пбавезна да
се придржава Закпна п защтити пд ппжара, пратећих прпписа и свпг ппщтег акта п тпј
материји.
Члан 65.
У циљу защтите деце и заппслених у Шкпли се спрпвпде мере защтите пд ппжара
предвиђене Закпнпм, а кпје ппдразумевају пбезбеђеое Шкпле дпвпљним брпјем
ватрпгасних апарата, пбуку заппслених за рукпваоем оима и ппнащаое у слушају
ппаснпсти и редпвну кпнтрплу пбушенпсти заппслених у сарадои са службпм
прптивппжарне защтите.
Шкпла је дужна да Шкплским прпгрампм утврди и спрпведе прпграм едукације
ушеника п защтити пд ппжара.
Министарствп унутращоих ппслпва – Сектпр за ванредне ситуације – Управа за
ванредне ситуације врщи кпнтрплу пбјекта щкпле и приликпм инспекцијскпг прегледа
налаже изврщеое мера.
Јаснп видљив План евакуације кап и Упутствп п ппступаоу у слушају избијаоа
ппжара ппстављени су у хплпвима на свим спратпвима зграде. Брпј на кпји се ппзива
ватрпгасна служба истакнут је кпд кпмплета прве ппмпћи.
Члан 66.
Ппсле заврщене наставе мпрају се искљушити, пднпснп затвприти, сви пламеници,
щтедоаци, бпце гаса, кап и сви други грејни уређаји са усијаним ппврщинама или кпји
варнише и мпгу да изазпву ппжар или експлпзију.
Члан 67.
Грејни уређаји и друга грејна тела мпгу се кпристити самп акп су технишки исправни
и акп имају пдгпварајући технишки исправан прикљушак, пднпснп извпд. О исправнпсти
грејних тела старају се технишкп и ппмпћнп пспбље щкпле.
Члан 68.
Ради пствариваоа защтите и безбеднпсти пд ппплаве и/или изливаоа птпадних
впда, дпмар прпверава исправнпст впдпвпдних и канализаципних инсталација и

предузима пптребне мере у слушају упшених прпмена кпје мпгу угрпзити безбеднпст. За
санираое већих кварпва ангажпваће се пдгпварајуће службе.
Сви заппслени и ушеници пбавезни су да без пдлагаоа пбавесте дпмара, директпра,
ппмпћника директпра п уoшеним прпменама на впдпвпдним и/или канализаципним
инсталацијама, кпје мпгу угрпзити безбеднпст.
Члан 69.
Ради пствариваоа защтите и безбеднпсти пд електришне струје, дпмар прпверава
исправнпст електришних инсталација и предузима пптребне мере у слушају упшених
прпмена кпје мпгу угрпзити безбеднпст. За санираое већих кварпва биће ангажпване
пдгпварајуће службе.
Сви заппслени и ушеници пбавезни су да без пдлагаоа пбавесте дпмара,
директпра, ппмпћника директпра п упшеним прпменама на електришним инсталацијама,
кпје мпгу угрпзити безбеднпст.
Члан 70.
Уређаји, други предмети и материје кпји се кпристе у наставнпм прпцесу, за
пдржаваое хигијене или у друге сврхе, мпрају се држати ван дпмащаја непвлащћених
лица, акп мпгу представати ппаснпст пп живпт и здравље ушеника.
Члан 71.
За ппслпве прптивппжарне защтите у Шкпли пдгпвпран је директпр.
Директпр пдређује лице кпје пбавља ппслпве прптивппжарне защтите у щкпли.
Сви заппслени у Шкпли су уппзнати са пдредбама Правилника п защтити пд ппжара
и у пбавези су да га примеоују.
Члан 72.
Шкпла је у пбавези да врщи редпвну кпнтрплу грпмпбранске инсталације пд стране
пвлащћених прганизација и да ппседује уредну дпкументацију п тпме. Евентуалне
недпстатке ће птклаоати у најкраћем рпку.
IX

ПСТАЛЕ МЕРЕ У ЦИЉУ БЕЗБЕДНПСТИ УЧЕНИКА
Уппзправаое ученика у ситуацијама кад им
безбеднпст у шкпли мпже бити угрпжена

Члан 73.
У ситуацији када безбеднпст ушеника у щкпли мпже бити угрпжена, директпр
щкпле је дужан да благпвременп уппзпри ушенике, неппсреднп или путем пбавещтеоа, и
предузме пдгпварајуће мере у циљу птклаоаоа или избегаваоа ризишне ситуације.
Ушеници су дужни да се придржавају упутстава директпра или другпг пвлащћенпг
лица кпја дпбију у пваквим ситуацијама.

Заштита и безбеднпст пд бплести и ппвреда
Члан 74.
Ради пствариваоа защтите и безбеднпсти ушеника пд бплести и ппвреда, Шкпла:
1) впди бригу п уреднпсти и шистпћи щкплских прпстприја;
2) впди бригу п пбављаоу прпписаних лекарских прегледа заппслених и ушеника;
3) ппступа пп мерама надлежних пргана дпнетих пп прпписима у пбласти здравства;
4) према свпјим мпгућнпстима пбезбеђује кприщћеое щкплскпг намещтаја,
наставних и других средстава кпји су безбедни за упптребу и пдгпварају
психпфизишким свпјствима ушеника;
5) према свпјим мпгућнпстима примеоује стандарде и нпрмативе кпји се пднпсе
на щкплски прпстпр, брпј ушеника у пдељеоу и друге услпве за пбављаое
делатнпсти;
6) пбезбеђује надзпр наставника или струшнпг сарадника за време рада на
уређајима или рукпваоа предметима кпји мпгу изазвати ппвреду, кап и за
време извпђеоа активнпсти кпје представљају пптенцијалну ппаснпст за
настанак ппвреде;
7) предузима мере у слушају прпмена кпд ушеника кпје се пднпсе на оегпвп
здравственп стаое и п тпме пбавещтава оегпвпг рпдитеља;
8) рпдитеља ушеника шије здравственп стаое, према прпцени директпра,
ппмпћника директпра, пдељеоскпг старещине, наставника или струшнпг
сарадника, мпже представљати ппаснпст за друге ушенике и заппслена лица,
пбавезује да таквпг ушеника пдведе на пдгпварајући преглед.
Члан 75.
Ушеника шије здравственп стаое, према налазу надлежнпг лекара, представља
ппаснпст за пстале ушенике и заппслена лица, рпдитељи не смеју слати на наставу нити на
друге активнпсти у прганизацији Шкпле.
Члан 76.
Шкпла је дужна да пбезбеди ппстпјаое кпмплета за прву ппмпћ у щкпли и да
пбезбеди оегпву дпступнпст свим заппсленим у щкпли у пбе смене.
Кпмплети прве ппмпћи се налазе у прпстпријама ппмпћних радника на свакпм
спрату. У слушају пптребе оима мпже распплагати сваки заппслени у щкпли у пбе смене.
Дпмари щкпле впде рашуна и прпверавају садржину кпмплета и према пптреби
распплпживим средствима дппуоују кпмплете неппхпдним материјалпм.
У слушају ппвређиваоа ушеника, Шкпла (дежурни наставник или пдељеоски
старещина) је дужна да пбезбеди прву ппмпћ ушенику укпликп је пна неппхпдна и да п
ппвреди ушеника пдмах пбавести рпдитеља и, пп пптреби, ппзпве службу хитне ппмпћи.
У слушајевима када ушенику ппзли у тпку бправка у щкпли, наставник или други
заппслени је дужан да пдмах ппзпве хитну ппмпћ, а дежурни наставник, пдељеоски
старещина или струшни сарадник да пбавести рпдитеља. Брпј Хитне ппмпћи истакнут је на
виднпм месту кпд кпмплета прве ппмпћи.

Дпк рпдитељи ушеника не преузму бригу п оему, заппслени у щкпли кпји је
слпбпдан или струшни сарадник мпрају да буду уз ушеника.
Члан 77.
У щкпли се свакпдневнп пдржава хигијена свих прпстприја, ппреме и намещтаја пд
стране ппмпћнп-технишке службе. Ппмпћнп-технишкп пспбље је у пбавези да ппдпве и
друге глатке ппврщине шисти искљушивп у перипду трајаоа наставе или између смена када
је на хпдницима најмаоа фреквенција ушеника и заппслених и пбезбеди да ппдпви не
буду клизави или да ппстави пдгпварајућу пзнаку за клизав ппд када је тп пптребнп.
Мере заштите и безбеднпсти ученика на екскурзијама, излетима и другим активнпстима
у прганизацији шкпле
Члан 78.
У циљу защтите ушеника тпкпм извпђеоа щкплских екскурзија или излета Шкпла
предузима следеће мере защтите:
- прганизује екскурзију кап пблик ваннаставне факултативне активнпсти на пснпву
закпнских пдредби и Правилника п прганизпваоу екскурзије, уз сагласнпст
рпдитеља ушеника и Савета рпдитеља,
- пре путпваоа прганизује се заједнишки састанак ушеника кпји путују на
екскурзију, оихпвих рпдитеља и пдељеоских старещина, на кпме их службена
лица МУП-а уппзнају са прпписима и и ппследицама непридржаваоа прпписа
земље у кпју путују кап и пптенцијалним ппаснпстима;
- пре ппласка ушеника на пут, Шкпла писменп пбавещтава Управу сапбраћајне
пплиције п времену ппласка аутпбуса какп би пни пре ппласка на пут били
прегледани и да би се кпнстатпвала оихпва исправнпст,
- у слушају билп какве неисправнпсти директпр ће пбуставити путпваое дпк се не
пбезбеде исправни аутпбуси,
- за сваку екскурзији ван земље или у земљи у местима где не ппстпји
прганизпвана здравствена служба ангажује се и један лекар пратилац,
- пре екскурзије ушеници прибављају здравствени лист,
- ушеници на екскурзијама у инпстранству мпрају иматп путнп псигураое,
- на екскурзији се прганизује дежурствп наставника и ушеника,
- све дневне активнпсти мпрају се заврщити дп 24 шаса,
- на екскурзији је забраоенп кпнзумираое алкпхпла и наркптика,
- смещтај ушеника на екскурзији мпра се пбезбедити самп у пбјектима кпји
испуоавају услпве за извпђеое пвих пблика пбразпвнп-васпитнпг рада.
Члан 79.
Одељеоски старещина кпји впди ушенике на екскурзију саппщтиће рпдитељима
ушеника кпји се не ппнаща у складу са правилима ппнащаоа у щкпли и кпји се не
придржава мера безбеднпсти и защтите да ли је сагласан са оегпвим ппласкпм на
екскурзију, п шему пбавещтава директпра щкпле.

Члан 80.
Када Шкпла прганизпванп ушествује у активнпстима кап щтп су такмишеоа или
друге наушне, културне и сппртске манифестације и сл. пбавезнп се мпра сашинити списак
ушесника и задужити наставник кпји ће се старати п безбеднпсти ушеника на пдгпварајућпј
манифестацији.
Члан 81.
Мере защтите ушеника тпкпм извпђеоа щкплских екскурзија и других активнпсти
Шкпле, Шкпла спрпвпди у сарадои са Министарствпм унутращоих ппслпва, туристишкпм
агенцијпм кпја извпди екскурзију и прганизатпрпм манифестације на кпјпј ушествују
ушеници.
Члан 82.
Одељеоски старещина је дужан да у време извпђеоа излета и екскурзија врщи
надзпр и кпнтрплу над ушеницима на нашин кпји ће пбезбедити оихпву физишку и
хигијенску сигурнпст и безбеднпст.
Члан 83.
У пквиру редпвне наставе или ваннаставних активнпсти мпгу се прганизпвати
ппсете излпжби, сајмпва или других устанпва и институција у складу са гпдищоим,
пднпснп месешним планпм рада наставника, Гпдищоим планпм рада Шкпле и пп
пдпбреоу директпра щкпле. Наставник кпји прганизује и реализује ппсету дужан је да
врщи надзпр и кпнтрплу над ушеницима на нашин кпји ће пбезбедити оихпву сигурнпст и
безбеднпст.
Реализација шаспва ван щкплских прпстприја се бележи у коигу дежурства.

Мере и ппступци заштите физичке безбеднпсти ученика
Члан 84.
У циљу пшуваоа физишке безбеднпсти ушеника стрпгп је забраоенп:
1) свакп унпщеое, нпщеое пружја или ппасних предмета (сешива, запаљива
средства, сузавац, упаљаши, щибице и сл.),
2) свакп намернп агресивнп кприщћеое предмета кпји инаше не представљају
ппсебну ппаснпст, свака насилна активнпст или игра кпје мпгу да прпузрпкују
несрећу (бацаое камена или грудве, гураое, саплитаое...).
Члан 85.
У циљу спрпвпђеоа физишке безбеднпсти ушеника, пбавеза Шкпле је да пбезбеди
сталну сарадоу са Пплицијскпм управпм у Ужицу какп би се деца защтитила пд агресивних
група и ппјединаца.
Дужнпст Шкпле је и да пбезбеди сарадоу са кпмуналним службама Града какп би
се пбезбедили:
- адекватнп псветљеое у пкплини щкпле,

-

регулисаое паркираоа у близини щкпле.

Члан 86.
Ппмпћнп - технишкп пспбље је дужнп да за време пдмпра дежура у хпдницима и
да, кап и сви заппслени, благпвременп пријави свакп ппнащаое кпје је у супрптнпсти са
пвим Правилникпм.
Наставнп пспбље је дужнп да васпитнп утише на ушенике да свпјим ппнащаоем не
угрпжавају свпју и туђу физишку сигурнпст, да свпја дежурства у щкплскпј згради редпвнп
пбављају пп утврђенпм расппреду, и да благпвременп предузму неппхпдне мере за свакп
ппнащаое кпје је у супрптнпсти са пвим Правилникпм.
Ушеници су дужни:
- да се ппнащају у складу са правилима пристпјнпг ппнащаоа и међуспбнпг
уважаваоа;
- да се пажљивп крећу пп хпдницима (да не трше, не спущтају се низ гелендер, да
не ушествују, нити свпјим ппнащаоем изазивају тушу и др.)
- приликпм кретаоа хплпвима щкпле, а нарпшитп степенищтем ушеници су дужни
да се придржавају правила кретаоа деснпм старнпм.
Менталнп - хигијенска заштита и безбеднпст ученика
и мере заштите ученика
Члан 87.
У циљу защтите ушеника спрпвпде се менталнп- хигијенске мере:
- Праћеое развпја ушеника у сарадои са ппрпдицпм, здравственпм и спцијалнпм
службпм;
- Едукација ушеника, рпдитеља и наставника путем индивидуалних разгпвпра и
предаваоа п пснпвним карактеристикама адплесцентнпг перипда, пснпвама
менталне хигијене, развпјне и педагпщке психплпгије;
- Преппзнаваое и пткриваое тещкпћа кпје се јављају кпд ппјединих ушеника и
оихпвп превазилажеое крпз превентивни и саветпдавни рад;
- Организпваое ваннаставних активнпсти (секције, такмишеоа, друщтвенп-кпристан
рад, хуманитарни рад) кпје пбезбеђују услпве да ушеници прганизпванп кпристе
слпбпднп време.
Члан 88.
Менталнп хигијенске мере защтите се спрпвпде на пснпву прпграма превентивних
менталнп-хигијенских активнпсти за спрешаваое ппремећаја ппнащаоа и упптребе
психпактивних супстанци.
Члан 89.
Менталнп-хигијенске мере спрпвпди психплпщкп - педагпщка служба щкпле у
сарадои са пдељенским старещинпм, рпдитељима, директпрпм Шкпле, Саветпм
рпдитеља, здравственим устанпвама, Центрпм за спцијални рад и Министарствпм

унутращоих ппслпва, кап и са другим прганизацијама кпје реализују прпграме кпје је
пдпбрилп Министарствп прпсвете.
Члан 90.
У циљу менталнп - хигијенске защтите и безбеднпсти ушеника Шкпла предузима
активнпсти кпјима се пстварује:
- уважаваое лишнпсти ушеника,
- развијаое хуманих пднпса,
- усппстављаое пптималнпг пднпса са рпдитељима и лпкалнпм заједницпм.
Члан 91.
Шкпла је дужна да пбезбеди и:
1) свестрани развпј лишнпсти ушеника;
2) защтиту пд примеоиваоа билп каквпг вида физишкпг или менталнпг насиља на
ушеницима;
3) защтиту пд сексуалнпг злпстављаоа и искприщћаваоа ушеника;
4) защтиту пд птмице и тргпвине децпм;
5) защтиту пд искприщћаваоа (експлпатација) ушеника, щтетнп пп билп кпји вид
дететпве дпбрпбити;
6) защтиту пд нехуманих и ппнижавајућих ппступака и кажоаваоа ушеника.
Члан 92.
Рпдитељи су дужни да благпвременп пбавесте пдељеоскпг старещину укпликп кпд
детета ппстпје ппремећаји у ппнащаоу.
Наставници су дужни да прате ппнащаое ушеника и акп упше да ушеници имају
прпблеме кпје не мпгу сами да реще, пбрате се пдељеоскпм старещини или психплпщкп педагпщкпј служби.
Одељеоски старещина је дужан да се уппзна са спцијалним и здравственим
услпвима ушеника и уппзна шланпве пдељеоскпг већа и психплпщкп - педагпщку службу са
ппдацима кпји су пд знашаја за пбразпвнп - васпитни прпцес.
Сви ппдаци п ушеницима и оихпвим ппрпдицама имају карактер прпфесипналне
тајне.
Заштита и кпришћеое ппдатака
у пквиру базе ппдатака и јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете
Члан 93.
Шкпла впди базу ппдатака у пквиру јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете
у складу са Закпнпм.
Сви видпви прикупљаоа, држаоа, пбраде и кприщћеоа ппдатака спрпвпде се у
складу с ппсебним закпнпм, уз ппщтпваое нашела прпписаних закпнпм кпјим се уређује
защтита ппдатака п лишнпсти.

За пптребе наушнпи-страживашкпг рада и приликпм израде пбразпвнп-пплитишких и
статистишких анализа, лишни ппдаци кпристе се и пбјављују на нашин кпјим се пбезбеђује
защтита идентитета ушесника пбразпваоа и васпитаоа.
Члан 94.
Кприсник ппдатака из јединственпг инфпрмаципнпг система прпсвете мпже бити
државни и други прган и прганизација, кап и правнп и физишкп лице, ппд услпвпм да је
закпнпм или другим прпписима пвлащћенп да тражи и прима ппдатке, да су ти ппдаци
неппхпдни за изврщеое ппслпва из оегпве надлежнпсти или служе за пптребе
истраживаоа, и да пбезбеди защтиту лишних ппдатака.
Ппдаци у бази ппдатака и јединственпм инфпрмаципнпм систему прпсвете мпрају
бити безбедним мерама защтићени пд непвлащћенпг приступа и кприщћеоа.
Ближе услпве и нашин усппстављаоа јединственпг инфпрмаципнпг система
прпсвете, прикупљаоа, унпса, ажурираоа, дпступнпсти ппдатака и друга питаоа пд
знашаја за тај систем, прпписује министар.
Заштита и безбеднпст ученика на интернету
Члан 95.
У циљу защтите ушеника на интернету у щкпли се предузимају превентивне мере и
щкпла врщи кпнтинуирану едукацију ушеника у тпм ппгледу.
У складу са захтевима за реализацију наставе и ваннаставних активнпсти
ушеницима је у щкпли пмпгућен приступ интернету ппд надзпрпм наставника, пднпснп
струшнпг сарадника.
Слпбпдан приступ интернету ушеницима је пмпгућен у шитапници библиптеке.
Ушеници су дужни да се придржавају мера безбеднпсти на интернету, а ппсебнп пних кпје
се пднпсе на саппщтаваое лишних ппдатака, да не шувају лишне ппдатке или лпзинке у
интернет прегледашу или другим прпграмима ппвезаним са интернетпм, да ппщтују
правну регулативу кпја се пднпси и на интернет, уз свест п лишнпј пдгпвпрнпсти за садржај
и материјал пбјављен на интернету.
Имена ђака, оихпве фптпграфије и други лишни ппдаци из щкплске евиденције
мпгу бити пбјављени самп на веб лпкацији щкпле уз пдпбреое ђака и оихпвих рпдитеља.
У циљу инфпрмисаоа јавнпсти и презентације щкпле, на интернету се мпгу
пбјављивати фптпграфије и/или филмпви из живпта и рада щкпле кпји илуструју щкплске
активнпсти.
X ПБЕЗБЕЂИВАОЕ СРЕДСТАВА
Члан 96.

Према шлану 159. став 2. ташка 7. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа средства за спрпвпђеое защтите и безбеднпсти ушеника прпписане пвим
Правилникпм пбезбеђују се у бучету јединице лпкалне сампуправе.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 97.
За примену пвпг Правилника пдгпвпран је директпр щкпле.
Члан 98.
Са пдредбама пвпг Правилника, пдељеоске старещине дужне су да уппзнају
ушенике на ппшетку щкплске гпдине.
Члан 99.
О спрпвпђеоу пвпг Правилника брину, пдељеоске заједнице ушеника и сви
заппслени радници Шкпле.
Члан 100.
За све щтп није регулисанп пвим Правилникпм примеоиваће се Закпн и Статут
щкпле.
Члан 101.
Овај Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа на пгласнпј табли
щкпле.
Члан 102.
Данпм ступаоа на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п мерама,
нашину и ппступку защтите и безбеднпсти ушеника Екпнпмске щкпле у Ужицу делпвпдни
брпј 565/3 пд 11.11.2010. гпдине.
Члан 103.
Одедбе шлана 12. и 28. став 1. примеоиваће се ппшев пд 01.09.2015. гпдине.

Председник Шкплскпг пдбпра

Пливера Маркпвић

Oвај Правилник је пбјављен на пгласнпј табли Шкпле дана 31.03.2015. Гпдине.

