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ПРАВИЛНИК ПОНАШАЊА И ДИСЦИПЛИНЕ У ШКОЛИ ЗА
СРПСКИ ЈЕЗИК И ВЕРОНАУКУ “СВ. ОЦА НИКОЛАЈА”
Школска управа Црквене школе “Св. Оца Николаја” донијела је правилник
са одлукама усклађеним са намјером и дужностима да одржи и обезбеди
сигурне и добре услове за прикупљање знања и Хришћанског васпитања у
нашој средини.
Дисциплина је врло важан и неопходан услов у раду сваке школе. У жељи и
намјери да тај услов испунимо у нашој црквеној школи Св. Оца Николаја и
обезбедимо позитивну атмосферу и ред са свим правима наших ученика, која
требају и морају да буду испуњена, напомињемо да морају да постоје и
одговарајућа правила и дужности ученика.
Непослушност и кршење школских и разредних правила немогу бити толерисани.
Константан недостатак труда и понашање које омета рад других у школи,
непоштовање учитеља и помоћника, или осталих грађана у нашој околини одраз су
негативног понашања и морају бити кориговани.
Уколико ваше дијете спада у групу дјеце којима је овакво понашање својстевено и
примјењују га у нашој школи и средини, мораће се примјенити дисциплинске мјере
попут: усменог упозорења, лишавања неких привилегија и права, додатне школске
активности, поправни период, састанак и разговор са родитељима или у крајњем
случају, искључење из школе (привремено или трајно).
У развоју наше дјеце морамо водити бригу и о развијању њиховог осјећаја
одговорности. Основа Хришћанске дисциплине је у стицању осјећаја за
самодисциплину као условa за развој личних вредности. Усмјеравање наше дјеце ка
формирању тих Хришћанских вредности је највећа улога сваког родитеља , а и
васпитача и учитеља.
Дјеца се морају научити да прихватају правила лијепог понашања и да у складу са
својим понашањем буду респектована и третирана.
Дисциплински извјештаји о недостатку поштовања неопходних правила понашања
биће кориштени да информишу родитеље о неадекватном понашању и
некомплетном раду дјеце.Овакви извештаји, уколико буде неопходно да буду
кориштени, морају бити прочитани од стране родитеља, дискутовани са дјететом,
потписани и враћени учитељу пре почетка следећег часа.
Дисциплинска обавјештења могу бити дата из следећих разлога:
1. Константно долажење на наставу неприпремњено, незаинтересовано без
непходног материјала за учење
2. Константно недоношење и неизвршавање домаћих задатака
3. Стални умор и незаинтересованост , без реалног објашњења
4. Туча и агресивно понашање
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5. Непоштовање ауторитета других ученика и учитеља
6. Веће ометање рада и наставе
7. Жваке и бомбонe toком наставе
8. Писање и цртање неадекватних слика и натписа о себи или другима
9. Недолично понашање у току паузе на ходницима и у салама
10. Недостатак у поштивању појединачних разредних правила
Школа задржава право да примјени правила понашања на све студенте укључене у
наставу и рекретивне активности у склопу школе, предавања и веронауке и свих
школских и ваншколских активнсти. У случају непоштивања ових правила црквена
школа задржава права подузимања дисциплинских мјера, које укључују, а не
ограничавају се на: разговор са родитељима, смањивање права и привремено или
трајно искључење из школе. Ниво и облик дисциплинских мјера биће утврђен за
сваки појединачан случај у складу са: величином, учесталошћу, условима и врстом
кршења датих правила.
Као Православна образовна установа и средина ми вјерујемо у дисциплину
базирану на самопоштовању, поштовању и бризи за друге и у Хришћанске идеале.
Наш је циљ да свако дијете (ученика) сматрамо важним, вредним али и
одговорним чланом наше заједнице, јачањем и проширивањем васпитања стеченог
кући у породичном кругу.
У вези с тим , с поштовањем, одговорношћу и правом ми очекујемо:









Да ће студенти показивати Хришчански однос према другима
Да ће сви домаћи радови бити урађени и предати на време
Да ће сви студенти користити пристојан тон и ријечник у свим просторијама
црквеног имања
Да ће свака особа, одрасла и дјете бити третирано културно и са
поштовањем
Да ће ученици долазити на наставу редовно и на време
Да ће ученици савјесно водити рачуна о својим књигама и школскојцрквеној имовини
Да ће понашање бити добро,пристојно током читавог времена, истичући
посебно време паузе
Да су ученици у школи превасходно ради стицања знања из језика и
веронауке и да ће бити свако од њих важан дио у постизању тог циља

Сва правила морају се поштовати и важе за све црквене просторије, сале,
двориште и чак паркове који се посјећују у склопу школских активности.
Оно што нећемо толерисати у школи је:


Посједовање и кориштење: мобилних телефона, дроге, алкохола, било какe
врсте оружја, ракета за ватромет и осталих неадекватних средстава која могу
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опасна и непожељна за ученике, појединце и школску средину уопште
(укључујући: животиње, играчке, електронске игре, упаљаче, шибице, цигарете,
тротинете, нелегалне хемикалије...)
 Вандализам и крађа
 Узнемиравање других ученика или особа, што укључује, а не ограничава се
на: надјевање погрдних имена, писање неукусних цедуљица, претње,
оговарање, примјена ма какве личне грубости, одбацивање и избјегавање...
 Било какво сексуално, вербално или физичко узнемиравање других ученика
или чланова школе и особља
 Агресивно негативно физичко или вербално понашање (bullying),
малтретирање других ученика, што се обично јавља код осјећаја физичке
надмоћности. Укључујући: (али не ограничавајући се на ) гурање, претњу,
називање погрдим именима, ударање и други облици физичког и вербалног
узнемиравања...
 Вулгаран и непристојан ријечник, гестови, знакови и слике
 Бацање ствари (књига, снијега, хране)
 Напуштање црквених просторија пре краја школе и у току паузе без
одобрења родитеља и управе школе
 Лагање
 Пљување
 Безциљно лутање по црквеним просторијама
АГРЕСИВНО ПОНАШАЊЕ (Bullying)
Агресивно понашање и било који вид малтретирања других неће бити толерисанo.
 Одрасле особе (родитељи) морају реаговати и пријавити управи у случају да
су присутни при таквом инциденту
 Родитељи морају упозоравати дјецу на непожељност, бескорисност и
опасност агресивног понашања према другима
 Родитељи треба да упозоре дјецу и укажу им на начин избјегавања и
заштите од таквог понашања од стране других
 Свако агресивно понашање мора бити адекватно кажњено, у зависности од
мјере и начина агресивног понашања подузеће се казнене мјере
* Нешто опширнија верзија овог правилника дата је и на енглеском језику, молимо
вас да је прочитате и продискутујете обе са својом дјецом. Захваљује вам на
неопходној сарадњи и важном стрпљењу управа црквене школе.

