ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
(КУЋНИ РЕД)
У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
СОМБОР
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У складу са чланом 35. Закон о ученичком и студентском стандарду и члана (Сл.
гл. РС 18/2010,5582013, 27/2018 – др. Закон и 10/2019 ) и члана 27. Статута Дома
ученика средњих школа Сомбор, , Управни одбор на својој седници 25.02. 2020. године
доноси

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА
У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СОМБОР
Овим Правилником се регулишу правила понашања и распоред дневних
активности у Дому ученика средњих школа Сомбор (у даљем тексту: Дома) са циљем да
се створе што ефикаснији услови за нормалан интелектуални, емотивни и социјални
развој ученика – кориника услуга Дома ( у даљем тексту: ученици)
РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКИХ ОБАВЕЗА
Ученици су дужни да редовно похађају наставу и професионалну праксу.
Ако ученик, из било ког разлога, не оде у школу, мора да се јави дежурном
васпитачу пре почетка наставе.
У Дому се ученици припремају за наставу у за то предвиђено време,а по потреби
и ван њега.
Ученици уче у учионици и у својим собама, а изузетно у договору са васпитачем
и у неким другим просторијама.
За време учења, предвиђеног распоредом дневних активности, у Дому мора
владати ред и мир.
Учење са учеником који није коринсик услугa ове установе може да се одвија
искључиво у учионици уз дозволу дежурног васпитача.
ИСХРАНА УЧЕНИКА
Исхрана ученика је одређена нормативима и јеловником Дома.
Храна се узима у трпезарији Дома у за то предвиђено време.
Узимање оброка ван одређеног времена, дозвољено је уз сагласност дежурног
васпитача.
После јела ученик мора оставити уредно место за столом.
Ученик је обавезан да прибор и остатке хране остави на за то одређеном месту.
У трпезарију ученици морају долазити пристојно одевени.
Изношење хране из трпезарије није дозвољено осим за болесне ученике, уз
сагласност дежурног васпитача
Из трпезарије је забрањено изношење кухињског инвентара.
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СЛОБОДНО ВРЕМЕ УЧЕНИКА
Слободно време ученика је предвиђено у распореду дневних активности у Дому
и подразумева време које ученици проводе ван школске наставе, којим слободно
располажу и у коме по личном афинитету, добровољно бирају активности предвиђене
програмом рада Дома, или неке друге активности по свом избору.
Ученик, у свом слободном времену, у Дому или ван њега, на културан начин
задовољава своје потребе и интересовања. У ту сврху за ученике Дома организоване су
секције и друге активности, предвиђене Годишнјим планом рада дома, а у складу са
интересовањима ученика.
ЛИЧНА ХИГИЈЕНА, ХИГИЈЕНА СОБА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА
Лична хигијена је обавеза свих ученика!
Собе, ствари и намештај се уређују свакодневно у за то предвиђено време и по
утврђеном распореду.
Ученици су дужни да правилно користе санитарне просторије и уређаје и да не
остављају неред у заједничким просторијама.
Контролу хигијене просторија врши васпитач.
НОЋНИ ОДМОР УЧЕНИКА
До 22,00 часа ученици су дужни да буду у својим собама за спавање.
Ученици могу учити у време ноћног одмора, само уз одобрење дежурног
васпитача,а најдуже до 24 сата.
Било које активности после 22,00 часа морају бити договоренe и одобренe од
васпитача и не смjejу да ремете одмор других ученика.
У време ноћног одмора у Дому мора владати тишина.
БОЛОВАЊЕ УЧЕНИКА
Болестан ученик је дужан да се обрати дежурном васпитачу.
Пре одласка на лекарски преглед и по доласку са лекарског прегледа, ученик је
дужан да се јави дежурном васпитачу.
У хитним случчајевима дежурни васпитач или други присутан васпитач обавезан
је да позове хитну помоћ. Уколико служба хитне помоћи не изађе на терен, са учеником
код лекара, у току дана, одлази васпитач.
Дужа лечења ученика обављају се ван Дома.
Сва инфективна обољења се лече ван Дома.
У току ноћи, помоћ болесном ученику обезбеђује дежурни васпитач, а уколико
је здравствено стање ученика такво да превазилази компетенције васпитача и процена је
да је ученику потребна хитна лекарска помоћ, у болницу са учеником одлази ноћни
васпитач, а портир остаје са осталим ученицима у Дому.
Одсуство болесног ученика из школе правда лекар или родитељ.
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ЛИЧНА И ДОМСКА ИМОВИНА
Ученици су дужни да чувају имовину Дома, личну и имовину других коринсика
услуга – ученика Дома.
Новац и вредне предмете ученици могу дати васпитачима на чување, јер у
противном Дом отклања сваку одговорност за нестанак ствари.
Неодговорно коришћење, оштећење или уништење Домске или туђе имовине
повлачи за собом накнаду штете од стране починиоца.
Собним инвентаром ученици се задужују при доласку у Дом и за њега су
одговорни до раздужења на крају школске године. Сваку причињену штету у соби,
надокнађује родитељ ученика.
Штета настала у заједничким просторијама које користе ученици, а за коју се не
зна починилац, сматра се солидарном штетом па се тако и надокнађује.
Није дозвољено лепљење постера, цртежа, текстова и др... на намештају, вратима,
прозорима и зидовима соба већ на за то предвиђеном простору.
ИЗЛАЗАК И ДОЛАЗАК У ДОМ
Ради провере присуства ученика у Дому васпитачи врше прозивку ученика
свaкoг рaднoг дaнa, и то:
 прe пoднe oд 09,00 часова,
 пoслe пoднe oд 15,00 часова и
 увeчe oд 22,00 часа.
Ученици који желе да изађу из Дома у време које је предвиђено за учење, дужни
су да траже дозволу од дежурног васпитача.
Првe рaднe нeдeљe почетка школске године и последње недеље наставне године
( у јуну) у Дому неће бити организованог учења у времену предвиђеном Кућним редом
за учење. И у том периоду ученици могу да оду ван Дома само уз дозволу дежурног
васпитача. Ученици који су добили дозволу дежурног васпитача за излазак из Дома
обавезни су да му се јаве приликом изласка из Дома и при повратку у Дом.
Родитељи су дужни да групног васпитача благовремено, унапред обавесте о
одсусутву ученика из дома радним даном и за ово одсуство преузимају одговорност.
Уколико ученик из оправданих разлога радним даном одсуствује из Дома дужан је да
се, приликом одласка , јави и дежурном васпитачу, без обзира што је родитељ
благовремено обавестио групног васпитача о одсуствовању ученика.
Ученици који су приликом прозивке пријављени за останак викендом у дому, не
могу да одлазе викендом на ноћење ван дома ни уз сагласност родитеља. Родитељ не
може о изласцима и ноћењима ученика, која нису у складу са овим Правилником, да
даје своју сагласност, нити писмено нити усмено.
Ученици – корисници услуга Дома који долазе дан касније од за то одређеног
времена од стране Дома, дужни су неизоставно да се јаве дежурном или групном
васпитачу, који то проверава са родитељима ученика. Уколико се јаве групном
васпитачу, он је у обавези да о изостанку ученика обавести дежурног васпитача, који то
евидентира у књигу дежурства.
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Ученици који одлазе у музичку школу или на вандомске активности (тренинзи,
фолклор и сл.) морају да буду у Дому најкасније до 22,00 часа.
За вандомске активности због којих ученик не може да буде присутан у Дому у
22,00 часа родитељ или законски заступник ученика мора дати писмену изјаву којом
преузима потпуну одговорност за одсуство свог детета из Дома. ( образац изјаве у
прилогу овог акта Обр. 1).
У случају да ученик мора континуирано да излази из Дома за време које је
Кућним редом предвиђено за учење, групни васпитач или дежурни васпитач може
одобрити такво одсуство само ако родитељ или законски заступник ученика поднесе
писмену молбу са образложењем за то одсуство (образац изјаве у прилогу овог акта
Обр. 2).
Улази у Дом се закључавају и откључавају у време које је предвиђено Кућним
редом.
Ученици – корисници услуга Дома су ду дужни да се придржавају распореда
дневних активности.
ПОСЕТЕ УЧЕНИЦИМА ДОМА
Родитељи и старатељи могу да посећују ученике свакодневно уз пријављивање
васпитачу, а посете других лица нису дозвољене у собама ученика, већ само у учионици
у приземљу. Посете се обавезно пријављују дежурном васпитачу
Нису дозвољене посете дечака по собама девојака и посете девојака по собама
дечака.
После 22 сата забрањено је окупљање по собама. Ученицима је забрањено да
преноће у туђој соби и у туђем кревету, изузев викендом. Ученицима није дозвољено
да примају друга лица на преноћиште и боравак. У време ноћног одмора ученици не
смеју да нарушавају мир и тишину у собама и у Дому..
Кретање и задржавање посетиоца у Дому одређује дежурни васпитач.
ЗАБРАНА УНОШЕЊЕ ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА У ДОМ
Забрањено је у Дом уносити и користити електричнер апарате ( продужни кабел,
грејалицу, кувало, кетлер, пеглу за косу, пеглу за рубље и друге електричне апарате ).
Дозвољено је у Дом унети фен за косу, лап – топ и припадајуће пуињаче уз
обавезу да се након коришћења ИСКЉУЧЕ из струје ( извући прикључак из утикача!).
Изузетно се дозвољава коришћење домских грејалица уз придржавање обавезе
ИСКЉУЧИВАЊА након употребе ( извући прикључак из утикача!).
ЗАБРАНА ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА И ЗЛОСТАВЉАЊА У ДОМУ
У Дому су забрањене активности којима се на отворен или прикривен начин
угрожавају, омаловажавају или дискриминишу групе и појединци по било ком основу, а
нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења,
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вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика,
узраста, сексуалне оријентације, психичког или физичког инвалидитета, конституције
или се подстиче на такво понашање.
У Дому је забрањено вређање, насилно понашање и злостављање.
ЗАБРАНА ОРУЖЈА, ЕКСЛОЗИВНИХ И ДРУГИХ МАТЕРИЈАЛА,
ОПОЈНИХ ДРОГА И АЛКОХОЛА У ДОМУ
У Дому није дозвољено држање ,ношење и употреба оружја, односно
експлозивних материја, запаљивих течности и гасова, као и продаја, понуда, киуповина
ради продаје, држање, преношење или посредовање у продаји или куповини или на
други начин неовлашћено стављање у промет, подстрекавање и помагање у употреби
супстанци или препарата који су проглашени за опојне дроге, односно психоактивних
супстанци које се могу употребити у незаконитој производњи опојних дрога, као и
употреба алкохола.
ЗАБРАНА СТРАНАЧКОГ И ВЕРСКОГ ОРГАНИЗОВАЊА И ДЕЛОВАЊА
У ДОМУ
У Дому је забрањено страначко и верско организовање и деловање и коришћење
простора у те сврхе.
Богослужење и верски обреди могу се обављати у Дому само у пригодним
приликама, у складу са законом којим се уређује правни положај цркава и верскх
заједница.

Р А С П О Р Е Д
ДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ
 УСТАЈАЊЕ ..................................................................................
може бити и раније због праксе, нултог часа, екскурзије и сл..
 СПРЕМАЊЕ СОБА, ДОРУЧАК, ОДЛАЗАК У ШКОЛУ .....
 СЛОБОДНО ВРЕМЕ ..................................................................
 УЧЕЊЕ – ВРЕМЕ ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВУ .....................
 РУЧАК, СЛОБОДНО ВРЕМЕ....................................................
 РУЧАК НЕДЕЉОМ ....................................................................
 УЧЕЊЕ – ВРЕМЕ ПРИПРЕМА ЗА НАСТАВУ .....................
 ВЕЧЕРА .......................................................................................
 СЛОБОДНО ВРЕМЕ .................................................................

07,00 час.
од 07,00 до 09,00 час.
од 08,00 до 09,00 час.
од 09,00 до 12,00 час.
од 12,00 до 15,00 час.
од 12,00 до 13,00 час.
од 15,00 до 18,00 час.
од 18,00 до 20,00 час.
од 20,00 до 22,00 час.

У слободно време од 20,00 до 22,00 часа одвијају се предвиђене организоване
договорене активности као и индивидуалне и колективн,е необавезне, слободно
одабране активности ( дружење, учење, излазак у град... ).
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ИЗЛАЗАК У ГРАД СЕ ОДОБРАВА ДО 22,00 ЧАСА.
Дневни ритам
активности предвиђен овим Кућним редом може се
прилагођавати потребама ученика, ако је то договорено са васпитачима и уколико се не
ремете потребе осталих ученика.
Са овим правилима морају се упознати и родитељи и ученици Дома.
НОРМЕ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА
Ученик је дужан да се упозна са Правилма пoнашања (Кућни ред) и распоредом
дневних активности Дома.
Понашање ученика у Дому подразумева учтивост у комуникацији и поштовање
других.
У Дому као ни око зграде Дома ученицима није дозвољено пушење.
Ученици су обавезни да имају лични документ који издаје Дом.

Председник Управног одбора
Милош Маринковић
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