
ДОПУНА  

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ 

 

На основу члана 109. став 3. а у вези са чланом 119. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2017 - даље: Закон) и члана 12. Статута установе, бр. 101/2018 од 

14.03.2018.  године,Стручног упутства за организацију и реализацију образовно-васпитног рада у основној 

школи у школској 2020/2021.годинеи Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне 

и средње школе, Школски одбор, на седници одржаној дана 14.09.2020. године, донео је :  

Прву допуни  

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ  

OШ “Шаму Михаљ“ Бечеј 

Опште одредбе 

Члан 1 

 

Врши  се измене и допуне Правила понашања у устанпви у ОШ “Шаму Михаљ“ Бечеј  донета дана 

28.03.2018. године деловодн број 178/2018  и  уређују се правила понашања и међусобни односи ученика, 

родитеља, односно других законских заступника и запослених у установи док траје опасност од ширења 

заразне болести COVID-19. 

Члан 2 

Допуном правилника се односи на : 

Испред члана 7. додаје се нови члан као члан 7.а који глаи: 

Понашање ученика   

Члан 3 

Ученик је обавезан да поштује школска правила и одредбе о кућном реду којима се уређује: 

-улазак у школску зграду и  двориште и боравак у школској згради и дворишту. 

Ношење маски је обавезно : 

- у школском дворишту, приликом окупљања ученика: 

-током трајања непосредног образовно-васпитног рада у затвореном простору и на отвореном простору када 

не постоји одређена физичка дистанца; 



-за време одмора у затвореном простору школе и на отвореном  када не постоји одређена физичка дистанца; 

за веме боравка у комуникационим просторијама школе; 

-и у другим случајевима приликом боравка у затвореном простору школеи на отвореном простору када не 

пстоји одређена физичка дистанца; 

Наведен правила понашања дужни су да поштују  родитеље, односно други законски заступници и 

запослени у установи.  

 

Улаз и излаз ученика из школе   

Испред члана 8. додаје се нови члан као члан 8.а који глаи: 

При уласку у затворени  простор школе врши се дезинфекција руку ученика, запослених и родитеља. 

Родитељи могу да се пријаве дежурном помоћном раднику при уласку у школску зграду и да на отвореном 

простору сачекају да  лице које им је потребно изађе на оворен простор. 

Наведен правила понашања дужни су да поштују  родитеље, односно други законски заступници и 

запослени у установи.  

Члан 3. 

У случају не поштовања прописаних мера сходо се примењују одредбе Правилник о дисциплинској 

одговорности запослених у установи  заведен под бројем 177/2018  од 28.03.2020. године и Правилник о 

васпитно –дисциплинској одговорности ученика основне школе „Шаму Михаљ“ Бечеј број 174/2018 од 

25.04.2018.године.  

Члан 4. 

Испред члана 49. додаје се нови члан као члан 49.а који гласи: 

За спровођење допуне  ових правила  директор школе, ради праћења поштовања прописаних мера одрећује 

одговорно лице за пријављивањ евентуалних случајева непоштовања мера односно за комуникацију са 

надлежним институцијама посебним решењем у коме утврђује све потребне радње везане за извршење 

превентивних мера. 

Члан 5 

Ова правила ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.   

Правила су објављена на огласној табли школе 14.09.2020.године и ступила на снагу 23.09.2020. године. 

Број:578-2/2020   

У Бечеју , дана 14.09.2020. године   

        ПРЕДСЕДНИК ШКОЛСКОГ ОДБОРА   

Фаркаш Едит 

 


