
 

 

  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ 

УЛ. ЈАДРАНСКА ББ 

17530 СУРДУЛИЦА 

ТЕЛ/ФАКС:017/815-950 

ПИБ:100949975 

МАТИЧНИ БРОЈ:07284373 

ДЕЛ.БР.265 од 24. 02. 2020. година 

 

 На основу члана  119. став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања и 

васпитања („Сл. Гласник РС“, бр.88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон и 6/2020), и 

члана 44. став 1, тачка 1) Статута ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, дел.број 228 од 27. 02. 2018. 

године, Школски одбор ОШ „Вук Караџић“ у Сурдулици, на 8. седници одржаној дана 24. 02. 

2020. године, једногласно је донео 
 

А Н Е К С 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ, 

ДЕЛ.БР. 231 ОД 27. 02. 2018. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

 Брише се тачка 13)  члана 22, став 1) у делу Правила који се односи на понашање 

ученика.  

Члан 22, став 1, тачка 13) сада гласи: 

 Ученици су обавезни: 

 13) да за време боравка у школи  носе прописану униформу, и то: мајцу дугих или 

кратких рукава,   боје јоргована за девојчице и сиве боје за дечаке,  са амблемом школе 

(ВК),  као  и џемпер  тегет боје, који је саставни део ђачке униформе тђ. са амблемом 

школе,  у зависности од временских прилика, и сукњице или панталоне тегет боје за 

девојчице и панталоне тегет боје  за дечаке, које су саставни део комплета ђачке 

униформе. У данима када је температура висока,  ученици немају обавезу да носе мајце 

дугих рукава и џемпере,  већ само мајцу кратких рукава.   Преко униформе је забрањено 

носити било који лични одевни предмет који омета  визуелни идентитет Школе. 

 Ученик је у обавези да чува своју униформу, да је не оштећује и не цепа и на тај 

начин нарушава њен  визуелни изглед. 

 

Члан 2. 

 Додаје се после члана 22  нови члан 22 а, који сада гласи: 

 За време трајања часова физичког васпитањаученици су у обавези да се пресвуку, 

скину одевне предмете ђачке униформе, обуку прописану одећу (тренерка, шорц, мајца) за 

извођење часова физичког васпитања и да се одмах након завршетка часа пресвуку и  

поново обуку ђачку униформу. 

 За време ваннаставних активности ученици су у обавези да носе прописану ђачку 

униформу. 



 

 

 За време манифестација, такмичења и других јавних наступа на којима ученици 

представљају Школу, у обаези су да носе ђачку униформу. 

 На екскурзијама, излетима, културним и другим јавним манифестацијама, које се 

одржавају по завршетку наставног дана, ученици нису у обавези да носе ђачку униформу, 

осим ако није другачије договорено одлуком директора. 

 

Члан 3. 

После члана 22 а, додаје се нови члан 22 б, који сада гласи: 

Ученици морају да држе до личне хигијене, као и чистоће ђачких униформи и 

остале  одеће и обуће коју носе на себи.  

                                                            Члан 4. 

 

После члана 22 б, додаје се нови члан 22 ц, који сада гласи: 

У свим случајевима када се ученик/ца не буде придржавао/ла ових правила, 

предметни наставник или учитељ ће ученика/цу удаљити из Школе уз претходни позив и 

долазак родитеља по своје дете да би ученик заменио одећу код куће и уписаће изостанак 

и разлог због којег је ученик изостао, а одељењски старешина или учитељ ће те часове 

водити као неоправдане. 

У случају кршења наведених правила, ученик ће бити  опоменут усмено, а потом и 

писмено опоменут. 

У случају поновљеног кршења родитељ ученика биће обавештен о томе и  позван 

на разговор у Школу. 

У случају учесталог кршења правила, ученик/ца ће бити упућен/а на разговор са 

психолошко-педагошком службом, а биће покренут и васпитно-дисциплински поступак за 

лакшу повреду школских правила у складу са важећим Правилником о понашању 

ученика. 

Члан 5. 

Овај Анекс ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

школе у Наставничкој канцеларији и на веб сајту Школе. 

 

 

 

 

 

У Сурдулици,      Председник Школског одбора 

Дана 24. 02. 2020. године     

       Негован Вучковић, С.Р. 


