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П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА 

Гимназије „Свети Сава” 

(314/2010 од 13.04.2010; 1763/2013 од 26.12.2013.) 

 

 

 
 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика 
Гимназије „Свети Сава” (у даљем тексту: Правилник) прописују се мере, начин и поступак 
заштите и безбедности ученика Гимназије „Свети Сава”, у Београду, ул. Ресавска бр.58, (у 
даљем тексту: Гимназија) за време боравка у школи и за време извођења свих активности 
које организује Гимназија, начин њиховог спровођења и обавезе свих субјеката Гимназије 
у вези са тим, као и одговорност запослених и ученика за неизвршавање одредаба овог 
Правилника. 
 

Члан 2. 
 

Заштита и безбедност ученика подразумева физичку, здравствено – хигијенску и 
ментално – хигијенску заштиту и безбедност ученика које се обезбеђују у складу са 
ближим условима, облицима, мерама, начину, поступку и смерницама за заштиту и 
безбедност ученика, које прописује министар просвете, на следећим местима: 

- у школској згради и школском дворишту,  

- школским спортским теренима и ближој околини Гимназије, 

- ван школске зграде и школског дворишта, за време остваривања образовно-васпитног 
рада, наставних или ваннаставних активности које организује Гимназија на местима 
где се спроводи одговарајућа школска активност (екскурзија, излет, спортске, културне 
и научне манифестације и друге активности које организује Гимназија). 

 
Члан 3. 

 
На материју коју уређује овај Правилник сходно се примењују одредбе других 

општих аката Гимназије: Правилника о безбедности и здрављу на раду, Правила заштите 
од пожара, Правила понашања у Гимназији, Акт о процени ризика и других аката, чија је 
примена од значаја за остваривање заштите и безбедности ученика. 

 
Члан 4. 

 
Циљ доношења овог Правилника је да се све интересне групе (запослени, 

ученици, родитељи, Савет родитеља, Школски одбор, јединица локалне самоуправе, 
Министарство унутрашњих послова, здравствене службе) на адекватан начин укључе и 
допринесу максималној заштити и безбедности ученика и неговању њиховог физичког, 
менталног здравља и личне сигурности. 
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Члан 5. 
 

Одредбе овог Правилника дужни су да поштују сви запослени у Гимназији, 
ученици, родитељи, односно старатељи ученика (у даљем тексту родитељи), као и 
посетиоци, странке и сл. (у даљем тексту: трећа лица) када се налазе у школској згради, 
школском дворишту или на другом месту на којем се остварује образовно-васпитни рад 
или друга активност у организацији школе.  

 
Члан 6. 

 
Одељенски старешина и предметни наставници у обавези су да у свакодневном 

контакту са ученицима, а нарочито на часовима одељенске заједнице и одељенског 
старешине, ученике упознају са опасностима са којима се могу суочити за време боравка 
у школи и извођења других активности које организује Гимназија, као и са начином 
понашања којим се те опасности могу избећи или отклонити. 

 
Члан 7. 

 
У цињу спровођења овог Правилника Гимназија посвећује нарочито пажњу: 

- забрани дискриминације било које врсте, 

- забрани физичког и психичког насиља, злостављања и занемаривања, 

- стварању материјалних и техничких услова којима се спречавају и онемогућавају 
активности или појаве које могу да угрозе безбедност ученика, 

- мерама превенције, едукације и информисања ученика и родитеља. 

 
2. ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕСПРОВОЂЕЊЕ И НЕПРИДРЖАВАЊЕ МЕРА БЕЗБЕДНОСТИ 

И ЗАШТИТЕ 
 

Члан 8. 
 

За спровођење и надзор мера, начина и поступка заштите и безбедности од стране 
запослених и ученика, одговоран је директор Гимназије. 

 
Члан 9. 

 
Запослени, родитељи и ученици обавезни су да директору, руководиоцима смене, 

секретару Гимназије, дежурном наставнику или другом овлашћеном лицу пријаве сваку 
појаву за коју посумњају да би могла да угрози безбедност ученика.  

Запослени је дужан да директору пријави свако непридржавање мера безбедности 
и понашање ученика и запослених које угрожава безбедност ученика. 

Посебна обавеза директора и руководиоца смене је да повремено, без претходне 
најаве, а најмање једном недељно, проверавају да ли се спроводе мере за остваривање 
заштите и безбедности ученика. 

 
Члан 10. 

 
Неспровођење и непридржавање мера, начина и поступка заштите и безбедности 

од стране запослених, прописаних овим Правилником, сматра се тежом повредом радних 
обавеза.   
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Уколико директор установи да запослени не спроводи или се не придржава мера 
заштите и безбедности ученика, или врши повреду забране, директор привремено 
удаљава запосленог са рада до окончања дисциплинског поступка и покреће 
дисциплински поступак у складу са Законом о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности запослених. Дисциплинска 
одговорност запослених не искључује кривичну и материјалну одговорност. 

 
Члан 11. 

 
Свесно непридржавање правила и мера безбедности од стране ученика, 

прописаних овим Правилником, сматра се тежом повредом обавеза ученика, за коју се 
води васпитно-дисциплински поступак. 

Уколико директор Гимназије установи да се ученик свесно непридржава правила и 
мера безбедности или да врши повреду забране, дужан је да покрене васпитно-
дисциплински поступак против ученика за тежу повреду обавезе ученика, односно 
повреду забране, у складу са Законом и Правилником о правима, обавезама и 
одговорностима ученика. 

 
3. САРАДЊА ШКОЛЕ СА ДРЖАВНИМ И ДРУГИМ ОРГАНИМА 
 

Члан 12. 

Гимназија сарађује са државним органима, органима локалне заједнице и другим 
субјектима и надлежним институцијама са којима је таква сарадња потребна у поступку 
прописивања, обезбеђивања и спровођења мера утврђених овим Правилником, а 
нарочито са: 

- Градском општином Савски венац и Градом Београдом; 

- Надлежним министарством за послове образовања и васпитања; 

- Надлежним министарством за послове саобраћаја; 

- Министарством унутрашњих послова: Полицијска станица Савски Венац, 
Полицијска управа за Град Београд; Управа саобраћајне полиције, 
Ватрогасноспасилачка јединица; 

- Надлежним Центрима за социјални рад; 

- Министарством здравља: Домом здравља Савски венац и другим 
специјализованим здравственим установама (Институт за ментално здравље, 
Батут, Дневна болница за борбу против ПАС-а итд). 

 
Члан 13. 

 
           Градска општина Савски венац координира сарадњу између надлежних државних 
органа Министарства унутрашњих послова и свих школа са територије општине и 
преузима иницијативе у циљу повећања заштите и безбедности ученика на својој 
територији. 

 Директор Гимназије дужан је да редовно присуствује састанцима које организује 
Градска општина Савски венац и Градски секретаријат за образовање поводом 
безбедности и заштите ученика и извештава о стању безбедности у школи, евентуалним 
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проблемима, као и да спроводи договорене мере. У случају спречености директор ће 
овластити друго лице да присуствује састанку. 

 

Члан 14. 
 
            У сарадњи са надлежним министарством за послове образовања Гимназија се 
стара да сви облици васпитно – образовног рада теку без застоја и проблема, као и да 
свеукупни односи ученика и наставника буду такви да ученици Гимназије буду заштићени 
од свих облика дискриминације и насиља. 
  

Члан 15. 
         

Преко Градског секретаријата за саобраћај, Гимназија се стара да саобраћајна 
сигнализација у околини школе буде постављена на начин на који ће се обезбедити 
максимална безбедност ученика приликом доласка и одласка из школе, као и да улаз, 
односно капија Гимназије, буде безбедна за пролазак ученика.  

Због уског пролаза испред школе, Гимназија ће настојати да простор испред капије 
за пешаке на улазу у школу не буде у систему јавног паркирања. 
 

Члан 16. 
 

Сарадња са Министарством унутрашњих послова одвија се првенствено кроз 
присуство школског полицајца у току дана, као и свакодневни обилазак Гимназије и 
околине од стране патрола Полицијске станице Савски Венац, ради контролисања услова 
за несметан рад школе и спречавања настанка потенцијалних проблема. 

Гимназија такође остварује сарадњу са Полицијском станицом Савски Венац и по 
питању обезбеђења школских прослава и других ваннаставних активности. Гимназија је 
дужна да свако организовање прославе или сличног окупљања већег броја ученика у 
школи пријави Полицијској станици Савски Венац са обавештењем о датуму одржавања и 
времену трајања и да обезбеди дежурство наставника и техничког особља. 

             У време ваннаставних активности везаних за Гимназију које се изводе ван школе 
(екскурзије, излети, студијска путовања и сл.), Гимназија је у обавези да МУП-у 
благовремено пријави свако путовање ученика, како би радници МУП-а обавили преглед 
ангажованих аутобуса и старали се о безбедности ученика за време трајања путовања 
ако се одвија у земљи. 

Директор школе дужан је да Полицијској станици Савски Венац најави одржавање 
међушколских спортских манифестација најмање три дана пре дана одржавања. 

Од надлежних органа Управе саобраћајне полиције школа ће тражити да се 
обезбеди појачана контрола саобраћајница у околини Гимназије. 

 
Члан 17. 

 
Гимназија редовно сарађује са Домом здравља Савски венац, као и другим 

установама које се баве здравственом превенцијом и заштитом. 

Уколико постоји основана сумња да је здравствена безбедност ученика нарушена 
или угрожена, педагог и психолог Гимназије, као и директор, имају право и обавезу да 
родитељу ученика скрену пажњу на могућу опасност и саветују родитеља да обави 
додатне анализе и прегледе. Поред тога, запослени у школи имају обавезу сарадње, 
помоћи и учешћа у раду тих установа на њихов захтев, а у циљу пружања помоћи 
ученику. 
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Родитељ је у обавези да обавести школу о учињеним корацима по том питању, 
ради безбедности како тог ученика, тако и свих других ученика у школи. 

Гимназија организује и омогућава различите едукације, предавања и акције које 
спроводе здравствене установе, а које имају за циљ бригу о здрављу ученика и промоцију 
здравих стилова живота.  

 
 

3. САРАДЊА ШКОЛЕ СА РОДИТЕЉИМА 
 

Члан 18. 
 

Одељенски старешина дужан је да води уредну евиденцију о ученицима која 
садржи: адресу, кућни број телефона и број мобилног телефона родитеља. 

Одељенски старешина остварује увид у породичне прилике ученика. 

 

Члан 18а. 
 

Уколико родитељи благовремено не обавесте Гимназију о разлогу изостанка 
ученика, одељењски старешина дужан је да успостави контакт са родитељима и утврди 
разлог изостајања ученика, а ако не успе да оствари контакт са родитељима у року од 15 
дана од дана почетка изостајања, дужан је да обавести директора и стручног сарадника о 
томе. 

Уколико ученик дуже од 15 дана не похађа наставу, а Гимназија не може да 
успостави контакт са родитељима или старатељима ученика, са насталом ситуацијом 
Гимназија ће упознати Центар за социјални рад са општине са које је ученик у циљу 
предузимања законских мера и спречавања ситуације у којој би се ученик налазио без 
заштите и надзора. 

 
Члан 19. 

 
Одељенски старешина у сарадњи са педагошко – психолошком службом дужан је 

да обавести родитеље ученика о променама које су уочене у понашању ученика, а које 
указују на могућност угрожавања здравља и безбедности ученика. 

Када се уоче промене у понашању и учењу ученика и у случају констатације да 
постоји недовољна брига и надзор у породици, или на други начин угрожавање развоја 
ученика директор тј. стручна служба се обраћа надлежном Центру за социјални рад где 
ученик станује, у циљу предузимања мера ради пружања помоћи ученику.  

Стручна служба и одељењски старешина обавезни су да међусобно сарађују у 
решавању сваког појединачног случаја и да све информације чувају као професионалну 
тајну. 

     
Члан 19а. 

 
Савет родитеља разматра и прати услове за безбедност и заштиту деце и ученика 

и учествује у поступку прописивања мера из овог Правилника.  
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4. ФИЗИЧКА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА 
 

Члан 20. 
 

Гимназија је дужна да обезбеди физичку заштиту и безбедност ученика за време 
остваривања образовно-васпитног рада у Гимназији и школском дворишту и за време 
активности које школа организује ван свог седишта. 

Гимназија предузима мере превенције, едукације и информисање ученика и 
родитеља и обавештава надлежне државне органе и сарађује са њима у циљу 
спречавања угрожавања физичког и психичког интегритета ученика у школи и околини.  

Ради личне заштите и безбедности ученик је дужан да се придржава прописаних 
мера и ван школе, на било ком месту на ком се налази. 
 

Члан 21. 
 

У циљу физичке заштите и безбедности ученика, Гимназија предузима следеће 
мере: 
 

1) свакодевнo присуство школског полицајца; 

2) ангажовање школског обезбеђења; 

3) видео надзор школе и школског дворишта; 

4) осигурање ученика; 

5) сарадњу са родитељима ученика и Саветом родитеља; 

6) дежурство наставника, стручних сарадника,пoмоћно-техничког особља и ученика; 

7) обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, струјног удара, поплава, удара 
грома и других елементарних непогода које могу угрозити безбедност ученика 
Гимназије; 

8) друге мере и циљу заштите и безбедности ученика, утврђене Законом и општим 
актом Гимназије. 

 
Школски полицајац 

 
Члан 22. 

 
Школски полицајац обавља послове и задатке у складу са правилима службе 

Министарства унутрашњих послова, а између осталог: 
 

 Прати понашање ученика, почетак и завршетак наставе, за време великих одмора 
и између смена,  

 Уочава и удаљава из школског дворишта и објекта Гимназије лица које без 
оправданог разлога бораве у Гимназији, 

 Предузима мере прописане законом у циљу сузбијања малолетничке 
делинквенције, 

 Обавештава надлежне органе о нарушавању јавног реда и мира или извршеним 
кривичним делима, 

 Сарађује са надлежним школским органима по питањима из његове надлежности, 

 Ради на спречавању и ширењу употребе наркотичких средстава и алкохола, 
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 Обилази угоститељске објекте у околини Гимназије и контролише да ли се служе 
алкохолна пића малолетним или видно пијаним лицима, 

 Уочава сумњива понашања лица у околини школе, а која би могла угрозити 
безбедност ученика. 

 
Школски полицајац остварује, заједно са директором Гимназије, сарадњу са 

надлежном службом полиције за малолетничку делинквенцију и одсеком за превенцију 
при одељењу за сузбијање наркотика, којима се пријављује свака ситуација у Гимназији 
или у понашању ученика која може довести до делинквентног понашања, како би се 
спречила на време и тиме остварила безбедност других ученика Гимназије.  

 
 

Школско обезбеђење 
 

Члан 23. 
 

У циљу заштите и подизања опште безбедности ученика и имовине Гимназије, 
Савет родитеља доноси одлуку о ангажовању посебног школског обезбеђења које плаћају 
родитељи, док се не буду обезбедила средства од надлежних органа локалне 
самоуправе. 

Савет родитеља доноси одлуку о дужини ангажовања обезбеђења у току дана - да 
ли ће бити само преко дана или 24 часа, као и о радницима који ће обављати тај посао. 
На одлуку о ангажовању школског обезбеђења, условима и избору агенције сагласност 
даје Школски одбор. 

Радници који се ангажују на пословима обезбеђења Гимназије могу бити само 
бивши радници полиције или војске. 

 
Члан 24. 

 
Дужности школског обезбеђења су: 

- да обезбеђују лица у школи и  старају о безбедности и заштити имовине школе, 

- да преко дана, а нарочито у току ноћи, обилазе и чувају школско двориште и 
школу, 

- да врши контролу улаза у Гимназију и старају се о томе да за време трајања 
часа улазна врата Гимназије буду под сталним надзором, 

- да омогуће безбедан улазак и излазак ученика из школе, 

- да евидентирају сва страна лица у Гимназији, 

- да остварују сaрадњу са школским полицајцем, по питању надлежности из 
домена малолетничке деликвенције, 

- да континуирано надгледају школу и двориште школе видео надзором, 

- да уоче и удаље из школског дворишта и објекта школе лица које без 
оправданог разлога бораве у школи, 

- да све сумњиве радње од стране ученика или других лица пријаве школском 
полицајцу, 

- да ако примете нешто атипично у понашању ученика што би указало на 
злоупотребу ПАС и понашајне проблеме о томе обавесте психолога и 
директора, 
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- да воде рачуна о безбедном кретању аутомобила у дворишту школе и о уласку и 
изласку аутомобила кроз капију, 

- да се у случају неких радова у школи старају да радници обављају радове на 
начин да се не ремети безбедност ученика, 

- да се у време викенда и у време када домар није у школи постарају да испред 
капије школе буде очишћен снег и посута со, 

- да увече упале светло, као и да закључају школу након одласка ученика и 
радника, а ујутро да откључају и угасе светло, 

- да за време малих одмора дежурају у дворишту школе. 
 

Видео надзор 
 

Члан 25. 
 

Двориште и унутрашњост Гимназије налазе се под видео надзором. Видео надзор 
Гимназије спроводе и контролишу радници обезбеђења и школски полицајац. 

У Гимназији је постављено 16 камера и то: на приземљу две камере, од тога једна 
која контролише улаз у школу, на сваком спрату по две камере, у сутерену једна камера 
која је усмерена ка кабинетима информатике и друга ка улазу у салу и свлачионицама, 
једна камера у сали, 5 камера у дворишту школе усмерених ка библиотеци, ка ђачкој 
пекари, ка рукометном терену, ка путу који води ка школи и ка улазу у школу. 

Радници обезбеђења дужни су да се старају да видео надзор функционише 
технички исправно и да пријаве домару сваки евентуални квар како би се на време 
отклонио.  

Осигурање ученика 
 

Члан 26. 
 

Гимназија је у обавези да на почетку сваке школске године упозна родитеље са 
могућношћу осигурања ученика од последица несрећног случаја (незгоде) које се могу 
евентуално десити и са условима под којима се врши осигурање. 

Гимназија је у обавези да, уколико постоји заинтересованост родитеља, буде 
посредник између њих и осигуравајуће компаније, како би родитељ, уплатом премије 
осигурања, омогућио свом детету заштиту од свих ризика у свакодневном животу (у 
школи, код куће, на путу, ескурзији, летовању и сл.). 

 
Члан 27. 

 
Гимназија ће на Савету родитеља упознати родитеље са приспелим понудама за 

осигурање ученика и посредоваће између њих и осигуравајуће компаније за коју се они 
определе. 

 
Обезбеђење улаза у школу 

 
Члан 28. 

 
Улазак у школску зграду за ученике је из школског дворишта.  

Чекаоница за пријем родитеља и других странака је хол испред зборнице и ходник 
испред канцеларија секретара и стручних сарадника. 

Родитељима и другим лицима која долазе у Гимназију забрањено је кретање по 
школи, сем у случају када их дежурни ученик упути у просторију за пријем родитеља, 
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односно другу просторију у школи или добију дозволу од стране радника обезбеђења, 
дежурног наставника или управе школе.  

Забрањено је уношење у Гимназију оружја, оруђа и других средстава којима се 
може угрозити безбедност и живот ученика и особља школе, односно, нанети штета 
школској и личној имовини. Овлашћена лица могу носити оружје у складу са правилима 
њихове службе.  

 
Члан 29. 

 
За време трајања наставе и других активности, стално су откључана само главна 

улазна врата Гимназије и капија на улазу у Ресавској улици која води у школско 
двориште. У току летњих месеци могу да буду откључана и споредна врата за улаз у 
Гимназију. 

За откључавање капије на школском дворишту и улазних врата овлашћени су 
домар, директор и радници обезбеђења.  

Радници обезбеђења откључавају улаз у Гимназију ујутро у 06.30 часова, a 
закључавају увече када се заврше све школске активности. 

Када се у Гимназији не изводи настава и друге активности улазна врата на 
школској згради су закључана. 

 
Члан 30. 

 
            Дежурни ученик или радници обезбеђења дужни су да странке и посетиоце са 
стране легитимишу и задрже личну карту док траје посета.  

Странка на улазу оставља личну карту, осим за време родитељских састанака, 
када се о томе стара одељенски старешина. О одржавању родитељског састанка 
одељенски старешина обавештава претходно раднике обезбеђења и истиче на видном 
месту обавештење о истом. 

Ученик Гимназије дужан је да пријави раднику обезбеђења долазак ученика у 
посету из других школа. 

Родитељи или друге странке не смеју да због приватних послова улазе у учионицу 
или на час, а у случају неодложне потребе ученика ће са часа позвати дежурни 
наставници,  руководилац смене или педагог или психолог. 

 
Члан 31. 

 
Уколико радници обезбеђења, школски полицајац или дежурни наставник примете 

да је родитељ или странка која долази у Гимназију под дејством алкохола или наркотика 
биће јој забрањен улазак у Гимназију, а радници обезбеђења ће је испратити из школског 
дворишта. 

Директор гимназије ће запосленог који дође на посао под дејством алкохола или 
наркотика суспендовати са рада тренутно и удаљити из школе. 

Уколико се установи да је ученик дошао у школу под дејством алкохола позваће се 
родитељи ученика и тражити да дођу по њега, односно ученик ће бити упућен у хитну 
помоћ по потреби. 
 

Члан 32. 
 

У циљу опште безбедности ученика одељенски старешина има право да прегледа 
ученика и његове ствари у случају да постоји сумња да је ученик присвојио туђу ствар или 
да поседује средства која могу да угрозе његову безбедност и здравље или безбедност и 
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здравље других ученика, уз поштовање достојанства ученика. Исто важи и када су 
ученици на екскурзијама или другим активностима које организује школа ван Гимназије. 

При вршењу прегледа мора бити присутан још најмање један наставник, стручни 
сарадник или школски полицајац.  

 
Школско двориште 

 
Члан 33. 

 
Двориште школе мора бити уређено на начин да ученици могу да се крећу 

слободно, без препрека, рупа, испупчења или других површинских неправилности које 
могу да угрозе безбедност ученика. 

У дворишту школе забрањено је бацање или шутирање лопте, бацање леденица, 
као и грудвање снегом ван ограђеног дела. 

За време снежних падавина улаз у школу и двориште школе морају бити очишћени 
од снега и леда и посута со, о чему се стара домар. 

Гимназија је дужна да обезбеди довољан број канти за смеће у дворишту школе.  
Гимназија ће покушати да обезбеди канте за наменско одвајање смећа. 

 
Члан 34. 

 
Ученици не смеју да напуштају школско двориште за време малих одмора (одмор 

од 5 минута). 

За време великих одмора радници обезбеђења, школски полицајац и дежурни 
наставник дужни су да буду у дворишту Гимназије. 

 
Паркирање у дворишту школе 

 
Члан 35. 

 
Паркирање аутомобила у дворишту школе може да се изводи само уз надзор 

радника обезбеђења на начин којим се обезбеђује несметано и безбедно кретање 
ученика и запослених. Капију  за аутомобиле откључава и закључава радник обезбеђења. 

Паркирање у дворишту Гимназије дозвољено је на 6 паркинг места поред 
котларнице Гимназије и 4 паркинг места поред ограде уз спортски терен и то за запослене 
у Гимназији и лица са којима Гимназија остварује сарадњу. 

Ученици не могу да паркирају своје аутомобиле у дворишту Гимназије. 
 

Коришћење спортских терена 
 

Члан 36. 
 

Ученици Гимназије спортске терене користе за извођење наставе физичког 
васпитања.  

За време коришћења спортских терена на часовима физичког васпитања 
наставник физичког васпитања дужан је да води рачуна да ученици буду под сталним 
надзором.  

Ученици Гимназије могу спортске терене да користе и ван наставе у складу са 
њиховом наменом и дужни су да се старају о њиховој безбедној употреби.  
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Врата која воде на рукометни спортски терен се откључавају само за време 
наставе физичког васпитања о чему се старају наставници физичког васпитања. 

 
Члан 37. 

 
Спортски терени могу да се користе и од стране лица које нису ученици Гимназије 

уз уредно пријављивање раднику обезбеђења и уз његову дозволу. Радник обезбеђења 
дужан је да прати њихово понашање и уколико постоје проблеми удаљи их из дворишта 
школе.  

Терени могу да се користе само у складу са својом наменом и то : 

- радним даном када сви ученици Гимназије напусте школско двориште од 
20.00-22.00 часа, 

- у време викенда суботом од 12.00.-22.00.и недељом од 10.00-22.00. часа, 

- за време распуста од 10.00 -22.00. часа. 

Терене не могу да користе трећа лица у време када се у Гимназији изводи настава 
или други облици образовно-васпитног рада. 
 

Дежурство у школи 
 

Члан 38.  
 

Гимназија је дужна да за време наставе и других активности у школи и дворишту 
организује дежурство у складу са овим Правилником и Правилима понашања у Гимназији. 

У Гимназији се води књига дежурства. 
 

Члан 39. 
 

Дежурство у Гимназији изводе дежурни наставници, стручни сарадници, ученици, 
руководиоци смене и помоћно – техничко особље, у складу са процесом наставе. 

Дежурство почиње 15 минута пре почетка наставе, а завршава се 15 минута након 
завршетка последњег часа. 

                                                             
Члан 40. 

 
Гимназија ради у две смене и сваког дана има 5 дежурних наставника, а сменом 

руководи руководилац смене. По један наставник дежура за време свих одмора, на 
сваком спрату и један у дворишту.  
 

Члан 41. 
 

Дежурни наставници и стручни сарадници за време дежурства дужни су да: 

- за време малих и великих одмора дежурају на месту на којем су распоређени, 
старају се о реду, миру, дисциплини и безбедности ученика на ходнику, у 
учионицама или дворишту, 

- се постарају да када звони за почетак часа ученици уђу у учионице, 

- се постарају да за време великих одмора редари проветре учионице, 

- се постарају да ученици не пуше на ходнику, у учионицама или санитарним 
просторијама, 

- пријаве евентуалну штету која се деси за време дежурства. 
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Дежурни наставник одлази на место дежурства одмах, а са места дежурства када 
уђу сви наставници у своје учионице. 

 
Члан 42. 

 
Руководилац смене обавезан је да на посао дође 15 минута пре почетка наставе и 

води рачуна о благовременом почетку наставе. Руководилац смене нарочито је дужан да 
се постара да на звук звона професори крену на час.  

У случају недоласка неког наставника у Гимназију, руководилац смене обавештава 
управу Гимназије, како би се предузеле мере за обезбеђење замене, координира рад 
дежурних наставника, решава евентуалне конфликте међу ученицима и брине о њиховој 
општој безбедности у Гимназији. Све промене уписује у књигу дежурства и о томе 
обавештава директора Гимназије. 
 

Члан 43. 
 

              Дежурни наставници или стручни сарадници обавезни су да на дежурство дођу 15 
минута пре почетка наставе, да се јаве руководиоцу смене, обављају дежурство у делу 
Гимназије предвиђеном распоредом дежурства и о свим уоченим променама 
обавештавају руководиоца смене, извршавају његове налоге и омогућују безбедан улазак 
и излазак ученика из Гимназије. 
 

Члан 44. 
 

Руководилац смене, директор, стручни сарадник или одељенски старешина дужни 
су да ученике који стоје на ходнику за време часа уведу на час. 
                

Члан 45. 
 

Сви наставници на крају смене, односно наставе, напуштају учионицу (кабинет) тек 
пошто из ње испрате све ученике. 

Наставник који организује допунски час или неке друге активности, дужан је да 
брине о боравку ученика од почетка до краја ових активности. 

 
Члан 46. 

 
Директор школе одговоран је за израду распореда дежурства и контролу његовог 

извршења. 
 

Члан 47. 
 

Ученици су дужни да се старају о својој личној имовини и да је не остављају без 
надзора. 

Члан 48. 
 
            Спремачице помажу у раду дежурним наставницима, дежурају на месту где су 
распоређене и не удаљавају се са њега без дозволе директора или руководиоца смене.  

 Спремачице дежурају и за време наставе и дужне су да о сваком проблему који се 
појави у време одржавања часова и о сваком понашању ученика које нарушава њихову 
заштиту и безбедност, односно безбедност других лица обавесте руководиоца смене или 
директора Гимназије. 

У сарадњи са дежурним наставницима и радницима обезбеђења спремачице су 
дужне да прате кретање страних лица у школској згради. 
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Члан 49. 
 

Дежурни ученици су дужни да најкасније 10 минута пре почетка смене буду на 
месту дежурства. 

Дежурни ученици су дужни да не напуштају место дежурства без претходне 
дозволе дежурног наставника, директора или руководиоца смене. 

Дежурни ученици дужни су да обавесте дежурног наставника или руководиоца 
смене уколико примете да се неко од ученика не придржава мера заштите и безбедности. 

Дежурни ученици су дужни да са понашају у складу са овим правилима, културно 
се опходе са свим ученицима и запосленима, као и странкама. 

Дежурни ученици имају право на дневни одмор од 20 минута у договору са 
руководиоцем смене. 

Члан 50. 

Понашање ученика пре, за време и после одржавања наставе и других активности 
у школи, улаз и излаз из школе, дежурства, односи са другим ученицима и запосленима и 
друга права, обавезе и одговорности ученика које се односе на њихово понашање, ближе 
се уређују Правилима понашања и Правилником о правима, обавезама и одговорностима 
ученика. 

Обавезе дежурних наставника пре почетка наставе, за време одмора и након 
завршетка наставе, за време боравка ученика у школи, ближе се уређују Правилима 
понашања. 

Обавезе одељенских старешина, наставника и свих запослених, као и родитеља за 
време боравка у школи и пријем и кретање лица која долазе у школу, забрана пушења и 
друге ствари од значаја за безбедност ученика ближе су уређени Правилима понашања. 

Мере безбедности у кабинетима  
 

Члан 51. 
 

Наставник који изводи наставу у кабинетима дужан је да се придржава свих мера 
безбедности и заштите на раду и омогући безбедан боравак ученика у наведеним 
просторијама. 

Наставник је дужан да се стара о исправности наставних средстава и да пријави 
домару Гимназије сваку техничку неисправност наставног средства, као и да неисправно 
наставно средство одложи и не користи док се не поправи у складу са прописима. 

 
Члан 52. 

 
Улазак у кабинете хемије, биологије, физике и информатике ученицима је 

дозвољен само уз присуство наставника и боравак ученика у њима мора бити под 
сталним надзором наставника. 

У кабинетима хемије, биологије и физике опасне материје морају бити 
складиштене у специјалним ормарима и видно обележене налепницом. Рад са опасним 
материјама спроводи се искључиво уз надзор наставника уз одговарајућу физичку 
заштиту (рукавице, наочаре и сл.). 

Боце са плином које се налазе у кабинету отварају и затварају наставници и рад са 
њима врши се под директном контролом наставника. 
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У свим просторијама где постоји опасност од пожара морају се поставити видни 
натписи о забрани употребе шибица, упаљача, пушења и употребе отворене ватре у било 
ком облику. 

За кабинете физике, хемије и биологије мора се обезбедити један противпожарни 
апарат. 

Радни столови у кабинетима морају бити постављени тако да улаз и излаз, 
односно пролази могу у свако доба несметано да се користе, а нарочито да обезбеђују 
брзи излазак ученика и запослених у случају пожара, експлозије или друге незгоде у вези 
са пожаром.  

У кабинетима се мора вршити проветравање, о чему се стара наставник.  

У свакој просторији мора се поставити - уградити вентилатор, који се обавезно 
укључује за време одмора између часова, а по потреби и ако то врста вежбе дозвољава, 
и за време наставе. О укључивању вентилатора брине наставник.  

После завршене наставе морају се искључити односно затворити сви пламеници, 
штедњаци, боце гаса, као и сви други грејни уређаји са усијаним површинама или који 
варниче и могу да изазову пожар или експлозију.  

Грејни уређаји и друга грејна тела на чврсто и течно гориво могу се користити само 
ако су технички исправни и ако имају одговарајући технички исправан прикључак, односно 
извод. О исправности грејних уређаја стара се наставник и домар.  

 
Члан 53. 

 
Наставник који изводи наставу физичког васпитања дужан је да се придржава свих 

законом прописаних мера безбедности за наставу физичког васпитања.  

За време наставе физичког васпитања ученици морају бити под сталним надзором. 

Наставник који изводи наставу физичког васпитања дужан је да закључа улазна 
врата на ходнику испред свлачионица на почетку сваког часа и да их откључа на крају 
часа ради безбедности ученика. 

Гимназија је дужна да омогући наставу физичког васпитања на спортским 
теренима без присуства страних лица. 

 Уколико процени да на спортском терену настава физичког васпитања није 
безбедна наставник је дужан о томе обавестити директора и упутити ученике на друго 
место за извођење наставе физичког васпитања. 

 
Заштита од поплава, пожара, удара грома и других елементарних непогода 

 
Члан 54. 

 
Домар je дужан да сваког дана пре почетка рада Гимназије изврши преглед свих 

просторија и увери се у исправност инсталација и постојање услова за несметани рад 
Гимназије. Уколико примети неке неисправности дужан је да их отклони, а ако није у 
стању да то сам учини, дужан је да одмах обавести директора школе или службу 
надлежну за те послове.  

Домар je дужан да се стара о исправности и употребљивости ватрогасних уређаја, 
опреме и средстава намењених за гашење пожара, као и да се она налазе увек на 
одређеном месту.  

Домар je дужан да у току рада стално води рачуна да се не изазове пожар и да се 
придржава одговарајућих прописа о раду уређаја које користи. 
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Домар је обавезан да после завршеног рада, пре напуштања зграде, обиђе све 
просторије да се увери да не постоје опасности и да отклони евентуалне опасности које 
би могле да проузрокују пожар, експлозију или неку другу несрећу (искључи електро-
уређаје, нарочито техничке, уклони запаљиве течности и други лако запаљиви материјал).  

 
Члан 55. 

 
У циљу заштите деце и запослених у Гимназији се спроводе мере заштите од 

пожара предвиђене законом, а које подразумевају обезбеђеност Гимназије довољним 
бројем ватрогасних апарата, обуку запослених за руковање уређајима, опремом и 
средствима намењеним за гашење пожара, понашање у случају опасности,  спасавање 
људи и имовине и редовну контролу обучености запослених, у сарадњи са Управом 
противпожарне полиције и Ватрогасним друштвом.  

Директор школе дужан је да сваком запосленом који заснива радни однос омогући 
упознавање с прописима и мерама заштите од пожара.  

 
Члан 56. 

 
Сви запослени су упознати са одредбама Правила заштите од пожара и обавезни 

су да га примењују, одговорни су за спровођење противпожарних мера и дужни су да их 
се придржавају и спречавају да дође до избијања пожара, а нарочито да:  

- се упознају са пожарним опасностима и да стално спроводе мере за заштиту од 
пожара,  

- када примете пожар, најхитније обавесте руководиоца смене или дежурног 
наставника,  

- учествују у гашењу пожара. 
 
Неспровођење, непридржавање и неизвршавање прописаних противпожарних 

мера сматра се повредом радне обавезе. Дисциплинска одговорност запослених не 
искључује материјалну и кривичну одговорност.  

 
Члан 57. 

 
Гимназија је у обавези да врши редовну контролу громобранске инсталације од 

стране овлашћених организација и да поседује уредну документацију о томе.  

Евентуалне недостатке ће отклањати у најкраћем могућем року у сарадњи са 
Градским секретаријатом за образовање. 

 
Члан 58. 

 
Домар Гимназије је одговоран за то да сва водоводна и електро инсталација 

функционише нормално, па је у том циљу обавезан да у најкраћем могућем року отклања 
мање кварове на инсталацијама. За санирање већих кварова ће се постарати, у сарадњи 
са директором и секретаром Гимназије, да се ангажује одговарајућа служба. 
 
5. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА НА ЕКСКУРЗИЈАМА, ИЗЛЕТИМА И 

ДРУГИМ АКТИВНОСТИМА ВАН ШКОЛЕ, У ОРГАНИЗАЦИЈИ ШКОЛЕ  
 

Члан 59. 
 

У циљу заштите ученика током извођења школских екскурзија или излета Школа 
предузима следеће мере заштите:  
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1. организује екскурзију и излет, као облик ваннаставне факултативне активности 
на основу законских одредби и правилника о наставном плану и програму за 
гимназије у делу који се односи на организовање екскурзија и излета, уз 
сагласност родитеља ученика и Савета родитеља, 

2. пре поласка ученика на пут, Гимназија писмено обавештава Управу саобраћајне 
полиције о времену поласка аутобуса, како би они пре поласка на пут били 
прегледани, да би се констатовала њихова исправност, 

3. у случају било какве неисправности аутобуса директор ће обуставити путовање 
док се не обезбеде исправни аутобуси, 

4. за сваку екскурзију ван земље или у земљи у местима где не постоји 
организована здравствена служба, ангажује се један лекар који може бити 
педијатар или лекар оспособљен да пружа неодложну медицинску помоћ - 
анестезиолог, хирург или лекар хитне помоћи, 

5. пре екскурзије ученици прибављају здравствени лист, 

6. ученици на екскурзијама у иностранству морају имати путно осигурање, 

7. на екскурзији се организује дежурство наставника и ученика, 

8. све дневне активности морају се завршити до 24 часа, 

9. у циљу безбедности и заштите ученика, а у оквиру појачаног васпитног рада 
наставничко веће може поједином ученику који се не понаша у складу са 
Правилима понашања у школи или који се не придржава мера безбедности и 
заштите да не дозволи одлазак на екскурзију, 

10. на екскурзији је забрањено пушење, конзумирање алкохола и наркотика, 

11. смештај ученика на екскурзији мора се обезбедити само у објектима који 
испуњавају услове за извођење ових облика образовно-васпитног рада. 

 
Све наведене мере заштите из става 1. овог члана примењују се и у случају када се 

изводе студијска или друга путовања у организацији школе у којима су актери ученици 
школе. 

 
Члан 60. 

 
Када Гимназија организовано учествује у активностима као што су кросеви, 

такмичења или друге научне, културне и спортске манифестације, обавезно се мора 
сачинити списак учесника и задужити наставник који ће се старати о безбедности ученика 
на одговарајућој манифестацији.  

 
Члан 61. 

 
Мере заштите ученика током извођења школских екскурзија и других активности 

Гимназије, Гимназија спроводи у сарадњи са Министарством унутрашњих послова, 
туристичком агенцијом која изводи екскурзију и организатором манифестације на којој 
учествују ученици. 

Члан 62. 
 

 Уколико се у оквиру слободних и ваннаставних активности остварује путовање 
ученика у земљи или иностранству, које не организује, већ само реализује Гимназија, 
(Сремуш, путовања са УНЕСКО - м, УНИЦЕФ -ом и сл.) родитељи морају дати писмену 
сагласност на учествовање њиховог детета у тој активности, као и изјаву да су упознати 
са програмом и начином реализације. Наставник је дужан да достави списак ученика и 
сагласности родитеља пре путовања. 
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 У случају када Гимназија није организатор путовања већ само учесник одговорност 
за безбедност ученика сносе организатори путовања и наставник задужен за реализацију, 
о чему родитељи морају бити обавештени. 
 
 
6. ЗДРАВСТВЕНО - ХИГИЈЕНСКА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА И МЕРЕ 

ЗАШТИТЕ 
 

 

Члан 63.  
 

У циљу заштите и безбедности ученика Гимназија остварује здравствено – 
хигијенску заштиту и безбедност ученика и предузима следеће мере:  

- редовно одржавање хигијене свих школских просторија (учионица, ходника, 
тоалета, сале за физичко васпитање, библиотеке), у складу са санитарно-
хигијенским прописима и мерама, као и школског дворишта, 

- адекватна осветљеност школског простора и учионице и других места где се 
одржава настава у складу са прописаним техничким стандардима, 

- обезбеђује довољан број корпи за отпатке по школској згради и у дворишту 
Гимназије, 

- истиче знак забране пушења у Гимназији, 

- спроводи редовне систематске прегледе ученика, 

- поступа по мерама надлежних органа наложеним у складу са прописима у области 
здравства, 

- у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање 
обавештава родитеља, предузима хитне мере уколико су неопходне и сарађује са 
школским лекаром и надлежним здравственим институцијама, 

- обучава лица за указивање прве помоћи у складу са законом, 

- дужна је да обезбеди на видном месту опремљено сандуче за прву помоћ и његову 
доступност свим запосленим у школи у обе смене, 

- ради на стицању и развијању свести о потреби одржавања здравља и заштите 
природе и човекове средине и перманентну едукацију ученика о заштити 
задравља,  

- остале активности у циљу заштите здравља ученика.  
 

Члан 64. 
 

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од повреда, Школа: 

- обезбеђује набавку и коришћење школског намештаја, наставних и других 
средстава који су безбедни за употребу и одговарају психофизичким својствима 
ученика,  

- примењује стандарде и нормативе који се односе на школски простор, број ученика 
у одељењу и друге услове за обављање делатности, 

- обезбеђује стални надзор наставника или стручног сарадника за време рада на 
уређајима или с предметима који могу изазвати повреду, као и за време извођења 
активности које представљају потенцијалну опасност за настанак повреде. 
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Члан 65. 

 
У случајевима када ученику позли у току боравка у школи, или се ученик повреди, 

предметни или дежурни наставник је дужан да одмах позове хитну помоћ и обавести 
родитеља и да после тога позове присутног наставника биологије или физичког 
васпитања, да буду поред ученика док здравствене службе не стигну. 

 
Члан 66. 

 
Наставно особље је дужно да васпитно утиче на ђаке како би својим понашањем 

омогућили спровођење ових мера заштите. 
 

Члан 67. 
 

Ученици су дужни: 

- да брину о чистоћи учионица (бацају отпатке само у канте за смеће, брину о цвећу 
у учионици, проветравају учионицу за време одмора), 

- у школу долазе у чистој обући и одећи, 

- да поштују рад техничког особља, 

- да ученичке тоалете користе према њиховој намени, посебно је забрањено 
онемогућавање других ученика да користе просторије тоалета, 

- да не жврљају по зидовима школских просторија и Гимназије. 
 

Члан 68. 
 

Ученицима је строго забрањено пушење у школском простору и дворишту, као и 
онемогућавање коришћења санитарних просторија другим ученицима. 
 

Члан 69. 
 

Родитељи су дужни: 

- да васпитавају децу да је хигијена уопште, па тако и у школској згради и дворишту, 
важан услов очувања здравља; 

- да се одазову на позив здравствене службе, ако здравствено стање детета 
представља претњу здравственом стању остале деце; 

- да предузму све мере да се спречи зараза (нпр. у случају вашки, бактеријских, 
вирусних и других инфекција...); 

- да благовремено обавесте разредног старешину уколико дете има болест која 
може да утиче на одвијање наставног процеса. 
 

Члан 70. 
 

Обавеза родитеља је да ученика, чије је здравствено стање такво да може да 
представља опасност за друге ученике и запослене, одведу на одговарајући здравствени 
преглед и не шаљу га на наставу и друге активности које организује Школа, док не добије 
одговарајућу потврду лекара о здравственој способности. Уколико се родитељ не 
придржава ових мера, ученик ће бити искључен са наставе док се не донесе лекарско 
уверење о оздрављењу детета. 
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Члан 71. 
 

Гимназија ће се постарати да: 

- подстиче ученике да користе основна знања о здрављу, исхрани, чистој околини и 
начину спречавања незгода,  

- обезбеди доступност безбедних санитетских средстава, 

- пружи ученицима основна знања о мерама за спречавање ране трудноће, као и 
основна знања у циљу обезбеђивања ефикасне заштите за спречавање ХИВ-а и 
сличних инфекција. 

 
Члан 72. 

 
Ради заштите сви ученици морају бити обухваћени систематским прегледима. 

Уколико школски лекар идентификује промене упућује ученика на даље адекватно 
лечење.  

 
Члан 73. 

 
Све радне и споредне просторије у Гимназији морају бити довољно осветљене 

природном или вештачком светлошћу у складу са одговарајућим техничким прописима.  

Сва места која представљају нарочиту опасност при кретању ученика (улаз, 
степенице и сл.) морају бити добро осветљена.  

Зидови и таванице учионица морају имати такву боју да упијају што мање светла.  

Учионице зими морају бити загрејане и морају се свакодневно чистити, прати и 
проветравати тако да се у потпуности обезбеде одговарајући хигијенски услови.  

Подови у учионицама морају бити равни и израђени од таквог материјала који 
одовара технолошком процесу рада и да се могу лако чистити и прати.  

Радни столови и њихове равне површине морају својим димензијама одговарати 
врсти радова који се на њима врше.  

 
Члан 74. 

 
Спремачице су дужне да редовно одржавају хигијену у просторијама Школе, на 

спортском терену и у школском дворишту уз примену атестираних хигијенских средстава и 
са прописаном опремом. Чишћење и прање просторија, терена и дворишта врши се 
стално, према утврђеном распореду. Радне површине се редовно дезинфикују. 

Домар је дужан да води рачуна о исправности санитарних и других уређаја који 
могу да угрозе здравље и безбедност ученика, исправност инсталација грејања, 
проптивпожарних средстава и друге опреме, као и да редовно одржава школско двориште 
и терен (контролише шахтове, сливнике, ограду, капију и сл.).  

Комплетно помоћно - техничко особље задужено је за чишћење снега и леда са 
степеништа, плочника у дворишту и прилаза Гимназији уз школску ограду. 

 
Члан 75. 

 
Сваки ученик и запослени дужан је да обавести директора или руководиоца смене 

ако примети да нешто у школском окружењу одступа од хигијенских и безбедоносних 
стандарда са којима је упознат. 
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7. МЕНТАЛНО – ХИГИЈЕНСКА ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

 
Члан 76. 

 
У циљу заштите ученика спроводе се ментално хигијенске мере:  

- Праћење развоја ученика у сарадњи са породицом, здравственом и социјалном 
службом;  

- Едукација ученика, родитеља и наставника путем индивидуалних разговора и 
предавања о основним карактеристикама адолесцентног периода, основама 
менталне хигијене, развојне и педагошке психологије;  

- Препознавање и откривање тешкоћа које се јављају код појединих ученика и 
њихово превазилажење кроз превентивни и саветодавни рад;  

- Организовање ваннаставних активности (секције, такмичења, друштвено-користан 
рад, хуманитарни рад) које обезбеђују услове да ученици организовано користе 
слободно време.  

  
Члан 77. 

 
Ментално-хигијенске мере заштите се спроводе на основу програма превентивно 

ментално-хигијенских активности за спречавање поремећаја понашања и употребе 
психоактивних супстанци. 

Члан 78. 
 

Ментално-хигијенске мере спроводи педагошко-психолошка служба школе у 
сарадњи са одељенским старешином, родитељима, директором Школе, Саветом 
родитеља, Центром за социјални рад, Министарством унутрашњих послова и Заводом за 
ментално здравље. 

 
Члан 79. 

 

У циљу ментално – хигијенске заштите и безбедности ученика Гимназија 
предузима активности на развијању хуманих односа међу свим учесницима у процесу 
образовања и успостављању оптималног односа са родитељима и локалном заједницом. 

 
Члан 80. 

 
Гимназија је дужна да обезбеди и:  

1) уважавање личности ученика;  

2) свестрани развој личности ученика;  

3) заштиту од примењивања било каквог вида физичког или менталног насиља 
на ученицима;  

4) заштиту од сексуалног злостављања и искоришћавања ученика;  

5) заштиту од отмице и трговине децом;  

6) заштиту од искоришћавања (експлоатација) ученика, штетно по било који вид 
дететове добробити; 

7) заштиту од нехуманих и понижавајућих поступака и кажњавања ученика. 
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8. ЗАШТИТА УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 
ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
Забрана дискриминације 

 
Члан 81. 

 
 У Гимназији су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, 
дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, 
етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи 
у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, 
имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих 
активности.  

 Под дискриминацијом лица или групе лица сматра се свако непосредно или 
посредно, на отворен или прикривен начин, искључивање или ограничавање права и 
слобода, неједнако поступање или пропуштање чињења, односно неоправдано 
прављење разлика повлађивањем или давањем првенства.  

 
Забрана насиља, злостављања и занемаривања 

 

Члан 82. 

У Гимназији је забрањено:  

- физичко, психичко и социјално насиље;  

- злостављање и занемаривање ученика; 

- електронско насиље, 

- физичко кажњавање и вређање личности,  

- сексуална злоупотреба ученика,  

- деловање или пропагирање деловања секти. 

 Под насиљем и злостављањем подразумева се сваки облик једанпут учињеног или 
понављаног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или 
потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности детета и ученика или 
запосленог. 

 Занемаривање и немарно поступање представља пропуштање Гимназије или 
запосленог да обезбеди услове за правилан развој детета и ученика. 

 Гимназија је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код детета 
или ученика примете знаци насиља, злостављања или занемаривања. 

 У Гимназији је забрањен сваки облик насиља и злостављања од стране ученика, 
његовог родитеља, или одраслог, над наставником, стручним сарадником и другим 
запосленим.  

 Због повреде забране из претходног става овог члана против родитеља, односно 
старатеља детета или ученика покреће се прекршајни, односно кривични поступак. 
 

Члан 83. 
 

Под физичким насиљем, сматра се:  

- физичко кажњавање деце и ученика од стране запослених и других одраслих 
особа; 
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- свако понашање које може да доведе до стварног или потенцијалног телесног 
повређивања детета, ученика или запосленог;  

- насилно понашање запосленог према деци, ученицима или другим запосленим,  

- насилно понашање ученика према другим ученицима или запосленим. 

Под психичким насиљем сматра се понашање које доводи до тренутног или трајног 
угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета и ученика или 
запосленог. 

 Под социјалним насиљем сматра се искључивање детета и ученика из групе 
вршњака и различитих облика социјалних активности Гимназије. 
  

Забрана електронског насиља 
 

Члан 84. 
 

Електронско насиље укључује било какав облик слања порука путем интернета или 
мобилних телефона које има за циљ повређивање, узнемиравање или било какво друго 
наношење штете ученику, његовом родитељу, запосленом у Гимназији или Гимназији, без 
обзира на облик у којем се појављује: текстуалне или видео поруке, фотографије или 
позиви. 

У Гимназији је забрањена злоупотреба интернета и савремених комуникацијских 
средстава и електронско насиље међу ученицима, запосленима или родитељима 
ученика. 

Забрањена је било каква претња ученику, запосленом или школи коришћењем 
телефона, мобилног телефона, интернета или електронске поште. 

Забрањено је без сагласности ученика или наставника Гимназије снимати 
мобилним телефонима или камерама фотографије или видео материјале на којима су 
ученици и запослени Гимназије.  

Забрањено је медијске садржаје без сагласности свих актера медијског садражаја 
стављати на интернет или размењивати мобилним телефонима. 

Ученику који шаље поруке насилног карактера мобилним телефоном биће 
заплењен мобилни телефон до доласка родитеља или полиције у школу. 

Ако се насилни садржај налази на интернету Гимназија ће се постарати да сав 
саджај скине и потхрани ради доказа у школском рачунару.   

Ученик који се бави електронским насиљем чини тежу повреду обавезе ученика. 
 

Члан 85. 
 

 Гимназија је дужна да обезбеди услове за заштиту деце од свих облика насиља, 
злостављања, занемаривања и дискриминације. 

 Заштита деце од насиља обухвата мере и поступке у случају појаве насиља међу 
децом, насиља од стране одрасле особе запослене у школи и насиља од стране одрасле 
особе која није запослена у школи. 
 

Мере за спречавање повреда забрана 
 

Члан 86. 
 

Гимназија предузима мере за спречавање повреда забрана. 
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У циљу предузимања мера за спречавање повреда забрана Гимназија поступа у 
складу са Правилником о протоколу потупања у установи у одговору на насиље, 
злостављање и занемаривање (у даљем тексту: Правилник о протоколу). 

Правилником о протоколу дефинишу се процедуре у одговору на насиље и 
злостављање, садржај и начини спровођења превентивних и интервентних активности, 
услови и начини за процену ризика, као и начини заштите од насиља, злостављања и 
занемаривања и прецизна улога свих који су укључени у живот и рад Гимназије. 

Правилник о протоколу је обавезујући за све који учествују у животу и раду 
Гимназије: ученици, наставници, директор, стручни сарадници, помоћно и 
административно-техничко особље, родитељи и представници локалне самоуправе. 

У складу са Правилником о протоколу и Статутом Гимназија формира Тим за 
заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања (у даљем тексту: Тим). 

 

Члан 87. 
 
У циљу превенције спречавања повреда забране Гимназија предузима следеће 

мере: 

- сви субјекти који учествују у животу и раду Гимназије дужни су да креирају климу у 
којој се учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности, да се 
придржавају мера безбедности и заштите ученика прописаних овим правилиником, 
Правила понашања и других школских правила; 

- редовно информисање ученика и родитеља о раду Тима и о превентивним 
активностима Гимназије и њених органа на реализацији програма заштите; 

- организовање и промоција различитих активности за спречавање повреда забране 
(пројекти, конкурси и сл.);  

- организовање трибина за ученике, родитеље и запослене које се тичу ове 
проблематике; 

- учешће у пројектима који предузима локална самоуправа за предузимање мера  за 
спречавање повреда забране; 

- обезбеђивање услова за чешће спортске активности и такмичења;  

- разноврсна понуда ваннаставних активности, веће ангажовање ученика у 
ваннаставним и слободним активностима и пројектима, посебно пројекту вршњачке 
едукације;  

- укључивање ученика, родитеља и запослених у процену нивоа безбедности у 
Гимназији и давање предлога за унапређење безбедности; 

- укључивање Савета родитеља и ученичког парламента у активности које Гимназија 
предузима ради спречавања повреда забране; 

- планирање, учешће и вођење евиденције о стручном усавршавању запослених о овој 
проблематици; 

- сарадња са медијима, промоција примера добре праксе; 

- сарадња    са референтним установама (институцијама) које се баве децом и 
породицом (МУП, Центри за социјални рад, локална заједница, Дом здравља); 

- маркирање ризичних зона за безбедност ученика унутар и ван установе (места и 
времена), процена ризика и правовремено и правилно реаговање у случајевима 
сумње да се насиље дешава или дешавања насиља; 

- праћење реализације планова рада Тима и усклађивање рада са другим школским 
тимовима; 
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- старање о спровођењу одлука органа Гимназије, Савета родитеља, Ученичког 
парламента и одељењске заједнице. 

 
Члан 88. 

 
 Ради спречавања свих врста насиља над ученицима Гимназија је дужна да 
примењује мере превенције чији су циљеви: 

- стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 

- укључивање свих интересних група (деца, запослени у школи, родитељи, локална 
заједница) у доношење и развијање програма превенције); 

- подизање нивоа свести за препознавање насиља; 

- дефинисања поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља; 

- информисање свих интересних група о поступцима заштите; 

- унапређивање компетенција свих интересних група за уочавање и решавање 
проблема насиља. 

 
 
9. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 89. 
 

Према члану 159. став 2. тачка 7. Закона о основама система образовања и 
васпитања, средства за спровођење заштите и безбедности ученика прописаним овим 
Правилником, обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе. 

Део средстава може, у складу са чланом 160. Закона о основама система 
образовања и васпитања да се прикупља месечно или полугодишње учешћем родитеља, 
а по одлуци Савета родитеља, уз сагласност Школског одбора. 
 
 
10. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 90. 
 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 
Гимназије. 
 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје важност Правилника о мерама, 
начину и поступку заштите и безбедности ученика Гимназије ''Свети Сава'' бр. 263. од 
03.03.2006. године. 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДНИК 
ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

               
         

        
         Слободан Вучковић 
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