КУЋНИ РЕД УЧЕНИКА
СРЕДЊЕ ЕКОНОМСКЕ ШКОЛЕ СОМБОР
1. Ученици улазе у учиноницу 10 минута пре почетка наставе, а по важећем распореду
наставе.
2. За време одмора, који траје 5 минута, ученици не излазе из учинонице, сем у случају
промена учионица.
3. За време великих одмора ученици излазе из учионице да би се оне проветриле.
Проветравање учионица врши редар.
4. За време одржавања наставе, ученици као и остала лица затечена у згради, сем
помоћног особља, не могу се задржавати у ходницима и реметити наставу /виком галамом
и сл./.
5. Уколико предметни наставник пет минута након почетка часа не дође на час, дежурни
ученик је дужан да о томе обавести директора, педагога или секретара школе.
6. Најстрожије се забрањује пушење у згради , испред зграде, недолично понашање и
ометање рада наставника и ученика на часу јер се исто сматра тежом повредом обавеза
ученика што повлачи искључење из школе / члан 109 Статута школе/.
7. Након завршетка наставе ученици остављају учионице у реду, обавезно подигну столице
на клупе и пристојно се понашају напуштајући зграду, водећи рачуна о преласку преко
цесте због густине саобраћаја.
8. Одељенски редари одговарају за имовину ученика у учиноници као и за инвентар који
се у њој налази.
9. Дежурни ученици дужни су да дођу у дежурану најмање 30 минута пре почетка наставе.
10. Ученици су дужни да воде рачуна о целокупној имовини школе и брину се за одржавање
чистоће учионица, кабинета и осталих просторија које користе тога дана, а учињену штету
о чијој надокнади се брину одељенске старешине морају надокнадити.
11. Ученик је дужан да води рачуна о свом пристојном изгледу и личној уредности и
хигијени и да се с поштовањем и дужном пажњом односи према
наставницима, радницима школе и свим лицима са којима долазе у контакт у
свакодневном раду и животу.
12. Ученици се предметним наставницима обраћају са "Господине професоре", или
"Професоре" уз поздрав " добро јутро" или " добар дан".
13. Оправдавање часова се не може вршити путем телефона већ су родитељи дужни да
лично дођу у школу и оправдају изостанак ученика до пет дана, а преко пет дана оправдање
даје лекар из школског диспанзера.
14. Редовну наставу могу да прекидају једино:
- директор школе по службеној дужности,
- педагог школе по службеној дужности ,
- дежурни наставници и дежурни ученици по службеној дужности,
- секретар школе ради службених обавеза и
- дежурни ученици при читању школских наредби и саопштења, а по специјалном
овлашћењу директора школе.
15. За све информације ученици и остала лица обраћају се дежурним ученицима
којима је једино дозвољен приступ у службене просторије.

