
  

 

 

 



Посебна обавеза директора је да повремено,  проверава да ли се спроводе мере за остваривање 

заштите и безбедности ученика. 

 

Члан 8. 

На материју коју уређује Правилник примењују се и одредбе других општих аката Школе чија је 

примена важна за остваривање заштите и безбедности ученика. 

 

 

Члан 9. 

 Ради спровођења мера утврђених Правилником, Школа сарађује са државним органима, 

органима општине Бечеј и другим субјектима с којима је таква сарадња потребна, као што су: 

Градска управа за образовање;  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа у  Новом Саду; 

Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа у  Бечеју; 

Дом здравља  Бечеј; 

Центар за социјални рад.  

 

 

            1. Сарадња са Општинском управом за образовање  

   

Члан 10.    
            Са надлежном општинском управом остварује се континуирана сарадња а посебно у оквиру 

обезбеђивања средстава за одржавање објекта Школе и школског дворишта, као и сарадњом са 

комуналном службом на редовном одношењу смећа испред школске зграде а све у циљу обезбеђења 

прописаних хигијенских услова ради заштите здравствене безбедности ученика.  

   

 2. Сарадња са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа у  

Новом Саду 

  

   

Члан 11.    

            У сарадњи са Министарством просвете, Школа се стара да сви облици васпитно-образовног рада 

теку без застоја и проблема, да свеукупни односи учесника наставног процеса буду такви да ученици 

Школе буду заштићени од свих облика  дискриминације и насиља.  

   

   

           3. Сарадња са Министарством унутрашњих послова  

   

Члан 12.    
            Школа остварује сарадњу са надлежним инспекторима службе за малолетничку деликвенцију, 

којима се пријављује свака ситуација у Школи или у понашању ученика која може довести до 

деликвентног понашања, како би се спречила  на време и тиме остварила безбедност других ученика 

Школе.  

            У време ваннаставних активности везаних  за Школу, Школа је у обавези да благовремено пријави 

свако путовање ученика, како би запослени у МУП-у обавили преглед ангажованих аутобуса.  

                                                                                 

 

            Школа ће у сарадњи са надлежним органима МУП-а континуирано пратити безбедносне појаве и 

догађаје на подручју Школе, вршити анализу стања безбедности ученика и Школе (месечно, годишње) и 

на основу тога усмеравати рад на унапређењу безбедности.  

 

      

  4. Сарадња са   Домом здравља  Бечеј 

 

Члан13.    
 

Сарадња се одвија кроз организовање превентивних систематских здравствених и 

стоматолошких прегледа за ученике  и организовања едукација ученика о  превенцији појаве болести 

зависности, полних болести, полне зрелости и других тема  из области заштите здравља . 

 



5. Сарадња са Центром за социјални рад  

   

Члан 14.    
            Школски психолог, у сарадњи са одељењским старешином остварује увид  у породичне прилике, 

кад уочи промене у учењу ученика и у случају констатације да постоји недовољна брига и надзор у 

породици, обраћа се Центру за социјални рад у Бечеј у циљу  предузимања мера ради пружања помоћи 

ученику.  

            Школа сарађује са Центром за социјални рад и у случају појачаног васпитног рада са учеником.  

         

 

 

 

II. ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ У ЗГРАДИ ШКОЛЕ  

И ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ 

 

1. Заштита и безбедност од поступака других  лица 

 

Члан 15. 

              Заштита и безбедност ученика од поступака других ученика као и запослених, родитеља, 

старатеља и трећих лица којима се та безбедност угрожава, обухвата: 

1) заштиту и безбедност од дискриминације; 

2) заштиту и безбедност од насиља, злостављања и занемаривања; 

3) заштиту и безбедност од страначког организовања и деловања. 

 

                                                                        Члан 16. 

У Школи 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, као и по другим основима утврђеним законом 

којим се прописује забрана дискриминације, односно 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. 

      У Школи је забрањено  физичко, психичко и социјално насиље, злостављање и занемаривање 

ученика, физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуалне злоупотребе ученика и запослених; 

сваки облик једанпут учињеног или понављаног вербалног или невербалног понашања које има за 

последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности  ученика или 

запосленог. 

Стварају се  материјални и технички услови којима се спречавају и онемогућавају активности 

или појаве које могу да угрозе безбедност ученика. Програм заштите од насиља, злостављања и 

занемаривања и програми превенције других облика ризичног понашања, као што су, нарочито, употреба 

алкохола, дувана, психоактивних супстанци и малолетничка делинквенција, саставни су део школског 

програма и остварују се у складу са Законом. 

 

 

Школа  је дужна да одмах поднесе пријаву надлежном органу ако се код ученика примете знаци 

насиља, злостављања или занемаривања. 

 

 

Члан 17. 

Остваривању овог вида заштите и безбедности ученика служе поштовање одредаба Правила 

понашања у Школи и активности стручног Тима за заштиту. 

Поред тога, остваривању заштите и безбедности ученика од поступака других лица служе и 

одредбе одредбе чл. 18. и 19. Правилника. 

 

Члан 18. 

За време трајања наставе и других активности, стално су откључана  главна улазна врата- за улаз 

запослених, родитеља и службених посетилаца школе и улаз за ученике поред портирнице. 

За откључавање улазних врата  и капија на школском дворишту за улазак-излазак службених 

возила школе овлашћени су дежурни помоћни радник у  Школи (у даљем тексту: дежурни радник) и 

директор.  



Друга улазна врата  и капије на школском дворишту  запослени  откључавју  по потреби. 

У школском дворишту забрањено је возити бицикл и мотоцикл. 

У времену од 07.00-13.00 часова забрањен је улазак и боравак у дворишту школе осим ученицима 

и запосленима. 

Помоћни радници, спремачице, сервирка дужни су да свакодневно прегледају учионице и остале 

просторије на којима су распорежени и да промене односно недостатке неодложно јаве домару да их 

отклони. 

У случају да даомар није у стању да сам отклони недостатке, дужан је да обавести директора или 

сектретара Школе. 

Домар/мајстор одржавања је дужан да свакодневно прегледа станјењ топловодних уређаја и 

инсталације и да уочене недостатке уклони.  

У школи постоји и видео надзор који покрива критична места унутра и ван  школе. 

 

Члан 19. 

За откључавање капије и улаза на почетку радног времена и за закључавање капије и  улаза на 

крају радног времена задужен је дежурни помоћни радник, а у његовом одсуству – друго лице, по 

овлашћењу директора.   

 

2. Заштита и безбедност од болести и повреда 

 

Члан 20. 

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од болести и повреда, Школа: 

 

1) води бригу о уредности и чистоћи школских просторија и школског дворишта; 

2) води бригу о обављању прописаних лекарских прегледа запослених и ученика; 

3) поступа по мерама надлежних органа донете по прописима у области здравства; 

4) према својим могућностима обезбеђује коришћење школског намештаја, наставних и других 

средстава који су безбедни за употребу и одговарају психофизичким својствима ученика;  

5) према својим могућностима примењује стандарде и нормативе који се односе на школски 

простор, број ученика у одељењу и друге услове за обављање делатности; 

6) обезбеђује надзор наставника 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;  

7) предузима мере у случају промена код ученика које се односе на његово здравствено стање и о 

томе обавештава његовог родитеља; 

8) родитеља ученика чије здравствено стање, према процени директора, наставника или стручног 

сарадника, може представљати опасност за друге ученике и запослена лица, обавезује да таквог ученика 

одведе на одговарајући преглед и забрањује му долазак на наставу и друге активности које организује 

Школа, док надлежни лекар не потврди да опасност не постоји. 

 

 

Члан 21. 

Ученика чије здравствено стање, према налазу надлежног лекара, представља опасност за остале 

ученике и запослена лица, родитељи не смеју слати на наставу нити на друге активности у организацији 

Школе. 

 

                                                                             Члан 22. 

У случају повреде ученика или запослених дежурни у школи ће затражити прву помоћ у 

амбуланти Дома здравља која се налази у непосредној близини школе. 

 

Школа је у обавези да обезбеди најмање два ормарића/ комплет за прву помоћ који ће стајати: 

1. у кабинету техничког образовања 

2. у кабинету професора физичког васпитања 

3. у хемијском кабинету 

4. у биолошком кабинету 

5. код педагога 

   

 

Свако ко примети да нешто недостаје од садржине у комплету дужан је да обавести директора 

који ће организовату куповину недостајућег садржаја. 



 

Хитну помоћ по потреби позива директор  или наставник на чијем се часу десио случај.  

О свему се обавештава родитељ  а по потреби и надлежна инспекција. 

 

                                                                               Члан 23. 

Ради заштите од повреда, по потреби после прања  ставити одговарајућу ознаку за клизав под  и 

трудити се да подови нису клизави. 

 

 

3. Заштита и безбедност од елементарних непогода, пожара, поплава, земљотреса, 

електричне струје, удара  грома и других несрећа –удеса, катастрофа и 

природних појава које могу угрозити безбедност деце и ученика 

 

                                                                                Члан 24. 

Ради остваривања заштите и безбедности ученика од пожара, Школа је обавезна да се придржава 

Закона о заштити од пожара, пратећих прописа и свог општег акта о тој материји. 

Домар школе је дужан да се стара о исправности и употребљивости ватрогасне технике којом 

располаже школа, да се брине да се иста налази увек на одређеним местима, и да о томе води писмену 

евиденцију. 

 

                                                                                 Члан 25. 

Ради остваривања заштите и безбедности од поплаве или изливања фекалија, домар проверава 

исправност водоводних и канализационих инсталација  и предузима потребне мере у случају уочених 

промена које могу угрозити безбедност и по потреби у случају већих кварова, обавештава директора и 

секретара школе, ради ангажовања одговарајућа служба за отклањање квара. 

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, директора или секретара 

о уоченим променама на водоводним и канализационим инсталацијама, које могу угрозити безбедност. 

 

Члан 26. 

Ради остваривања заштите и безбедности од електричне струје, домар проверава исправност 

електричних инсталација  и предузима потребне мере у случају уочених промена које могу угрозити 

безбедност и по потреби у случају већих кварова, обавештава директора и секретара школе, ради 

ангажовања одговарајућа служба за отклањање квара. 

Сви запослени и ученици обавезни су да без одлагања обавесте домара, директора или секретара 

о уоченим променама на електричним инсталацијама, које могу угрозити безбедност. 

 

Члан 27. 

Уређаји, други предмети и материје који се користе у наставном процесу, за одржавање хигијене 

или у друге сврхе морају се држати ван домашаја неовлашћених лица, ако могу представљати опасност 

по живот и здравље ученика. 

 

Спремачице су дужне да после завршеног рада обиђу све просторије и у њима отклоне опасности 

које би могле да проузрокују пожар, експлозију или неку другу несрећу. (искључити електро – уређаје, 

уклонити запаљиве течности и други лако заоалјиви материјал и сл.) 

 

Члан 28. 

Ради остваривања заштите и безбедности од удара грома, Школа редовно проверава исправност 

громобранских инсталација, у складу са прописима у тој материји. 

Сви запослени и ученици  обавезни су да без одлагања обавесте домара, директора, помоћника 

директора или секретара о уоченим променама на громобранским инсталацијама, које могу довести у 

питање њихово функционисање. 

Поред спровођења мера из ст. 1. и 2. овог члана, Школа је обавезна да за време грмљавине 

обезбеди да ученици буду у школској згради. 

                                                                  

Члан 29. 

Заштита и безбедност од других опасних ствари и појава остварује се сходном применом чл. 25. 

до 28. Правилника. 

 

 

 



III. ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ НА ПУТУ ИЗМЕЂУ КУЋЕ И ШКОЛЕ 

 

Члан 30. 

Директор и запослени прате стање саобраћајне сигнализације на прилазима Школи. 

Сваки запослени обавезан је да о уоченим недостацима на саобраћајној сигнализацији обавести 

директора  или секретара, који ће ради решавања проблема ступити у контакт с надлежним органима и 

службама и са њима сарађивати. 

Школа ће нарочиту пажњу посветити уличној расвети, осветљењу око школе и у школском 

дворишту, одговарајуће заштитне сигнализације, правилном постављању контејнера да не ометају улаз у 

школско двориште, дежурству школског полицајаца и тд. 

 

Члан 31. 

Школа пред надлежним органима покреће иницијативе ради побољшања безбедности у 

саобраћају на прилазима Школи (постављање “лежећих полицајаца”, семафора и других уређаја, по 

потреби организовање дежурства саобраћајних полицајаца и тако даље). 

 

 

IV. ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ ВАН ЗГРАДЕ ШКОЛЕ И ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА, ЗА ВРЕМЕ 

ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ДРУГИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ 

ОРГАНИЗУЈЕ ШКОЛА 

 

Члан 32. 

На остваривање заштите и безбедности ученика за време боравка на излету или екскурзији, 

практичне наставе,  као и за време извођења неке  друге активности ван зграде Школе и школског 

дворишта, примењују се основне одредбе Правилника, а сходно се примењују његове одредбе о 

остваривању заштите и безбедности ученика у згради Школе и школском дворишту. 

  

 Заштита и безбедност ученика за време извођења излета,  

екскурзија и сличних активности 

 

Члан 33. 

Приликом избора понуђача за извођење излета, екскурзија и сличних активности с ученицима, 

Школа ће посебну пажњу посветити његовој оспособљености за остваривање  заштите и безбедности 

ученика за време активности која се организује. 

Оспособљеност понуђача за остваривање заштите и безбедности ученика односи се нарочито на: 

1) поседовање одговарајуће лиценце за рад; 

2) преглед ангажованих аутобуса од стране МУП-а; 

2) кадровску и техничку опремљеност за организовање путовања ученика; 

3) кадровску и техничку опремљеност за остваривање заштите и безбедности ученика у објекту у 

којем су смештени (физичко и техничко обезбеђење објекта, обезбеђена медицинска помоћ и тако даље); 

4) квалитет исхране ученика. 

 

Члан 34. 

 

Школа организује рекреативну наставу, излете и екскурзије у складу са Законским прописима и 

упутствима надлежних. 

 

За целокупну реализацију рекреативне наставе, излета, екскурзија логоровања одговоран је наставник- 

вођа пута, а кога одреди директор школе. 

 

На рекреативну наставу, излете, екскурзије  и логоровања упућује се по 1 наставник на 12-15 ученика. 

 

Школа ће, по правилу, организовано да превози већи број ученика ради бављања неких од ваншколских 

активности( одлаѕак у музеј и сл) 

 

У случају мањих група, Школа може да води ученике и без организовања превоза, али је потребно да се 

претходно обезбеди сагласност родитеља. 

 

 

 



V. ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ 

 

                                                                                  Члан 35.  

               Дежурство у школи изводе дежурни наставници, помоћно-техничко особље и ученици VII-VIII 

разреда. 

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

задњег часа. 

Редовно дежурство у школи обавља се свакодневно у времену од 6.00 до 13.00 часова за време 

одржавања наставе по редовном наставном плану и распореду. 

Ванредно дежурство уводи директор школе по указаној потреби, посебним решењем. 

 

 

                                                                                    Члан 36. 

 

               Сви наставници на крају свог часа,  напуштају учионицу тек пошто из ње испрате све ученике. 

Учионица се закључавају после сваког часа. 

 

Члан 37. 

Дежурни наставник: 

1) стара се о одржавању  реда и о безбедности у школској згради и у школском дворишту; 

2) предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности; 

               3) о свим уоченим променама обавештава директора, педагога/психолога извршава његове 

налоге и омогућују безбедан улазак и излазак ученика из Школе. 

4) води уредно књигу дежурног наставника 

 5) обавештава директора или помоћника о недоласку наставника на наставу ради обезбеђивања 

замене одсутног наставника.  

6)ради испуњавања својих обавеза, сарађује са другим лицима запосленим у Школи. 

 

 

Члан 38. 

              Помоћно –техничко особље помаже дежурним наставницима. 

Дневно дежурство у школи обављају 2 спремачице, и зо једна у старој једна у новој школској згради. 

Помоћно-техничко особље је обавезно да, осим у време када обављају послове у другим 

деловима Школе или користе одмор у току дневног рада, дежурају на свом радном месту и не удаљава се 

са њега без дозволе директора или секретара.  

 

Члан 39. 

 

Дежурна спремачица је обавезна: 

1. да отвори школску зграду 

2. да контролише улазак људи у школску зграду да доласка дежурних наставника 

3. да води рачуна о хигијени школе и да одмах предузме потребне мере, ако је дошло до 

неочекиваног прљања просторија, без обзира чији је то део по редовном распореду 

4. да после сваког одмора сређује санитарне чворове 

5. да обавља послове из дневног распореда радног времена 

 

Члан 40. 

Домар,спремачице и помоћни радник обавезни су да без одлагања обавештавају дежурног 

наставника, директора или секретара  Школе о свакој промени која може довести до нарушавања реда и 

безбедности у Школи. 

 

Члан 41. 

 

 

Необављање, несавесно обављање и немарно обављање дежурства је тежа повреда радних обавеза 

радника за које се изричу дисциплинске мере у складу са законом. 

Ако постоји сумња да поступак радника из става 1. овог члана има за последицу телесну повреду ученика 

или материјалну штету, обавештавају се надлежни органи унутрашњих послова, а школа задржава право 

за надокнаде материјалне штете. 

 



 

 

 
 

 


