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KУЋНИ РЕД
Кућним редом утврђују се:

радно време

правила и обaвезе понашања у Школи

правила међусобног односа ученика и запослених у Школи

правила сигурности и заштите од социјално
неприхватљивих облика понашања, дискриминације, насиља и
злостављања

начин поступања према имовини.
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РАДНО ВРЕМЕ
Школа ради у шестодневној радној недељи.
Радно време Школе је од 06.00 – 21.30 h
Настава се одвија у две смене.
ИНСТРУМЕНТАЛНА НАСТАВА је организована од 07.15 – 21.00 h
РАЗРЕДНА НАСТАВА се реализује у две смене:
преподневна 07.30 - 13.25 h
поподневна 13.30 - 19.30 h
Запослени су дужни да долазe на посао и одлазe с посла према распореду радног
времена.
Запослени су дужни да долазe на посао на време и не смеју да напуштају радно
место за време нити пре истека радног времена.
Свако закашњење на посао запослени је дужан да усмено или, на захтев
директора, писмено образложи. Ако постоје објективни разлози закашњења,
запослени треба о томе благовремено да обавести надлежну особу телефоном.
Рад са странкама је од 08.00 - 14.00 часова.

ПРАВИЛА И ОБАВЕЗЕ ПОНАШАЊА У ШКОЛИ
Боравак у простору Школе
Ученици и друге особе могу да боравe у простору Школе само током наставног
радног времена Школе.
У осталом радном времену и у ненаставним радним данима ученици могу да
бораве у Школи само под надзором наставника.
Боравак и активности ученика и запослених Школе ван радног времена и улазак
страним особама у Школу није дозвољен без одобрења директора.
Родитељи и странке не могу самоиницијативно улазити у учионице и
задржавати се у ходницима испред учионица у којима се одржава настава.
Треће особе које долазе у Школу јављају се портиру или раднику из обезбеђења.
Долазак ученика у Школу
Ученици су дужни да редовно и на време долазe у Школу, односно најкасније
десет минута пре почетка наставе.
Одмори ученика
Ученици имају право на велики одмор и мале одморе између наставних часова.
Мали одмор траје пет минута. За време малих одмора ученици не напуштају
зграду.
Велики одмор траје:
- петнаест минута после трећег часа у преподневној смени,
- петнаест минута после трећег часа и десет минута после петог часа у
поподневној смени.
За време великог одмора ученици могу да боравe у школском дворишту или у
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околини Школе.
Након одмора, ученици морају да сачекају професора испред учионице.
Уколико ученик у Школу доноси личне ствари, вредности или новац, то чини на
сопствену одговорност. Школа није одговорна за нестанак ствари, вредности
или новца током учениковог боравка у Школи.
Коришћење мобилних телефона допуштено је само током одмора. За време
наставе мобилни телефони морају бити искључени.
Ученици не смеју без допуштења да снимају своје професоре током наставног
часа, нити током одмора.
Одлазак из Школе
Ученици напуштају Школу непосредно по завршетку наставе или по обављеним
посебним обавезама, пословима и договореним активностима, o којима су
упознати родитељи.
Понашање у Школи
Запослени и ученици Школе дужни су да се културно односe према родитељима
и другим особама које бораве у Школи.
Родитељи и друге особе које бораве у Школи, дужни су да се културно односe
према ученицима и запосленима Школе.
Приjем родитеља обавља се по распореду који одређују одељењске старешине.
У Школу је забрањено уносити: оружје, опасне предмете који нису потребни за
радни процес, алкохол и наркотике.
У Школи је забрањено конзумирање алкохола и наркотика.
У Школи је забрањено пушење.
Наставно и ненаставно особље Школе мора на послу бити пристојно одевено.
Ученици у Школу треба да долазе пристојно одевени, уредни и чисти.

ПРАВИЛА МЕЂУСОБНОГ ОДНОСА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ У
ШКОЛИ
Ученици су дужни да се културно односe према свим запосленима Школе, према
познатим и непознатим особама.
Однос између наставника и ученика мора бити заснован на међусобном
уважавању и пружања помоћи у остваривању програма.
У комуникацији није допуштено:
▪ вређање
▪ омаловажавање
▪ исмевање и слично.
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ПРАВИЛА СИГУРНОСТИ И ЗАШТИТА ОД СОЦИЈАЛНО
НЕПРИХВАТЉИВИХ ОБЛИКА ПОНАШАЊА,
ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА И ЗЛОСТАВЉАЊА
Запослени Школе, у сарадњи с ученицима, дужни су да се брину за сигуран
боравак и рад у Школи.
Дежурство
У Школи за време рада дежурају наставници, ученици, радник обезбеђења.
Обавезе дежурних наставника одређује директор, а распоред израђује помоћник
директора. Распоред дежурства ученика израђује одељењски старешина.
Распоред дежурстава објављује се на огласној табли Школе.
Дежурни наставник и ученик воде Књигу дежурства у коју се уписују подаци
важни за поштовање Кућног реда.
Однос према дискриминацији
У Школи је свакоме забрањено изражавање дискриминације на основу расе,
етничке припадности или боје коже, пола, језика, вере, политичког или другог
уверења, националног или социјалног порекла, образовања, друштвеног
положаја, здравственог стања, инвалидитета или полне оријентације.
Однос према насиљу, изражавању непријатељства, злостављању или неком
другом непримереном понашању
У Школи је забрањен сваки облик насиља, изражавања непријатељства,
злостављања или другог непримереног понашања.

НАЧИН ПОСТУПАЊА ПРЕМА ШКОЛСКОЈ ИМОВИНИ
Све особе које бораве у школском простору треба да брину о имовини Школе.
Школска имовина не сме бити намерно уништавана, нити оштећена. За намерно
учињену штету, починиоци су у обавези да је надокнаде.
Радници и ученици треба пажљиво, стручно и рационално да користе средства
Школе која су им у раду потребна.
Сваки квар или оштећење запослени и ученици су дужни да пријавe директору,
помоћнику директора, секретару Школе или дежурном наставнику.
Без претходног одобрења директора, запослени у Школи и ученици не могу
школску имовину да:
- износe из школске зграде
- je користe у приватне сврхе
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КРШЕЊЕ КУЋНОГ РЕДА
Радник Школе одговара за кршење Кућног реда на основу:
Правилника о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у
Музичкој школи „Исидор Бајић“.
Ученик који крши Кућни ред, одговоран је према:
Правилнику о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности
ученика у Музичкој школи „Исидор Бајић“ у Новом Саду, односно
Правилнику о правима, обавезама и одговорности ученика у Музичкој
школи „Исидор Бајић“.
Особу која за време боравка у Школи крши Кућни ред, дежурни наставник,
радник из обезбеђења, помоћник директора или директор удаљиће из Школе.

