
Школа за основно музичко образовање 

К у л а 

 

 

 

 

На основу члана 61. став 3. тачка 2. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Службени гласник РС", број 62/03, 64/03, 58/04, 

62/04) директор Школе доноси 

 

 

К У Ћ Н И    Р Е Д 

 

         

1. Кућним редом у Школи за основно музичко образовање у 

Кули уређује се понашање ученика, њихових родитеља, наставника и 

других запослених у школи. 

 

2. Ученик је дужан да поштује кућни ред пре почетка наставе, за 

време наставе, после завршетка наставе и за време изостајања са наставе. 

 

3. Ученик је дужан да дође у Школу  5 минута пре почетка часа. 

Одмах улази у учионицу, припрема се за почетак часа и у миру чека 

долазак наставника. 

 

4. Ученик може да закасни на наставу десет минута једном 

месечно. 

 

5. У случају кашњења на наставу, ученик је дужан да обавести 

наставника о разлозима закашњења на час. 

 

6. Ученик може да вежба на школском инструменту, по 

договору са наставником о времену вежбања. 

 

7.  Ученик је дужан да брине о свом изгледу као и да својим 

изгледом и понашањем доприноси угледу Школе. 

 

8.  Забрањено је да у Школу ученик уноси алкохол и друга 

опојна средства, као и  предмете  којима може да озледи себе и друге или 

нанесe штету Школи. 

 

9.   Само уз одобрење наставника ученик може да напусти своје 

место за време трајања наставе. 

 

10.  У току наставе ученик одговара на постављена питања  и 

може да тражи одговоре и објашњења за све нејасноће. 

 



11.  После завршетка наставе ученик без  задржавања у Школи  

у миру  одлази из Школе. 

 

12.  Ученик може да одсуствује са наставе само ако постоје 

оправдани разлози за одсуствовање, као што је болест, путовање и други 

оправдани разлог. 

 

13.  Забрањено је да своје спорове и међусобне несугласице 

ученици решавају физичким насиљем, уништавањем школске имовине или 

имовине ученика. 

 

14.   У случају оправданог одсуствовања  са наставе, родитељ је 

дужан да благовремено обавести наставника да је ученик спречен да дође у 

Школу. 

 

15.   Родитељ је дужан да прати учење и успех свог детета тако 

што сарађује са наставником и присуствује родитељским састанцима. 

 

16.   Наставник је дужан да дође најкасније петнаест минута пре 

почетка првог часа и да на време одлази на часове. 

 

17.  Наставник је дужан да благовремено обавести директора 

Школе о изостанку са рада. 

 

18.   Наставник може само по прибављеном одобрењу директора 

да изнесе документа Школе и друга наставна средства. 

 

19.    Наставник је дужан да долази прикладно одевен на наставу 

и  да својим изгледом васпитно делује на ученике. 

 

20.  Забрањено је конзумирање алкохола и других опојних 

средстава пре доласка на рад и у време рада. 

 

21.   Наставник и други запослени не пуше у згради школе, осим 

у просторији одређеној за пушење. 

 

22.  Забрањено је уношење оружја или других опасних предмета 

којима се може угрозити живот ученика  или  запослених  или  нанети  

штета. 

 

23.  За време трајања часа, наставник и ученик не користе 

мобилни телефон. 

 

24.   Директор Школе стара се о поштовању кућног реда. 

 

 

                                                                    Д и р е к т о р 

                                                                    Јозеф  Квинтус 


