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На основу члана 57. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС“, бр. 72/2009 ,52/2011,55/2013,35/2015,68/2015), Закона о ученичком и студентском 

стандарду („Службени гласник РС“, бр. 18/2010,55/2013),  Школски одбор  Млекарске школе са домом 

ученика „Др Обрен Пејић“ у Пироту , на  седници одржаној дана  18.10.2016. године,  донео је:  

 

ПРАВИЛНИК О КУЋНОМ РЕДУ У ДОМУ МЛЕКАРСКЕ ШКОЛЕ СА ДОМОМ УЧЕНИКА  

,, ДР ОБРЕН ПЕЈИЋ ” У ПИРОТУ 

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

     Овим правилником ближе се уређују правила понашања, дужности и обавезе ученика смештених у 

Дому ( у даљем тексту ученика ) Млекарске школе са домом ученика ,, др Обрен Пејић ” у Пироту  

( даље: Дом ). 

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА 

 

Члан 2. 

     У остваривању својих права, ученик не сме да угрожава друге у остваривању својих права. Ученик 

има обавезу да: 

1) поштује школска и домска правила, одлуке директора, управника и органа школе са домом; 

2) ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским и домским 

програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе васпитаче и родитеље, односно старатеље; 

3) поштује личност других ученика, наставника, васпитача и осталих запослених у школи са домом; 

4) чува имовину школе са домом и чистоћу и естетски изглед школских и домских просторија, као и 

имовину других установа за време посете или извођења дела програма васпитно-образовног рада; 

5) стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ЖИВОТА У ДОМУ 

Члан 3. 

     РЕАЛИЗАЦИЈА ШКОЛСКИХ ОБАВЕЗА И УЧЕЊЕ У ДОМУ 

     Ученици су дужни да редовно похађају наставу. 

     У Дому се припремају за наставу у време предвиђено за учење и по потреби ван њега. Време 

предвиђено за учење је од 900-1100 пре подне и од 1500-170 сати поподне, односно од 1000-1200 сати 

викендом и празником. Ученици имају могућност да уче и после 2200, а најкасније до 2400 сата. 

     Учење се одвија у учионицама или у собама, уз сагласност васпитача и осталих ученика из собе. 

 

Члан 3а. 

     У време учења у Дому влада мир и тишина, што обезбеђује дежурни васпитач. 

 

Члан 4. 

     Ученици су дужни да се придржавају распореда дневних активности, што подразумева време 

доласка у Дом, или напуштање Дома. 

     Време изласка у град је ограничено до 2200 сата. Продужени излазак у град најдуже до 2400 сата 

ученик може добити по одобрењу васпитача. 

     За одлазак на ноћење код рођака или пријатеља неопходна је сагласност родитеља и васпитача. 

     Улази у Дом се закључавају у 2200, а откључавају у 600 сати. 

     Ученик је обавезан да поседује електронску картицу-домску легитимацију, и да се при сваком 

уласку или изласку из Дома њом евидентира помоћу електронског читача. 

 

Члан 4а. 

     Ученици/студенти који долазе у Дом после 2200 сата не смеју реметити одмор онима који су већ 

легли. 

       Ученици/студенти који путују кући за викенд пријављују се четвртком дежурном васпитачу, који 

их уписује у за то предвиђену документацију. 

Члан 5. 

     ПРИЈЕМ ПОСЕТА 

     Посете се примају у слободно време ученика. 
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     Посете се обавезно пријављују дежурном васпитачу. 

     Ученици посете примају у заједничким просторијам ( ТВ сала, читаоница, хол ). У собе ученика 

могу ићи чланови уже породице (родитељи, брат, сестра) и/или друга лица, уз одобрење васпитача. 

Студентима је забрањен улазак у собе ученика без одобрења васпитача. 

Ученицима је забрањен улазак у собе студената без одобрења васпитача 

 

Члан 6. 

НОЋНИ ОДМОР 

     Ученици су дужни да се придржавају времена за ноћни одмор од 2200 до 630, односно до 800 сати 

викендом. 

     Ако у то време има потребе за учење, оно се обавља у просторијама за учење или у собама, 

најкасније до 2400 сата. 

Члан 6а. 

После 2200 сата у Дому мора владати мир и тишина. 

Праћење ТВ програма и корипшћење рачунара, може се одвијати најкасније до 2400 сата по одобрењу 

васпитача, а за студенте и дуже уколико не ремете ноћни мир. 

 

Члан 7. 

     БОЛОВАЊЕ У ДОМУ 

     Болестан ученик је дужан да се обрати лекару. 

     Свако лечење ученика обавља се ван Дома. 

     Сва инфективна обољења се лече ван Дома. 

     Пре и после одласка на лекарски преглед, ученик се јавља дежурном васпитачу. 

     У хитним случајевима дежурни васпитач или ноћни чувар је обавезан да позове хитну помоћ. 

     У току ноћи помоћ болесном ученику обезбеђује дежурно лице у Дому. 

     Одсуство болесног ученика из школе правда лекар или родитељ. 

 

Члан 8. 

     ЛИЧНА ХИГИЈЕНА, ХИГИЈЕНА СОБА И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРОСТОРИЈА 

     Брига о личној хигијени и хигијени у собама је обавеза свих станара у Дому. 

     Ученици морају имати прибор за личну хигијену и морају је обављати редовно. 

     Чишћење соба и купатила се обављају ученици свакодневно од 700 до 900, односно од 900 до 1000 

сати викендом и празником, према распореду дневних активности. 

     Контролу личне хигијене и хигијене просторија свакодневно врше васпитачи. 

     Ученици су дужни да воде бригу о хигијени заједничких просторија тако што не остављају неред, 

отпатке бацају на места предвиђена за то и правилно користе санитарне просторије. 

 

Члан 9. 

     ЛИЧНА И ДОМСКА ИМОВИНА 

     Ученици су дужни да чувају личну имовину и имовину других станара у Дому. 

     Неодговорно коришћење, руковање туђом имовином, њено оштећење или уништење повлачи 

надокнаду штете од стране починиоца, као и васпитно-дисциплинску и материјалну одговорност у 

складу са општим актом. 

     Ученици су дужни да чувају и правилно користе инвентар и имовину Дома. Собним инвентаром 

ученици се садужују при усељењу у Дом, потписују листе инвентара на основу којих се раздужују 

приликом исељења из Дома. 

     Сву почињену штету или недостатак ученици су дужни да надокнаде у складу са општим актом. 

     Штета настала у заједничким просторијама које користе ученици, а за коју се не зна починилац, 

сматра се колективном штетом. Штета се констатује комисијски. 

     Све штете и кварови настали у Дому евидентитају се у Књизи кварова. 

     Кухињски инвентар се не износи из трпезарије. 

     Ученици стално брину о лепшем изгледу својих соба оплемењујући их (слике, цртежи, цвеће, 

керамика ). Забрањено је лепљење било чега на зидове, врата и намештај. 
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Члан 10. 

     УЗИМАЊЕ ХРАНЕ 

     Исхрану ученицима обезбеђује кухиња Дома по нормативима прописаним од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја. 

     Узимање оброка врши се искључиво електронском картицом. 

     Храна се узима у трпезарији Дома према распореду дневних активности, и то: доручак од 630-800, 

ручак од 1200-1500 и вечера од 1800-2000 сати радним данима. Викендом и празником доручак је од 800-

900, ручак од 1200-1330, а вечера ( ланч пакет ) добија се уз ручак. 

     Узимање оброка ван предвиђеног времена дозвољено је из оправданих разлога, а уз сагласност 

васпитача и вође HACCP тима. 

     Место за столом које користи, ученик оставља уредно. Ученик је обавезан да прибор за јело са 

остацима хране врати на за то предвиђено место. 

     Изношење хране из трпезарије није дозвољено, осим за болесне ученике, уз сагласност васпитача. 

 

Члан 11. 

     НОРМЕ ПОНАШАЊА У ДОМУ 

     Ученици у међусобним контактима развијају другарство, међусобно уважавање, солидарност, 

истинољубивост и хуманост. 

     Понашање у Дому подразумева и учтивост кроз коју се огледа пажња и поштовање других. 

     Улазак у просторије ученици, васпитачи и остали запослени најављују куцањем. 

     Примедбе на поступак радника Дома ученици указују дежурном васпитачу и управнику Дома. 

     У Дому није дозвољено пушење. 

     У Дом се не могу уносити нити користити алкохол и наркотичка средства. 

     Употреба истих ван Дома крши углед Дому као установи и повлачи васпитно-дисциплинску 

одговорност. 

     Ученици су обавезни да поседују електронску картицу, која је истовремено и домска легитимација. 

     Купање у рекама, језерима и базенима ученицима није дозвољено. 

 

Члан 12. 

     ТРОШКОВИ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ 

     Наплата трошкова смештаја и исхране ученика у Дому регулисана је Уговором који потписују 

родитељи/старатељи ученика и директор школе са домом при усељењу ученика у Дом. 

 

Члан 13. 

     Студенти морају да поштују овај правилник, осим чланова 3, 4 и 6. 

 

Члан 14. 

     Непридржавање правила организације рада и живота у Дому повлачи васпитно-дисциплинске мере 

у складу са општим актом школе. 

     Са овим правилником се упознају студенти, родитељи, односно старатељи и ученици пре склапања 

Уговора о смештају ученика/судента у Дом.      

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

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

 

Члан 16. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престају да важе одредбе Правилника о кућном реду у дому   

бр. 02- 43/1 од 24.01.2014. год. 

Правилник о кућном реду у дому у Млекарској школи са домом ученика Др Обрен Пејић у Пироту је 

заведен под деловодним бројем     02- 1106/1 од 18.10.2016. године, објављен је на огласној табли 

Школе дана 21.10.2016.год. године, а ступио је на снагу дана 30.10.2016. године. 

 

                           Председник Школског одбора: 

                                                                                    __________________________ 

                                  (Ненад Ђорђевић) 


