
КУЋНИ  РЕД  ДОМА  УЧЕНИКА
УСТАЈАЊЕ – радним даном у 06.00, а суботом, недељом и празником у 07.00 сати.

ДОРУЧАК – издаје се од 06.00 - 07.00, а суботом, недељом и празником од 07.00 - 08.00 сати.

РУЧАК – издаје се од 12.00 – 14.00, суботом 12.00 – 13.00, а недељом и празником 12.00 до 12.45 сати.

ВЕЧЕРА – издаје се од 18.30 – 20.00 сати, а суботом, недељом и празником добија се ланч пакет.

Ученици  су  дужни  да  благовремено  обавесте  дежурног  васпитача  о  изузетним  померањима 
часова у школи како би им се обезбедио оброк ван времена утврђеног за то.

САМОСТАЛНО (обавезно) УЧЕЊЕ - пре подне од 08.00 до 11.00 сати са паузом од 30 минута
       - после подне од 14:30 до 17.30 сати са паузом од 30 минута

За  време  учења  ЗАБРАЊЕНО  је  било  каква  радња  која  би  реметила  тишину.  Суботом  и 
недељом ученици могу учити према личним потребама.

НОЋНИ  ОДМОР – траје од 22.00 - 06.00 сати. У собама је дозвољено коришћење светла до 22.00 сати.

ХИГИЈЕНА  ПРОСТОРИЈА  И  ЛИЧНА  ХИГИЈЕНА – хигијену соба одржавају сами ученици 
свакодневно.

Болестан ученик не може лежати у соби која је заједничка. Дужан је да оде на лекарски преглед,  
а затим се на даље лечење упућује кући.

З  А  Б  Р  А  Њ  Е  Н  О    Ј  Е
- уношење алкохола, коришћење дувана и осталих медикаменати зависноси у просторијама дома;
- реметити мир и тишину у дому;
- уводити страна и непозната лица у просторије дома;
- улажење у дом за време одмора између часова (опрему за физичко и све што је потребно понети са 
  собом пре поласка у школу);
- као и све оно што је предвиђено Уговором и Правилником о дисциплинској одговорности ученика.

У случају да ученик прекрши било коју од наведених забрана, биће кажњен искључењем из дома 
након обавештења родитеља или старатеља.

Ученик је ОБАВЕЗАН да се јави дежурном васпитачу или дежурном ученику у случају да ће из 
дома бити одсутан више од једног сата.

Ако ученик иде кући, у току недеље, дужан је да се јави васпитачу један дан раније, а ако остаје 
у дому током викенда, дужан је да се упише у свеску која је у кухињи четвртком за време вечере.

ПЕДАГОШКО  ВЕЋЕ  ДОМА  УЧЕНИКА


