
 

 

КОДЕКС – значи правило 

ПРАВИЛА - служе да помогну људима да 

живе једноставније. 

У свему што људи раде постоје правила. 

Ако их поштујеш и ЖИВОТ у школи биће ти 

ЛАКШИ и ПРИЈАТНИЈИ. 

Придржавајући се ових правила 

закључићеш да НИЈЕ ТАЧНО ДА „НИЈЕ ТЕШКО БИТИ ФИН“. 

Тешко је, а није ни нарочито забавно. Али, једно је сигурно: 

ВЕОМА ЈЕ УГОДНО И ПРИЈАТНО И ДОПРИНОСИ ДА О СЕБИ МИСЛИШ 

КАО ИСТИНСКИ ЦИВИЛИЗОВАНОМ БИЋУ. 

 

                 ОНИ КОЈИ ЗНАЈУ, НЕКА СЕ ПОДСЕТЕ. 

 ОНИ КОЈИ НЕ ЗНАЈУ, НЕКА НАУЧЕ.   

❖  

Изостајање са наставе пристојно најави, ако  није 

из здравствених разлога. Ако јесте, на време 

донеси лекарско оправдање. Основни знак 

пристојности је када некоме ко од тебе очекује 

објасниш ЗАШТО НИСИ ДОШАО/ЛА. 

 

❖  

Бежање са часова само привидно решава 

твоју неспремност за час, буди довољно 

храбар/а и суочи се са проблемом. 



❖  

Чекање у реду испред учионице пре почетка часа понекад је досадно  

и може да изгледа неважно. Досада се може 

прекратити разговором. ВАЖНО ЈЕСТЕ, јер 

стајање у пристојном реду говори о ТВОЈОЈ 

ЗРЕЛОСТИ И ОЗБИЉНОЈ НАМЕРИ ДА У ШКОЛИ 

ДОБИЈЕШ ОНО ПО ШТО СИ ДОШАО/ЛА – А ТО ЈЕ ТВОЈЕ ОБРАЗОВАЊЕ. 

 

❖  

ШКОЛА НИЈЕ МОДНА ПИСТА. Боравак у учионици 

и на настави учини себи пријатнијим носећи 

гардеробу која одговара простору у коме се 

налазиш. „МИНИЋИ, МАЈИЦЕ СА ГОЛИМ ЛЕЂИМА, 

КРАТКЕ ПАНТАЛОНЕ“  НИСУ ПРИКЛАДНИ. Школа је 

мсето где се СТИЧУ ЗНАЊА И УЧИ КУЛТУРНО ПОНАШАЊЕ. 

 

❖  

Неодговарајуће понашање у школи може бити и 

кажњено. Начини кажњавања записани су у 

строгим Правилницима. КАДА ОСЕТИШ КАКО ЈЕ 

ЛАКО ПОНАШАТИ СЕ ПРИСТОЈНО, ЗАКОНИ И КАЗНЕ 

ОДРАСЛИХ БИЋЕ ТИ СУВИШНИ. 

 

❖  

Када си замишљен/а или забринут/а не 

заборави да одраслима, својим друговима 

упутиш поздрав: ДОБАР ДАН, ДОВИЂЕЊА, 

ЗДРАВО. Њих ће обрадовати, а теби неће 

штетити. 

 

Учимо: 
Љубазност 



❖  

Улазак у службене просторије школе, биће 

једноставније ако уљудно покуцаш на врата. У том 

случају добићеш сигурно љубазан одговор. НЕ 

КОРИСТИ СЛУЖБЕНЕ УЛАЗЕ У ШКОЛИ. Мање ћеш се 

„сударати“ са наставницима. 

 

❖  

На свету нико није савршен: ЗАТО НИКО 

НЕМА ПРАВО ДА ТРАЖИ ОД ТЕБЕ ДА 

БУДЕШ САВРШЕН/А, АЛИ НЕ ТРАЖИ ТО 

НИ ОД СВОЈИХ РОДИТЕЉА, НАСТАВНИКА 

И ДРУГОВА. Довољно је да се потрудиш 

да будеш бољи/а од њих. УСТВАРИ ОНИ 

ТО И ЖЕЛЕ, АЛИ НЕЋЕ ТЕБИ ДА ПРИЗНАЈУ. 

❖  

Изненади своје другове и сваки неспоразум 

реши тако што ћеш ПРВИ пружити руку 

помирења.  

 

❖  

ВОЛИ TО ШТО СМО СВИ РАЗЛИЧИТИ. Било 

би досадно да смо сви исто паметни и 

исто лепи. 

 

❖  

Буди оргиналан/а, АЛИ НЕ НА РАЧУН ОНОГ ПОРЕД 

ТЕБЕ. 

 

 



❖  

Искажи своје мишљење или незадовољство јасно и 

гласно, али НЕ ГРУБИМ, већ БИРАНИМ, УЉУДНИМ 

речима.  Тако ћеш једноставније решити сваки 

неспоразум са наставницима и са дуговима. 

 

❖  

ПОШТОВАЊЕ ОДРАСЛИХ, чак и када „нису по твом 

укусу“, може се исказати на безброј начина. 

Подразумева се да си то научио/ла у најранијем 

детињству у породици. Школа  је право место да 

ПОКАЖЕШ НАУЧЕНО. 

❖  

Школска имовина користи свима. Не исказуј 

своје незадовољство на њој. НЕМОЈ БИТИ 

ЈАЧИ ОД ОНОГА ШТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ БРАНИ. 

Ако направиш штету, твоји родитељи ће 

морати да је плате. Од такве штете нема 

користи. 

❖  

Боравак у уредном и чистом простору сваком прија. 

Учионице и двориште биће онакви каквим их 

створиш. Зато не бацај смеће око себе. НЕ ОСТАВЉАЈ 

ТАКВЕ ТРАГОВЕ ЗА СОБОМ! НАЋИЋЕМО ТЕ И БЕЗ ЊИХ! 

 

❖  

Предпоставља се да је намена школског 

тоалета свима позната. Немој ширити број 

послова који се тамо могу обавити, а није ни 

нарочито угодно да се у њему дуже 



задржаваш. Оно што се ту дешава НЕ ПРЕДВИЂА ПУБЛИКУ. БУДИ У 

ТОАЛЕТУ САМ/А, ПРИСТОЈНИЈЕ ЈЕ. 

 

❖  

ЗАХТЕВАЈ од свих, безусловно, ЈАСНО И ГЛАСНО – и од 

одраслих и вршњака – да пушењем, опијањем и 

дрогорањем не угрожавају твоје здравље, ако су већ 

одлучили да угрозе своје. То је њихов избор, укажи им ДА 

ЈЕ ПОГРЕШАН. Бићеш бољи друг/ца него они који су их на то 

наговорили. НИКО НЕМА ПРАВА ДА УГРОЖАВА ТЕБЕ. 

 

 

❖  

Ако одлучиш да у школу доносеш скупоцене предмете, нека то буде НА 

ТВОЈУ ОДГОВОРНОСТ. Ако се оштете или изгубе, 

НЕ КРИВИ ДРУГЕ. 

 

❖  

На часу искључи мобилни телефон. Oн је твоја приватна 

ствар, а своју приватност задржи за себе и њоме не 

угрожавај друге. ТВОЈЕ, не може бити важније од НАШЕГ. 

 

 

❖  

Дозвољено је да у великим количинама користиш 

речи: МОЛИМ, ХВАЛА, ИЗВИНИ, ИЗВОЛИ. У 

комбинацији са љубазним осмехом пред тобом су 

неограничене могућности. ПРОБАЈ! УСПЕХ ЈЕ 

ЗАГАРАНТОВАН.   


