Правила кућног реда Дома
Правилима кућног реда Дома се регулише организација живота и рада и норме понашања
ученика у Дому ученика средњих школа у Трстенику.
Поштовање ових правила је обавеза за све ученике у Дому.

1. Реализација школских обавеза и учење у Дому
 Ученици су дужни да редовно похађају наставу и професионалну праксу.
 У Дому се припремају за наставу у време предвиђено за обавезно учење и по потреби ван њега.
 У то време у Дому влада мир и тишина што обезбеђује дежурни ученик и дежурни васпитач.
 Учење се одвија у учионици.
 Сви изузеци у смислу времена и простора за учење морају бити договорени са васпитачем.
2. Долазак и напуштање домских просторија
 Ученици су дужни да се придржавају распореда дневних активности, што подразумева време
доласка у Дом или напуштања Дома.
 Ученик који то време не може да испоштује (касни из оправданих разлога) унапред се јавља
васпитачу.
 Ученици који долазе касније не смеју реметити одмор онима који су већ легли. За одлазак или
ноћење код рођака или пријатеља потребна је сагласност васпитача која мора бити уписана у књигу
дежурства.
 Напуштање Дома у време када није предвиђено распоредом дневних активности или без
сагласности васпитача повлачи васпитно-дисциплинске мере. Ученици који путују кући за време
викенда уписују се у предвиђену документацију.
 Улаз у Дом се закључава и откључава у време превиђено распоредом дневних активности.
3. Пријем посета
 Посете се примају у слободно време ученика (ван времена предвиђеног за учење).
 Посете се обавезно пријављују дежурном васпитачу. Посете се примају у просторијама
предвиђеним за то.
 Обављање телефонских разговора за ученике омогуђен је у периоду од 18:30 до 21:30 у
портирници код дежурног ученика за долазне позиве.
4. Ноћни одмор ученика
 Ученици су дужни да се придржавају времена за ноћни одмор.
 После повечерја у собама за спавање мора бити угашено светло, владати мир и тишина.
 Ако у то време има потребе за учењем, оно се обавља у учионици Дома.
 Ако у то време има потребе за праћењем ТВ програма, то се може одвијати у договору са
васпитачем.
 Буђење и устајање ученика спроводи се уз време за то одређено распоредом дневних
активности.
5. Коришћење боловања у Дому
 Болестан ученик је дужан да се обрати лекару и добије потребну терапију и оправдање за школу.
 Ако се болестан ученик лечи у Дому, лечење се спроводи у соби ученика.
 Дужа лечења обављају се ван Дома.
 Сва инфективна обољења лече се ван Дома.
 Пре и после одласка на лекарски преглед ученик се јавља дежурном васпитачу.
 У хитним случајевима дежурни васпитач је обавезан да позове хитну помоћ и организује набавку
лекова.
 У току ноћи помоћ болесном ученику обезбеђује одговорно лице у Дому (васпитач или ноћни
чувар).
 Одсуство болесног ученика из школе правда лекар или родитељ.
6. Лична хигијена, хигијена соба и заједничких просторија
 Брига о личној хигијени и хигијени соба брига је свих ученика.

 Ученици морају имати прибор за личну хигијену и морају је обављати редовно.
 Хигијена соба се обавља свакодневно у складу са распоредом дневних активности.
 Контролу личне хигијене и хигијене просторија свакодневно врши дежурни васпитач и
хигијеничар.
 Ученици су дужни да воде бригу о хигијени заједничких просторија тако што не остављају неред,
отпад бацају на места предвиђена за то и правилно користе санитарне просторије и уређаје.
7. Лична и домска имовина
 Ученици су дужни да чувају личну имовину и имовину других станара Дома.
 Неодговорно коришћење, руковање туђом имовином, њено оштећење или уништење повлачи
надокнаду штете од стране починиоца.
 Ученици су дужни да чувају и правилно користе инвентар и имовину Дома. Собним инвентаром
ученици се задужују при доласку у Дом, издају им се реверси на основу којих се раздужују.
 Сву почињену штету или недостатак ученици су дужни да надокнаде.
 Штете настале у заједничким просторијама које користе ученици, а за које се не зна починилац
сматра се колективном штетом. Штета се констатује комисијски и евидентира у свеску за колективну
штету.
 Кухињски инвентар се не износи из трпезарије.
 Ученици се стално брину о лепшем изгледу својих соба оплемењујући их својим радом (цвећем,
керамиком, урамљеним цртежима и сликама). По зидовим је забрањено лепљење постера.
8. Узимање хране
 Исхрану ученицима обезбеђује кухиња Дома према одређеним нормативима и јеловнику.
 Храна се узима у трпезарији Дома према утврђеном распореду дневних активности. Узимање
хране ван предвиђеног времена дозвољено је из оправданих разлога, апо прибављеној сагласности
васпитача.
 Место за столом које користи ученик оставља уредно.
 Ученик је дужан да прибор са остацима хране врати на одређено место.
 Ученици у трпезарију долазе пристојно обучени.
 За проблеме настале у подели хране ученик се обраћа мдежурном васпитачу у трпезарији.
 Изношење хране из трпезарије није дозвољено, осим за болесне ученике уз сагласност
васпитача.
9. Дежурство ученика
 У дежурство се укључују сви ученици Дома.
 Распоред се прави најмање за месец дана унапред и истиче се на огласној табли Дома..
 Дежурни ученик обавља послове предвиђене правилима о дежурству која су истакнута на
огласној табли или уписана на почетку књиге дежурног ученика.
 Замену за дежурство обезбеђује сам ученик и обавештава васпитача или васпитач.
10. Норме понашања у Дому
 Ученици у међусобним контактима развијају другарство, међусобно уважавање, солидарност,
истинољубивост и хуманост.
 Понашање ученика у Дому подразумева и учтивост кроз коју се огледа и пажња и поштовање
других.
 Улазак у просторије се најављује куцањем.
 Примедбе на поступак радника Дома ученици указују дежурном васпитачу.
 У Дому није дозвољено пушење.
 У Дом се не могу уносити нити користити алкохол и наркотичка средства.
 Употреба истих ван Дома крши углед Дома као установе и повлачи васпитно-дисциплинске мере.
 Ученици су обавезни да поседују лични документ који издаје Дом.
 Прославе ученика у Дому се одржавају у договору са васпитачем.

