На основу чл.51.став1.тачка 11. Закона о ученичком и студентском стандарду (Сл.гласник РС,
бр.18/2010. и 55/2013.) Управни одбор Дома ученика средљих школа“Бранкково коло“ у Новом
Саду, на седници одржној дана 09.03.2018.године, донео је:

КУЋНИ РЕД
У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„БРАНКОВО КОЛО“ У НОВОМ САДУ
У циљу омогућавања нормалног живота и рада ученика у Дому, доноси се Кућни ред који
је обавезан за све становнике Дома.
Одступање од Кућног реда и организације дана у Дому могу одобрити
васпитачи, на захтев ученика, уколико процене да је захтев оправдан.
Организација дана у Дому је саставни део овог Кућног реда.
Право и дужност ученика је да активно учествује у организованим облицима живота и
рада Дома.
Ученици су дужни:
1. Да се придржавају домских прописа и да уважавају организацију рада и живота у Дому.
2. Да редовно и савесно раде на усвајању знања, да извршавају друге дужности и задатке
који проистичу из Правила понашања у Дому, као и да се у томе узјамно помажу.
3. Да се коректно односе према васпитачима, као и свим осталим члановима колектива, да
поштују своје другарице и другове, да међусобно развијају односе другарства, поверења,
отворености, искрености, и воде бригу о успеху сваког појединца и читаве домске
заједнице.
4. Да се старају о домској имовини, чистоћи, хигијени и естетском изгледу домских
просторија. Да воде бригу о сопственим и туђим стварима, личној уредности и пристојном
изгледу.
5. Ученик је дужан да у случају отуђења или оштећења домске имовине, надокнади
начињену штету. Уколико се починилац не пронађе, трошкове сносе солидарно сви
ученици (собе, васпитне групе, спрата, Дома)
6. Ученик без питање и договора са власником не сме да користи туђе ствари, одећу, обућу,
прибор и остало
7. Да изван Дома својим понашањем на сваком месту чувају достојанство своје личности и
углед Дома.
8. Уредност и тачност у похађању наставе једна је од основних обавеза ученика.

9. Ако се учeник разболи од заразне болести он или његова породица су дужни да обавесте
Дом о болести и његовом боловању, а ученик ће доћи у Дом тек након потпуног
оздрављења.
10. Уколико ученик изостане са наставе или не борави у Дому дужан је да о томе обавести
свог васпитача у року од 24 часа. (неопходна је редовна комуникација васпитача са
одељењским старешином)
11. Кад ученик одлази на дуже време из своје собе, а нико после њега не остаје у соби дужан
је:
а) да собу поспреми,
б) да собу добро затвори (прозоре и врата) да не би дошло до неких
оштећења услед временских непогода).
в) да провере да ли су сви електрични апарати искључени.
12. Ученик је дужан да у 22,00 часа буде у својој соби и одазове се на вечерњој прозивци.
13. Ученик који у току викенда остаје у Дому, дужан је да да то евидентира електронски.
14. Ученици се могу исписати из Дома уз молбу и сагласност родитеља, писмено или e-mailom, са отказним роком од 15 дана, уз претходно измирење својих обавеза према Дому.
15. При одласку из Дома ученик је дужан да се раздужи код свог васпитача са домским
инвентаром, уз писмени доказ да је измирио финансијске обавезе према Дому.
16. Ученик (родитељ) дужан је да финансијске обавезе према Дому изврши редовно до 10. у
текућем месецу. Обавеза ученика је да потврду или уплатницу о измиреним обавезама
за текући месец преда групном васпитачу. Уколико не изврши своје обавезе у року од 30
дана, ученик губи право на даље коришћење услуга Дома.

I - БУЂЕЊЕ УЧЕНИКА И УСТАЈАЊЕ
Ученици се буде сами, према својим потребама.
Радним даном ученици се буде најкасније до 8 часова, што се потврђује
контролом дежурног васпитача.
 Обавеза ученика је: да устану, обаве личну хигијену, намесете кревете, проветре
и спреме собу и уредни оду на доручак.



II ИСХРАНА

На обедовање ученик у трпезарију долази уредан и адекватно одевен.
Забрањено је да из трпезарије износе храну, домско посуђе и есцајг.
Исхрана се врши самопослуживањем, а посуђе са остацима хране враћа се на шалтер
намењен за ту сврху.
 Ученик који из оправданих разлога (спортске повреде, изненадна слабост и сл.) не може
да дође у трпезарију, може добити храну у својој соби. Ношење оброка и враћање
посуђа организује групни или дежурни васпитач.




ДОРУЧАК

Доручак је по принципу шведског стола, ако због неког разлога није другачије одређено
(мали број ученика).
 Доручак се издаје радним даном од 6 часова и траје до 8 часова.
 Суботом и недељом се издаје од 8 часова и траје до 9 часова.


РУЧАК

Радним даном ручак се издаје од 11,00 часова и траје до 12,00 часова и од 13,00 до
15,30 часова. Потребе за ранијим или каснијим ручком регулисане су посебним
распоредом који је доступан у зборници и кухињи.
 Суботом и недељом ручак се издаје од 12,00 часова и траје до 13,30 часова.


ВЕЧЕРА

Вечера се издаје радним даном од 18,30 часова и траје до 20,30 часова, после чега се
кухиња закључава.
 Суботом и недељом у Дому се дели хладна вечера ученицима за време ручка.


III ВРЕМЕ ЗА УЧЕЊЕ И ДНЕВНИ ОДМОР






Учење се одвија у ученичким собама и учионицама, пре подне у времену од 08,00 до
11,00 часова, а после подне у времену од 16,00 до 18,00 часова.
Након доласка из преподневне наставе ученици имају право на једносатни одмор.
Послеподневни распоред се не односи на дане када ученици напуштају Дом ради
викенда и празника.
Вечерње учење се одвија најкасније до 24,00 часа, изнимно, уз договор са групним
васпитачем до 01,00 час.
За време учења у Дому се мора обезбедити ред и мир (без непотребне шетње, гласне
музике, купања, окупљања и сл.)

V СЛОБОДНО ВРЕМЕ









Слободно време у Дому је од 11,00 до 15,00 часова и од 18,00 до 22,00 часа. Ово време
ученици могу користити за активан одмор, дружење...
Вечерњи изласци су дозвољени до 22,00 часа.
У 22,00 часа се врата Дома закључавају.
Сваки каснији долазак у Дом ученик правда електронском дозволом васпитача.
Ноћни чувар је дужан да евидентира све ученике који у Дом дођу после 22,00 часа.
Уколико ученик има потребу да преноћи ван Дома дужан је да обезбеди одобрење
групног васпитача уз сагласност родитеља.
Присуство момака у великој сали дозвољено је до 21,00 часа.
Културно-забавни и рекреативни живот може се одвијати пре подне од 11,00 до 15,00
часова и од 18,00 до 22,00 часа.

VI - ПОДЕЛА ПОШТЕ


Поделу ученичке поште организује дежурни васпитач.

VII - ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ
Ученици имају обавезу да редовно одржавају личну хигијену и хигијену собе у којој
спавају, као и да пазе на хигијену заједничких домских просторија (ходник, трпезарија,
учионица...)
 Ученици имају обавезу да правилно и хигијенски користе мокре чворове.


VIII - ПОСЕТЕ
Посете ученицима дозвољене су од 11,00 до 15,00 часова и од 18,00 до 20,00 часова уз
обавезно евидентирање на портирници и јављање дежурном васпитачу. Осим родитеља
ученика, осталима је посета дозвољена само у заједничким просторијама.
 Међусобне посете ученика у Дому дозвољене су од 11,00 до 15,00 часова и од 18,00 до
21,00 час, у заједничким просторијама. Дружење у собама је дозвољено само ученицама
женске зграде у собама женске зграде, а ученицима мушке зграде у собама мушке
зграда.
 Када је ученик у соби, врата собе морају бити откључана.
 Ученик који прима посету одговоран је за понашање посетиоца, непријављене посете и
евентуално учињену штету.


У ДОМУ ЈЕ СТРОГО ЗАБРАЊЕНО











Уношење алкохола и наркотичких средстава, као и долажење у Дом под њиховим
утицајем,
Пушење у собама и заједничким просторијама,
Коцкање,
Ремећење мира (галама, вриска и сл.)
Слушање гласне музике за време учења и после 22,00 часа.
Бацање хлеба и друге хране,
Бацање смећа по ходницима и кроз прозоре Дома,
Бацање смећа и отпадака у мокре чворове,
Стављање на прозор предмета који би својим евентуалним падом могли нанети озледе
пролазницима,
Коришћење грејних тела и електричних апарата у собама.

