
На основу члана 17. став 1. тачка  1. Статута, Школски одбор Техничке школе у Ивањици је 

на 11. седници одржаној 03.03.2015.године разматрао потребу уређивања начина облачења и 

изгледа ученика и запослених (удаљем тексту: Школа) и усвојио: 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О ОБЛАЧЕЊУ И ИЗГЛЕДУ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ 

У ИВАЊИЦИ 

 

 

Члан 1. 

 Овим Правилником се уређује начин облачења и изглед ученика и запослених Техничке 

школе у Ивањици приликом доласка на све облике наставе како у просторије тако и ван просторија 

Техничке школе у Ивањици. 

Члан 2. 

 Сви ученици и запослени су дужни да долазе на наставу уредно укусно и прикладно 

обучени са одећом практичном за рад  и у њиховом стилу,уредног и примереног изгледа. 

 Одећа коју носе ученици треба да буде примерена њиховом узрасту и школи у коју долазе. 

 Она треба да је је уобичајена и да јасно говори о њиховој личности. Одећа одражава укус и 

стил сваке особе који мора бити поштован. 

Обавеза ученика и запослених је да брину о личној уредности и хигијени. 

Члан 3. 

Под прикладним одевањем и изгледом за радне активности подразумева се да: 

- одећа ученика мора да покрива стомак и рамена и не сме да буде провидна,  

- у школу се не може долазити у мајци са танким бретелама и са дубоким деколтеом, у 

прекратким сукњама, у припијеној и провидној одећи хеланкама уколико нису прекривене 

туником и слично, мајицама без рукава, мајицама са бретелема 

- ученик мора да пази да му се доњи веш не види без обзира у каквом положају му се тело 

налази,  

- не може се долазити школу у дугим превише исцепаним и спуштеним панталонама,кратким 

панталонама, бермудама, шорцевима и мини сукњама, 

- не може се долазити у школу са одећом увредљивих натписа или слика,који промовишу 

националну,верску,политиччку или сексуалну опредељеност, 

- у школу није дозвољено долазити у папучама, јапанкамаи обући са непримерено високим 

штиклама или превисоким потпетицама, 

- није дозвољено ношење капа, качкета, капуљача марама на глави и наочара за сунце на 

часу, ношење навијачких обележја, накита претераних димензија и у претераним 

количинама 



- у школи није дозвољено ученику да долази са пирсингом било које врсте, јер се тиме 

повећава могућност повређивања ученика, посебно на часовима физичког васпитања, 

- ученик мора да има посебне патике за улазак у фискултурну салу и одговарајућу  

- опрему за физичко васпитање, 

- ученик мора да има одговарајућу опрему за рад у кабинетима где је то неопходно у складу 

са упутствима наставника. 

Члан 4 

 Дечаци не смеју да долазе у школу са:  

- дугом, распуштеном и неуредном косом (ако је дуга, коса мора бити уредно везана; шишке не 

смеју упадати у очи; коса не сме падати на клупу у току рада) 

- косом обојеном у нападне и неприродне боје (тзв. диско боје) 

- да долазе уредно очешљани и обријани 

Члан 5. 

 Девојчице не смеју да долазе у школу са: 

- распуштеном и неуредном косом (ако је дуга, коса мора бити уредно везана, 

- шишке не смеју упадати у очи, 

- коса не сме падати на клупу у току рада, 

- косом обојеном у нападне и неприродне боје (тзв. диско боје), 

- нашминкане нападно и непримерено узрасту, 

- предугачких и намазаних ноктију 

Члан 6. 

Ученика који у Школу дође непристојно или неприкладно одевен биће опоменут, а родитељ 

(старатељ) ученика позван на разговор. Уколико ученик поново дође у школу неприкладно одевен, 

одељенски старешина, наставник, стручни сарадник или директор ће о овоме одмах обавестити 

родитеља, а ученика ће вратити кући да се прикладно обуче.  

Изостанци за време одсуствовања ради облачења евидентираће се као неоправдани. 

Ученик који има пирсинг дужан је да га пре доласка у школу уклони. Уколико то не учини 

код куће, дужан је да на захтев наставника пирсинг уклони у школи. 

Ученица која у школу дође непримерено нашминкана дужна је да, на захтев  наставника, 

уклони шминку. 

Непоштовање правила облачења и личне хигијене представља повреду обавезе ученика. 

Члан 7. 

Запослени својим изгледом и понашањем на директан начин доприносе угледу школе и 

очувању њених вредности. Takoђе прикладним одевањем пружају модел одевања ученицима. 

Пристојна и прикладна гардероба је она која не одвлачи пажњу и тиме не ремети радну 

атмосферу наставе или ваннаставне активности. 

Обавеза је наставника и ученика, као и осталих запослених да у школу долазе прикладно 

одевени и пристојног изгледа. 



Правила изгледа и одевања обавезујућа су током читаве школске године, како у дане 

наставе тако и током школског распуста. 

О изгледу ученика брину сви запослени у школи, уз сарадњу са одељењским старешином, 

замеником директора и педагогом. 

Члан 8. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења и за његово спровођење су задужени сви 

ученици и сви запослени.  

Правилник јавно истаћи на огласним таблама ученика и запослених ради упознавања. 

 

У Ивањици дана: 

04.03.2015.године 

Деловодни број:  467/1 

 

Истакнуто на огласне табле дана: 

04.03.2015.године. 

                                                                              

Председник школског одбора 

                                                                                                           Љубица Луковић 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


