
ПРАВИЛНИК О ОБЛАЧЕЊУ 
УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

«ЂУРА ЈАКШИЋ» У КРАГУЈЕВЦУ 
 

Члан 1. 
Обавеза ученика је да у школу долазе прикладно одевени и пристојног изгледа. 

 
Члан 2. 

Дечаци не смеју да носе: 
- шорц 
- мајице на бретеле 
- папуче за плажу 
- капе (качкете, капуљаче) - на часу 
- навијачка обележја (шалове, капе) - у школи 

Члан 3. 
Девојчице не смеју да носе: 
- шорц 
- прекратке сукње 
- прекратке мајице (ученицама не сме да се види пупак) 
- мајице са дубоким деколтеом и танким бретелама 
- обућу са високим потпетицама 
- папуче за плажу 
- накит претераних димензија и у претераним количинама 
 

Члан 4. 
Обавеза ученика је да брину о личној уредности и хигијени: 
Дечаци не смеју да долазе у школу: 
- дуге, распуштене и неуредне косе( ако је дуга, коса мора бити уредна; шишке не смеју упадати у очи; коса 

не сме падати на клупу у току рада) 
- косе обојене у нападне и неприродне боје (тзв. диско боје) 
 
Девојчице не смеју да долазе у школу: 
- распуштене и неуредне косе( ако је дуга, коса мора бити уредна; шишке не смеју упадати у очи; коса не 

сме падати на клупу у току рада) 
- косе обојене у нападне и неприродне боје ( тзв. диско боје) 
- нашминкане нападно и непримерено свом узрасту ( дозвољена је маскара и сјај за уста) 
- предугачких и намазаних ноктију 
 

Члан 5. 
Уколико ученик дође у школу неприкладно одевен или неуредан предметни наставник у сарадњи са разредним 
старешином може да га врати кући. Ученик је дужан да се пристојно обуче и одмах врати у школу.О свему 
обавестити родитеље. 

Члан 6. 
Обавеза је наставника да долазе у школу прикладно одевени и пристојног изгледа: У школи нису 

дозвољене: 
- уске мајице 
- кратке мајице (не сме да се види пупак) 
-  мајице са танким бретелама и дубоким деколтеом (могу се носити само уз кошуљу или блејзер) 
- мајице без рукава  ( за мушкарце) 
- кратке панталоне  
- кратке сукње  
- уске панталоне могу се носити уз дужу тунику или кошуљу 
- папуче за плажу нису дозвољене 

Члан 7. 
Са правилима упознати све ученике и родитеље школе. 
 

Члан 8. 
Не поштовање ових Правила повлачи дисциплинску одговорност. 
 
У Крагујевцу                                                                              ВД Директор школе 

                __.12.2007.                                                                                   Ђорђе Божовић 



ПРАВИЛНИК О ОБЛАЧЕЊУ 
УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ 

«МИЛУТИН И ДРАГИЊА ТОДОРОВИЋ» У КРАГУЈЕВЦУ 
 

Члан 1. 
Обавеза ученика је да у школу долазе прикладно одевени и пристојног изгледа. 

 
Члан 2. 

Дечаци не смеју да носе: 
- шорц 
- мајице на бретеле 
- папуче за плажу 
- капе (качкете, капуљаче) - на часу 
- навијачка обележја (шалове, капе) - у школи 

Члан 3. 
Девојчице не смеју да носе: 
- шорц 
- прекратке сукње 
- прекратке мајице (ученицама не сме да се види пупак) 
- мајице са дубоким деколтеом и танким бретелама 
- обућу са високим потпетицама 
- папуче за плажу 
- накит претераних димензија и у претераним количинама 
 

Члан 4. 
Обавеза ученика је да брину о личној уредности и хигијени: 
Дечаци не смеју да долазе у школу: 
- дуге, распуштене и неуредне косе( ако је дуга, коса мора бити уредна; шишке не 

смеју упадати у очи; коса не сме падати на клупу у току рада) 
- косе обојене у нападне и неприродне боје (тзв. диско боје) 
 
Девојчице не смеју да долазе у школу: 
- распуштене и неуредне косе( ако је дуга, коса мора бити уредна; шишке не смеју 

упадати у очи; коса не сме падати на клупу у току рада) 
- косе обојене у нападне и неприродне боје ( тзв. диско боје) 
- нашминкане нападно и непримерено свом узрасту ( дозвољена је маскара и сјај 

за уста) 
- предугачких и намазаних ноктију 
 

Члан 5. 
Уколико ученик дође у школу неприкладно одевен или неуредан предметни 
наставник у сарадњи са разредним старешином може да га врати кући. Ученик је 
дужан да се пристојно обуче и одмах врати у школу.О свему обавестити родитеље. 

Члан 6. 
Обавеза је наставника да долазе у школу прикладно одевени и пристојног 

изгледа: У школи нису дозвољене: 
- уске мајице 



- кратке мајице (не сме да се види пупак) 
-  мајице са танким бретелама и дубоким деколтеом (могу се носити само уз 

кошуљу или блејзер) 
- мајице без рукава  ( за мушкарце) 
- кратке панталоне  
- кратке сукње  
- уске панталоне могу се носити уз дужу тунику или кошуљу 
- папуче за плажу нису дозвољене 

Члан 7. 
Са правилима упознати све ученике и родитеље школе. 
 

Члан 8. 
Не поштовање ових Правила повлачи дисциплинску одговорност. 
 
У Крагујевцу                                                                               Директор школе 

             18.09.2006.                                                                                 Драган Павловић 


