ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
Понашање на радном месту је одраз и верна слика нашег понашања у
друштвеном и приватном животу. Својим понашањем доприносимо да
у школи владају хармонични и колегијални односи.
Правила понашања подразумевају:
Однос према раду – од наставника се очекује да поштују своје радне
обавезе:
- Благовремени долазак на радно место-15минута пре почетка часова;
- Одлазак на време на часове-одмах након звона;
- Благовремено обавештавање надлежне о свом изостајању са посла;
- Строга поштовање распореда дежурства и вођење евиденције;
- Прикладно одевање, тако да својим изгледом делује васпитно на
ученике а не провокативно-строго забрањене кратке
сукње,хаљине,кратке мајице...(за жене);
Мушкарци-подшишани,обријани,уредни-строго забрањено долазити у
папучама и кратким понталонама;
Однос према колегама – најбоља гаранција за правилан колегијалан
однос су:
- Међусобна толеранција,прихватање критике,пажња и љубазност,
па се од наставника очекује да поштују један другога и да уважавају
супротна мишљења.
Однос према ученицима – наставник треба да уважава личност
ученика, да га не исмејава и не омаловажава, да не користи ружне
речи, псовке и вређа ученике по верској и националној основи. Пред
ученицима треба да се понаша смирено, да буде предусретљив,
љубазан и да ученику пружи помоћ и потребна обавештења. Не сме
да буде вербално и физички агресиван. У оцењивању мора да буде
објективан и непристрасан, а сукобе и неспоразуме између ученика
решава споразумно на часовима одељењске заједнице и да својим
саветима развија код деце правилне другарске односе.

Однос директора школе према запосленима – директор
запосленима у школи треба да служи као пример и да својим
држањем и залагањем у раду ствара свој ауторитет. Директор треба
да се опходи према свим запосленима једнако и непристрасно.
Директор је у обавези да поштује иста правила која важе и за
запослене у односу према раду,према колегама и према ученицима.
Запосленима у школи је забрањено да:
- Уносе оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети повреде
ученицима и запосленима;
- Пушe у просторијама школе и школском дворишту;
- Уносe, односно користe алкохол, опијате и наркотичка средства;
- Користe мобилни телефон за време наставе;
- Физички и психички кажњавају и вређају личност ученика.

