
КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА УЧЕНИКА ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Начин одевања ученика је саставни део васпитања и облачење треба да буде
пристојно и одмерено у одећи која подразумева:

 Дугачке панталоне и панталоне ¾ дужине
 Непристојне су панталоне спуштеног и плитког струка, бермуде и шортсеви,

поцепане панталоне

 Сукње дужине два прста изнад колена
 Непристојне су веома кратке мини-сукње

 Мајице и кошуље са кратким и дугим рукавима које прекривају
струк, нису провидне и припијене уз тело
 Непристојне су мајице и кошуље без рукава-на бретеле, са дубоким деколтеом и

откривеним леђима

 Мајице без увредљивих натписа, навијачких и политичких обележја

 Хеланке у комбинацији са дужом мајицом-туником
 Непристијне су хеланке упарене са кратким мајицама

 Неношење капуљача, капа и качкета унутар школе

 Затворену обућу
 Непристојне су папуче, јапанке и обућа са високом потпетицом

 Неношење накита на часовима физичког васпитања и практичне
наставе

Ученици су дужни да се придржавају правила из кодекса облачења.
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Шта се дешава када ученик прекрши  правила из кодекса облачења?

 Први пут ученик ће бити само опоменут од одељењског старешине, опомена ће
бити евидентирана у педагошку документацију одељењског старешине

 Други пут ученик ће бити упућен на разговор код директора или педагога, васпитна
мера ће бити евидентирана у педагошку документацију одељењског старешине,
родитељи ће бити обавештени писаним путем

 Трeћи пут предметни наставник уз сагласност одељењског старешине шаље
ученика кући да замени одећу/обућу, након чега треба да се врати на наставу,
уколико ученик због тога пропусти час изостанак ће бити евидентиран као
неоправдан

 Ако и после предузетих мера ученик настави да крши кодекс облачења и самим
тим чини више истих лакших повреда обавеза ученика, ученику ће бити изречена
васпитна мера која на полугодишту или крају школске године подразумева
смењење оцене из владања на врло добро (4) или добро (3).

Одећа коју носите представља слику ваше личности, ваш укус и стил.
Вашим начином одевања шаљете другима поруку о себи. Одлазак у
школу је за вас посао, па се у складу са тим треба и одевати.


