
КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА НАСТАВАТА СО ФИЗИЧКО 

ПРИСУСТВО 

         

Учениците треба: 

 да бидат во училиште најмалку 5 -10  минути пред почетокот на наставата, 

 да се движат во и надвор од училиштето  по строго контролиран ред, со почитување на ознаките 
со кои се означува правецот на движење и запазување на минимум потребното растојание од 
1,5 метар при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето. 

 и образовните асистенти на учениците со посебни образовни потреби, задолжително носат  
маска/прекривка на лицето 

 на  влезот од училиштето  да ги дезинфицираат обувките и рацете,  со дезинфекционо средство 
со асистенција на одговорниот наставник 

 да бидат трпеливи, пред влезот на училиштето,додека им се мери телесна температура со 
безконтактен топломер.  

 во случај на покачена телесна температура (над 37.4°) не се дозволува влез на ученикот во 
училиште и ученикот и родителот се упатуваат на консултација кај матичниот лекар на ученикот 

 да не доаѓаат на училиште кога имаат знаци на други заразни болести 

  при влегување во училиште, за време на престојот во училиште и за време на наставата 
задолжително ја почитуваат мерката за физичка дистанца од најмалку 1,5 метар и носат 
заштитна маска/покривка на лице, освен кога се на отворено во училишниот двор со одржување 
на препорачаната дистанца 

 да ја почитува препораката: Доколку наставата се реализира на отворено во училишниот двор, се 
препорачува да не се носат маски/прекривки на лицето, но да се почитува задолжително 
препорачаната физичка дистанца помеѓу ученик-ученик и наставник-ученик од најмалку 1,5 метри 

 внимателно да ги усвојат упатствата за тоа како правилно и безбедно да се однесуваат, да 
одржуваат физичко растојание, хигиена на рацете и заштита на сопственото здравје, но и 
здравјето на останатите ученици и вработените во училиштето на првиот ден од наставата  

 да ги користат тоалетите  на начин што ќе овозможи присуство на помал број ученици и запазена 
дистанца (на пример, ако тоалетот е помал, ученикот треба да чека надвор од тоалетот додека 
излезе ученикот кој е внатре). 
 оброкот да го консумираат во училницата во која реализираат настава и само тогаш им е 
дозволено да ја отстранат маската/прекривката од лице во училница;  

 да ги мијат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, пред и по доаѓање од надвор 
и кога рацете изгледаат валкани; 

 да бидат во училиште најмалку 5 -10  минути пред почетокот на наставата, а оние кои се 
дежурни 30 минути пред почетокот на часот; 

 да се придржуваат на Правилата и други општи акти на училиштето со кои е уредено нивното 
однесување во училишните простории, училишниот двор, на други места на кои се изведува 
воспино-образовна работа како и на патот од дома до училиште; 

 за решавање на проблеми во односите со други ученици, наставниците, трети лица да му се 
обраќаат на одделенскиот раководител, кој по потреба ќе ги консултира стручните соработници 
и директорот; 

 редовно да ја посетуваат наставата; 

 да не каснат на редовната настава и другите облици на воспитно-образовна работа; 

 совесно да работаат на усвојување на знаењата и вештините пропишани во училишната 
програма; 

 културно да се однесуваат кон другите ученици, вработените, родители на учениците и трети 
лица; 

 навреме да ги оправдуваат изостаноците; 

 да ги чуваат личните работи, и да не ги споделуваат со другите ученици; 

 да го чуваат  имотот на училиштето; 

 да се грижат за чистотата и естетскиот изглед на училишните простории во кои престојуваат и 
училишниот двор; 



 во училиштето и во училишниот двор, не смеат да се носат опасни средства со кои би можело 
да се загрози нечиј живот или де се направи некаква материјална штета; 

 да се воздржуваат од поттикнување и учествување во караници и тепачки; 

 да се воздржуваат од недолично изразување во меѓусебната комуникација; 

 да се воздржуваат од изразување на национална, расна и верска нетрпеливост; 

 за своите права и обврски да бидат информирани од страна на одделенските раководители, 

наставниците и другите вработени во училиштето. 

 

 


