КОДЕКС ЗА НАСТАВНИЦИТЕ


























Наставникот треба да се грижи за целиот училиштен простор и имот, посебно
за кабинетот во кој држи настава;
Наставникот треба секогаш да се залага за афирмација на својот предмет;
Наставникот треба да го почитува времетраењето на часот;
Наставникот да ги евидентира отсутните ученици на почеток на часот и тоа
да го прави редовно;
Наставикот секогаш и секаде внимава на својот говор, тој треба да е
литературен, јасен и достапен;
Наставникот треба секогаш да е пример со својот изглед и своето
однесување;
Секој наставник треба професионално да се усовршува преку следење на
литература, посета на семинари, курсеви и користење на современа
технологија;
Наставникот е должен да ја почитува личноста на секој ученик;
Наставникот е должен професионално да се однесува за време на часот;
Наставникот е должен реално да го оценува знаењето на ученикот без оглед
на другите негови оценки;
Наставникот треба да го пофалува секој напредок на ученикот;
Наставникот треба да настојува ученикот навреме и квалитетно да ги
извршува своите задачи;
Наставникот не смее да го казнува ученикот телесно и да го малтретира
психички;
Наставникот е должен редовно да им помага на учениците, преку разни
форми на активност;
Секој наставник треба да настојува учениците пристојно и дисциплинирано
да се однесуваат во училиштето и надвор од него;
Наставникот треба редовно и навреме да го повикува и известува родителот
за постигнувањата, однесувањето и проблемите на неговото дете;
Наставникот треба да го упатува родителот на помош од компетентни лица,
во ситуации кога за тоа има потреба;
Наставникот треба да го почитува секој свој колега, да соработува,
разменува мислења и искуства врзани за работата;
Наставникот треба да се ангажира во работата на стручниот актив на кој
припаѓа;
Наставникот треба редовно да присуствува во работата на одделенскиот и
наставничкиот совет во училиштето;
Наставникот е должен да ги почитува одлуките од одделенскиот и
наставничкиот совет;
Наставникот треба да е креатор на пријатна работна атмосфера и позитивна
емоционална клима во својата училница;
Наставникот треба да гради односи на меѓусебно разбирање, соработка,
почитување со учениците и другите вработени;











Наставникот во училиштето влегува низ главниот влез, каде мора да помине
низ целиот процес на дезинфекција (мерење температура, дезинфекција на
рецете и обувките, носење заштитна маска);
Задолжително е запазување поголема физичка дистанца од најмалку 1,5
метар меѓу наставниците и учениците, како и меѓу вработените, за време на
часовите и за време на одморите;
Наставникот при влегување во училиште, за време на престојот во училиште
и за време на наставата задолжително ја почитува мерката за физичка
дистанца од најмалку 1,5 метар и носи заштитна маска/покривка на лице,
освен кога е на отворено во училишниот двор со одржување на
препорачаната дистанца;
Наставникот треба да избегнува подолго да се задржува во наставничката
канцеларија и задолжително да запазува физичка дистанца од 1.5 метри;
Во наставничка канцеларија се влегува по потреба и во просторијата може да
присуствуваат најмногу 3 лица;
Се забрануваат поздравувања со физички контакт меѓу настравниците и меѓу
наставник-ученик;
Се забранува групирање на присутните во училиштето;
Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа хигиена
(зачестено миење на раце или употреба на дезинфекционо средство за раце
на база на алкохол).

