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ООУ „Кирил и Методиј“ – Стајковци, Гази Баба
Кодекс за однесување на ученици за време на наставата на далечина

 Наставата на делечина е вид настава одобрена од Министерството за образование и
наука, која ќе се реализира за време на пандемијата Ковид 19;

 Учениците ќе се приклучуваат на националната платформа за учење на далечина која
овозможува двонасочна интеракција и комуникација на наставникот и ученикот;

 Учениците навремено се најавуваат на термините за онлајн часовите согласно
неделниот распоред на паралелката и задолжително присуствуваат на часовите;

 Родителите/старателите на учениците се должни навреме да го известат наставникот
доколку ученикот оправдано не може да ги следи онлајн часовите;

 За секое отсуство ученикот ќе биде запишан во дневникот на паралелката;

 Пред почетокот на наставата учениците треба да имаат подготвено до себе учебници,
тетратки и друг прибор кој ќе им биде потребен за непречено одвивање на наставата;

 За време на онлајн наставата учениците се однесуваат како и за време на редовната
настава, односно имаат обврска во целост да ги почитуваат поставените правила;

 За време на часот учениците седат пристојно пред електронскиот уред и носат
соодветна облека;

 Учениците се должни самостојно да ја следат наставата, и без присуство и помош од
родител да ги извршуваат предвидените задачи, по можност од посебна и тивка
просторија во домот;

 Не е дозволено конзумирање на храна и пијалоци додека се следи наставата;

 На часовите учениците треба внимателно да слушаат и навреме и целосно да ги
извршуваат зададените обврски;

 Потребно е учениците да бидат дисциплинирани и да придонесат за одржување на
работната атмосфера;

 Никој не смее без вистинска причина да го напушти часот, без дозвола на
предметниот или одделенскиот наставник;

 Кога наставникот или соучениците зборуваат, не смеат да бидат прекинувани;
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 Строго се забранети непристојни зборови, навреди, дискриминација, вербално или
електронско насилство кон наставникот или соучениците;

 Учениците не смеат да ги прикажуваат туѓите изработки (домашни работи,
презентации, ликовни творби и сл.) како свои;

 На учениците им се забранува било какво снимање, сликање за време на наставата,
споделување на информации, со цел да се заштитат правата на останатите ученици и
наставници;

 За непочитување на одредбите од овој Кодекс следуваат соодветни педагошки мерки.
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