
КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ,

ВО ООУ ,,КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СТАЈКОВЦИ – СКОПЈЕ

 Учениците редовно и навреме да доаѓаат во училиште;
 Да не доцнат на часовите;
 Учениците се должни редовно да носат училиштен прибор, учебници и

тетратки;
 На часовите учениците треба внимателно да слушаат и навреме и целосно

да ги извршува училишните обврски;
 Да бидат дисциплинирани и да придонесат за одржување на работната

атмосфера;
 Во училиштето учениците треба да носат соодветна облека и да бидат

уредни;
 Учениците треба да се однесува пристојно, да бидат совесни, одговорни, со

должно почитување кон сите;
 Да ги почитуваат и да покажат толеранција кон другарите без разлика на

верата и националната припадност;
 Да помагаат на помалку успешните ученици;
 Учениците не смеат самоволно и без вистинска причина да го напушти часот,

без дозвола на предметниот наставник или одделенскиот раководител;
 Ученици, избегнувајте недолично однесување, не предизвикувајте тепачки и

други нереди во училиштето и надвор од него;
 Да соработува со наставниците, стручната служба и другите субјекти во

училиштето;
 Учениците не смеат да користат мобилни телефони за врема на часовите;
 Учениците не треба да носат вредни предмети и повеќе пари во училиште, а

доколку им се загубат одговорноста е нивна;
 На часовите не е дозволено да се џвакаат мастики, како и истите да се лепат

на клупите и столчињата;
 Учениците е должни да се грижат за хигиената во училиштето и блиската

околина;
 Да ги негуваат цвеќињата во училниците и ходниците и дрвјата во

училишниот двор;
 Отпоздрави го наставникот кога ќе влезе во училница;
 За време на часот учениците да не излегуваат во тоалет;
 Престојувај во училишниот двор за време на големиот одмор;
 Не викај по ходниците, не трчај, придржувај се кон правилата на однесување;
 Не приговарај на опомените на дежурните наставници и ученици;
 Учениците се должни да се грижат за училишниот простор и имот - да не го

уништува училишниот инвентар, компјутерите и нагледните средства
изработени од ученици;

 Да не ги уништуваат головите и мрежите во дворот на училиштето;
 Да не ги кршат прозорците и друго стакло во училиштето;
 Не фрлај отпадоци насекаде во училницата и училиштето и ако видиш отпад

фрли го во корпа за отпадоци;
 Да не цртаат по клупите, sидовите и на други места;
 Штом го слушнеш ѕвончето веднаш влези во училницата;



 Не ги навредувај и не се однесувај насилно кон помалите и послабите
ученици;

 Учениците не смеат да вршат психичко и физичко малтретирање на
учениците и вработените во училиштето;

 Кога наставникот зборува не го прекинувај;
 Обраќај им се со ВИЕ на возрасните;
 Користи молам, благодарам, повели, извини во секојдневната комуникација;
 Поздравувај со добро утро, добар ден и до видување;
 Не користи вулгарни зборови кога комуницираш;
 Почитувај ги правилата кои сте ги договориле со наставникот;
 Не носи несоодветни предмети со кои би можеле да повредите други

ученици;
 Искажи го секое незадоволство со одбрани и пристојни зборови;
 Биди самокритичен па потоа критикувај;
 Чувај ги своите предмети и не посегнувај по туѓите;
 Не ги потценувај способностите на своите соученици;
 Повозрасните ученици да се однесуваат коректно кон помалите;
 Сослушај го внимателно и почитувај го мислењето на другиот;
 Почитувај ги различните од тебе;
 Истакни ги позитивните особини кај себе со постапки, а не со зборови;
 Ако не се однесусваат добро со тебе, БИДИ ПРВ кој тоа ќе го промени и

однесувај се ти на вистински начин – ПРИСТОЈНО;
 Учтивоста е особина која ја краси твојата личност, затоа однесувај се учтиво

во секоја прилика;
 Со своето примерно однесување ќе покажеш почит и кон своите родители;
 Биди искрен со своите родители, дури и да згрешиш, тие ќе имаат разбирање

за твоите постапки;
 Редовно информирај ги родителите за случувањата во училиштето;
 Ученикот задолжително треба на родителот да му ги пренесува

информациите по барање на наставникот;

 Движењето на учениците во и надвор од училиштето се одвива по строго
контролиран ред, со почитување на поставените ознаки со кои е означен
правецот на движење и запазување на минимум потребното растојание од
1,5 метар при чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето;

 На главниот влез од училиштето учениците ги пречекува одделенскиот
наставник кој се грижи ученикот да ги дезинфицира обувките и рацете,
односно му помага на ученикот да ги дезинфицира рацете со дезинфекционо
средство и потоа дежурниот наставник ги внесува во училницата и се грижи
за одржување на нивно растојание;

 Учениците 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;

 На учениците пред влезот на училиштето, им се мери телесна температура
со безконтактен топломер;

 Во случај на покачена телесна температура (над 37.5°) не се дозволува влез
на ученикот во училиште и родителот се упатува на консултација кај
матичниот лекар на ученикот;



 Децата со знаци на други заразни болести исто така не смеат да доаѓаат на
училиште;

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

 Секој наставен ден започнува со упатства за учениците 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;

 Се забрануваат поздравувања со физички контакт меѓу учениците и меѓу
наставник-ученик;

 За време на наставата и одморите, со учениците задолжително е присутен
одделенскиот раководител и повремено дежурен наставник кои се грижат за
почитување на физичка дистанца меѓу учениците;

 Употребата на тоалетите се организира на начин што ќе овозможи присуство
на помал број ученици и запазена дистанца (на пример, ако тоалетот е
помал, ученикот треба да чека надвор на обележано место додека излезе
ученикот кој е внатре);

 Учениците низ просториите во училиштето го почитуваат системот за
еднонасочно движење;

 Учениците носат оброк/храна од дома, оброкот да биде соодветно спакуван
или готов производ;

 Учениците оброкот го консумираат во училницата во која реализираат
настава и само тогаш им е дозволено да ја отстранат маската/прекривката од
лице во училница;

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

 Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште,
наставникот/стручниот соработник го изолира ученикот во посебна
просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка и веднаш
ги известува родителите/старателите, кои во најкраток временски период
треба да го земат детето со цел консултација и натамошни активности со
матичниот лекар на ученикот.

Сите ученици треба да се придржуваат кон одредбите на овој Кодекс
на однесување кои се подготвени врз основа на предлози од учениците и се
усвоени од Училишната заедница во училиштето.

За непочитување на одредбите од овој Кодекс следуваат педагошки
мерки според утврдени критериуми. За направена материјална штета
следува паричен надомест и соодветна воспитна мерка.


