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Куќен ред на училиштето 

За учебната 2021/2022 година 

 

 Наставниот час трае 40 минути во наставата со 
физичко присуство 

 Наставниците во училиштето доаѓаат најмалку 
половина час пред отпочнувањето на наставата и 
учествуваат во организирањето и спроведувањето на 
влегувањето на учениците согласно распоредот на 
часови и Протоколот. 

 Училиштето за пристигнувањето, за заминувањето на 
паралелките во и од училиштетo, за смените, 
користењето на големиот одмор изготвува распоред. 

 Учениците и вработените треба да ги користат 
влезовите во училиштето согласно распоредот за 
влез/излез кој е истакнат на видни места во 
училиштето. 

 Влегување во училиштето е дозволено само со 
задолжително користење на заштитнa маскa и 
дезинфекција на рацете за сите вработени и ученици 
во училиштето.  

 На сите вработени им се мери телесна температура 
пред влезот на училиштето со безконтактен топломер и 
во случај на зголемена температура (над 37.4°) 
вработениот се упатува кај матичен лекар. 

 На учениците пред влезот на училиштето, им се мери 
телесна температура со безконтактен топломер. Во 
случај на зголемена телесна температура (над 37.4°) 
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. 

 Сите вработени во училиштето и учениците 
задолжително носат маска додека се во училиште. 

 Се забранува поздравување со физички контакт за 
вработените во училиштето и и меѓу учениците. 



 Во училиштето се воведува систем за еднонасочно 
движење на учениците низ просториите. 

 Пренесувањето на информации со наставници, 
родители/старатели се одвива преку телефон или 
преку некоја онлајн апликација. 

 Помеѓу вториот и третиот час, учениците имаат голем 
одмор , кој се користи за консумирање на оброкот и за 
релаксација. 

 За време на одморите задолжително се почитуваат 
мерките за заштита согласно Протоколот за настава 
со физичко присуство, и потребно е да се намали 
колку што е можно повеќе физичкиот контакт меѓу 
учениците. 

 Сите вработени во училиштето и учениците се грижат 
за одржување на личната хигиена (миење на раце). 

 Учениците треба да го напуштат училиштето по 
завршувањето на наставата и да не се задржуваат во 
училишните простории. 

 Мобилните телефони од страна на сите чинители 
задолжително се дезинфецираат неколку пати во 
текот на денот. 

 Чистењето на училниците се врши пред почетокот на 
наставата, за време на одморот кога учениците се во 
училишниот двор и по завршувањето на сите 
училишни активности. 

 Холовите, скалите и останатите заеднички простории 
се чистат почесто, додека учениците се на настава и 
по завршувањето на сите училишни активности. 

ПОЧИТУВАЊЕТО НА КУЌНИОТ РЕД ЌЕ ПРИДОНЕСЕ ДА ГО 
ЗАЧУВАМЕ СОПСТВЕНОТО ЗДРАВЈЕ 
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КОДЕКС ЗА НАСТАВНИЦИ 

во учебната 2021/2022 година 

 

 

 Наставниците доаѓаат половина час пред 

започнувањето на наставата 

 Наставниците пред да  влезат во училиште 

задолжително да ги дезинфекцираат обувките и 

рацете 

 На наставниците секој ден им се мери телесна 

температура пред влезот на училиштето  

 Наставникот во случај на зголемена температура 

(над 37,4°) се упатува кај матичен лекар 

 Наставниците за време на престојот во училиште 

задолжително треба да носат заштитна маска на 

лице 

 Наставниците треба да се поздравуваат без  

физички контакт со вработените и учениците во 

училиштето  

 Наставниците се присутни со учениците за време на 

наставата и одморите и се грижат за почитување на 

Протоколите  за заштита од Ковид 19 

 Меѓусебното споделување информации со 

вработените,   работните состаноци во училиштето 

и информациите со родителите/старателите на 

учениците,  наставниците ги изведуваат со 

употреба на телефон, онлајн апликација или 

видеоконференциска врска 



 За време на наставата, доколку дозволуваат 

временските услови, наставниците се грижат 

прозорците да бидат отворени во училницата  

 Наставниците  треба да  избегнуваат употребата на 

уреди за климатизација и вентилација во 

училницата (доколку ги има) 

 Во одредени денови  наставниците ќе имаат улога 

на контролори и вооедно ќе можат да им помогнат 

на оние ученици кои имаат прашања и им е 

потребна поддршка да ги разберат мерките за 

нивна заштита 

 Наставниците не треба да дозволуваат влегување 

на други лица во училницата  (на пример, за 

чистење, поправка или внесување храна) сè додека 

учениците се наоѓаат во нив 

 Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е 

во училиште, наставникот го изолира ученикот во 

посебна просторија со задолжително носење на 

заштитна маска на лицето  и  веднаш го известува  

родителот/старателот на ученикот 
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КОДЕКС ЗА УЧЕНИЦИ 

За учебната 2021/2022 година 
 Ученикот влегува во училиштето во назначениот влез  

 Ученикот влегува во училиште откако ќе му се измери 

телесната температура со безконтактен топломер 

 Ученикот пред влезот во училиштето задолжително  ги 

дезинфекцира рацете со дезинфекционо средство 

 Доколку на ученикот му се утврди зголемена телесната 

температура (над 37,4 *), не му се дозволува влез во 

училиштето и заедно со родителот се упатува на 

консултација кај матичен лекар 

 Ученикот  додека е во училиште задолжително треба да 

носи заштитна маска на лицето 

 Ученикот кога е на отворено во училишниот двор треба да 

ги почитува Протоколите за заштита од Ковид 19 и 

потребно е да се намали колку што е можно повеќе 

физичкиот контакт меѓу учениците 

 Поздравувањето помеѓу учениците треба да биде без 

физички контакт  

 При употребата на тоалетите, ученикот треба да чека 

надвор од тоалетот додека излезе ученикот кој е внатре 

 Ученикот почесто да ги мие рацете со проточна вода и 

сапун, посебно пред и по јадење, пред и по употреба на 

тоалет, пред и по доаѓање од надвор и кога рацете 

изгледаат валкани 

 Ученикот не ги споделува своите работи со другите 

ученици 

 Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во 

училиште, се изолира во посебна просторија со 

задолжително носење на заштитна маска, се до доаѓање на 

родителот 
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КОДЕКС  ЗА РОДИТЕЛИ 

За учебната 2021/2022 година 
 
 
 

 Родителите/старателите ги испраќаат учениците до 

назначеното место околу  определениот влез на 

училиштето согласно распоредот 

  Родителите не смеат да влегуваат во училиштето 

 Во училиште можат да влезат само  родителите 

/старателите /образовните /личните  асистенти на 

учениците со посебни образовни потреби  

 Родителите/старателите/образовните/личните  асистенти 

на учениците задолжително треба да носат  маска на 

лицето 

 Родителите да го почитуваат утврденото време за носење 
на детето во училиштето, согласно распоредот на 
доаѓање/излегување 

 Родителите треба да се поздравуваат без  физички контакт 

со вработените во училиштето и со другите лица 

 Сите информации за детето и работата на училиштето, 
родителите ќе ги добиваат  преку телефон или преку некоја 
онлајн апликација која што ќе ја договорат родителите и 
наставниците 

 Родителот доколку биде известен  од одделенскиот 

раководител/наставник дека неговото дете има симтоми на 

КОВИД -19 или други видови на болести, во најкраток 

временски период треба да го земе детето со цел 

консултација и натамошни активности со матичниот лекар 

на ученикот. 
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К О Д Е К С   З А   У Ч Е Н И Ц И 

-УЧЕЊЕ ОД ДОМА- 
 

1. Редовно и навремено вклучување на  онлајн часот 

2. Совесно и одговорно извршување на обврските 

3. Пристоен и уреден изглед на час 

4. Зборувај без да користиш непристојни зборови 

5. Почитување на наставникот и сооучениците за време на 

часот 

6. Почитување на различни мислења и културно изразување 

на своето 

7. Внимателно и активно следење на часот 

8.  Биди подготвен за потребен прибор за настава 

9. Прашај го наставникот ако нешто не разбираш 

10. Разговарај со родителите за она што го учиш 

11. Не користи мобилен телефон за време на час 

12. На час не дозволено да се јаде, џвака мастика и 

слично 

13. За време на час не излегувај од кадар, не оди во 

тоалет и итн. 

14. Не смееш да вршиш психичко малтретирање на 

наставникот и сооучениците 

15. Кога наставникот зборува не го прекинувај 

16. Обраќај им се со Вие на наставниците 

17. Користи: Молам; Благодарам; Повели; Извини во 

секојдневната комуникација 

18. Поздравувај со: Добро утро; Добар ден и 

Довидување 

19. Почитувај ги различните од тебе 

20. Истакни ги своите позитивни особини 

21. Задолжително и навремно пренесувај ги 

информациите од наставникот до своите родители  
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