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Кодекс за однесување на ученици 

прилагоден на Планот за одржување на настава во средните училишта 

 

Настава со физичко присуство 

❖ Секој ученик треба да го почитува однапред изготвениот распоред за 

пристигнување на училиште. 

 

❖ Влегување во училиштето е дозволено само со задолжително користење на 

заштитни маски/покривка на лицето за сите ученици во училиштето. 

 

❖ Учениците при влезот задолжително ги дезинфицираат обувките и рацете. 

 

❖ Учениците доаѓаат и заминуваат од училиште сами, освен за ученици со 

посебни образовни потреби кои доашаат во придруќба на родител/старател и 

образовен асистент. 

 

❖ На сите ученици при влезот во училиштето им се мери телесна температура и 

во случај на зголемена температура (над 37.4°) вработениот, односно ученикот 

се упатува кај матичен лекар. 

 

❖ Сите ученици задолжително треба да ја почитуваат мерката за физичка 

дистанца од најмалку  1,5 метар. 

 

❖ Учениците се обврзани да ги следат едукативно-информативни материјали и 

насоки за заштита на здравјето и безбедност во училиштето, како и наските за 

движење низ просториите на училиштето. 

 

❖  За време на одморите треба да се почитуваат протоколите за физичка дистанца 

и мерките за заштита, да се намали колку што е можно повеќе физичкиот 

контакт.  

 

❖ При употреба на тоалетите се организира треба да се запази физичка  дистанца 

(на пример, ако тоалетот е помал, ученикот треба да чека надвор од тоалетот 

додека излезе ученикот којшто е внатре) и тоа за време на наставните часови за 

што учениците се благовремено информирани. 

 

❖  Се забрануваат сите видови физички контакти за поздравувања  меѓу учениците 

во училиштето.  



 

❖ Пренесувањето на информациите и состаноците со родителите/старателите се 

одвива преку телефон или преку некоја онлајн апликација, којашто ќе ја 

договорат родителите и наставниците. 

 

 

 

Настава со учење од далечина 

 

❖ За наставата со учење од далечина учениците ја употребуваат националната 

платформа за учење. 

 

❖ Учениците го следат однапред изготвениот распоред на часови, по кој што 

наставниот час трае 35 минути, со 5 минути за приклучување. 

 

❖ Учениците се информирани дека редовноста на секој ученик се евидентира во 

дневникот за работа на паралелката и во е-дневникот. 

 

❖ Проверката (валидацијата) на знаењата на учениците се реализира со физичко 

присуство во училиште, на секое тромесечие по однапред утвреден распоред на 

паралелки, број на ученици во паралелка и времетраење на проверката. 

 

❖ Доколку ученикот кој следи настава со учење на далечина не се вклучи на 
настава повеќе од пет дена, наставникот со стручната служба во училиштето 
реализира посета на ученикот во неговиот дом и спроведува разговор со 
родителот за неопходноста од задолжително и редовно следење на наставата. 
 

❖ За извршената посета и разговор со родителот/старателот се составува 
белешка. 
 

❖ За нередовно присуство на наставата се применуваат педагошките мерки 
утврдени во Законот за основното образование и Законот за средното 
образование. 
 

❖ Ученикот кој не можел да биде оценет поради отсуство од најмалку една 
третина од фондот на наставни часови од одредени предмети, има право да 
полага испит на година по предметите по кои не е оценет, согласно Законот за 
основното образование/ законот за средното образование. 
 

❖ За учениците кои немаат пристап до ИКТ или интернет, училиштето организира 
настава со физичко присуство во училиште. 
 



❖ Доколку родителите не се согласуваат наставата да биде со физичко присуство, 
училиштето изготвува печатени материјали кои ги преземаат родителите во 
соработка со наставникот/класниот раководител/образовниот асистент. 
 


