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ООУ „РАДЕ КРАТОВЧЕ“ - КОЧАНИ 
 
 
 
 
 
 

КУЌЕН РЕД НА УЧИЛИШТЕТО 

 
 
Општи напомени  
 

Со куќниот ред се регулира редот, дисциплината, односите меѓу учениците, 

наставниците и наставата и останатите вработени во училиштето. Според 

Законот за основно образование, Законот за наставници и стручни соработници 

како и Статутот на Училиштето, сите фактори вклучени во воспитно-образовниот 

процес имаат права кои ги остваруваат преку наставата и другите облици на 

воспитно-образовна работа, а истовремено имаат и обврски коишто треба да ги 

исполнуваат и почитуваат согласно горенаведените закони. 

Согласно одлуката на МОН за отворање на училиштата во учебната 

2020/2021 година се наметнува потребата за промена на Куќниот ред во 

училиштето со цел да се добијат максимални придобивки за учениците, 

наставниците и вработените во училиштето и пошироката заедница, а воедно да 

не дојде до ширење на Ковид 19, имајќи во предвид дека едно од основните 

човекови права покрај образованието, е и правото на здравје. Во овој период 

училиштето треба да ги прилагоди условите за реализирање на наставата 

согласно Планот и Протоколот со цел обезбедување непречен воспитно-

образовен процес.  
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ПРАВИЛА ЗА НАСТАВНИЦИТЕ 

 

1. Наставниците во училиштето доаѓаат најмалку 15 минути пред 
пристигнувањето на учениците во училиштето и учествуваат во 
организирањето и спроведувањето на влегувањето на учениците согласно 
распоредот на часови и протоколот. 

2. Во паралелките во кои има ученици кои следат настава со учење на далечина, 
наставникот согласно условите, можностите и специфичностите на наставната 
единица во рамките на одреден наставен предмет може:  

- додека го држи часот да ги вклучи и учениците кои следат настава од 
далечина (за што треба претходно да ги извести),  

- да го сними реализираниот наставен час и да го испрати на учениците кои 
следат настава од далечина, 

- да изготви печатени материјали кои ги преземаат родителите во соработка со 
наставникот/класниот раководител/образовниот асистент, 

- да одржи час само за учениците кои следат настава од далечина 

3. Наставниците при влезот во училиште задолжително ги дезинфицираат 

обувките и рацете. 

4. На сите наставници 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. 

5. На секој влез од училиштето учениците ги пречекува дежурен наставник, кој се 

грижи ученикот да ги дезинфицира обувките и рацете. 

6. На првиот ден од наставата наставниците даваат 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.  

7. Наставниците 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. 

8. Наставниците треба да избегнуваат подолго да се задржуваат во 

наставничката канцеларија и задолжително запазуваат физичка дистанца од 

1.5 метри. 

9. Секој наставник е должен редовно да ги извршува дежурствата во ходниците 

за време на одморите за да се подигне нивото на безбедноста во училиштето 

10. Се забрануваат поздравувања со физички контакт за наставниците во 

училиштето и меѓу учениците. 

11. За време на наставата и одморите, со учениците задолжително е присутен 

класниот раководител/наставник и се грижи за почитување на физичка 

дистанца меѓу учениците. 
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12. Наставникот е должен да се грижи за училницата во која изведува настава 

(одржување на ред и дисциплина, физичка дистанца и редовна дезинфекција) 

13. Наставникот е должен да го почитува времетраењето на часот (30 минути); 

14. Строго забрането е самоиницијативна размена на часови меѓу наставниците 

без знаење на стручната служба; 

15. Строго забрането е да се одржува редовен час пред работното време; 

16. Наставникот не смее да консумира или да доаѓа  во училиштето под дејство 

на алкохол или наркотични средства; 

17. Наставникот е должен редовно и навремено да ги евидентира отсутните 

уеници на почетокот на часот; 

18. Одделенските раководители се должни да го пријават зголеменото отсуство 

кај стручната служба; 

19. Одделенските раководители се должни редовно да ги известуваат родителите 

за успехот и дисциплината на нивните деца; 

20. Наставникот е должен редовно да држи додатна и дополнителна настава; 

21. Наставникот е должен за секој наставен час да има дневна подготовка во 

електронска форма; 

22. Наставникот е должен пристојно да биде облечен во училиштето; 

23. Строго забрането е психичко и физичко малтретирање на учениците; 

24. Секој наставник е должен да ги почитува одлуките од наставничкиот и 

одделенскиот совет;  

25. Сите наставници се должни да ги следат и читаат информациите од огласната 

табла. 

26. Доколку во училиштето се појави заболен од ковид-19 или лице кое имало 

контакт со лице заболено од ковид-19, лицето треба да се изолира во посебна 

просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка, а 

директорот треба да воспостави комуникација со центарот за јавно здравје за 

добивање на понатамошни насоки за постапување. за преземените активности 

училиштето доставува извештај до општината, а општината до 

министерството за образование и наука. 

27. 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. 
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ПРАВИЛА ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

 

1. Учениците го почитуваат времето на пристигнување во училиштето и 

распоредот за влез/излез на пристигнување и заминување во и од училиштето 

кој е претходно утврден; 

2. Учениците ги почитуваат поставените ознаки за движење во училиштето и го 

запазуваат минимум потребното расојание од 1,5 м; 

3. Учениците при влез во училиштето ги дезинфицираат рацете и обувките, 

велгуваат во училиштето со маска или прекривка на лицето; 

4. На учениците при влез во училиштето им се мери телесна температура и 

доколку некој ученик има зголемена температура над 37,4, ученикот се враќа 

дома со препорака за консултација со матичен лекар; 

5. Учениците со знаци на други заразни болести не смеат да доаѓаат на 

училиште; 

6. Доколку наставата се реализира на отворено и доколку постојат услови за 

одржување на препорачано растојание, учениците не користат 

маски/прекривки на лицето; 

7. Учениците ги почитуваат упатставата од страна на наставниците дадени на 

првиот училишен ден за правилно и безбедно однесување според мерките и 

протоколите; 

8. Учениците ги користат тоалетите според однапред определени правила на 

однесување за време на одморите, со редовно и темелно миење на рацете; 

9. Оброкот кој учениците ќе го косумираат во училиштето треба да го донесат од 

дома, соодветно спакуван, го консумираат во училницата и при тоа ја тргаат 

маската, ги мијат рацете; 

10. 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; 

11. Ученикот со своето совесно и коректно однесуваwе и почитување на мерките и 

протоколите за однесување за време на пандемија во училиштето 

придонесува за дисциплината на часот, го штити своето и здравјето на 

другите; 

12. Доколку ученикот ја следи наставата со учење од далечина должен е навреме 

и редовно да се вклучува на часовите и редовно и навремено да ги извршува 

задолженијата зададени од наставникот; 

13. Не вклучува и не користи мобилен телефон или уреди со слична технологија 

за време на наставата;   
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14. Учениците не треба да повикуваат свои другари однадвор во училиштето и 

училишниот двор;  

15. Не влегува и не го напушта часот без дозвола на наставникот;  

16. За време на писмени работи, тестови се однесува коректно и чесно; 

17. Носи потребен прибор и материјали за полна подготвеност на часот и не 

разменува прибор и други материјали со соучениците; 

18. Не поседува предмети и супстанци кои можат да ја загрозат личната и 

безбедноста на другите лица; 

19. Не применува психичко, физичко и вербално насилство врз други лица;  

20. Ја почитува приватната сопственост и сопственоста на другите (не краде и не 

поседува туѓи предмети); 

21. Несебично помага на лица со инвалидитет или со посебни потреби. 

 

 

Во училишната библиотека ученикот/учениците:  

1. При користење на училишната библиотека должни се да ги следат 

протоколите за движење со одржување на дистанца и задолжителна 

дезинфекција на рацете при влез во истата; 

2. Се зачленува во библиотека за да позајмува потребна литература;  

3. Зема книги и друг материјал само со потпис на одговорно лице - библиотекар; 

4. Во предвиден рок ја враќа позајмената литература на одговорното лице;  

5. Совесно и одговорно се однесува кон позајмената книга (не ја уништува, не 

шкрта ..) 

 

ПРАВИЛА ЗА ТЕХНИЧКА СЛУЖБА 

 

1. Техничката служба е должна да доаѓа навреме на работното место; 

2. Техничката служба при влезот во училиште задолжително ги дезинфицираат 

обувките и рацете; 

3. 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; 

4. Техничката служба за време на престојот во училиштето задолжително ја 

почитува мерката за физичка дистанца од најмалку 1,5 метар и носи заштитна 

маска/покривка на лице, освен кога се на отворено во училишниот двор со 

одржување на препорачаната дистанца; 
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5. Техничката служба е должна редовно и навреме да ги чисти училниците, 

ходниците и другите простории за општествена и педагошка дејност, 

санитарните јазли и училишниот двор согласно планот и протоколот за 

одржување на настава во услови на пандемија; 

6. Секој член од техничката служба е должен да го чисти просторот и 

површините и предметите кои почесто се изожени на допир за кој е предходно 

задолжен од страна на директорот согласно планот и протоколот за 

одржување на настава во услови на пандемија; 

7. Техничката служба е должна да соработува со директорот, педагошко-

психолошката служба и наставниците и да внимаваат на своето однесување, 

8. Техничката служба е должна да го почитува времетраењето на паузата и да 

не ја користи надвор од предвидениот временски рок; 

9. Техничката служба е должна да спречи влез на надворешни лица; 

10. Строго се забранува внесување и конзумирање на алкохол, цигари и други 

наркотични средства и доаѓање на работа под дејство на истите. 

 

 

ПРАВИЛА ЗА РОДИТЕЛИТЕ 

1. Родителите/старателите ги носат учениците до назначениот влез на 

училиштето и се забранува нивно влегување во училиштето, освен за 

родителите/старателите/образовните асистенти на учениците со посебни 

образовни потреби со задолжително носење на маска/прекривка на лицето; 

2. Доколку родителот/старателот, сака неговото дете наставата да ја следи со 

учење од далечина, поднесува изјава до училиштето дека ученикот ќе 

следи настава со учење од далечина и ќе биде редовно присутен на 

наставата со учење од далечина, согласно распоредот за часови на 

паралелката. 

3. Родителите/старателите на ученици кои ќе следат настава од далечина се 

должни да доаѓаат во училиштето да ги подигаат печатените материјали и 

да достават повратна информација да соодветниот наставник, доколку се 

одлучат за ваков вид на комуникација; 

4. Родителите/старателите се одговорни за степенот на извршување на 

задолженијата од страна на нивните деца; 

5. Родителите/старателите на учениците со попреченост, имаат право да 

одлучат дали нивните деца ќе следат настава со физичко присуство во 

училиште или ќе следат настава со учење од далечина - од дома; 

6. Родителите/старателите се одвива преку телефон или преку некоја онлајн 

апликација којашто ќе ја договорат родителите и наставниците; 



7 
 

7. Во принцип треба да се почитува денот за консултации и средби помеѓу 

родителите и наставниците со примена на мерките и протоколите за 

заштита;  

8. Родителот по завршувањето на работната седмица треба да го оправда 

отсуството (усмено или писмено) на своето дете; 

9. Редовно се информира за напредокот и поведението на ученикот 

(родителски средби, средби со предметни наставници и сл.); 

10. Доаѓа во уилиштето во договорен термин за средба со класен раководител, 

предметен наставник, директор или педагошко-психолошка служба со 

примена на мерките и протоколите за заштита;  

11. Искрено, совесно и одговорно го информира наставникот за секоја 

настаната ситуација во врска со ученикот;  

12. Со свои ставови и знаења помага во креирањето на политиката на 

училиштето; 

13. Родителите по потреба може да помагаат на училиштето во остварувањето 

на воспитниот процес и планираните задачи, како и во настојувањето да се 

подобрат условите за работа; 

14. Родителите треба да се запознаат со правилата на однесување во 

училиштето и да го мотивираат своето дете тие правила да ги прифати.  

 

 

 

 

 

Дата: 16.09.2020 година                                                              Директор 

             М-р Благој Давитков 

        _____________________ 


