
Врз основа на член 126 став 1 од Законот за основното образование (Сл.весник на 
Р.Македонија бр.103/2008, 33/2010, 116/2010, 156/2010, 18/11, 42/11, 51/11, 6/2012, 
100/2012 и 24/2013 год.) и член 71 ст. 1 од Статутот на ОУ „Раде Кратовче“ Кочани, 
Управниот одбор при ОУ „Раде Кратовче“ Кочани, на ден 20.08.2013 год., донесе, 
 

Правилник за куќен ред во ОУ „Раде Кратовче“ Кочани 
 

 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Со правилникот за куќниот ред (во понатамошниот текст: правилник) во основното училиште 
„Раде Кратовче“ (во понатамошниот текст: училиште) се уредува: работното време, правила на 
однесување, должности и правата на учениците, вработените во училиштето, родителите и 
другите посетители, односно кон училишниот имот и други одредби на однесување во 
училиштето и училишното окружување како и последиците за кршење на наведените правила 
од куќниот ред. 

Член 2 

Овој Правилник се однесува на сите оние кои престојуваат во училиштето. 

 
Член 3 

Со одредбите на овој Правилник треба да се запознаени сите вработени во училиштето. 
Одделенските раководители се должни со овој правилник да ги запознаат учениците и нивните 
родители, односно старатели. Правилникот се истакнува на видно место покрај влезната врата 
и на интернет страната на училиштето. 

 

II. РАБОТНО ВРЕМЕ, ОТВАРАЊЕ И ЗАТВАРАЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО 
 

Член 4 

Учениците, вработените во училиштето и други лица можат да престојуваат во училишните 
просториии само во текот на работното време. Престојување во училиштето надвор од 
работното време е дозволено само со одобрение на раководителот. 

Член 5 

Наставата во училиштето се одвива во две смени, според распоред на часови кој е дел од 
Годишната програма за работа на училиштето. Во подрачното училиште наставата се одвива 
во една смена. Должината на часовите, големите и малите одмори како и другите видови 
настава и распоредот на ѕвонењето во одржувањето на наставата ги донесува Министерството 
за образование и наука, што е внесено во Годишната програма за работа на училиштето.  

 

 

 



Член 6 

Учениците се должни редовно и навреме да доаѓаат на училиште. 
Наставата во прва смена започнува во 7.30 часот, a втора смена во 13.30 часот (за одделенска 
настава).  

Член 7 
 

Училишните простории ги отвара и затвара домаќинот на училиштето со помош на техничкиот 
персонал. 
Дежурниот хигиеничар во прва смена и домаќинот на училиштето го отвараат училиштето, ги 
прегледуваат училишните простории и ги припремаат за нормално одвивање на наставата. 
 

 
Член 8 

Техничкиот персонал најнепосредно одговара за хигиената во училиштето и е должен да: 
- му одговори на раководителот за хигиената во училиштето и спремноста на училишните 
простории за работа –спрема утврдениот распоред, 
- одговара за целиот материјал на просторот кој спрема распоредот го чисти и одржува, 
- за секоја настаната штета, како и необични појави ги извести домаќинот на училиштето, 
директорот и правникот, 
- ѕвони за почеток на наставата според распоредот на ѕвонење, 
-во текот на наставата да дежури во ходникот заедно со дежурниот ученик, да ја отклучува и 
вратата на родителите и странките, 
- во втората смена да ги прегледа училишните простории и да ја заклучи училишната зграда на 
крајот од работното време. 

 

Член 9 
 

Домаќинот на училиштето непосредно се грижи за исправноста на инсталацијата и другите 
градежни сегменти, за загревањето на училишната зграда во текот на грејната сезона. Посебно 
е должен да: 
- води грижа за зградата и училишниот инвентар и за изведување на поправките кои може сам 
да ги изведе, 
- води грижа за уредно греење на училишниот простор и исправноста на уредот за централно 
греење, 
- води грижа за сигурноста на училиштето и сигурноста на инвентарот, 
- врши набавка на потребниот материјал за извршување на поправки кои сам ги врши, 
- ги уредува зелените површини, спортските терени и насади, 
- врши поправка на училишниот мебел и останатиот инвентар, 
- води грижа за инсправноста на противпожарните уреди во училиштето, 
- врши дежурства во училиштето. 
Домаќинот на училиштето непосредно врши одржување на објектите во склоп на училиштето. 
Исто така е должен да придонесе за сигурноста на учениците така што за време на наставата 
ќе врши обиколка на училиштето и училишниот двор. За својата работа непосредно е 
одговорен на директорот и на правникот. 

 
 
 



III. ПРАВИЛА И ОБВРСКИ НА ОДНЕСУВАЊЕ ВО УЧИЛИШНАТА ЗГРАДА, 
ВНАТРЕШНИОТ И НАДВОРЕШНИОТ ПРОСТОР 
 

Член 10 
 

Во просториите на училиштето е забрането: 
-внесување и консумирање на алкохол, наркотични и други опојни средства;  
-внесување оружје и други предмети погодни за нанесување на физички повреди; 
-внесување средства, опрема и уреди кои можат да предизвикат пожар или експлозија; 
-донесување на разни предмети, знаци за припадност на разни здруженија; 
-пишување и цртање по ѕидови (внатрешни и надворешни), клупи, лепење на слики и плакати, 
трчање по степеници; 
-фрлање хартија, мастики за џвакање и друг отпад надвор од корпите за отпадоци; 
-учениците да доведуваат надворешни лица во просториите на училиштето без одобрение на 
одделенскиот раководител; 
-не е дозволено снимање (со мобилен, камера и сл.) и објавување на снимки на учениците и 
наставниците. 
 

 
IV. УЧЕНИЦИ 
 

Член 11 
Должности на учениците 

 
Учениците се должни: 
-учениците редовно да ја посетуваат наставата; 
-активно да учествуваат во воспитно-образовната работа; 
-постојано и систематски да учат и совесно да ги извршуваат своите задачи и обврски согласно 
активите на училиштето и одлуките на органите на училиштето; 
-на наставата да доаѓаат уредно и прикладно облечени; 
-да одржуваат хигиена и уредност во училниците. 
 
 

Член 12 

Учениците доаѓаат во училиштето најдоцна 15 минути пред почетокот на наставата и влегуваат 
во училиштето без да создаваат неред по ходниците.  

 

Член 13 
Престој во училиштето на учениците 

 
-да престојуваат во училиштето во време одредено за настава и останати облици на образовна 
работа; 
-да престојуваат во училиштето во другата смена ако имаат додатна или дополнителна 
настава, слободни активности; 
-по влегување во училницата секој ученик го дочекува наставникот во својата училишна клупа 
подготвен за час, кој следи по распоредот; 
-за време на траењето на часот ученикот не може да ја напушти училницата, освен во 
оправдани случаи и тоа по одобрение на наставникот; 
-на ученикот не му е дозволено менување на местото пред или во текот на наставниот час. 
 



Член 14 
Однесување на ученикот во училишната библиотека 

 
Во училишната библиотека ученикот:  
-се зачленува за да позајмува потребна литература;  
-зема книги и друг материјал само со потпис на одговорно лице – библиотекар; 
-во текот на престојот во библиотеката учениците треба да се однесуваат културно, да стојат во 
ред додека чекаат книги, тивко да разговараат ако има некој што чита; 
-во предвиден рок ја враќа позајмената литература на одговорното лице;  
-совесно и одговорно се однесува кон позајмената книга (не ја уништува, не шкрта ..). 

 

Член 15 
Изостаноци на учениците, доцнење, дозволено излегување од час 

 
Учениците не смеат без дозвола да отсуствуваат, да доцнат на час или да го напуштат часот. 
Во случај на доцнење треба да се јави на одделенскиот раководител или дежурниот ученик, 
тивко да влезе во училницата и да се извини за доцнењето на наставникот. За дозвола за 
отсуство од училиштето поради болест, повреда или друга оправдана причина учениците треба 
да се обратат на одделенскиот раководител. 

 
 

Член 16 

Во случај кога наставникот не влегол во училницата на час, а не е одредена негова замена 
учениците остануваат во училницата на своите места до доаѓањето на дежурниот наставник 
или друг вработен во училиштето, најдоцна до 5 минути. Ако по истекот на 5-те минути од 
почетокот на наставниот час никој од вработените не дојде дежурниот ученик е должен да го 
извести директорот или правникот на училиштето. Доколку не е направена замена, а со 
одобрување на директорот, учениците можат да ја напуштат училницата. 

 

Член 17 
Однесување на ученикот во текот на наставата 

 
Во училницата треба да владее мир и примерна, работна атмосфера. Учениците не смеат дез 
дозвола да разговараат, шепотат, да се довикуваат, да се препираат, да шетаат низ 
училницата и сл. Кога ученикот сака нешто да праша или да каже својата намера треба да ја 
покаже со кревање на рака, а ученикот кој е повикан од наставникот е должен да стане и да 
постапи по барањето на наставникот. Во текот на часот не смее да се користи мобилен 
телефон, МР 3 плеер и слични уреди, во спротивно ќе бидат одземени и предадени на 
одделенскиот раководител или родителот. 
 
 

 
Член 18 

Однесување на учениците за време на одморот 
 

Малиот одмор трае 5 минути и служи за мирно преоѓање во друга училница или спортска сала, 
задоволување на физиолошките потреби и подготовка за наставниот час. Големиот одмор треа 
15 минути и служи за мирно преоѓање во друга училница, време за јадење и одмор.   

 



Член 19 
Оправдување на изостаноци 

 
Секое недоаѓање на настава родителот треба да го оправда ученикот најдоцна во рок од два 
дена, но не повеќе од пет дена во наставната година. Директорот на училиштето по писмено 
барање на родителите од оправдани причини може да му дозволи на ученикот подолго 
изостанување од наставата, но не подолго од 30 дена. 
Ако недоаѓањето на училиште е предизвикано од болест, треба да се приложи лекарско 
оправдување.  

 
Член 20 

 
Ученикот кој поради болест или поради оправдани и неоправдани причини не ја посетува 
наставата најмалку една третина од фондот на наставни часови од одредени предмети и нема 
елементи за оценување, полага одделенски испит според предвидените предмети со 
наставниот план. За оправданоста на причините од ставот (1) на овој член одлучува 
наставничкиот совет на училиштето. 

Член 21 
Педагошки мерки 

 
Педагошките мерки се изрекуваат на учениците со цел да се спречат и отстранат негативните 
појави, немарен однос на ученикот спрема воспитно-образовната работа, кршење на одредбите 
од куќниот ред на училиштето, неколтурно и непримерно однесување, некоректен однос и 
намерно оштетување на училишниот инвентар, како и спречување на повторување на 
повредите на ученичките должности и обврски. 
Кон ученикот кој не ги извршува обврските и ги повредува правилата на воспитно-образовната 
работа се применуваат следниве педагошки мерки:  
-усна опомена,  
-писмена опомена,  
-укор, 
-намалување на поведението,  
-преместување на ученикот во друга паралелка и 
-преместување на ученикот во друго основно училиште. 

 

Член 22 

Пред изрекување на педагошка мерка одделенскиот наставник, предметниот наставник, 
одделенскиот раководител, стручните работници, а по потреба и директорот, задолжително 
разговара со ученикот и родителот или старателот за причините поради кои може да му се 
изрече педагошка мерка. 
Спрема учениците од прво до петто одделение се применуваат само педагошките мерки усна и 
писмена опомена и истите ги изрекува одделенскиот наставник. Спрема учениците од шесто до 
деветто одделение се применуваат сите педагошки мерки погоре наведени. Педагошките мерки 
усна и писмена опомена ги изрекува одделенскиот раководител, укор изрекува одделенскиот 
совет, намалување на поведението на добро изрекува одделенскиот совет, намалување на 
поведението на незадоволително изрекува Наставничкиот совет и директорот, преместување 
на ученикот во друга паралелка го изрекува Наставничкиот совет и директорот и преместување 
во друго училиште го изрекува Наставничкиот совет и директорот. 

 



Член 23 

За секоја изречена педагошка мерка на ученикот се известува родителот, односно старателот 
во рок од три дена од денот на изрекување на мерката. Доколку изречената педагошка мерка е 
за оштетување на училишниот инвентар, родителот односно старателот на ученикот е должен 
да изврши поправка или да ја надомести штетата. 
За изречените педагошки мерки родителот, односно старателот на ученикот може да поднесе 
приговор во рок од 7 дена од денот на известувањето. 

 

V. НАСТАВНИЦИ 
 

Член 24 

Должности на наставникот 
 

Наставниците се должни: 
-да се придржуваат на Законот за основно образование и Статутот на училиштето; 
-да дојдат на време за да ја отворат училницата или кабинетот пред почетокот на наставата за 
да учениците можат да се подготват за час; 
-на знакот на ѕвончето да влезат на час; 
-во текот на денот да ја проверуваат состојбата на инвентарот и изгледот на својата училница и 
ако има оштетувања да пријават во службата; 
-што помалку да ги пуштаат учениците за време на часот да излегуваат надвор; 
-дозволеното излегување да се евидентира во дневникот. 
 

 
Член 25 

Наставниците се должни за своите изостаноци и доцнења да го известат директорот на 
училиштето. Изостаноците се должни да ги оправдаат со лекарска потврда. 

 

Член 26 

На наставниците им е забрането: 
-за време на наставата да го казнат ученикот со напуштање на часот; 
-да го праќаат ученикот надвор од училишниот двор поради било која причина; 
-за врема на часот наставниците не смееат неоправдано да ја напуштат училницата и 
учениците да ги остават сами. 

 

 
 

Член 27 

Дежурство на наставници 
 

Дежурството на наставниците е утврдено со претходно направен распоред. Дежурниот 
наставник ги има следниве должности: 
-на денот на своето дежурство на дојде во училиштето во 7.00 часот; 
-да води грижа за редот во училишниот простор; 
-во соработка со дежурните ученици е одговорен за редот и дисциплината, почитување на 
куќниот ред во училиштето; 
-сите мали и големи одмори дежурниот наставник ги поминува низ ходниците; 



-обврзан е да најде замена за своето дежурство и за тоа да го извести директорот; 
-да соработува со вработените, учениците и странките 
 
 

Член 28 
Контакти со родителите  

 
Оддленскиот раководител е должен да ги известува родителите за термините за индивидуални 
родителски средби. Ако некој родител не може да дојде во предвиденото време, тој треба да 
предложи друг термин кој ќе одговара и на двајцата. Одделенкиот раководите или наставникот 
е должен да обезбеди соодветно место и време за непречен разговор со родителот. 
Вработените во училиштето се должни кон родителите и другите лица кои го посетуваат 
училиштето да се однесуваат со почит. 

 
 
VI. РОДИТЕЛИ 
 

Член 29 
Прием на родители 

 
Примањето на родители заради информации се врши во одредено време, за кое одделенските 
наставници мора да го известат училишниот педагог. Во тоа време одделенските наставници 
мора да бидат слободни. Одделенските наставници не смеат на родителите да им даваат 
информации за време на наставиот час. 
Родителите не смеат на наставниците да им го прекинуваат наставниот час, освен во итни 
случаеви. Родителите кои чекаат ученик или наставник за време на наставен час должни се да 
чекаат во заедничките простории, а никако пред вратата на училницата. 

 

Член 30 

Родителите и старателите се должни да присуствуваат на родителските состаноци, 
состаноците на Советот на родители, да соработуваат со одделенските наставници, со другите 
настваници, директорот и педагошко-психолошката служба, а административните работи да ги 
решаваат во правната служба во училиштето. Родителите договараат состанок со предметниот 
наставник со соработка со одделенскиот раководител. 

 
Член 31 

Родителите и другите граѓани кои го посетуваат училиштето должни се да се јават на 
дежурниот ученик кој треба да ги најави кај оној вработен во училиштето со кој треба да се 
разговара. 

 

VII. НАЧИН НА ПОСТАПУВАЊЕ СО УЧИЛИШНИОТ ИМОТ 

Член 32 

Сите ученици, наставници и оние кои присуствуваат во училиштето се должни да се грижат за 
имотот на училиштето. Сите оние кои се дел од училиштето се должни рационално да ги 
користат средствата кои им се дадени на располагање. 



Член 33 
 

По истекот на работното време учениците, наставниците и целата служба се должни уредно да 
го средат работниот материјал, да ги затворат прозорците, да ги исклучат електричните 
апарати и да ги заклучат работните простории. Сите ученици  и наставници по завршувањето 
на работното време се должни да го известат дежурниот наставник, правник или директорот за  
оштетувањето во училницата и да ја пријават штетата. 
Пронајдените работи во училницата се предаваат во правната служба каде се чуваат до 
пронаоѓање на сопственикот. Училиштето не е одговорно за исчезнување на предмети, пари и 
прибор за време на нивниот престој во училиштето. 
 
 

VIII. КРШЕЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ И КУЌНИОТ РЕД 
 

Член 34 
 

Постапувањето според одредбите на овој правилник е дел од работните обврски на сите кои се 
дел од училиштето и учениците. Сите оние кои постапуваат спротивно одредбите на овој 
Правилник се одговорни за  повреда на работните обврски. Учениците кои не ги почитуваат 
одредбите на овој Правилник одговараат спрема Статутот на училиштето. Кога личности кои не 
се дел од вработените или учениците за време на престој во училиштето тежнеат кон кршење 
на куќниот ред дежурниот наставник или ученик треба да ги одалечи од училишните простории, 
а доколку се спротистават и да повикаат полиција. 

 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 35 

Правилникот за куќниот ред го донесува Училишниот одбор, а стапува на сила од денот на 
негово објавување на огласната табла. 
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