КОДЕКС
на однесување на
учениците
(во услови на пандемија)

1.Доаѓај редовно и на време на училиште – 15
минути пред започнување на првиот час !
2.Одржувај физичка дистанца во училишниот двор
и почитувај го редот за влез.
3.Задолжително носи заштитна маска.
4.Заштитната маска носи ја редовно и правилно.
5.Маската може да ја извадиш само за време на
оброкот на големиот одмор.
6.Искористената маска фрли на означеното место.
7.Пред да влезеш во училиште направи
дезинфекција на обувките.
8.Почекај да ти биде измерена телесна
температура.
9.Направи дезинфекција на рацете.
10.Следи го правецот на движење.
11.Почитувај го распоредот за седење во
училница.
12.Грижи се за личната хигиена и хигиената во
училиштето !
13.Редовно миј ги рацете.

14.Исполнувај ги своите училишни задолженија
најдобро што можеш !
15. Не користи непристојни зборови !
16. Почитувај ги возрасните и соучениците !
17. Не предизвикувај и не учествувај во физички
пресметки и караници !
18. Не ја попречувај работата на наставниците !
19. Исклучувај го мобилниот телефон за време на
часот !
20. Чувај го и грижи се за училишниот инвентар и
зграда !
21. Не го напуштај часот и училиштето без дозвола
на наставникот !
22.Почитувај го редот за користење на тоалетите и
не се задржувај безпотребно во училиште.

КОДЕКС
на однесување на
родителите
(во услови на пандемија)
1. Наставата започнува во 8.00 часот.
2. Учениците да бидат во училиште во точно
одреденото време.
3.Носете заштитни маски и не влегувајте во
училишната зграда( освен за родителите и
асистентите на учениците со посебни образовни
потреби).
4.При влез во училиштето задолжително да се
почитуваат заштитни мерки ( одржување на
дистанца, дезинфекција на обувки и раце)
5. Испраќањето и прифаќањето на учениците од
страна на родителите се врши само на точно
одредениот влез!
6. Секој родител е должен да ги извршува обврските
како родител-старател!
-да му измери измери температура на своето дете
пред доаѓањето во училиште но и да биде присутен
додека се мери во училиште.

-доколку има покачена температура заедно со
ученикот да се упати на матичен лекар,
- навремено да го известува наставникот за отсуство
на ученикот и неговата здравствена состојба.
-секое давање на лажни или ненавремени
информации од страна на родителот ќе биде
санкционирано согласно законските прописи.
- навремено да подмирува долговите,
- да се јави кога ќе биде повикан од наставникот
7.Родителот треба да му обезбеди заштитна маска
на своето дете.
8. Родителот да го почитува наставникот со начинот
на своето однесување, комуникација и позитивен
став.

КОДЕКС
на однесување на
вработените
(во услови на пандемија)
1. Доаѓај навремено на работа !
2. Врши ја совесно, одговорно и хумано својата
професија !
3.Носи заштитна маска/визир !
4.Прави дезифекција на обувки и раце при влез во
училиште!
5.Одржувај физичка дистанца и не се поздравувај со
ученици/колеги/родители!
6.Не се групирај во затворен простор!
7.Редовно миј ги рацете со сапун и вода и прави
дезинфекција!
8.Постојано укажувај им на учениците колку е важно
да се почитуваат препораките за заштита од
КОВИД19.
9. Гради однос на другарство, меѓусебно
почитување и разбирање меѓу учениците !

10. Почитувај ја личноста на учениците, родителите
и колегите !
11. Почитувај и спроведувај ги ставовите и одлуките
на мнозинството, изградени врз слободна јавна
расправа !
12. Помагај на своите колеги и помладите колеги,
пренесувајќи го своето искуство и знаење !
13. Залагај се и бори се за достоинсвото и
професијата просветен работник !

КУЌЕН РЕД
(во услови на пандемија)
1. Наставата започнува во 8.00 часот и секое
одделение влегува на точно одредениот влез во
точно определеното време.
2. Во училиштето се влегува само со маска без
викање, свиркање и правење неред и се почитува
физичката дистанца.
3.Задолжително е мерење на телесна температура и
дезинфекција на обувките и рацете.
4.Вработените и учениците треба да го почитуваат
правецот на движење.
5.Вработените и учениците кои покажуваат знаци на
болест да се јават задолжително кај матичниот
лекар и за својата здравствена состојба да го
известат директорот односно одделенскиот
раководител.
6. Секој ученик е должен до го чува училишниот
инвентар и да го почитува определеното место за
седење.

7. Дежурните ученици од секоја паралелка се грижат
за редот, дисциплината и хигиената во училиштето;
8. Дежурните наставници се грижат за редот,
дисциплината и хигиената во училиштето;
9. Единствено наставниците ги носат дневниците;
10. Секој е должен да се грижи за хигиената во
училиштето;
11. На спортските терени не се паркираат возила;
12. Да не се зборува на мобилни телефони за време
на часовите, освен во исклучителни ситуации;
13. Учениците по пат од дома до училиште и обратно
треба да се пристојни и дисциплинирани;
14. За оние кои нема да се придружуваат на
одредбите од Куќниот ред се превземаат соодветни
педагошки мерки.

