
 

 К У Ќ Е Н    Р Е Д  
за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на 

учениците во учебната 2020/21 година  
на  ОУ ,,Марко Цепенков“, општина Зелениково 

 
Општи напомени: 

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

наставниците и наставата во училиштето, како и обврските на учениците, наставниците, 

службите во училиштето и родителите. 

 

• Главните училишни врати се отварат во 7.00 часот. Наставата со физичко 

присуство започнува во 7.45  ч. и ќе се реализа во  две смени до завршување на 

втората смена.  

• Учениците се должни да доаѓаат во училиште согласно распоредот за влез и излез 

од училиште; 

• Родителите  се должни своите деца во точно определеното време да ги испраќаат и 

дочекуваат  пред влезната врата од училиштето; 

• Учениците се обврзуваат да ги почитуваат мерките од Протоколот за заштита од 

вирусот Ковид 19; 

• Учениците не смеат да го оневозможуваат текот на часот со својот неодговорен и 

недисциплиниран однос; 

• Ученикот на смее да го напушти часот без одобрување на наставникот;  

• За неодговорните и недисциплинирани ученици ќе бидат превземени соодветни 

педагошки мерки; 

•  За време на големиот одмор учениците се во своите училници во присуство на 

наставник; 

• Во ходниците учениците се движат тивко, пополека и без туркање, согласно 

препорачаната физичка дистанца и правец на движење; 

• Учениците се должни да си ги чуваат своите лични работи. Училиштето не е 

должно да го надоместува штетите за изгубените работи; 

• Учениците се должни да одржуваат лична хигиена (миење и дезинфекција на раце) 

• Сите ученици се должни да го почитуваат и одржуваат редот и хигиената во 

училницата, ходниците, санитарните простории и училишниот двор; 

• Забрането е пишување и оштетување на училишнит клупи, столчиња, ѕидови и 

останатиот учолишен инвентар. Исто така учениците не треба да оставаат отпадоци 

под клупите, по подот, ходниците и останатите простории, освен во соодветни 

корпа за отпадоци; 

• Чувањето на училишниот имот е должност на секој ученик. Секоја штета која ја 

предизвикуваат учениците, мора парично да се надомести. Направената штета 

веднаш треба да се пријави од страна на дежурниот ученикот на одделенскиот 

раководител на паралелката, на училишниот домаќин или хаусмајсорот; 

• Родителите (старателите) се должни да го следат успехот и поведението на 

ученикот со воспоставување редовни електронски контакти со раководителот на 

паралелката, по потреба и со предметниот наставник, со стручните соработници во 

училиштето; 



• Должност на родителот е да ги подмири обврските спрема училиштето 

(осигурување, и др); 

• Наставниците се должни да го почитуваат сопствениот распоред за работно време  

и училишниот распоред; 

• Дежурните наставници се должни да постапуваат согласно протоколите за заштита 

од Ковид 19; 

• Доколку има отсутни наставници, дежурните наставници и педагошко- 

психолошката служба ја организираат наставата и воспоставуваат ред заради 

непречен тек на наставата; 

• Забрането е пушење во училиштето; 

• Вработените, учениците и родителите во училиштето треба да доаѓаат пристојно 

облечени и задолжително е носење на заштитна маска и почитување на физичка 

дистанца; 

• Техничкиот персонал е должен секојдневно да се грижи за хигиената во 

училиштето согласно протоколите за заштита од Ковид 19; 

 

 
 

 

 

 


