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КОДЕКС-от за однесување на учениците за настава со физичко присуство во услови на 
пандемија од КОВИД-19, е изработен врз основа на: 
 

-  Кодексот за однесување на учениците во учебната 2019-2020 година, 
-  Правилник за однесување во СОУ Гимназија „Добри Даскалов“ Кавадарци, 
-  Законот за средно образование, 
- Планот за одржување на наставата во средните училишта во учебната 2020-2021 

година,(МОН), 
- Протокол за постапување на средните училишта во Република Северна 

Македонија за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на 
учениците во учебната 2020-2021 година,(Влада на РСМ), 

- Алгоритам за постапување во училиштата во случај на појава на ученик со 
симптоми, сомнителен/позитивен на КОВИД-19, (Влада на РСМ). 
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К  О Д  Е  К  С 
 ЗА  ОДНЕСУВАЊЕ НА  УЧЕНИЦИТЕ ЗА НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ВО УСЛОВИ НА 

ПАНДЕМИЈА ОД КОВИД-19 
 

1. ВОВЕДНА ОДРЕДБА 
 

Со овој кодекс се пропишуваат правата и одговорностите на учениците во СОУ  
Гимназијата “Добри Даскалов” во Кавадарци, при реализација на настава со физичко 
присуство во услови на пандемија од КОВИД-19, со цел истите да имаат јасна слика за 
својата положба и улога во училиштето.  

Овој материјал (кодекс) е последица на уверувањето дека навременото и 
прецизно информирање  на учениците за обврските што се очекуваат од нив е неопходно 
за да се елиминираат многу недоразбирања и конфликтни ситуации, како и услов за 
поефикасно реализирање на поставените воспитно-образовни цели. Почитувањето на 
кодексот ќе го  намали ризикот од внесување и ширење на корона вирусот (КОВИД-19). 

Учениците се должни да се придржуваат на училишните прописи, како и да ги 
почитуваат законските одредби и одлуките на органите во училиштето.  

 

2.  УЧЕНИКОТ, УЧЕЊЕТО И НАСТАВНИОТ ЧАС 

 

 Ученикот е должен редовно и навремено да доаѓа на настава. Наставата се 
реализира во 2 (две) смени. Наставата  во прва смена започнува во 7:30 часот, а  во 
втора смена започнува во 13:30 часот. 

 
 Во зависност од бројот на учениците, паралелката се дели на две групи. 

 
 Групите се делат по азбучен ред на учениците. 

 
 Учениците од прва група од I и III година во прва смена, се должни да пристигнат во 

училиштето најдоцна до 07:15 часот, а учениците од прва група од II и IV година во 
прва смена, се должни да пристигнат во училиштето најдоцна до 07:30 часот. 

 
 Учениците од втора група од I и III година во втора смена, се должни да пристигнат во 

училиштето најдоцна до 13:15 часот, а учениците од втора група од II и IV година во 
втора смена, се должни да пристигнат во училиштето најдоцна до 13:30 часот. 

 
 Времетраењето на наставниот час е 35 минути, а учениците имаат мали одмори од 5 

минути помеѓу секој час и еден голем одмор од 15 минути помеѓу 2 и 3 час за 
учениците од прва и трета година и еден голем одмор од 15 минути помеѓу 3 и 4 час 
за учениците од втора и четврта година. 

 



 

4 
 

 За време на малите одмори учениците се должни да бидат во училниците, а за време 
на големиот одмор може да излегуваат надвор од училницата.  

 
 За време на одморите учениците задолжително ја  почитуваат мерката за физичка 

дистанца од најмалку 1,5 метар и воведеното еднонасочно движење по ходниците за 
да се избегни мешање помеѓу учениците од другите паралелки. 

 
 Ученикот задолжително носи заштитна маска/прекривка на лицето за време на 

престој во училиштето. Заштитната маска треба да ја покрива устата и носот. 
 

 Учениците задолжително ја почитуваат мерката за физичка дистанца од најмалку 1,5 
метар. 

 
 Ученикот е должен да го почитува распоредот за влез/излез на неговата паралелка, 

кој е истакнат на видни места во училиштето. 
 

 Ученикот на влез од училиштето задолжително ги дезинфицира обувките и рацете. 
 

 При влезот во училиштето на ученикот му се мери телесна температура и во случај на 
зголемена температура (над 37,4 степени), се упатува кај матичен лекар. 

 

 Ученикот е должен да го почитува изготвениот распоред за користење на спортската 
сала, библиотеката и други простории за да нема можност од мешање на ученици од 
различни паралелки. 

 
 Ученикот треба да го почитува распоредот за користење на училишните капацитети 

за реализација на практичната настава (стручно образование). 
 

 Ученикот кој реализира учење преку работа, феријална практика, практична обука и 
вежби кај работодавач, е должен да потпише изјава со која се обврзува за доследно 
и целосно почитување на сите мерки и препораки од надлежните институции и 
компанијата/организацијата со цел обезбедување лична и колективна заштита од 
КОВИД-19. 

 
 Ученици  кои имаат потврда од матичен лекар/педијатар поради својата здравствена 

состојба,  не треба да посетуваат настава со физичко присуство и следат настава со 
учење од далечина. 

 
 Ако во училиштето се појави заболен од КОВИД-19 или лице кое имало контакт со 

лице заболено од КОВИД-19, лицето се изолира во посебна просторија, училиштето 
воспоставува комуникација со Центарот за јавно здравје и постапува согласно 
добиените насоки за постапување. 
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 Ако ученикот развие симптоми на КОВИД-19 додека е на училиште, 
наставникот/стручниот соработник го изолира во посебна просторија и веднаш ги 
известува родителите/старателите на ученикот. 

 
 Ако се потврди дека ученик е заболен од КОВИД-19, се следат протоколите од 

Министерството за здравство. 
 
 Од ученикот се очекува секогаш да биде подготвен за работа – настава. 

 

 Да практикува учење со разбирање кое бара активирање на мисловниот процес и 
творечки однос кон содржините што се изучуваат, а не механичко учење (учење 
напамет). 

 

 Да учи не само за добивање на високата односно посакуваната оцена, туку поради 
свеста дека со учењето доаѓа до неопходни знаења, вештини, умеења, навики и др., 
кои ќе му користат во иднина. 

 

 Да има предвид дека годишната оценка по наставните предмети се утврдува врз 
основа на покажаните резултати во текот на годината, а не од последното 
тримесечие. Таа е одраз на залагањето во текот на целата наставна година. 

 
 Критички да се осврнува и да ги проценува сопствените постигнувања. 

 
 Да не ја пореметува планираната работа на часот, со тоа што ќе задоцнува, разговара 

или ќе предизвикува конфликтни ситуации. 
 

 Ученикот може да го користи мобилниот телефон за време на наставниот час само со 
дозвола на предметниот наставник. 

 
 Не  се  дозволени  соопштенија  за  забави  на  огласна  табла  или  за  време  на  

часот кои  не  се  во  организација  на  Ученичката  заедница  на  училиштето.  
 

 Пожелно е да членува во некоја од слободните ученички активности по сопствена 
желба, во зависност од интересот кон одредени програмски содржини. 

 
 На ученикот не му е дозволено да јаде или да џвака гума за џвакање за време на 

часот. 
 
 Забрането е било какво политичко и верско организирање и дејствување во 

училиштето. 
 
 Секое задоцнување или намерно отсуствување од час (бегање) класниот 

раководител го регулира како неоправдано отсуство. 
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 За секое отсуство ученикот се евидентира во дневникот на паралелката и во е-
дневникот. 

 
 Во случај наставникот да отсуствува од час од било кои причини, учениците ќе бидат 

информирани од дежурниот наставник, стручниот соработник или директор, до  
наредниот час да бидат  во  училишниот  двор  и  пристојно  се  однесуваат. 

 
 За неоправдани изостаноци од наставата  како  и  за  други  повреди  на  должностите  

и  неисполнување  на  обврските се изрекуваат следниве педагошки мерки: 
 

 писмена опомена; 
 опомена  пред отстранување од училиштето; 
 отстранување од училиштето. 

 
 За ученикот кој изостанува од оправдани причини, родителот или старателот е 
должен да го извести раководителот на паралелката во истиот ден или најдоцна до 
наредниот  класен  час и да достави писмен документ за истото (лекарска белешка). 

 
 Ученикот следи настава со учење од далечна само ако достави медицинска 
документација и потврда од матичен лекар/педијатар за својата здравствена состојба. 

 

 Ученикот кој направил најмалку една третина оправдани и неоправдани   
изостаноци од вкупниот фонд часови по одредени наставни предмети утврдени со 
наставниот план, полага испит на годината по тие предмети. 

 

 Ученикот кај кој се забележува нередовно посетување на наставата, значително 
намалување на успехот во учењето или манифестирање на различни облици на 
несоодветно однесување во училиштето, се упатува на советување кај психологот на 
училиштето.  

 

 Ученикот кој покажува нередовност во наставата (направил над 10 неоправдани 
или над 100 оправдани изостаноци), намален успех во наставата (има негативна 
оценка по 3 или повеќе предмети), се однесува асоцијално или антисоцијално, 
неговиот родител односно старател се поканува на советување во училиштето. 

 

 Учениците може да отсуствуваат од наставата поради учество во разни спортски 
клубови или натпревари и разни културно-уметнички друштва само ако добијат 
претходно одобрување од класниот раководител за еден ден, односно од Директорот 
на училиштето за повеќе од еден ден, но во согласност со родителот. 

 

 Поведението се оценува како примерно, добро и  незадоволително. 
 

 Со примерно поведение се оценува ученик кој ги исполнува условите: 
- редовно ја посетува наставата; 
- го почитува кодексот на однесување на учениците; 
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- нема повеќе од 10 неоправдани изостаноци. 
 

 Со добро поведение се оценува ученик кој ги исполнува условите: 
-   има направено од 11 до 15 неоправдани изостаноци; 
- има направено други повреди на должноста и му е изречена педагошка мерка од 
Советот на паралелката или директорот. 
 

 Со незадоволително поведение се оценува ученик кој исполнува еден од условите; 
-  има направено од 16 до 25 неоправдани изостаноци; 
- има направено потешка повреда на должноста и му е изречена педагошка мерка од 
Наставничкиот совет. 
 

3.  УЧЕНИКОТ И НЕГОВИОТ ОДНОС КОН НАСТАВНИКОТ И СОУЧЕНИКОТ 
 

 Учениците задолжително ја почитуваат мерката за физичка дистанца од најмалку 
1,5 метар. 
 

 Ученикот задолжително носи заштитна маска/прекривка на лицето за време на 
престој во училиштето. 
 

 Се забрануваат сите видови физички контакти за поздравувања меѓу наставник и 
ученик и меѓу учениците. 

 
 Ученикот има право да поставува прашања за сè она што не му е јасно во врска со 

наставната материја, и од наставникот да бара дополнителни и додатни 
информации за содржини што се во негов домен. 

 
 Ученикот да поседува комуникациска култура особено за време на часот, да го 

следи внимателно излагањето на наставникот или соученикот и дури потоа да 
пристапи со возвратна информација по претходно добиената дозвола од 
наставникот. 

 
 Во своите одговори, коментари и забелешки да употребува јасни, недвосмислени 

изрази на литературен јазик. 
 

 Има право да го изрази своето незадоволство од добиената оценка, но тоа да го 
стори на културен начин, без да го повреди достоинството на наставникот. 

 
 Да ја почитува личноста на наставникот, соученикот, останатите вработени, како и 

други лица во и надвор од училиштето, без оглед на способностите, социјалната 
положба, полот, националноста и вероисповеста. 

 
 Да не користи погрдни, навредливи и вулгарни изрази кои се недолични на ликот 

на ученикот, а кои секогаш носат ненаклонетост. 
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 Да ги цени знаењата на соучениците, како и да не ги омаловажува другите во 

училиштето и надвор од него, да не манифестира агресивност, нетолерантност, 
желба за доминација, болна самоувереност и слично. 

 
 Да ги почитува ставовите на другите и тогаш кога тие се различни од неговите. 

 
 Да покаже спремност да му помогне на соученикот кога е во незгода, кога има 

проблеми во процесот на учењето, како и да сочувствува со учениците кои имаат 
здравствени и социјални проблеми. 

 
 Добронамерно и без тенденциозност да им укаже на слабостите на своите 

соученици, со што го штити угледот - ликот на ученикот и на училиштето. 
 

 Ученикот може да побара помош од наставникот или стручниот соработник-
психолог, педагог во надминувањето на одредени дилеми и проблеми на интимен 
план или поврзани со учењето. 

 
4. УЧЕНИКОТ И НЕГОВИОТ ОДНОС КОН РАБОТНАТА СРЕДИНА 

 
 Учениците се должни да го почитуваат истакнатиот распоред за влез и излез за секоја 

паралелка. 
 

 Ученикот на влез од училиштето треба да ги дезинфицира обувките и рацете, при 
што дежурниот наставник му помага во дезинфицирањето на рацете со 
дезинфекционо средство. 

 
 Ученикот задолжително носи заштитна маска/прекривка на лицето за време на 

престој во училиштето. Заштитната маска ја покрива устата и носот. 
 

 Ученикот задолжително ја почитува мерката за физичка дистанца од најмалку 1,5 
метар. 

 
 Учениците задолжително го почитуваат системот на  еднонасочно движење по 

ходниците за да се избегни мешање помеѓу учениците од другите паралелки. 
 

 Ученикот е должен да го почитува изготвениот распоред за користење на спортската 
сала, библиотеката и други простории за да нема можност од мешање на ученици од 
различни паралелки. 

 
 Ученикот е должен да го почитува системот за еднонасочно движење низ 

просториите и ограничувањето на бројот на лица кои истовремено се присутни во 
соблекувалните и контролираното излегување и влегување во соблекувалните. 
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 Употребата на тоалетите е со задолжителна запазена дистанца и тоа за време на 
наставните часови. 

 
 Учениците се должни да имаат одговорен однос кон компјутерите, нагледните  

средства, инвентарот, другите материјални добра и условите во кои се работи во 
училиштето. 

 
 Ученикот има перманентна задача за одржување на хигиената во училницата, 

училишната зграда, училишниот двор и  непосредната околина на училиштето. 
 

 Дежурните  ученици  за  време  на  одморот  треба  да  се  во  училницата  и  да  го  
следат однесувањето на  учениците. Исто  така, должни  се  секоја  настаната  
промена  и  евентуална  штета  на  компјутерот  или  друго  нагледно  средство, 
инвентар итн., да  ја  пријават  кај  дежурниот  професор по  година, класниот  
раководител или  стручна  служба. За секоја  направена  штета  одговара  ученикот, ја  
надоместува  штетата  и  добива  педагошка мерка.   

 
 Дежурните ученици после секој наставен час, ги отвараат прозорците, а доколку 

временските услови дозволуваат, пожелно е да го  остават отворен прозорецот и за 
време на наставниот час. 

 
 На  ученикот не му е дозволено  внесување  и  употреба  на  алкохол,  дрога, 

запаливи   материјали, експлозивни материјали и други средства со кои се загрозува  
безбедноста  во и надвор од училиштето, во спротивно ученикот добива  педагошка  
мерка – отстранување  од  училиштето.  

 
 Пушењето  цигари  се  забранува  во  училишната  зграда. 

 
 Забрането е фотографирање или снимање видео клипови за време на наставен час, 

во спротивно ќе биде изречена соодветна педагошка мерка. 
 

 Ученикот треба  пристојно  да  е  облечен (во  облека  што  го  покрива  стомакот, не  
во  куси  панталони  и  здолништа). 

 
 За  време  на  часот  забрането  е  носење  капа, очила  за сонце, како  и  сите   видови  

пирсинг. 
 
 Учениците да се трудат училиштето да биде пријатен и безбеден амбиент за него и 

сите други. 
 

 Од ученикот се очекува отпадоците да ги смести токму онаму каде е предвидено да  
се најдат - во корпа за отпадоци, а не  низ  училницата, холот и  училишниот двор. 
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 Секоја  намерно  направена  штета  се  наплатува  од  сторителот, доколку истиот  е  
познат или  солидарно  од  сите  ученици ако  сторителот  е  непознат.  Исто така,  се  
добива  соодветна  педагошка  мерка. 

 
ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

 
Секој ученик  треба  да го почитува и спроведува овој кодекс. 
За непочитување и непридржување кон одредбите на овој кодекс, на учениците им  
се изрекуваат педагошки мерки. 

 
 

 

 


