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         Согласно Законот за средно образование, Средното општинско 
стручно училиште „Илинден“-Илинден, за учебната 2020/2021 година, го 
донесува и следниов:  

 
К У Ќ Е Н Р Е Д  

(во услови на пандемија предизвикана од COVID 19) 
 

Член 1 
 

         Одредбите, правилата, задачите и упатствата што се предвидени 
со овој Куќен ред се задолжителни за вработените, учениците, 
родителите и посетителите на Училиштето. Сите наведени субјекти се 
должни да го почитуваат Куќниот ред со цел да се овозможи непречено 
одвивање на целокупната воспитно - образовна работа, подигнување на 
работната дисциплина кај учениците и вработените, а со тоа и 
подигнување на авторитетот на Училиштето во средината во која 
егзистира. 

 
1. ОДРЕДБИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

 
Член 2 

 
         Учениците се должни на училиште да доаѓаат во предвидениот 
период точно определен во распоредот за влез на ученици пред 
почнувањето на наставата и по влегувањето во училиштето да одат во 
својата училница. 
 

- Ученикот е должен секој ден пред поаѓање на училиште да ја мери 
телесната температура, а во случај на зголемена телесна 
температура (37 степени и повисоко) да не доаѓа во училиште туку по 
телефонски пат да го извести раководителот на паралелката; 

- Влегување во училиштето е дозволено само со задолжително 
користење на заштитна маска/покривка на лицето за сите ученици во 
училиштето; 

- Сите ученици задолжително ја почитуваат мерката за физичкo 
растојание од најмалку 1,5 м.; 

- При влез во училиштето секој ученик е должен да ги дезинфицира 
обувките и рацете со дезинфекционо средство; 

- Се забрануваат сите видови физички контакти за поздравување 
меѓу учениците во училиштето, како и за време на одморите; 

- Ученикот е должен да го почитува протоколот за превоз на 
патници во јавниот сообраќај; 

- При реализација на практична обука учениците задолжително ги 
почитуваат протоколите на компаниите; 
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- Доколку ученикот развие одредени симптоми кои упатуваат на 
COVID 19 (покачена телесна температура, малаксаност, кашлица, 
отежнато дишење, дијареја, повраќање и друго), должен е веднаш да 
го извести предметниот наставник и да го следи протоколот за 
понатамошно постапување. 

 
  Дежурните ученици ги вршат следните работи:  
 
- Ја прегледуваат училницата и ги пријавуваат евентуалните штети и 
заборавени предмети кај дежурниот наставник;  
 
- Ја бришат таблата и извршуваат други обврски за нормално 
отпочнување  на часот; 
 
- Последни ја напуштаат училницата грижејќи се за инвентарот, 
прозорците и приборот што наставникот го остава во училницата;  
 
- Се грижат за хигиената во училницата; 
 
- Ги пријавуваат на класниот раководител учениците кои се отсутни и 
оние кои го нарушуваат редот и дисциплината во паралелката и 
учениците кои направиле штета. 
 

Член 3 
 

      Учениците се должни да ги почитуваат следните протоколи: 
 

ПРОТОКОЛ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГОЛЕМ ОДМОР 
 

- Големиот одмор е во траење од 15 минути; 
- Со започнување на големиот одмор учениците излегуваат од 

училницата држејќи растојание и се движат во насока на 
означениот излез и влез од училиштето; 

- За редот и однесувањето на учениците за време на големиот 
одмор се грижат дежурните наставници; 

- Учениците за време на големиот одмор носат оброк од дома; 
- За време на траењето на големиот одмор се забранува групирање 

на учениците; 
- По завршување на големиот одмор учениците задолжително 

вршат дезинфекција; 
- За време на големиот одмор се врши проветрување и 

дезинфекција на училницата и во истата учениците не влегуваат  
додека трае големиот одмор. 
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ПРОТОКОЛ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА 

ВРЕМЕ НА ОДМОР И НАСТАВА 

 

- Учениците  влегуваат во училницата во која се одржува настава 
придржувајки се кон поставените насоки за движење; 

- За време на наставата секој ученик  носи маска , седи на своето  
место и се движи по потреба, внимавајќи на пропишаното 
растојание од 1,5-2м.; 

- Доколку ученикот има неодложна потреба да го напушти часот, 
при повторно враќање врши дезинфекција на рацете; 

- За време на малите одмори учениците престојуваат во својата 
училница и можат да ја  напуштат само  за неодложна потреба; 

- За движењето на учениците за време на настава и малите одмори  
како и за почитувањето на мерките се грижат наставниците и 
техничкиот персонал. 
 

         Секоја намерна или од невнимание направена штета од страна на 
ученикот ја надоместува неговиот родител односно старател. 
 
 

Член 4 
 

         Се задолжува посебно секој ученик да води грижа за исправноста, 
одржувањето и рационална примена на компјутерите во училницата;  
 
         Се задолжува секој ученик доколку забележи недостаток или   
неисправност на компјутерите да го извести предметниот наставник; 
 
         Доколку ученикот присвои или оштети делови од компјутерот или 
пак доколку со своето несовесно користење е причина за неисправност 
на компјутерот, ќе ја плати штетата во висина на оштетениот дел; 
 
         Дефект направен при работа на ученик на компјутер според 
дадените упатства за негово користење не се наплаќа и истиот го санира 
училиштето; 
 
         Секој ученик го вклучува компјутерот само со одобрение на 
предметниот наставник; 
 
         Секој ученик го користи компјутерот само за потребите на 
наставата, а најстрого се забранува злоупотреба на компјутерите за 
време на наставата. 
 

Член 5 
 

         Доколку наставникот задоцни на часот пет минути, дежурниот 
ученик е должен да го извести директорот или педагошко-психолошката 
служба. Доколку наставникот не дојде, истовремено не е обезбедена 
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соодветна замена, известеното лице одлучува дали учениците ќе 
останат во училницата или ќе излезат во дворот на училиштето. 
 

Член 6 
 

         По завршување на наставата учениците се должни да ја напуштат 
училишната зграда според предвидениот распоред за излез за секоја 
паралелка, внимавајќи на своето однесување претставувајќи го угледот 
на училиштето. 
 

Член 7 
 

         Учениците се должни да внимаваат на својот надворешен изглед. 
На училиште треба да доаѓаат примерно и чисто облечени, со уредна 
коса и без шминка. 
 
         Забрането е носење на вреден накит и слични предмети. За секое 
губење или кражба на вакви вредни предмети училиштето не одговара. 
 
         Учениците се должни на училиште да доаѓаат со потребниот 
училишен прибор и учебници за соодветниот ден и распоред.   
 
 

Член 8 
 
         
        На учениците им e забрането да пушат цигари, да консумираат 
алкохолни пијалоци или дрога и да користат други опојни средства. 
 
         На учениците им е забрането да внесуваат верски и партиски 
обележја и симболи.      
       
        На учениците им е забрането да внесуваат предмети што не се 
поврзани со наставата (накит и слични вредни работи).  
       
         На учениците им е забрането користење на мобилни телефони за 
време на наставата.   
 
         Доколку ученикот користи мобилен телефон за време на наставата 
наставникот има право да го одземе и истиот да го достави кај 
директорот на училиштето од каде може да го подигне само родителот 
на ученикот. 
 
          Доколку ученикот не ја носи заштитната маска/прекривка или ја 
отстранува, ќе му биде изречена соодветна педагошка мерка согласно 
Статутот на училиштето. 
 
         Се забранува внесување на запалливи и експлозивни средства со 
кои се загрозува безбедноста на учениците, вработените и училиштето. 
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Член 9 

 
         Учениците не смеат неоправдано да отсуствуваат од часови.   
           
         Отсуствувањето од одреден час го одобрува предметниот 
наставник,  отсуствувањето во текот на целиот ден го одобрува класниот 
раководител.  
 
         Подолгите отсуства ги одобрува директорот во соработка со 
Наставничкиот совет. 
 

Член 10 
 

         Самоволното напуштање на часот, пред и за време на настава од 
страна на ученикот се смета за прекршок и за тоа покрај неоправдан 
изостанок се изрекува и соодветна педагошка мерка. 
 
 

2. ОДРЕДБИ ЗА НАСТАВНИЦИТЕ 
 

Член 11 
 

            Работното време на наставниците е од 07.00 часот и завршува во 
зависност од нивниот договор за работни обврски.  
 
            Наставниците се должни да го почитуваат следниот кодекс на 
однесување во согласност со предвидените протоколи: 
 

- Секој наставник пред да тргне на работа задолжително ја мери 

телесната температура, а во случај на зголемена телесна 

температура (37 степени и повисоко)  наставникот не доаѓа на 

работа, и е должен по телефонски пат го известува директорот 

на училиштето; 

- Влегување во училиштето е дозволено само со задолжително 

користење на заштитна маска/покривка на лицето за сите 

наставници во училиштето; 

- Наставниците задолжително ја почитуваат мерката за физичка 

дистанца од најмалку 1,5 м.; 

- Наставникот при влез во училиштето задолжително ги 

дезинфицира обувките и рацете; 

- Наставникот е должен информациите поврзани со наставниот 

процес да ги проследи до родителите/старателите по 

телефонски или електронски пат; 

- Наставникот е должен соодветно да реагира доколку некој 

ученик развие одредени симптоми на болеста и истиот да го 
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изолира во посебна просторија следејќи ги протоколите за 

постапување во такви ситуации. 

 
Согласно Протоколот и Планот за реализација на воспитно-образовниот 
процес, наставниците се должни и обврзани да ја спроведат во целост 
наставата, (под тоа се пдразбира-одржуваат задолжителната, 
дополнителната, додатната, изборната настава, слободните ученички 
активности, класното раководство, дежурство, прием на родители, 
подготовка за работа, стручно усовршување и други активности поврзани 
со истата).. 
 
         Наставниците се должни на работа да доаѓаат најмалку 20 минути 
пред започнување на наставата, а дежурните наставници 40 минути пред 
започнување на истата. 
 
         Дежурниот наставник е должен пред влегувањето на учениците да 
го провери делот каде што дежура и сите нерегуларности и оштетувања 
на инвентарот да ги пријаво кај Директорот. Исто така е должен да 
внимава на хигиената во просториите, доколку констатира дека истата 
не е на задоволувачко ниво за тоа веднаш го известува раководниот 
орган. 
      
         Дежурниот наставник е должен да ги пречека учениците на секој 
влез посебно, се грижи и помага секој ученик да ги дезинфицира рацете 
со дезифекциско средство. 
 
         Дежурниот наставник е должен да мери температура на учениците 
доколку се појави потреба за истото.  
 
          Дежурниот наставник пред почеток на наставата го проверува 
присуството на наставниците и доколку има евентуално отсутни 
наставници го запознава директорот на училиштето за да се преземат 
мерки за организирање на замена. 
 
                   Дежурниот наставник е должен да ја координира работата во 
однос на одржувањето на часовите и другите активности во училиштето.  
 
          Наставниците се должни на време да го започнуваат наставниот 
час, да не го напуштаат предвреме часот и за секое напуштање или не 
доаѓање на час на време да го известат директорот на училиштето. 
 
          Користењето слободен ден наставникот го најавува, односно 
поднесува барање до директорот на училиштето. 
 
          Наставниците мора да внимаваат на својот авторитет пред 
учениците, родителите и средината во која работи училиштето и во тој 
поглед да ги почитуваат Законските прописи и Нормативните акти на 
училиштето.      
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           Наставниците се задолжени за носење на дневниците на час, 
придржувајќи се кон распоредот за дежурства и исто така се должни да 
се грижат за  нагледните средства и техничките помагала. 
 
          Наставникот на секој час треба да се грижи за состојбата на 
компјутерите во училницата во која влегува, за што е должен да ги 
провери пред почетокот на часот. 
 
          Дневниот одмор наставниците ќе го користат за време на големите 
одмори. 
 
          Дежурствата од наставниците се запишани во неделниот распоред 
на часови. 
 
         Во училиштето дежураат по три до четири наставници во текот на 
денот. 
 
         Секоја промена на распоредот, меѓусебни замени на часовите меѓу 
наставниците или промена на училница претходно треба да се најави кај 
директорот на училиштето. 
 
 
3.ОДРЕДБИ ЗА СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ И АДМИНИСТРАТИВНО 
РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ  
 

Член 12 
 

         Работното време на училиштето е од 06.30 до 20.00 часот секој 
работен ден. 
 
          Директорот на училиштето е должен е да го запазува 
осумчасовното работно време. 
 
         Директорот на училиштето секој ден пред почетокот на наставата 
врши проверка на просториите и санитарните јазли со цел да утврди 
дали се тие подготвени за отпочнување на наставата. 
 
          Директорот на училиштето се грижи за целокупната работа на        
училиштето во текот на наставниот ден, почитување на одредбите на 
Куќниот ред од сите субјекти и интервенира доколку се појави потреба. 
 
 
4. ОДРЕДБИ ЗА ПОМОШНИТЕ РАБОТНИЦИ 
 

Член 13 
 

          Техничкиот персонал и домарот се должни  да го одржуваат 
училиштето, дворот и инвентарот во целосна исправност и подготвеност 
за непречено одвивање на наставно-воспитната работа во Училиштето.  
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          Во своето работно време домарот е должен секојдневно да врши 
проверка на инвентарот и да ја отстрани секоја штета. Доколку штетата 
не е во состојба да се санира, должен е на време да го запознае 
директорот на училиштето. 
 
         Домарот е должен да води евиденција за својата секојдневна 
работа и за тоа да го информира директорот на училиштето. 
 
        Домарот е должен да мери температура на учениците доколку се 
појави потреба за истото, и врши дополнителни активности по барање на 
директорот. 
          
 

Член 14 
 

     Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, во 
време кога учениците се во училишниот двор и по завршување на сите 
училишни активности, со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско 
средство кое делува на вируси според упатство од производителот. 

       Редовно одржување на тоалетите со задолжително водење на 
евиденција за спроведеното чистење и дезинфекција со средство кое 
делува на вируси според упатство од производителот, алтернативно 
може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за 
домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за 
дезинфекција на горни површини. 

    Заеднички простории ( хол, скали и останати помошни простории) се 
чистат за време на наставата и по завршувањето на сите училишни 
активности. 

   Одржувањето на хигиената на спортската сала, спортските игралишта, 
соблекувалните и другите помошни простории е задолжително по секоја 
активност од страна на учениците . 

 
5. ОДРЕДБИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО 

 
 

Член 15 
 

          Обезбедувањето е должно на време да доаѓа на работа, да не го 
напушта своето работно место и да е на висина на задачата која му е 
доделена (да се грижи за редот и безбедноста во и надвор од 
училиштето). 
 
         Обезбедувањето задолжително мери телесна температура со 
безконтактен топломер на секој субјект при влез во училиштето. 
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        Обезбедувањето е должно да ги презема испораките за потребите 
на училиштето со задолжително почитување на мерката за дезинфекција 
на рацете и доколку е потребно носење заштитна маска/прекривка и 
заштитници за обувките. 
 
           Обезбедувањето е должно да го регулира влезот на лица кои не 
се вработени во училиштето  и деца кои не се ученици на училиштето. 
 
           Обезбедувањето е должно да се грижи за редот, дисциплината и 
безбедноста на учениците за време на часовите и одморот, во 
училишниот двор, а по повик од дежурните наставници и во 
внатрешноста од училиштето. 
 

- Да не дозволуваат подолго задржување и престојување во и 
надвор од училиштето, на средношколци од други училишта. 

 
- Да се грижат за редот и дисциплината пред, за време и по 

завршување на часовите од курсевите. 
 

            
 
6. ОДРЕДБИ ЗА КОРИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА УЧИЛИШНИТЕ 
ПРОСТОРИИ 

Член 16 
 

       За реализација на практичната обука и учењето преку работа 
(ментор-ученик), училиштето изготвува распоред за користење на 
училишните капацитети кој го истакнува на видно место во училиштето. 
Користењето на училишните капацитети е со задолжително почитување 
на сите протоколи за безбедност на учениците. 

       Користењето на спортската сала, библиотеката и други простории 
препорачливо е да биде од група ученици од иста паралелка, со цел да 
се избегне мешање на ученици од различни паралелки за што 
училиштето однапред подготвува распоред (пр. За време на 1 наставен 
час, една паралелка е во фискултурната сала, а две паралелки се 
надвор во училишниот двор или на спортските терени). 

    Употребата на тоалетите се уредува со присуство на помал број 
ученици и точно определено растојание (ако тоалетот е помал, ученикот 
треба да чека надвор од тоалетот додека излезе ученикот којшто е 
внатре) и тоа за време на наставните часови за што учениците се 
навремено известени. 

     Просториите задолжително се проветруваат по секој наставен час, 
најмалку половина час пред пристигнување и по заминување на 
учениците (доколку временските услови дозволуваат пожелно е да се 
остави отворен прозорец за време на наставниот час). 
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    Треба да се избегнува влегување на други лица (лица за чистење, 
поправка или внесување храна) во училниците сè додека учениците се 
наоѓаат во нив, како и влегување на лица кои не се вработени во 
училиштето или деца кои не се ученици на тоа училиште. 

    Училиштето организира редарска служба со цел спроведување на 
редот и одржување на потребното растојание помеѓу учениците 
(растојание помеѓу ученик од минимум 1.5 м пред и внатре во 
училиштето). Се ангажираат два редара пред влезот на училиштето и 
два во училиштето. Редарите се од редот на вработените во 
училиштето, за што одлучува директорот на училиштето. 

 
7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
 

Член 17 
 

         Секој вработен има право на користење на еден слободен ден, со 
претходна најава, а сите други отсуства ќе бидат регулирани согласно со 
законот и колективниот договор. 
 
 

Член 18 
 

         Секое предвремено напуштање на работното место од страна на 
вработените подлежи на преземање мерки и санкции од страна на 
директорот, согласно законот за  колективен договор и интерните акти на 
училиштето. 

 
 

Член 19 
 

         Се забранува внесување на предмети и материјали кои не се 
поврзани со наставниот процес од страна на вработените и учениците.  
 
 
 

Член 20 
 

         Од училиштето не смее да се изнесуваат предмети или друг 
материјал без одобрение на директорот. 
 
 

Член 21 
 

         По завршувањето на работното време се заклучуваат училишните 
простории и влезни врати.  
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Член 22 
 

        Учениците и вработените во училиштето се должни да ги 
почитуваат одредбите на Куќниот ред, секое непочитување на истите ќе 
подлежи на соодветни дисциплински и материјално казнени мерки.  
 
 

Член 23 
 

         Со овој Куќен ред се запознати сите вработени, а класните 
раководители се должни да ги известат учениците за истиот. Родителите 
ќе бидат известени на родителските средби.  
 

Член 24 
 

         Измени и дополнување на Куќниот ред може да се прави по барање 
на вработените, учениците или Директрот и Училишниот одбор на 
Училиштето.  

 
 

Член 25 
  

          Куќниот ред стапува на сила со негово донесување од страна на 
Наставничкиот совет на Училиштето. 
 
 

Член 26 
 

         Куќниот ред се воведува за постигнување на поголема хармонија во 
училиштето. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Септември, 2020                                                       Директор: 
                                                                           ________________ 
                                                                           Зоранче Арсовски  


