
Кодекс на однесување на ученици 

  

Правилата на училишниот ред се состојат во: 

I. Почитување на работното време на училиштето 

II. Посебен протокол за реализација на воспитно-образовниот процес со физичко 

присуство на учениците во учебната 2020/2021 година во услови на пандемија 

(предизвикана од COVID 19) 

III. Примерно и пристојно однесување во училиштето, непосредната животна и работна 

средина 

IV. Kодекс за пристоен изглед на учениците 

V. Кодекс за дежурните ученици 

VI. Кодекс на однесување кон училишниот имот 

VII. Кодекс за однесување кон воспитно-образовниот процес 

I. Почитување на работното време 

Наставниот процес во училиштето се реализира во период од 07.00 до 20.00 часот. 

  

 

РАСПОРЕД ЗА ВЛЕЗ НА УЧЕНИЦИ 

 Влез 1 Влез 2 

I 1 7:00 – 7:08  / 

I 2 / 7:00 – 7:08 

II 1  7:08 – 7:16 / 

II 2 / 7:08 – 7:16 

III 1 7:16 – 7:24 / 

III 2 / 7:16 – 7:24 

IV 1 7:24 – 7:30 / 

IV 2 / 7:24 – 7:30 

 



 

Прва смена 7:30-12:55 

Почитувањето на работното време е поврзано со редовноста на ученикот. Часовите и одморите се 

одвиваат според следниов временски распоред: 

     07:30 -  08:05 прв наставен час предметен наставник 

08:10 -  08:45 втор наставен час предметен наставник 

08:50 -  09:25 трет наставен час предметен наставник  

09:25 -  09:40 голем одмор дежурен наставник  

09.40 -  10.15 четврти наставен час предметен наставник 

10.20 -  10.55 петти наставен час предметен наставник  

11.00 -  11.35 шести наставен час   предметен наставник 

11.40 -  12.15 седми час предметен наставник 

12.20 -  12.55 осми час предметен наставник 

 *Со започнување на часовите влезот во училиштето  и на часовите ќе биде затворен. 

РАСПОРЕД ЗА ИЗЛЕЗ НА УЧЕНИЦИ 

     ден 

 
клас 

понеделник вторник среда четврток петок 

I 1 
излез 1 

12:45 – 12:55 
излез 1 

11:35 – 11:45 
излез 1 

12:15 – 12:25 
излез 1 

10:55 – 11:05 
излез 1 

11:55 – 12:05 

I 2 
излез 2 

11:35 – 11:45 
излез 2 

11:35 – 11:45 
излез 2 

11:35 – 11:45 
излез 2 

11:35 – 11:45 
излез 2 

12:25 – 12:35 

II 1 
излез 1 

12:35 – 12:45 
излез 1 

11:45 – 11:55 
излез 1 

11:45 – 11:55 
излез 1 

11:45 – 11:55 
излез 1 

11:35 – 11:45 

II 2 
излез 2 

12:35 – 12:45 
излез 2 

10:55 – 11:05 
излез 2 

12:15 – 12:25 
излез 2 

10:55 – 11:05 
излез 2 

12:15 – 12:25 

III 1 
излез 1 

12:25 – 12:35 
излез 1 

12:55 – 13:05 
излез 1 

11:35 – 11:45 
излез 1 

11:35 – 11:45 
излез 1 

12:15 – 12:25 

III 2 
излез 2 

12:25 – 12:35 
излез 2 

12:15 – 12:25 
излез 2 

12:25 – 12:35 
излез 2 

12:35 – 12:45 
излез 2 

11:35 – 11:45 

IV 1 
излез 1 

12:15 – 12:25 
излез 1 

10:55 – 11:05 
излез 1 

12:25 – 12:35 
излез 1 

12:15 – 12:25 
излез 1 

11:45 – 11:55 

IV 2 
излез 2 

12:15 – 12:25 
излез 2 

11:45 – 11:55 
излез 2 

11:45 – 11:55 
излез 2 

12:15 – 12:25 
излез 2 

11:45 – 11:55 

 

 



II. Посебен протокол за однесување на учениците при реализација на воспитно-

образовниот процес со физичко присуство на истите во учебната 2020/2021 година 

во услови на пандемија (предизвикана од COVID 19) 

 

- 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)  не доаѓа во училиште, туку 

по телефонски пат го известува 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 физичка дистанца од најмалку 1,5 метар. 

- 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 

- 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. 

 

III. Кодекс за примерно и пристојно однесување на учениците за време на часовите во 

училиштето и во непосредната животна и работна средина 

- “да почитуваме за да бидеме почитувани” 

- “активно да слушаме  за да бидеме активно сослушани” 

- “да другаруваме  за да другаруваат со нас” 

- “да помагаме за да ни помагаат” 

- “да поздравуваме за да бидеме  поздравувани” 

- “да ја почитуваме работата на другите за да ја почитуваат нашата” 

- “да ги персираме возрасните, претпоставените и непознатите” 

- “да ги надминеме веќе спомнатите недостатоци и грешки” 

- “да се трудиме да употребуваме зборови како: молам, благодарам, извинете” 

- “да ги почитуваме правилата и законите за да не бидеме опоменувани и казнувани” 

 



IV. Правила за пристоен изглед на ученикот 

 Ученикот треба да внимава и да го гради правилниот и пристојниот изглед. 

 Секој ученик личниот изглед треба да го прилагоди кон пристојниот изглед на ученикот. 

- секојдневно одржување на лична хигиена  (чисти раце, нокти, тело, облека, уредна коса ) 

- ненападно облекување 

- облека адаптирана за ученик и ученички активности 

- правење разлика (градење на правилно чувство за гардероба за забава, спорт, училиште и 

слободно движење) пристојно и ненападно шминкање и накитување 

- работната и секојдневната опрема беспрекорно одржувана 

V. Правила за дежурните ученици 

Дежурниот ученик во класот го одредува класниот раководител, а дежурните ученици на училиштето  

ги одредува организаторот на настава. 

 Дежурниот ученик во класот ги има следните задолженија: 

- да соработува со предметниот наставник, да пријавува отсутни, да  пријави се што е 

потребно за кабинетот, да носи креди и други помагала, да го запазува редот во кабинетот. 

- им даваат информации на вработените и учениците. 

VI. Кодекс на однесување кон училишниот имот (училишен инвентар, училишни 

помагала и книги, хигиената 

 Сите ученици имаат одредени задолженија и кон овие правила: 

- домаќинско однесување кон целиот имот и училиштето 

- чување и облагородување на просторот 

- совесно користење на училишните помагала, книги, учебници, инвентар и навремено 

враќање на истите 

- одржување на хигиената насекаде во училиштето и дворот (фрлање отпадоци во корпи) 

- почитување на Законот за пушење. 

VII. Кодекс на однесување кон воспитно-образовниот процес 

- активно да се учествува во работата на часот 

- да се внимава и да им се овозможи истото и на другите 

- да се почитуваат сите субјекти за време на часот и други воспитно-образовни активности 

- да им овозможи непречено работење на часот 

- да не се предизвикуваат конфликтни ситуации за време на часот 

- да се јавува и да зема збор по одобрување на наставникот (претпоставениот) 

- да се почитува целокупната организација на секој час. 



VIII. Посебен протокол за однесување на учениците при реализација на воспитно-

образовниот процес со учење од далечина во учебната 2020/2021 година во услови 

на пандемија (предизвикана од COVID 19) 

- Учениците задолжително ја применуваат унифицираната национална платформа за учење 

од далечина, според насоки дадени од наставниците. 

- Секој ученик е должен да си обезбеди посебен простор за непречено следење на онлајн 

наставата. 

- При следење на онлајн наставата учениците се должни да изгледаат уредно и да бидат 

пристојно облечени. 

- При следење на онлајн наставата на учениците не им е дозволено да консумираат храна и 

пијалоци, како и да извршуваат активности кои не се поврзани со наставниот процес. 

- Учениците се должни навреме да ја проверат интернет конекцијата и својата опрема за 

следење на онлајн наставата (компјутер, таблет, смарт телефон, камера, слушалки, 

микрофон...) 

- Учениците се должни навреме да се вклучат на онлајн часовите според претходно 

утврдениот распоред на часови. 

- Секоја непримерна онлајн комуникација и објавување на непримерни содржини ќе биде 

санкционирана согласно Правилникот за изрекување педагошки мерки. 

- За време на онлајн наставата учениците се должни да се однесуваат како и за време на 

редовната настава, што подразбира примерно однесување, меѓусебно почитување, 

прифаќање на разликите, без дискриминирање и убаво изразување. 

- При онлајн комуникацијата учениците се должни да ги почитуваат граматичките и 

правописните правила на мајчиниот јазик (да не користат емотикони и скратеници). 

- Учениците се одговорни за се што пишуваат, објавуваат или коментираат.  

- Строго се забранети непристојни зборови, навреди, дискриминација, вербално или 

електронско насилство кон наставникот или соучениците.  

- За време на онлајн наставата учениците се должни да имаат до себе учебници, тетратки и 

останат прибор кој ќе им биде потребен за непрекинато одвивање на наставата.  

- Учениците се должни да ги почитуваат авторските права, односно туѓите изработки не 

смеат да ги прикажуваат како свои. 

- Строго се забранува упаѓање на друг час и кај друг наставник освен ако претходно не е 

договорено со наставникот.  

- На учениците им се забранува снимање на наставата, сликање, споделување на наставата, 

со цел да се заштитат правата на останатите ученици.  

- Учениците имаат обврска по добиена информација од наставник да се јават во определено 

време со физичко присуство во училиште поради проверка на знаењата. 

- Учениците се должни достојно да го чуваат угледот на училиштето во и надвор од него. 

 



Причини за изрекување педагошки мерки 

 Педагошки мерки во училиштето се изрекуваат на ученици коишто ги прекршуваат правилата 

на училишниот ред, со цел да се постигне чувство на одговорност и спречување на негативните 

појави. 

Заради повреда на должноста и неисполнување на обврските на ученикот, може да се применат 

педагошки мерки: писмена опомена, опомена пред отстранување и отстранување од училиштето. 

Учениците коишто предизвикале материјална штета истата ја надоместуваат во полн износ. 

Педагошките мерки се изрекуваат во следниве случаи: 

I. нередовно посетување на училиштето 

II. нарушување на правилата на однесување спрема другите ученици, наставници и други лица 

вработени во  училиштето и надвор од него 

a) непочитување или нарушување на правилата за пристојно однесување на часовите во 

училиштето, непосредната животна и работна средина 

    б) непочитување или нарушување на правилата за пристоен изглед на ученикот 

    в) непочитување или нарушување на правилата за дежурни ученици во паралелката и во 

училиштето 

III. неправилен однос кон училишниот имот 

IV. попречување на воспитно-образовната работа во училиштето 

V.Непочитување на протоколите за работа на училиштето во време на пандемија со корона вирус 

 

I. Нередовно посетување на училиштето 

 Непочитувањето на правилата за работно време на училиштето - нередовно посетување на 

училиштето и ненавремено извршување на должностите (вежби, настава,) ќе значи добивање на 

неоправдани изостаноци. Неоправдани изостаноци се добиваат во следниве случаи: 

IX. доцнење (без оглед за кој час станува збор) 

X. намерно излегување и избегнување на одредени часови цел ден и денови 

XI. ненавремено оправдување на часовите (неспазување на рокот за оправдување) во рок од 

3 дена 

XII. нерегуларен документ за оправдување на изостаноците или оправдување од страна на 

родителот - старателот (подметнување на неисправен документ, оправдание, 

фалсификуван документ, потпишан од несоодветно лице или институција, самоволно 

потпишување на документ или  белешка за оправдување на часови, фалсификување на 

дневници за практична работа или изнудување на потпис од други лица). 



 

 За неоправдано изостанување од наставата на ученикот му се изрекуваат следниве педагошки 

мерки:  

XIII. до 10 часа писмена опомена од раководителот на паралелката 

XIV. од 11-15 часа писмена опомена од советот на паралелката 

XV. од 16-20 часа писмена опомена од директорот на училиштето 

XVI. од 21-25 часа опомена пред отстранување 

XVII. над 25 часа отстранување од училиштето 

Услови за упатување на испит на годината: 

Ученикот кој од оправдани причини не ја следел наставата 200 часа од предвидениот број на часови и 

нема елементи за изведување на годишна оценка, полага испит на годината. 

Оправданоста на причините ја оценува Наставничкиот совет на училиштето. 

Ученикот кој во текот на наставната година направил вкупно најмалку една третина оправдани и 

неоправдани изостаноци од фондот наставни часови од одредени предмети утврдени со наставниот 

план полага испит на годината по тие предмети. 

Рокови за полагање на испитот на годината - во два испитни рока во јуни и август. 

 

II. Нарушување на правилата на однесување спрема другите ученици, наставници и 

другите лица вработени во училиштето и надвор од него 

a)   -  непочитување на субјектите во наставниот процес и непосредната животна и работна средина 

(навредува, непристојно се спротивставува) 

XVIII. навредување на  (повредување)  личноста на ученикот и претпоставениот 

XIX. одбива соработка  

XX. намерно неисполнување на задолженијата и поттикнување на другите за тоа 

XXI. непочитување на  веќе добиените забелешки и опомени 

XXII. непочитување на забраната за пушење во сите простории на училиштето и  неговата 

околина и во сите простории за практична работа 

XXIII. користење  (намерно  во речникот) непристојни  зборови со цел навредување на другите 

ученици,  странки или лица  од воспитно-образовниот кадар 

XXIV. намерно присвојување на предмети од сите субјекти во воспитно-образовниот процес 

XXV. одземање на предмети со употреба на сила од други ученици (пари, месечни карти, 

накит, часовник ...) 



XXVI. внесување и нудење на дрога и употреба на  алкохол 

XXVII. загрозување и повредување на личноста на учениците, наставниците и другите 

граѓани во училиштето и надвор од него 

б)  педагошки мерки им се изрекуваат и на ученици кои со својот непристоен или непрофесионален   

(работен) изглед  го попречуваат воспитно-образовниот процес, како и поради неодржување на 

личната хигиена 

в) педагошки мерки се изрекуваат на дежурни ученици во паралелката поради  

XXVIII. одбивање  соработка со предметниот наставник  

XXIX. непријавување на отсутни ученици 

XXX. незапазување на редот во училницата 

XXXI. злоупотребување на  дежурството 

XXXII. намерно прикривање  одредена состојба настаната во училниците и кабинетите 

за време на дежурството 

 

III. Неправилен однос кон училишниот имот 

 Педагошки мерки се изрекуваат за повреда на должноста и неисполнување на обврските кон  

училишниот имот и претпријатијата во кои се реализира практичната настава за: 

XXXIII. намерно присвојување на училишен инвентар, книги, помагала и средства за 

работа 

XXXIV. намерно поттикнување на други лица за уништување и присвојување 

XXXV. уништување на работната средина (клупи, столчиња, штекери, чешми, неонки, 

цвеќе, ѕидови, наставни средства, пишување и шарање по ѕидови и др.) 

XXXVI. незапазување на хигиената  

XXXVII. намерно уништување на училишниот имот 

 

IV. Попречување на воспитно-образовната работа во училиштето 

 Во однос на овој сегмент педагошки мерки им се изрекуваат на учениците во следниве случаи: 

XXXVIII. намерно попречување на работата за време на часот (со разговор, дофрлување и 

некоја друга физичка активност) 

XXXIX. намерно предизвикување конфликтни ситуации (со други ученици и наставници) 

XL. намерно недозволување на следење на наставниот процес 

XLI. вулгарно, вербално и невербално истапување 



XLII. влегување и излегување од часот без дозвола на наставникот 

XLIII. предизвикување на одредени активности кои не му се најавени на наставникот  

XLIV. попречување во работата на другите наставници и ученици надвор од часот 

XLV. непочитување на сите субјекти во воспитно-образовната дејност на целото училиште 

 

V.Непочитување на протоколите за работа на училиштето во време на пандемија со корона 

вирус 

Во случај на непочитување на протоколите за работа на училиштето во време на пандемија со 

корона вирусот учениците се опоменуваат од страна на предметен наставник, дежурен наставник 

или стручен соработник, а потоа се изрекуваат педагошки мерки согласно статутот на 

училиштето. 

 

 Изрекувањето на педагошките мерки се одвива според определено упатство за истото. Во 

истото запазена е постапноста, објективноста, мерка прилагодена според постапките, според  

поединецот и според определен правилник. Целта е постигнување на чувство на одговорност и 

попречување на негативните појави. Истите се изрекуваат со претходно проучување на целата 

постапка и со известување на родителот - старател и другите субјекти во училиштето. 

            Потешка мерка се изрекува и при повторување  на повреди од полесен вид. 

 Педагошката мерка отстранување од училиштето може да се изрече само за потешка повреда 

на должноста.  

 Изречените педагошки мерки делуваат и на поведението на ученикот. 

 

 

 

 

 

 

 

Датум: 21.09.2020                                                            СОСУ „Илинден“-Илинден 

 


