
Кодекс 

 за однесување на учениците на  настава со учење од далечина 

 

1. Наставата со учење од далечина ќе се одвива се додека  трае состојбата со 

пандемијата од корона вирусот и се дододека не се добијат други насоки од 

надлежните институции. Истата е  формален вид на настава одобрен од 

Министерството за образование и наука. 

2. Учениците се должни да го почитуваат распоредот на настава во својата 

паралелка. Распоредот е достапен за секој ученик преку веб страната на 

училиштето. Доцнењето и отсуството од настава ке биде евидентирано во 

дневникот за работа од страна на предметните наставници и отсуствата ќе 

се регулираат од страна на класниот раководител. Соодветно на тоа ќе се 

превземаат сите педагошки мерки пропишани со Закон, Статутот и 

интерните акти на училиштето. 

3. Доколку ученикот кој следи настава со учење од далечина не се вклучи на 

настава повеќе од пет дена, наставникот со стручната служба во 

училиштето реализира посета на ученикот во неговиот дом и спроведува 

разговор со родителот за неопходноста од задолжително и редовно 

следење на наставата.За извршената посета и разговор со 

родителот/старателот се составува белешка. 

4. Ученикот кој не можел да биде оценет поради отсуство од најмалку една 

третина од фондот на наставни часови од одредени предмети, се упатува 

на  испит на годината по предметите по кои не е оценет, согласно Законот 

за средното образование и Статутот на училиштето. 

5. При комуникацијата учениците треба да ги користат граматичките и 

правописните правила на мајчиниот јазик. 

6. Учениците се одговорни за се што пишуваат, објавуваат или 

коментираат.Секоја непримерна онлајн комуникација и објавување на 

непримерни содржини ќе биде санкционирана со педагошки мерки 

7. За време на онлајн  наставата учениците се должни да се однесуваат 

одговорно како и за време на редовна настава со физичко присуство, што 

подразбира примерно однесување, меѓусебно почитување, прифаќање на 



разликите, без никакви форми на дискриминирање и сериозен и одговорен 

однос кон наставата, наставниците и своите соученици. 

8. Строго се забранети непристојни зборови, навреди, дискриминација, 

вербално или електронско насилство кон наставникот  или соучениците. 

9. За време на онлајн наставата учениците треба да имаат до себе учебници, 

тетратки и останат прибор кој ќе им биде потребен за непрекинато 

одвивање на наставата. 

10. Сите ученици се обврзани  да ги почитуваат авторските права, односно 

туѓите изработки не смеат да ги прикажуваат како свои. 

11. Не е  дозволено дистрибуирање на материјалите кои учениците ги добиваат 

од нивните наставници. 

12. Строго се забранува споделување на ID кодивите на наставниците. 

13. Строго се забранува упаѓање на друг час и кај друг наставник освен ако 

претходно не е договорено со наставникот. 

14. На учениците им се забранува било какво снимање на наставата, сликање, 

споделување на наставата, со цел да се заштитат правата на останатите 

ученици и наставници. 

15. Комуникацијата на учениците со класниот раководител ке се одвива во 

термини на класниот час, како и во термин кој класниот раководител ќе го 

договори со учениците и родителите од паралелката. 

16. Оценувањето на учениците по класификациони периоди ќе се одвива со 

физичко присуство и почитување на сите мерки од Протоколот за заштита 

од корона вирусот. Оценувањето ќе биде организирано во групи, по 

претходно договорен термин и распоред кој ќе биде објавен на веб 

страната на училиштето две недели пред неговото одржување. Притоа, 

секој ученик е должен да ги почитува мерките за заштита, со цел превенција 

на своето здравје и здрвјето на другите учесници во воспитно образовниот 

процес. 

Директор, 

Љупчо Станковски 

 

 

  

 



  


