
 КУЌЕН РЕД

НА ООУ„КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ Свети Николе

  Наставата во училиштето се одвива во две смени: првата смена 
започнува во 7:30 часот, а втората во 13:30;

 Главната врата на училиштето ја  користат учениците и таа ќе биде 
отворена за време на одморите, зклучена за време на часовите;

 За време на часовите не е дозволено непотребно излегување и 
движење низ ходниците;

 Одговорни за училишниот инвентар се дежурните ученици, 
одделенските заедници и одделенските и предметните наставници; 

 Одговорни за фискултурната сала, соблекувалните и просторот 
пред салата се дежурните ученици и наставниците по физичко и 
здравствено образование; 

 Пред часот  влегувањето и излегувањето од училниците – 
кабинетите се врши во присуство на наставник; 

 Пред училниците да не се седи на подот, тоа дава лоша слика; 
 Строго е забрането шкртање по ѕидовите, во било кој дел на 

училиштето; 
 Учениците  не смеат да носат мобилни телефони на училиште;
 Во училниците со компјутери се води секојдневна евиденција за 

примо-предавање на просторијата од една паралелка на друга; 
 Учениците треба посебно да обрнат внимение на личната хигиена, 

изгледот и хигиената во просториите на училиштето, како и 
училишниот двор;

 Особено, заради опасност од инфекции и заразни болести, да 
обрнат внимание при употребата на тоалетите и да ги затвораат 
чешмите по употреба;

 Отпадоците не смее да се фрлаат на друго место освен во корпите 
за отпадоци;

 Пушењето во просториите на училиштето и дворот најстрого се 
казнува според Законот за заштита од пушење;

 Никој од субјектите во училиштето несмее да го уништува имотот во 
училиштето, да внесува лица од надвор без причина и да внесува 
супстанции (дрога, алкохол, запаливи средства и други предмети) 
со кои би го загрозил здравјето и безбедноста на учениците и 
вработените;

 Дежурните наставници редовно го извршуваат дежурството во 
ходниците, според распоредот даден од стручната служба и 
директорот; 



 За замена на часови, наставникот треба навреме да го извести 
директорот; 

 Секој вработен е должен за  своето отсуство да го извести 
директорот; 

 Промена на дневниот распоред на часови поради отсуство на 
наставник прави стручната служба; 

 Родителите ќе се примаат само во одредени термини кај 
одделенските и предметните наставници, а кај стручната служба 
според условите и потребите; 

 Не е дозволено наставниците да излегуваат од час и да разговараат 
со родителите; 

 Наставниците треба да ги известат учениците за термините за 
одржување на додатна и дополнителна настава и за слободни 
ученички активности; 

 Вработените, учениците и родителите треба во училиштето да 
доаѓаат пристојно облечени;

  При влегување во училница дежурните ученици од одделението се 
должни да пријават евентуални штети направени на претходниот 
час;

 Пред напуштањето на училницата секој ученик е должен да провери 
дали го оставил своето место во ред и дали ги понел со себе своите 
предмети;

 Училиштето не е должно да им ги надоместува на учениците 
изгубените предмети. За време на одморите и часовите по спорт 
дежурните ученици се одговорни за личните предмети на 
учениците;

 Секоја штета предизвикана по нивна вина, должни се да ја 
надоместат;

 Во случаите кога виновникот и покрај сите преземени мерки не 
може да се пронајде, штетата ја надоместува паралелката;

 По завршување на последниот час учениците излегуваат од 
зградата пристојно, без трчање и врева;

 Дежурните ученици од паралелките се должни последни да ја 
напуштат училницата, да проверат и да пријават евентуално 
изгубени работи или материјални штети ;

 Сите ученици и вработени  се должни да се придржува на куќниот 
ред во училиштето. 


