Куќен ред на училиштето
ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА НА ковид 19
Според Законот за средно образование и воспитание и Статутот на Училиштето,
учениците имаат права кои ги остваруваат преку наставата и другите облици на
воспититно-образовна работа, а истовремено имаат и задолженија и обврски коишто
треба да ги исполнуваат и почитуваат. Работата во училиштето се одвива според Куќниот
ред утврден од Училишниот одбор.
* Овде наведниот куќен ред е прилагден во однос на веќе постоечкиот и се однесува на
услови на работа во пандемија поради вирусот КОВИД 19 во државата. Одредбите и
описите на задолженија на учениците и вработените во овој Куќен ред се прилагодени на
услови на работа со физичко присуство на вработените и учениците во училиштето. Истите
се изготвени соодветно насоките добиени од Министерството за образование и наука,
односно Протоколот за постапување на средните училишта и Планот за постапување.
1. Училиштето работи во две смени. Првата смена е од 7.30 до 13.30, а втората смена
е од 13.30 до 20.00 часот. Меѓу часовите има еден голем одмор по вториот час со
времетраење од 25 мин. и еден мал одмор по четвртиот час со времетраење од
10 минути
2. Учениците доаѓаат на настава од прва година во 7.00 часот и трета година во 7.15
часот, во втората смена учениците од втора година доаѓаат во 13.00 часот, од
четврта година во 13.15 часот
3. По завршувањето на настава учениците ја напуштаат училишната зграда, освен
доколку имаат други задолженија добиени од пред.наставник.
4. Влегувањето и излегувањето на учениците од училишната зграда ќе се одвива
преку четири одвоени влезови, односно излези од училишната зграда според
распоред за влез/излез истакнати на самите влезови во училиштето.
5. Вработените и учениците ќе се движат низ училиштето, односно до училниците за
настава и тоалетите по потреба, според однапред определени насоки на
движење, за истите се поставени ознаки и истакнати на видни места во
училишната зграда, со запазување на минимум потребно растојание при чекање
ред.
6. На влезовите во училишната зграда вработените и учениците се обврзани да ги
дезинфицираат рацете и обувките со поставени средства за дезинфекција, при тоа
ќе бидат придружувани од дежурни наставници кои ќе се грижат за почитување
на правилото за дезинфекција и ученикот е обврзан да ги следи добиените
насоки.
7. На сите вработени и на сите ученици при влезот во училиштето им се мери телесна
температура и во случај на зголемена температура (над 37.4°) вработениот,
односно ученикот се упатува кај матичен лекар.
8. Сите вработени и ученици задолжително носат заштитни маски/покривка на
лицете за време на целиот престој во училишната зграда.

9. Сите потреби од административен карактер учениците ги остваруваат исклучиво
преку класните раководители ( потврди, уверенија, молби, легитимации и др. )
10. Ученикот е обврзан навреме да пристигне во училиште според дадениот распоред
и да биде во училница со ѕвонење на училишното ѕвонче.
11. Учениците остануваат во своите училници за време на наставата и малите одмори,
и не е дозволено да влегуваат во другите училници освен доколку вработен не
даде поинаква насока
12. Сите вработени и ученици задолжително ја почитуваат мерката за физичка
дистанца од најмалку 1,5 метар за време на престојот во училиштето.
13. Забранети се сите видови физички контакти за поздравувања меѓу вработените во
училиштето и меѓу учениците.
14. Настава во училница се изведува со најмногу до 20 ученици во училница и
обезбедено физичко растојание од 1,5 метри помеѓу учениците и наставникот и
учениците.
15. При влезот во училниците вработените и учениците задолжително ги
дезинфицираат обувките и рацете со поставените средства за дезинфекција.
16. Користењето на спортската сала, библиотеката и други простории ќе се одвива со
група ученици од иста паралелка, така што да нема можност за мешање на
ученици од различни паралелки според однапред подготвен распоред од
училиштето.
17. Употребата на тоалетите се организира со присуство на помал број ученици и
запазена дистанца (на пример, ако тоалетот е помал, ученикот треба да чека
надвор од тоалетот додека излезе ученикот којшто е внатре).
18. Додека трае часот забрането е шетање низ ходниците. Ученикот треба да побара
дозвола од наставникот за напуштање на училницата за време на часовите.
19. Учениците се движат низ училиштето преку воведен систем за еднонасочно
движење низ просториите со ограничување на бројот на лица кои истовремено се
присутни во училишните простории, како и соблекувалните во спортската сала и
контролирано излегување и влегување во соблекувалните. Упатства за насоките
на движење се поставени на видни места во училишната зграда.
20. Во училишните ходници се поставени наставници - редари да се грижат за
спроведување на редот и одржување на потребно растојание меѓу учениците од
минимум 1,5 метри и учениците имаат обврска да ги почитуваат насоките на
поставените редари.
21. Доколку во училиштето се појави заболен од КОВИД-19 или лице кое имало
контакт со лице заболено од КОВИД-19, лицето треба да се изолира во посебна
просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка, а директорот
треба да воспостави комуникација со Центарот за јавно здравје.
22. Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште,
наставникот/стручниот соработник го изолира ученикот во посебна просторија со
задолжително носење на заштитна маска/прекривка и веднаш ги известува
родителите/старателите, кои во најкраток временски период треба да го земат
детето со цел консултација и натамошни активности со матичниот лекар на
ученикот

23. Учениците се должни да доаѓаат во училиште уредно облечени - горен дел
пристоен изглед: маичка/блуза/дуксер, долен дел: фармерки, пантолани, сукња
со пристојна должина. Со својот изглед нема да се издвојуваат од средината. Во
спротивно нема да бидат примени на часовите.
24. Во случај кога предметниот наставник од која било причина не е на часот,
потребно е дежурниот ученик да се обрати на помошник директор, раководител
на настава или дежурен наставник заради регулирање на часот.
25. За време на настава во училиштето мора да има потребна работна атмосфера.
26. Најстрого се забранува групно бегање од часовите: изгубените часови ќе се
надоместат, а на учениците ќе им бидат изречени соодветни педагошки мерки.
27. Во училишната зграда и во дворот се забранува пушење, како и носење и
консумирање на алкохол и други психоактивни супстанции.
28. Должност на сите ученици е културно и домаќински да се однесуваат кон
училишниот имот, да се одржува хигиена и да се чуваат и одржуваат кабинетите,
училишниот инвентар, компјутерите, ЛЦД проекторите, инсталациите и др. Секоја
направена штета ќе се надоместува
29. Најдоследно да се почитува и применува кодексот за однесување и облекување
во училиште.
30. Забрането е користење на мобилни телефони за време на настава, освен доколку
предметниот наставник не даде поинакви насоки. Во случај на непочитување на
препораката пред.наставник го одзема од ученикот и предава на помошник
директор или во стручна служба од каде може да го подигне само родителот на
ученикот.
31. Изостанувањето од настава редовно се евидентира и оправдува со почитување на
Правилникот за евидентирање на отсуства и Упатството за изрекување на
педагошко мерки изготвен од БРО и МОН.
32. Учениците кои се истакнуваат со својата работа, успех и поведение според
однапред утврдени критериуми ќе бидат пофалени и наградени. Пофалници,
награди и дипломи се доделуваат на крајот на учебната година.

