
ПРАВИЛНИК  
ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Член 1 
Ученикот е должен редовно да посетува настава, да носи прибор и да ги 
извршува училишните обврски. 

Член 2 
Секое изостанување од наставата ученикот е должен да го оправда со 
доаѓање на родител или старател во рок од три дена од неговото 
изостанување или да донесе  оправдување. 

Член 3 
Во случај на подолго боледување, потребно е лекарско оправдание. 

Член 4 
При влегување на наставникот во училница учениците треба да бидат на 
своето место (да се подготват за час) како и при заминување на 
наставникот од часот. 

Член 5 
Ученикот не смее да го напушти часот без одобрение на наставникот. 

Член 6 
Ученикот е должен совесно да работи во усвојување на знаења, вештини 
и вредности пропишани со училишната програма и со тоа да не омета во 
изведување на наставата и на другите ученици . 

Член 7 
Забрането е користење на мобиле телефон за време на наставата. 

Член 8 
 
Ученикот е должен да влезе во училницата пред наставникот. 
 

Член 9 
Ученикот е обврзан да ја почитува личноста на другите ученици, 
наставници и останати вработени во училиштето. 

Член 10 
Речникот кој го користат учениците во училиштето мора да е примерен со 
сите личности кои комуницира. 

Член 11 
Мобилни телефони, дискмени, ЦД-плеер и слични уреди мара да бидат 

исклучени за време на часот, за да не се омета наставата. 
Член 12 

За време на одморот во ходникот учениците не смеат да задржуваат и 
создаваат гужва. 

Член 13 
За време на настава не смее да се нарушува редот и тишината во 
училишната зграда и двор. 

Член 14 
Ученикот е должен во училиштето да доаѓа прикладно облечен и со 
пристоен изглед. 

Член 15 
Ученикот не смее да црта, пишува по школските клупи, столици и зидови 
и на други начини да го уништува инвентарот, бидејќи во спротивно 
ученикот ќе одговара за материјалната штета, односно направената штета 
ќе ја надомести неговиот родител. 



Член 16 
Ученикот е должен пред напуштање на училницата, сите отпадоци да ги 
стави во корпа за отпадок, односно училницата да се остави  уредна. 

Член 17 
За хитни информации значајни за работата на одделението, одделенскиот 
раководител или дежурен наставник се обраќа само на претседателот на 
одделенската заедница. 

Член 18 
Забрането е предизвикување на тепачка и учество во неа, расправии и 
меѓусебно вреѓање на учениците. 

Член 19 
Забрането е внесување на остри предмети, петарди, упаљачи и други 
предмети со кои може да се повредат учениците како и да се загрози 
општата безбедност. 

Член 20 
Ученикот сите примедби и жалби е должен да ги достави преку 
одделенскиот раководител или одделенска заедница. 

Член 21 
Воннаставните активности ( проекти, припреми за такмичење, проби и др. 
) ученикот ги извршува пред или после часовите. 

Член 22 
Во случај на недоаѓање на предметниот наставник на час, ученикот е 
должен да остане во училницата додека друг наставник или 
претседателот на одделенска заедница не го извести за друга постапка. 

Член 23 
Учениците треба и во време кога не се на настава со своето однесување и 
достоинство допринесат со позитивна вредност во својата средина. 

Член 24 
- Ученикот е должен да го почитува Кодексот на однесување 

Член 25 
 

- За непочитување на овој кодекс од страна на учениците следуваат 
педагошки,дисциплински казнени мерки утврдени со правилникот за 
педагошки метки на учениците 

Член 26 
 

Овиј кодекс стапува во сила веднаш по неговото донесување. 
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