
Општинско основно училиште „Круме 
Кепески“- Скопје

Кодекс за учениците кои ќе следат настава со физичко
присуство

Ученикот е должен:

-во училиште да доаѓа навреме

-да носи маска на правилен начин (не под брада или со непокриен 
нос), да не ја менува истата со другарчето, а доколку маската му 
падне да не ја става истата на лицето повторно, туку да ја замени со 
нова

-маската да ја вади само кога јаде или пие. Во такви случаи истата ја 
става во чиста кесичка.

-често да прави дезинфекција на рацете

-да не се допира со рацете по лицето

-да го одржува задолшителното растојание и да не го допира 
другарчето

-доколку во тоалет има некој пред него, да го причека својот ред и по 
користењето на тоалетот задолжително да ги измие рацете 

-да води грижа за одржувањето на хигиената во училницата, 
ходниците и училишниот двор

-да ги следи внимателно насоките на наставникот за време на 
наставата и да ги извршува задолженијата и активностите

-при доаѓањето во училиште, за време на одморите и по 
завршувањето на наставата одговорно да ги следи насоките за 
движење добиени од неговиот наставник. 



Општинско основно училиште „Круме Кепески“- Скопје

Кодекс за родителите на учениците кои ќе следат со физичко
присуство

Родителот е должен:

-навреме  да  го  донесат  своето  дете  во  училиште  и  да  го

предадат на наставникот на влезот на училиштето 

-да  не  влегуваат  во  просториите  на  училиштето,  освен

родителите/  старателите/образовните  асистенти  на

учениците  со  посебни  образовни  потреби  со  задолжително

носење на маски 

-да му овозможат на своето дете чиста маска за користење во

тековниот ден

-доколку  забележат  промени  во  здравствената  состојба  на

своето  дете  да  не  го  носат  во  училиште,  да  побараат

лекарска помош и да го известат наставникот



Општинско основно училиште „Круме 
Кепески“- Скопје

Кодекс за наставниците за одржување настава со физичко
присуство на учениците

Наставникот е должен:

-да  доаѓа  во  училиште  половина  час  пред  почетокот  на

наставата и најмалку 15 минути пред приемот на ученици

-да носи маска за време на престојот во училиште

-да одржува физичка  дистанца со учениците,  родителите и

останатите вработени

-да се грижи учениците да ги почитуваат мерките на заштита

-за  време  на  одморите  и  наставата  да  бидат  присутни  со

своите ученици

-доколку забележат промени во својата здравствена состојба

да  доаѓаат  во  училиште,  да  побараат  лекарска  помош  и

веднаш да го известат директорот




