КУЌЕН РЕД НА СМУ

на Град Скопје “Д-р Панче Караѓозов”

Наставата во Училиштето се одвива во две смени
Надворешната врата на Училиштето се затвора веднаш по започнување на часовите, а се отвора за
време на одморите.
За време на часовите не е дозволено непотребно излегување и движење низ ходниците.
Учениците задолжително мора да носат бел мантил.
Учениците се должни да го чуваат инвентарот на училиштето и базите за практична настава. 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 класот. Во училниците со компјутери се води секојдневна евиденција за примопредавање 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.
Забрането е да се внесува храна во училниците
Пушењето во просториите на училиштето и дворот најстрого се казнува според Законот за заштита
од пушење.
За време на часовите се забранува употреба на мобилни телефони, дококу со тоа се попречува
наставниот процес (за снимање на часот, препишување при писмена проверка, слушање музика и
др).
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.
При влегување во училница дежурните ученици од класот се должни да пријават евентуални штети
направени на претходниот час.
По завршување на последниот час учениците излегуваат од зградата пристојно, без трчање и врева
Дежурните ученици од паралелките се должни последни да ја напуштат училиницата, да проверат и
да пријават евентуално изгубени работи или направена материјална штета
Секој ученик е должен да се придржува на куќниот ред во училиштето. Во спротивно ќе се изрече
педагошка мерка според член 54, 55, 56 и 66

Кодекс на однесување на учениците
Ученикот има обврска да :
• служи за пример со својот изглед и однесување, со што ќе формира културни и естетски навики
• има одговорен однос кон средствата, инвентарот, другите материјални добра и условите во кои
работи училиштето, како и кон уредувањето и облагородувањето на училишниот простор и
околина
• ги почитува сите вработени во училиштето
• навремено и искрено да ги информира родителите за својата работа во училиштето и надвор од
него
• навреме и редовно да доаѓа на секој наставен час, секогаш да биде подготвен за работа
• да овозможува формирање на позитивна работна атмосфера со активно ангажирање на часот
• да се придржува на законската одредба за забрана на секакво политичко и верско дејствување
во училиштето
• да ги почитува правилата на куќниот ред на училиштето

Извадоци од Статутот на Училиштето
Член 52
Педагошките мерки се изрекуваат на ученици кои ги прекршуваат правилата на куќниот ред, а со цел
да се постигне чувство на одговорност и спречување на негативни појави.
Член 54
Педагошка мерка писмена опомена се применува против ученици кои:
- нередовно ја посетуваат наставата
- недоволно се залагаат и постигнуваат изразито слаби резултати се однесуваат
недолично и неодговорно спрема другарите, наставниците и другите работници во
училиштето,
- не го почитуваат кодексот за работа и однесување во училиштето,
- не ја почитуваат забраната за пушење,
- ја оневозможуваат наставата со своето однесување во училиштето и надвор од него и го
нарушуваат угледот на учуилиштето,
- организирано напуштање на час по одделен наствен предмет на група ученици или цела
паралелка.
Член 55
Педагошка мерка опомена пред отстранување се применува против ученици кои:
- направиле повеќекратно повторување на повредите од претходниот член од овој Статут,
- направиле од 21 - 25 неоправдани изостаноци од часови,
- некоректен однос во здравствени организации при изведување на вежби и феријална
пракса.
Член 56
Потешки повреди за кои се изрекува педагошка мерка отстранување на ученици од
училиштето се :
- неправилен однос и намерно уништување на училишниот имот
- загрозување и повредување на личноста на учениците, наставниците и други граѓани во и
надвор од него,
- внесување и употребување на алкохол и дрога,
- над 25 направени изостаноци,
- попречување на воспитно-образовната работа во училиштето
- злоупотреба на дневникот за работа на паралелката и поправање на оценка
- присвојување на туѓи работи-кражба
- предизвикување и учество во тепачка
Член 64
Секој изостанок од настава или друга ученчка обврска ученикот е должен да го оправда.
Оправдувањето може да го даде родител, старател или лекар.
Родителот односно старателот може да го оправда отсуството на учениот од еден ден.
Родителите се должни за секое изостанување на ученикот да го известат раководителот на
паралелката истиот ден, а по завршувањето на изостанувањето во рок од 3 дена до ракводителот на
пралалката да достават документ за изостанувањето.
Член 65
Изостаниците на учениците направени од оправдани причини ги правда раководителот на
паралеката.
Изостанокот за 1 час по набавено мислење од предметниот наставник го одобрува раководиотелот
на паралеката.
Изостанокот од еден ден го одобрува раководителот на паралелката.
Изостанокот од наставата до 10 дена го одобрува директорот на училиштето, а над 10 дена
Наставничкиот совет на училиштѕето доколку таков изостанок е неопходен.
Член 66
За неоправдани изостаноци од настава на ученикот му се изрекуваат педагошки мерки:
- од 7 до 10 часа- писмена опомена од раков. на паралелка
- од 11 до 15 часа- писмена опомена од совет на паралелка
- од 16 до 20 часа- писмена опомена од директор на учил.
- од 21 до 25 часа - писмена опомена пред отстранување
од наставнички совет
- над 25 часа - отстранување од училиште

