
КОДЕКС ЗА РОДИТЕЛИ 

 

1. Родителите треба да бидат запознати и да го  почитува Куќниот ред на 

училиштето. 

2. Родителите/старателите ќе ги испраќаат учениците до назначениот влез на 

училиштето и се забранува нивно влегување во училиштето, освен за 

родителите, старателите, образовните асистенти на учениците со посебни 

образовни потреби со задолжително носење на маска/прекривка на лицето. 

3. Родителите на учениците треба да го дадат својот максимум за навремено 

доаѓање на учениците во училиште, строго придржувајќи се на распоредот 

на часови на паралелката. 

4. При носење на своите деца во училиштето родителите треба да се 

придржуваат на дистанцата од 1,5 м со останатите родители, почитувајќи ги 

ознаките во училишниот двор и никако да не се групираат. 

5. Пренесувањето на информациите и состаноците со родителите/старателите 

ќе се одвива преку телефон или преку некоја онлајн апликација која што ќе 

ја договорат родителите и наставниците. 

6. 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.  

7. Исклучок од правилото за следење на наставата со физичко приисуство се: 

- одредени категории ученици со хронични болести, ученици кoи имаат 

родители/старатели со хронична болест за кои ќе се овозможи да следат 

настава од далечина или комбинирано. 

- Можност за следење настава од далечина или комбинирано може да биде 

овозможена и во други ситуации поради немедицински причини, по 

упатено  барање на родителот, за кое ќе одлучува училиштето. 

- за учениците кoи се пoзитивни на Кoвид 19 или се вo сампозолација, 

наставата може да се реализира преку учење од далечина. 

8. Родителите/старателите на ученици со попреченост имаат право да одлучат 

дали нивните деца ќе следат настава со физичко присуство во училиштето 

или ќе следат настава со учење од далечина-од дома. 
 


