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АНЕКС НА КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ
Врз основа на одлуките на Владата на РСМ за заштита на населението од вирусот КОВИД
– 19, ПОУ „Д-р Златан Сремец“ донесе Анкес на Кодексот за однесување со кој се
прецизираат правилата на однесување во училиштето на кој треба да придржуваат сите во
согласно со Планот за одржување на настава и Протоколот за постапување во
училиштето:

Кодекс за вработени:
-

-

-

Вработените треба да го почитуваат работното време и протоколите за грижа за
безбедноста и здравјето на сите
Да реализира настава за учениците кои се изјасниле за следење настава со физичко
присуство
Да реализира настава за учениците кои се изјасниле за учење од далечина
Да обезбедува печатени материјали за оние ученици кои немаат можности за учење
од далечина, а се оневозможени да следат настава со физичко присуство
Да ги придружува учениците во автобусот кои доаѓаат и си одат од училиштето со
организиран превоз, согласно подготвениот Распоред за дежурства на наставници одделенска и предметна настава во учебната 2020/2021 година
Да ги превзема учениците на влез и да ги придружува до училници, согласно
подготвениот Распоред за дежурства на наставници - одделенска и предметна
настава во учебната 2020/2021 година
Да го почитуваат Протоколот за постапување во училиштето

Кодекс за ученици:
-

Учениците треба да го почитуваат распоредот за доаѓање и заминување од
училиште
Учениците треба да ги почитуваат мерките за безбедност и заштита на здравјето
Учениците треба редовно да ја следат наставата согласно нивното изјаснување за
начинот на следење на наставата
Учениците треба да ги исполнуваат своите училишни задолженија согласно Планот
за одржување на настава
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Кодекс за родители
-

Родителите треба да го почитуваат распоредот за доаѓање и заминување од
училиште
Родителите треба да ги почитуваат мерките за безбедност и заштита на здравјето
Родителите треба редовно да ги исполнуваат обврските кон училиштето согласно
Планот за одржување на настава и Протоколот за постапување во училиштето
Родителите треба задолжително да присуствуваат на закажаните он лајн средби
Членовите на Советот на родители треба да работат согласно Протоколот за
постапување во училиштето и навремено да ги известуваат останатите родители за
донесените одлуки

Завршни одредби
-

Секој вработен во училиштето се обврзува да го почитува и спроведува овој Анекс
на Кодексот на однесување
За непочитување и непридржување на Анексот на Кодексот на однесување
одговорен е прекршителот, лично
Секое непочитување на Анексот на Кодексот на однесување се рефлектира со
последици и санкции

Директор
/Марија Делетиќ/

