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ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ
I.
Основни норми и начела


Воспитанието и образованието се приоритет на секој ученик;

II.
Ликот на ученикот
Ученикот треба:



да се стреми кон постигнување на подобри резултати во наставата;



да се ангажира во воннаставните активности согласно своите можности и интереси;



да биде објективен,коректен и одговорен во однесувањето;



да ги почитува законските одредби во училиштето;



да не пуши цигари, не користи алкохол и дрога во училиштето;



да ја носи ученичката униформа;

III.
Ученикот и учењето
Ученикот треба:



да пројавува интерес за учење;



да развива способност и навика за учење;



да стекнува вештини за лично надоградување и организирање на слободното време;

IV.
Ученикот и наставниот час
Ученикот треба:



навреме и редовно да доаѓа на настава;



задолжително да присуствува на часовите;



за секое отсуство да приложи писмено или усно оправдување од родителот или
старател;



да придонесува за создавање на позитивна атмосвера на часот;



активно да се ангажира на часот;



за време на часот мобилните телефони се исклучени;

V.
Ученикот и безбедноста
Ученикот не смее:



да носи на училиште ладно или огнено оружје и експлозивни направи;



да се доведе во ситуација да го загрози личниот живот и животот на другите во
училиштето;



за безбедноста на личните предмети ја сноси одговорноста;

ПРАВИЛА НА КОЛЕКТИВЕН ЖИВОТ
I.
Меѓусебен однос на учениците
Ученикот се обврзува:



да ги почитува соучениците и учениците од училиштето;



да соработува со другите ученици;



да почитува и гради другарство;



да биде толерантен и да им помага на другите;



да пренесува знаење на другите;

II.
Ученикот и училиштето
Ученикот треба:



да ја почитува личноста на вработените;



коректно да се однесува кон сите;



да има одговорен однос кон училишниот инвентар и другите материјални добра;



да ги почитува укажувањата на вработените во училиштето;



да ги почитува правилата на училиштето;



дежурните ученици на учлишната врата да ги извршуваат дадените обврски;

III.
Ученикот и семејството
Ученикот треба:



редовно да ги информира своите родители за постигнатите успеси и неуспеси;



да ги почитува укажувањата на родителите;

IV.
Ученикот и училишните служби

Ученикот има право да побара помош од директорот, одделенските раководители,стручните
соработници и одделенските и предметните наставници.
Доколку ученикот свесно не ги почитува овие начела и принципи, кон него ќе се превземаат
соодветни педагошки мерки;

