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КОДЕКС 
 

на однесување  на учениците кои следат настава преку далечина  во ООУ 
„Ѓорѓија Пулевски“ –Скопје 

 

 Учениците кога комуницираат со наставниците   ги користат своите 

училишни меилови, односно оние што завршуваат на @gpulevski.edu.mk 

 Секој ученик за да може да ја користи онлајн платформата и Microsoft 365, 

треба да се логира на следнава старана www.office365  login со доделените 

мејлови и пасворди од наставниците; 

 Ученикот настава може да ја следи преку копјутер, смарт телефон или 

таблет; 

 При уклучување на платформата на ученикот ако е од1-5 одд. Може да му 

помогне родителот ; 

 Ученикот  е препорачливо да биде сам во просторијата; 

 Ученикот пред почетокот на часот потребно е да биде  подготвен според 

дадените насоки, (прибор,учебници и сл); 

 Да биде пристојно облечен; 

 Да ја следи наставничката и нејзините инструкции; 

 Да зборува кога ке биде повикан; 

 Да не користи други апликации  за време на наставата; 

 За време на часот да не разговара доколку не биде повикан од наставникот; 

 Да не јаде за време на часот; 

 Пристојно да се однесува; 

 Да не им пречи на сооучениците со разни гестикулации; 

 Да ги почитува правилата кои ќе ги задеде наставникот; 

 Телото да се држи во исправена положба; 
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 Да се почитува правилото кога еден зборува ,другите слушаат; 

 Ученикот доколку има проблем со логирање или други проблеми во врска 

со типот на следење на часот на платформата го известува наставникот 

преку ссмс порака или пак истото го проследува родител кој што му помага; 

 За отсуството од часот наставникот претходно се известува ; 

 Уредот за следење на наставата да биде со полна батерија за да не дојде 

до прекин; 

 Може да има и микрофон и случалки за подбро да го следи звукот; 

 Да се исклучи по насока од наставник; 

 Да се потруди да биде пример на другите другарчиња во он лајн 

училницата; 

 

Директор 

Марјан Јовановски  


