
 

КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ОНЛАЈН НАСТАВА 

ООУ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЈ – ЦЕНТАР,  СКОПЈЕ 
 

1. Овој вид на настава е формален вид на настава одобрен од Министерството за 

образование и наука за времетраењето на состојбата со коронавирусот 

2. Секој наставник е задолжен да ја реализира онлајн наставата преку видео-

конференциска платформа (ZOOM, ЕДУИНО, Microsoft tims, Google classroom, 

Edmodo и слично и дополнителни интернет мрежи 

3. Наставникот ја реализира наставата според утврдениот распоред кој е споделен 

со учениците 

4. Наставникот е должен да води е-досие за секој ученик, каде што ќе ги собира сите 

потребни информации, податоци и докази за формативно и сумарно оценување 

5. Наставникот е обврзан да дава повратни информации од сработеното со 

учениците 

6. Строго се забранува дистрибуирање на материјали кои се дело од досиеата на 

учениците со цел да се заштити приватноста на истите 

7. Не е дозволено да се дистрибуираат материјали, инструменти и документи 

(евидентни листи) што ги користи училиштето за собирање на податоците 

8. Наставниците можат да снимаат и да прават фотографии исклучиво за интернет 

употреба како доказ, но не е дозволено нивно споделување на социјалните мрежи 

и медиуми 

9. За време на одржувањето на онлајн наставата наставниците се должни да 

покажат висока професионалност 

10. Учениците се должни да ги почитуваат насоките и упатствата дадени од страна на 

наставниците. 

11. Учениците не смеат во ниту еден случај да го злоупотребуваат својот пристап 

(интеракција) за време на користење на видео-конференциската платформа на 

било кој начин, со што би го отежнале одвивањето на наставниот процес на 

другите соученици и наставниците 

12. Времетраењето на еден онлајн час изнесува 30 минути, додека помеѓу два часа 

има пауза од задолжителни 10 минути.  

13. Учениците со посебни потреби се инклузирани во паралелките и следат настава 

од далечина како и сите други ученици од паралелката во однос на 

времетраењето на часовите и одморите. Истите добиваат и печатен материјал кој 

го подигаат родителите од училиштето. 

14. Во случај на појава на потешкотии при користењето на видео-конференциската 

платформа од технички или функциски карактер навремено да се контактира 

наставникот 
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