Куќен ред
ООУ„Климент Охридски“ Миравци
 Учениците се должни да бидат во училиштето најкасно десет минути пред започнување на првиот
час;
 Придружување на учениците до училницата е дозволено само на родител/ старател на ученик
 од прво одделение или ученик со посебни образовни потреби;
 Наставата , односно првиот час започнуваат во 08:00 часот и се изведува во една смена за учениците
од I до IX одделение;
 Упаѓање во други училници за време на часовите од страна на учениците е дозволено само со
одобрување на наставник, педагог, директор...;
 Упаѓање во училниците од надворешни лица, особено додека трае часот, се забранува освен со
одобрение на директорот;
 Учениците се должни да се подготвуваат вредно и максимално за секој час, на часовите активно
да работат, согласно своите способности;
 Ученикот не смее да ја напушта училницата додека трае часот, освен со дозвола на наставникот;
 Ученикот не смее намерно да го оштетува училишниот имот, а за секоја настаната штета,
трошоците ги сноси родителот;
 Ученикот е должен да биде културен со сите ученици и вработени во училиштето;
 Ученикот е должен сите свои потреби да ги подмирува за време на одморите;
 Учениците својата ужинка ја јадат во трпезарија или надвор од училиштето;
 Отпадокот да се фрла исклучиво во кантите и во корпите за отпадоци;
 Се забранува секакво викање, трчање и агресивно однесување на учениците во училиштето;
 Ученикот е должен пристојно да е облечен додека е во училиштето и достојно да го претставува
кога е надвор од него;
 За секое продолжено непочитување на куќниот ред ученикот може да биде казнет со: укор,
усна опомена, писмена опомена, намалување на поведение, префрлување во друга паралелка,
префрлување во друго училиште;
 Учениците кои се истакнуваат со своето знаење и поведение и кои придонесуваат кон подигнување
на угледот на училиштето во локалната средина и пошироко, се наградуваат со: пофалници, дипломи,
книги, ученички прибор и др.;
 Учениците кои продолжено не го почитуваат куќниот ред или се истакнуваат со своето знаење и
поведение, јавно се истакнуваат првин на наставнички совет, потоа пред сите ученици еднаш до
два пати во годината;
 Во месец мај се истакнува најдобриот меѓу најдобрите ученици – првенецот на генерацијата !
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