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ПРАВИЛНИК ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА ЕКСКУРЗИЈА 
 
 

УПАТСТВО 
За начинот на изведување на училишните екскурзии 

во  СУГС Гимназија ,,Орце Николов“ -  Скопје 
 
 

1. Училишните екскурзии претставуваат облик на воспитно – образовна работа 
која се реализира преку различни активности надвор од Училиштето со посети 
на: 
   -    природни и туристички места 
   -    образовни, спортски и културни установи 
   -    техничко- технолошки објекти 
 
Предвидените училишни екскурзии се реализираат во согласност со целите и 
задачите на наставните програми и подрачја од интерес на учениците  и имаат 
за цел усвојување и проширување на знаењата на учениците преку непосредно 
запознавање и искуство и со  воспоставување однос во природна и 
општествена средина. 
 
2. Училишните екскурзии можат да бидат: 
- Екскурзии поврзани со теми и содржини од наставните програми 
- Завршни екскурзии 
- Стручно- истражувачки екскурзии 
- Спортско – рекреативни екскурзии 
 
3. За програмата која ја изработува стручниот тим  соодветно мислење даваат  
Советот на родители и Бирото за развој на образованието. 
Врз основа на мислењето Училишниот одбор ја одобрува Програмата за 
училишни ексурзии,  најмалку 20 дена пред почетокот на истата. 
 
4. Училишната ексурзија се изведува со најмалку 30% согласност од 
родителите на учениците кои се опфатени со екскурзијата, освен за 
екскурзиите поврзани со теми и содржини од наставните програми. 
Училиштето организира настава за учениците кои не одат на екскурзијата. 
 
5. Стручниот тим изготвува Кодекс на однесување на учениците за време на 
училишните екскурзии. 
Кодексот на однесување содржи: 
- Задолжително почитување на законите на  нашата држава и на државата 
во која се изведува екскурзијата 
- Достојно претставување на Училиштето, градот и државата 
- Забрана за конзумирање алкохол,  
- Забрана за употрба и трговија со дрога 
- Забрана за носење на секаков вид оружје 
- Забрана за нарушување на јавниот ред и мир, насилно однесување и 
нансеување материјална штета. 
- Забрана за оддалечување од групата без дозвола на одогворниот 
наставник 
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Ученикот и неговите родители/ старатели потпишуваат Изјава со која 
потврдуваат дека ќе ги почитуваат одредбите од Кодексот на однесување. 
Потпишаната Изјава ученикот е должен да ја достави до класниот раководител 
најдоцна три дена пред почетокот на екскурзијата. 
Наставничкиот совет му забранува учество на наредните училишни екскурзии 
на ученикот кој за време на реализирањето на екскурзијата нема да го 
почитува Кодексот на однесување. На истиот ученик му се изрекува соодветна 
педагошка мерка. 
 
6. Завршните екскурзии за учениците од завршната година на средното 
образование се реализираат на почетокот на завршната учебна година или на 
крајот на претходната учебна година. 
Завршните екскурзии  се организираат и изведуваат во Република Македонија 
или во други држави во Европа. 
За завршната екскурзија може да се пријави ученик на кого не му е изречена 
педагошка мерка Опомена пред отстранување од Училиштето и го почитувал 
Кодексот на однесување на претходната ексурзија. 
Родителот/старателот ги надоместува сите финансиски трошоци за 
ексурзијата. 
          Завршната ексурзија трае најммногу шест дена , со најмалку три 
ноќевања. 
           Во цената на екскурзијата вклучени се трошоци за пат, храна и 
сместување, трошоци за посети на музеи и други знаменитости. 
    
7. Стручно- истражувачките екскурзии се реализираат за учениците од сите 
години на средното образование. 
Стручно- истражувачките екскурзии задолжително се поврзани со проектни  
активности или слободните часови на Училиштето и се реализираат најмногу 
двапати  во текот на една учебна година во траење од еден до два дена   и тоа 
во Република Македонија.  
 
8. Спортско – рекреативните ексурзии се организираат со траење во зависност 
од видот и тоа: 
- Кампувањето се организира во траење од пет до седум дена еднаш во 
гпдоната 
- Летните и зимските школи, летувањата и зимувањата се организираат во 
траење од седум до десет дена еднаш во годината. 
 
9. Директорот на Училиштето , најдоцна 48 часа пред отпочнување на 
патувањето го известува органот за внатрешни работи за: 
-  превозникот 
- местото и времето на поаѓање на учесниците 
- бројот на ангажираните автобуси и бројот на пријавени ученици, 
наставници и други лица. 
Непосредно пред реализацијата на екскурзијата , Директорот проверува дали 
има доволен број автобуси со седишта за безбедно таување на учениците. 
Еден ден  пред реализација на екскурзијата,Директорот треба да добие доказ    
за     техничка исправност на возилото за јавен превоз  од превозникот кој го   
изведува превозот на учениците. Истиот е должен да достави Записник за 
извршен    вонреден технички преглед на автобусот не постар од еден месец.  
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10. Класните раководители, најдоцна седум дена пред изведувањето на 
екскурзијата организираат состанок со учениците и нивните родители/ 
старатели на кој ги информира за програмата која ќе се реализира на 
екскурзијата. 
Класните ракоодители треба да добијат податоци  за здравствената состојба 
на учениците од  родителите ( старателите). Здравствените податоци на 
учениците се држат во тајност. 
Ако за време на екскурзијата ученикот се разболи или повреди, лекарот е 
должен да постапи според своите стручни надлежности и да побара помош во 
најблиската здравствена установа. Доколку ученикот биде здаржан на 
лекување, со него треба да остане еден наставник. Другите ученици , во тој 
случај го продолжуваат патувањето. 
Раководителот на екскурзијата е должен да го извести училиштето и 
родителите на повредениот/ разболениот ученик и да организира превоз до 
неговот место на живеење. 
 
11. Непосредно по реализирањето на екскурзиите, а најдоцна во рок од три 
дена, стручниот тим поднесува Извештај за реализираната училишна 
екскурзија со оценка на квалитетот на дадените услуги. 
Извештајот го разгледува Наставничкит совет и Советот на родители, а го 
усовјува Училишниот одбор. Извештајот станува составен дел од Годишниот 
извештај за работата на Училиштето. 
Класните раководители ги запознаваат родителите со Извештајот за 
реализираната ексурзија. 
Доколку при разгледувањето на Извештајот се оцени дека извршителите не ги 
испочитувале договорените обврски, Училиштето е должно да постапи во 
согласност со Законските одредби наведени во договорот склучен со 
понудувачот. 
ИЗЈАВА 
Изјавувам дека за време на наставно-научната екскурзија ќе ги почитувам 
договорените правила: 
- ќе се движам во група со моите соученици; 
- ќе ги почитувам договорените термини за поаѓање или посета на   
локалитети; 
- нема да уништувам хотелски инвентар; 
- нема да користам алкохол, цигари и други наркотични средства; 
- за евентуалните проблеми ќе го известам класниот раководител; 
- ќе одговорам на сите барања од класниот раководител во врска со 
дисциплината и пристојното однесување 
- ќе се трудам да избегнувам конфликти со соучениците и локалното 
население; 
- со своето однесување ќе го претставувам училиштето во најдобро 
светло. 
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