
КОДЕКС НА ОБЛЕКУВАЊЕ ЗА ДИРЕКТОРОТ, НАСТАВНИЦИТЕ И 

ОСТАНАТИТЕ ВРАБОТЕНИ 

 

Правила и одговорности на наставниците, вработените и директорот 

  
Сите вработени во училиштето треба да се придржуваат до овој кодекс за облекување, 

во согласност со улогата која ја имаат во училиштето. Одлуки за носење на определен 

вид на облека заради посебни потреби на наставникот се врши дискретно во договор со 

директорот на училиштето. Доколку во дадена ситуација некој од вработените има 

забелешка во врска со кодексот за облекување и облеката може слободно да го искаже 

своето мислење. 

Насоки за правилно облекување 

  

• Облеката на наставниот кадар и стручната служба треба да биде формална и 
професионална, а не секојдневна лежерна облека;  

• Мажите се очекува да носат испеглани кошули и блузи, панталони, пристојни, 
не искинати фармерки и чевли (не апостолки);  

• Жените треба да носат сукња во должина до колена, непроѕирни кошули или 
блузи кои нема да бидат кратки ниту многу отворени, здолништа (фустани) кои 
имаат пристојна должина, костими со панталони. Не смее да се носат хеланки или 
кратки и тесни сукњи;   

• Чевлите треба да бидат затворени, не со премногу висока штикла. Не смее да се 
носат папучи или апостолки);  

• Дозволено е носење на накит кој нема остри врвови и не е премногу нападен;  
• Наставниците по спорт и спортски активности потребно е да носат тренерки и 

патики на часовите, додека пак кога доаѓаат на состаноци треба да се облечени 
според насоките дадени за облекување на мажите и жените;  

• Техничкиот персонал потребно е да ја носи својата работна облека при работата 
во училиштето;  

• Сите вработени, вклучувајќи го и директорот на училиштето, пожелно е да се 
облекуваат во професионален стил (исклучок за одредени настани);  

• Сите вработени треба да внимаваат на својата лична хигиена; 

• Косата сегокаш треба да биде чиста и уредна;  
• Жените можат да носат: сукњи или фустани чија должина со пристојна должина, 

кои не се премногу тесни или кратки, со невпечатливи бои и непроѕирни;  
• Мажите можат да носат панталони, трендовски панталони, со невпечатливи бои 

и непроѕирни. Кратките панталони и тренерки не се дозволени (исклучок за 
одредени настани). Тренерки можат да носат исклучиво наставниците по спорт и 

спортски.. Може да носат видови на блузи кои одговараат на професијата, но не 
се премногу спортски;  

• Обувките на наставниците треба да се лично за нив удобни, пожелно е да 
одговараат на професијата, видот на чевли или чизми може да варира, но да не се 
провокативни  

• Премногу светликава и премногу украсна облека не треба да се носи;  
• Проѕирна облека и тесна облека која што истакнува одредени делови од телото 

(општо прифатени како провокативни), не треба да се носи;  
• Долната облека не смее да биде видлива или да се познава под облеката; 

• Можат да се носат обетки или накит што е децентен;  
• Тетоважите и пирсовите не треба да се видливи. 



Што не треба да се носи  
• Отворена или екстремно тесна облека, скинати фармерки, тесни панталони или 

премногу кратки здолништа;  
• Облека која ја истакнува или отцртува долната облека; 

• Шорцеви; 

• Претесни и машки панталони и хеланки;  
• Апостолки или јадранки (освен ако не е со препорака на доктор); 

• Премногу дречлива или премногу украсена облека; 

• Тренерки (освен за наставниците по спорт и спортски активности);  
• Блузи без прерамки, фустани со голи рамена, тесни прерамки или тенки врвци 

околу вратот;  
• Облека со големо лого или политички симболи. 

 

Овој документ нема за цел да ја идентификува непристојната облека, напротив ова се 
насоки како треба да изгледа наставникот и вработените во нашето училиште во 

согласност со нашата култура, популација и окружување. 

 

 

Претседател на  
        Училишен одбор, 
                _________________________ 

                      Маргарита  Поповска  Костадиноска 
 

 

 


