
Драги наши ученици, почитувани родители

Учебната  2020/2021  година  во  нашето  училиште  ООУ „Круме Кепески“  ќе

започне на 1.10.2020 година. 

Во  услови  на  пандемија  предизвикана  од  корона  вирусот  ООУ „Круме

Кепески“,  Скопје наставата во учебната 2020/2021 година ќе започне да ја

реализира со физичко присуство на учениците од I-III одд. и настава од

далечина  со  учениците  од  IV-IX  одд. придржувајќи  се  на  Планот  за

одржување на  наставата  во  основните  и  средните  училишта  во  учебната

2020/2021  година,  Протоколот  за  постапување  на  основните  училишта  во

Република  Северна  Македонија  за  реализација  на  воспитно-образовниот

процес со физичко присуство на учениците во учебната 2020/2021 година

добиени од  Министерството  за  образование  и  на  интерните  Протоколи и

Кодекси  за  настава  со  физичко  присуство  на  учениците  и  за  настава  од

далечина изготвени во училиштето.

Дел од овие документи се наоѓаат на нашата веб страна, на која тековно ќе

додаваме информации кои се од важност за здравјето на нашите ученици и

за успешно реализирање на наставата.

Првиот училишен ден ќе започне со следниот распоред на главниот влез на

училишната зграда:

-прво одделение – 8 – 8.30 часот – време на пристигнување на учениците во

училиште – 7.30

-второ  одделение  –  9.30  –  10.00  часот–  време  на  пристигнување  на

учениците во училиште – 9.00

-трето одделение – 11 – 11.30 часот– време на пристигнување на учениците

во училиште – 10.30



Ве  молиме  да  се  придржувате  кон  мерките  за  заштита  –  задолжително

носење  маски  и  одржување  физичка  дистанца.  Учениците  е  потребно  да

доаѓаат половина час пред закажаниот почеток на одделенскиот час поради

спроведување на мерките за дезинфекција.

За  учениците  од  четврто  до  деветто  одделение  нивните  одделенски

раководители ќе имаат онлајн одделенски час во 12 часот.

Од 2.10.2020 наставата ќе се одвива според плановите и распоредите кои се

објавени  на  нашата  веб  страна  и  информациите  кои  ќе  ги  добиете  од

одделенските раководители.

На нашите ученици им посакуваме успешен почеток на учебната година.


