
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КРУМЕ

КЕПЕСКИ“, Скопје

УЧИЛИШЕН РЕД 

Со училишниот ред се утврдува животот и работата во училиштето.  Него

треба да го почитуваат сите вработени, родители и ученици. 

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

онлајн настава 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 онлајн настава

изготвени во училиштето.

Организација на наставата со физичко присуство на учениците

Приемот на учениците започнува: 

I одд. во 7.30 часот– учениците влегуваат на споредниот влез на училиштето

II одд. во 7.45 часот–учениците влегуваат на главниот  влез на училиштето

III одд. во 7.30 часот– учениците влегуваат на главниот  влез на училиштето

Часовите започнуваат според Распоредот и Протоколот за организација на

часови и одмори, односно за прва смена во 8 часот, а за втора смена во 13

часот.

-Часот трае 30 минути. Помеѓу секој час има одмор од 5 минути, а помеѓу II и

III час одморот трае 20 минути. 

-При пристигнувањето на влезовите учениците и вработените ги дочекува

дежурен наставник кој се грижи да ги дезинфицираат обувките и рацете со

дезинфекционо средство.

-На  влезот  на  училиштето  на  учениците  и  на  вработените  им  се  мери

температура  со  бесконтактен  топломер.  Во  случај  на  покачена  телесна

температура  (над  37.4  степени)  не  се  дозволува  влез  на  ученикот  и  на



вработениот  во  училиштето,  а  родителот  на  ученикот  и  вработениот  се

упатува на консултација кај матичниот лекар.

-Запазувањето на растојанието од 1,5 метар при движење на влез и излез во

училиштето  ќе  биде  обезбедено  од  редари  назначени  од  страна  на

директорот.

-По започнувањето на првиот час вратата од училишната зграда се затвора. 

Учениците треба:

-навреме и редовно да доаѓаат во училиштето;

-задолжително да носат маски за време на наставата. Истата можат да ја

отстранат од лицето само додека го консумираат оброкот. Оброкот може да

се консумира само во училницата;

-да ги мијат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, пред и

по доаѓање од надвор и кога рацете изгледаат валкани;

-да  одржуваат  физичка  дистанца  и  низ  училиштето  да  се  движат  по

означените површини и стрелки според добиените насоки од наставникот;

Родителите на учениците треба:

-навреме  да  го  донесат  своето  дете  во  училиште  и  да  го  предадат  на

наставникот на влезот на училиштето 

-да  не  влегуваат  во  просториите  на  училиштето,  освен  родителите/

старателите/образовните  асистенти  на  учениците  со  посебни  образовни

потреби со задолжително носење на маски 

-да му овозможат на своето дете чиста маска за користење во тековниот ден

-доколку забележат промени во здравствената состојба на своето дете да не

го  носат  во  училиште,  да  побараат  лекарска  помош  и  да  го  известат

наставникот

Воспитно-образовниот кадар треба:

-да доаѓа во училиште половина час пред почетокот на наставата и најмалку

15 минути пред приемот на ученици

-да носи маска за време на престојот во училиште

-да  одржува  физичка  дистанца  со  учениците,  родителите  и  останатите

вработени

-да се грижи учениците да ги почитуваат мерките на заштита

-за време на одморите и наставата да бидат присутни со своите ученици



-доколку забележат промени во својата здравствена состојба да доаѓаат во

училиште, да побараат лекарска помош и веднаш да го известат директорот

Организација на онлајн настава

Онлајн  настава  ќе  се  организира  за  учениците  од  четврто  до  деветто

одделение,  според  подготвените  распореди  и  со  физичко  присуство  на

наставниците во училиштето.

-Наставата  за  учениците  од  четврто  и  петто  одделение  ќе  се  одвива  во

претпладневната смена, а за учениците од шесто до деветто одделение во

попладневната смена според Распоредот и Протоколот за организација на

часови и одмори.

-Часот трае 30 минути. Помеѓу секој час има одмор од 10 минути, а помеѓу III

и IV час одморот трае 15 минути. 

Учениците треба:

-да се придржуваат на распоредот на часови и да се вклучат навреме на

онлајн платформата за учење

-активно  да  учествуваат  во  наставата  и  да  ги  извршуваат  задачите  и

активностите 

Родителите на учениците треба:

-да му овозможат на своето дете пристап до онлајн платформата за учење

-да го контролираат присуството на ученикот за време на наставата

-да  го  известат  наставникот  доколку  имаат  потешкотии  во  текот  на

изведување на наставата

-да  овозможат  самостојно  изведување  на  задачите  и  активностите  на

ученикот,  односно  да  не  ги  извршуваат  зададените  задачи  и  активности

наместо своето дете

Воспитно-образовниот кадар треба:

-да има подготвено квалитетни материјали за изведување на онлајн настава

-да реалзира двонасочна комуникација со учениците

-да помогне кога ученикот ќе се соочи со потешкотии при низведувањето на

наставата

Хигиенски мерки:

-Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, за време

на одморот кога учениците се во училишниот двор и по завршувањето на



сите училишни активности со вода и детергент и дезинфекционо средство

кое делува на вируси според упатството од производителот.

-Холовите, скалите и останатите заеднички простории, како и тоалетите се

чистат почесто и се дезинфицираат , додека учениците се на настава и по

завршувањето на сите училишни активности.

-За  чистењето  и  дезинфицирањето  на  тоалетите  задолжително  се  води

евиденција за спроведеното чистење

-Чистењето на фискултурната сала и соблекувалните се врши веднаш по

користењето на секоја група ученици

-Просториите задолжително се проветруваат по секој наставен час, најмалку

половина час пред пристигнувањето и по заминувањето на учениците.

Директор

Павлина Трипуновска


