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ООУ„ Братство“- СКОПЈЕ 

КУЌЕН РЕД 

За учебна 2020-2021 год. 

 

 За учениците од прво до трето одделение наставата се реализира со 
физичко присуство во просториите на училиштето, со максимално 
искористување на просторните и кадровските капацитети во училиштето 
и со задолжителна примена на сите заштитни епидемиолошки мерки 
утврдени во Протоколот за настава со физичко присуство и со 
согласност од родителите/старателите на учениците. 

 Во случај родителот/старателот,кој поднел изјава и сака неговото дете 
наставата да ја следи наставата со учење од далечина, тој 
ученикот/ученичка ќе следи настава со учење од далечина и ќе биде 
редовно присутен/присутна  на наставата со учење од далечина, 
согласно распоредот за часови на паралелката.  

 За учениците од IV-IX одд.наставата ќе се изведува on-line според 
претходно дадениот распоред на паралелката.  

 Родителите на учениците, кои наставата ќе ја следат со физичко 
присуство, своите деца ќе ги оставаат пред училишниот влез и немаат 
право на влез во училиште. 

 Родителите и наставниците ќе комуницираат по електронски пат.  
 Учениците на кои им е потребен личен асистент влегуваат во училиште 

со сопствениот асистент на кој му се проверува телесната температура. 
 За личниот асистент важат истите протоколи како за останатите. 
 На секој влез поставен е сад за дезинфекција на обувките.Секој што 

влегува во училиштето е должен да згазне во садот и да се дезиницира. 
 Учениците во  училиште влегуваат по однапред утврден редослед од 

четири влеза.  
 На влезот во училиштето дежурниот наставник им мери температура и 

ги дезинфицира.  
 Наставата започнува  по влегувањето на учениците во одделението. 
 Секое одделение има свое темпо на реализирање на часовите. 
 Часовите траат по 30 мин.  

 За време на часот наставникот е вклучен он-лајн и истовремено држи 

час со учениците кои следат настава од дома. 



 Учениците од исто одделение ќе бидат поделени на две групи  во две 
смени во иста училница.  

 Наставата со одредена група од одделението ја изведува еден 
наставник., освен наставниците по физичко и здравствено образование 
и  по англиски кои предаваат во повеќе одделенија. 

 Пред почетокот на часовите, помеѓу смените ќе се проветруваат 

просториите и ќе се чистат онака како што е наложено со Протокол за 

постапувањена основните училишта воРепублика Северна Македонија за 

реализација на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на 

учениците во учебната 2020/2021 година. 

 Малите одмори се користат во траење од 5 минути меѓу часовите . 
 Големиот одмор во траење од 15 минути ќе започне по вториот час.  
 За време на одморите задолжително се почитува физичката дистанца и 

мерките за заштита. Секое одделение има одредено свој простор за 
движење во училишниот двор. 

 За време на големиот одмор учениците се  под задолжителен надзор на 
класниот раководител/наставник.  

 Наставниците за време на присуството на учениците во училиштето се 

грижат за одржување на хигиената и дистанцата помеѓу учениците. 

 Учениците храната ќе ја носат од дома добро спакувана и на чиста 
кујнска крпа ќе ја консумираат во училницата и секое дете ќе има свое 
шише за вода. 

 Секој  е должен да се грижи за одржувањето на личната и хигиената во 
училиштето (тоалет, ходници, сала, училиштен двор) така тоа што 
редовно  ќе се мијат и дезифицираат раце  , а отпадоците ќе ги фрлаат 
во корпа за отпадоци. Употребените маски се фрлаат во затворена 
корпа за отпадоци. 
 

 Секој ученик е должен да ја носи маска или прекривка на уста освен 
кога јаде и кога е во училишниот двор на соодветна дистанца од другите 
ученици. 

 Во училиштето се поставени стрелки за насока на движење. Секој 
наставник е должен да ги едуцира и контролира  своите ученици во кој 
правец треба да се движат и да држат меѓусебно растојание од 
најмалку 1,5м. 

 Треба да се внимава да не се среќаваат повеќе одделенија во ист хол. 
 Учениците не треба да допираат  површини додека се движат низ 

училиштето. 
 Доколку на ученик му падне маската таа се заменува со друга хигиенски 

чиста маска. 
 За време на часовите во холовите има дежурни од редот на вработените 

кои се грижат за тоа дали е се во ред и помагаат на учениците кои излегле 
до тоалет или имаат некаква потреба. 

 Во библиотека може да бидат ученици од исто одделение , но не повеќе од 
двајца. 



 Фискултурната сала,за време од еден училишен час, ја користи само едно 
одделение. 

 Ученикот/ученичката не го напушта училиштето се до завршување на 
часовите освен во некоја непредвидена ситуација. 

 Наставникот на крајот на часовите по протокол ги изнесува учениците и ги 
предава на родителите надвор пред училишната врата.  

 Родителите  се должни и при превземање на детето да држат дистанца и 
да носат прекривка на лицето. 

 Заради непречено заминување на учениците и здравствена безбедност на 
сите, наставникот не се задржува со разговори со родителите. 

 Учениците кои  од своите домови ја следат наставата се должни се тоа да 
го прават редовно. 

 Наставниците  на работа доаѓаат половина час пред започнување на 
наставата . 

 За наставниците важат истите мерки како за учениците. При влегување се 
дезинфицираат обувките, дежурен наставник им мери температура, вршат 
дезинфекција на раце. 

 Наставниците имаат заштита на лицето. 
 Истите мерки важат и за останатите вработени во училиштето. 
 Наставниците по пристигнување одат во своите училници. Секој наставник 

одржува настава во својата училница според распоредот на часовите. 
 Секој наставник е должен со часот да почне навремено и навремено да 

заврши. 
 Наставниците не се собираат во групи. Доколку се во меѓусебна 

комуникација држат растојание најмалку од 1,5м и носат маски. 
 Советитеи состаноците се одржуваат он-лајн. 
 Чистењењето и проветрувањето во училиште се изведува по утврден план 

и редоследспоред дадените препораки од МОН. 

 

 Доколку во училиштето се појави заболен од КОВИД-19 или лице кое имало 

контакт со лице заболено од КОВИД-19,лицето треба да се изолира во 

посебна просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка, 

а директорот треба да воспостави комуникација со Центарот за јавно 

здравје за добивање на понатамошни насоки за постапување. За 

преземените активности училиштето доставува извештај до општината, а 

општината до Министерството за образование и наука. 

 Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште, 

наставникот/стручниот соработник го изолира ученикот во посебна 

просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка и веднаш 

ги известува родителите/старателите, кои во најкраток временски период 

треба да го земат детето со цел консултација и натамошни активности со 

матичниот лекар на ученикот. 



 Доколку се потврди дека ученик е заболен од КОВИД -  19, се известува 

епидемиолошката служба во Центарот за јавно здравје која итно треба да 

направи анкета со наставниците и учениците за проценка на степенот на 

ризик врз основа на контактите кои ги имале. 

 Не се дозволува влез на трети лица.  

 Доколку има нужна потреба од истото , за тоа лице влезот ќе биде од 

задната страна на училиштето. 

 За него ќе важат истите протоколи и воедно ќе може да комуницира само со 

една личност во училиштето за што одредува директорот.  

 Истото тоа лице не смее да дојде во контакт со учениците и да влегува во 

просториите каде што се учениците. 

 По завршувањето на наставата училиштето се чисти и се заклучува. 
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