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                                                        НАСТАВНИЦИ 

-Наставниците се должни да го почитуваат работното  време и училишниот распоред 
на часови. 
- Наставници треба да бидат присутни во училиштето  и тоа: 

- прва смена од 7:30 часот 

- втора смена од 13:00 часот  

 

- На секој влез од училиштето учениците ги пречекува дежурен наставник, кој се 
грижи ,ученикот да ги дезинфицира обувките и рацете, односно му помага на 
ученикот да ги дезинфицира рацете со дезинфекционо средство. 

 
- Наставникот треба да ги внесе учениците спрема правецот на движење согласно 

со просторот со цел да се обезбеди физичко растојание на учениците од 1,5м  и на 

ист начин да ги изнесе учениците по завршување на настава 

-  

- Наставниците во училиштето, при влегување во училиште и  за време на 
наставата задолжително ја почитуваат мерката за физичка дистанца од најмалку 
1,5 метар и носат заштитна маска/покривка на лице, освен кога се на отворено во 
училишниот двор со одржување на препорачаната дистанца. 

- Од страната на службениот влез на училиштето на наставниците им се мери 
телесна температура со безконтактен топломер  од страна на дежурен наставник и 
во случај на зголемена температура (над 37°С) вработениот се упатува кај матичен 
лекар. 

- Наставниците треба да избегнуваат подолго да се задржуваат во Наставничката 
канцеларија. 

- Наставниците за време на паузите ги запазуваат мерките за дистанца и носење 
маска. 

- За време на наставата и одморите, со учениците задолжително е присутен 
одделенски раководител/наставник и се грижи за почитување на физичка дистанца 
меѓу учениците.  

- Наставниците им  ја  даваат потребната поддршка за да ги разберат мерките за 
нивната заштита. 

- Доколку има отсутни наставници, дежурните наставници и педагошко-
психолошката служба ја организираат наставата и воспоставуваат ред заради 
непречен тек на наставата. 

- Наставниците во училиштето имаат обврска да доаѓаат пристојно облечени, 
почитувајќи го кодексот на професионално облекување. 

 

 

 



 

 

ОДРЖУВАЊЕ НАСТАВЕН ЧАС  

-Наставниот процес во училиштето од 1 до 3 одделение се одвива во период од 08:00 

часот до 16:30 часот, секоја паралелка е организирана во две групи. 

-Училиштето за влез и излез на учениците ги става во функција четирите влезови на 

училишната зграда по следниов распоред за влез/излез со различно време на 

влегување и излегување на учениците за секое одделение: 

 Првата смена започнува во 8:00 часот до 12:00 часот, втората смена започнува 

во 13:00 часот до 16:30 часот. 

 Наставниот час трае 30 минути 

 Учениците наставата ќе ја следат во училниците на нивните одделенски 

раководители 

 Во училницата наставникот ги почитува стандардните мерки за заштита (држи 

дистанца од 1,5м и задолжително носи заштитна маска) 

 За време на наставниот час училницата редовно се проветрува 

 Во училницата е поставено средство за дезинфекција кое се користи при 

влегување во училницата и по потреба. 

 Доколку ученикот има неодложна потреба да го напушти часот, при повторно 

враќање во училницата ги мие рацете и ги дезинфицира рацете. 

 За време на наставата и одморите,задолжително е присутен класниот 

раководител/наставник и се грижи за почитување на физичка дистанца меѓу 

учениците. 

 Доколку дозволуваат временските услови наставата се реализира на отворено 

во училишниот двор.Се препорачива да не се носат маски ,но задолжително е 

да се почитува одржување на  физичката дистанца помеѓу учениците . 

  

ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВЕН ЧАС ПРЕКУ УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА 

 

 Наставниците ја употребуваат националната платформа за учење на далечина, 

која овозможува двонасочна интеракција и комуникација на наставникот и 

ученикот. 

 Наставниците кои реализираат настава со учење на далечина се на работното 

место според распоредот на часови. Првата смена започнува со настава  од 

8:00 и трае до 12.40 часот, а втората смена започнува од 13:30 и трае до 18:10 

часот.  

 

 



РАСПОРЕД за реализација на настава од далечина за учениците од IV-IX 

одделение 

  Прва смена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втора смена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часови  Одмор 

1 час 8: 00 – 8: 30 10 мин 

2 час 
8:40  - 9 :10 10 мин 

3 час 
9: 20 – 9 : 50 20 м. голем одмор 

4 час 
10:10 – 10: 40  10 мин 

5 час 
10: 50 – 11: 20  10 мин 

6  час 
11:30 – 12: 00 10 мин 

7 час 
12: 10 – 12: 40  

Часови  Одмор 

1 час 13: 30 – 14: 00 10 мин 

2 час 
14:10  - 14 :40 20 м. голем одмор 

3 час 
15: 00 – 15: 30 10 мин 

4 час 
15: 40 – 16: 10  10 мин 

5 час 
16: 20 – 16: 50  10 мин 

6  час 
17:00 – 17: 30 10 мин 

7 час 
17: 40 – 18: 10  



СПРОВЕДУВАЊЕ НА ГОЛЕМ ОДМОР 

 

 Големиот одмор ќе трае 20 минути 

 Учениците излегуваат од училницата држејќи растојание и се движат во насока 

на означениот излез и влез од училиштето 

 За редот и однесувањето на учениците за време на големиот одмор се грижат 

сите вработени во училиштето и сите наставници кои се во таа смена 

 Учениците за време на големиот одмор треба да си носат храна од дома, 

подлога за јадење и да има сопствено шише за вода. 

 Учениците оброкот го консумираат во училницата во која реализираат настава и 

само тогаш им е дозволено да ја отстранат маската но без да го напуштат 

местото за седење. 

 За времетраењето на големиот одмор се забранува групирање на учениците  

 По завршување на големиот одмор учениците задолжително вршат 

дезинфекција 

 За време на големиот одмор се врши проветрување и дезинфекција на 

училницата. 

БЕЗБЕДНО УПРАВУВАЊЕ СО НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА, РАЗМЕНА НА ДНЕВНИК И 

ДРУГИ  МАТЕРИЈАЛИ ОД НАСТАВНИОТ КАДАР И УЧЕНИЦИТЕ 

 Секој предметен и одделенски наставник во својот кабинет има компјутер, кои 

се користи како нагледно средство и е одговорен за неговото користење.Секој 

треба задолжително да ги почитува општите мерки за повисоко ниво на лична и 

општа хигиена (миење раце или употреба на дезинфекционо средство за раце 

врз база на алкохол); 

 Дневниците ќе се подигнуваат од почетокот на смената и во текот на наставата 

стојат во соодветната училница.Секој наставник е должен пред употреба на 

запишување на час задолжително да ги дезинфицира рацете.На крајот од 

наставата дневникот се враќа во Наставничка канцеларија. 
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