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Конкретни одредби: 

 За учениците 

- Првиот ден од наставата започнува со упатства за учениците за тоа како правилно 
и безбедно да се однесуваат, да одржуваат физичко растојание, хигиена на рацете 
и заштита на сопственото здравје, но и здравјето на останатите ученици и 
вработените во училиштето.  

- Учениците доаѓаат и одат сами на училиште или во придружба на 
родител/старател/образовен/личен асистент со организиран или јавен превоз. 

- Учениците на училиште тргнуваат со: 

 Измерена температура од страна на родител. Температурата не смее да 
преминува 37◦С . 

 Заштитна маска или покривка за лице (да ги покрива устата и носот) и лично 
средство за дезинфекција. 

 Спакуван оброк и подлога за јадење. Секој ученик да има сопствено шише 
со вода. 

 Училишна торба со потребниот училишен материјал според тековниот 
распоред. Учениците нема да си позајмуваат било каков училишен 
материјал или прибор. Учениците од одделенска настава училишните торби 
секојдневно ги носат и ги враќаат од училиште. 

- Во училишниот двор учениците задолжително ја почитуваат мерката за физичката 
дистанца од најмалку 1,5 метри. Да се движат кон влезовите следејќи ги ознаките 
за движење и стоење. 

- При влез во училиштето на учениците задолжително им се мери температура која 

не треба да  биде повеке од (37,4)ги дезинфицираат обувките и рацете, 

задолжително носат заштитни маски.Учениците при влегување треба да ја 

почитуваат физичка дистанца 1.5 до 2 метри.Иститте правила важат и за сите 

вработни при влез во училиштето. 

- Се забранува поздравување со физички контакт меѓу учениците и учениците и 
наставниците. 

- Се забранува групирање на ученици во училишниот двор и училишната зграда. 

- По влегувањето во училишната зграда учениците се движат тивко, полека и без 
трчање, кон определената училница за нивната паралелка. 

- Во училницата седнуваат на точно определените места за седење. До завршување 
на наставниот ден учениците седат на истото место. 

- Ученикот го напушта своето место на седење само со дозвола на наставник (за 
извршување физиолошка потреба, миење раце пред оброк и слично). 

- Учениците ги мијат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, пред и 
по доаѓање од надвор и кога рацете изгледаат валкани. 

 



 

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. 

 

- Преминувањето низ заедничките простории се организира така што додека 
учениците и наставниците од една паралелка поминуваат во исто време, 
учениците и наставниците од другите паралелки го чекаат својот ред, притоа 
учениците да не допираат површини или предмети во просторот каде се движат. 

- За учениците со посебни образовни потреби, образовниот или личниот асистент 
кој се вклучува во паралелката, се придржува на Протоколот за настава со 
физичко присуство, поттикнува физичка дистанца помеѓу ученик-ученик и 
наставник-ученик и помага во одржување на хигиената на ученикот. 

- Учениците задолжително го почитуваат времето на започнување и завршување на 
наставата, за да се избегне нарушување на реализацијата на наставата. 

- Учениците не смеат да го оневозможуваат текот на часот со својот неодговорен и 
недисциплиниран однос. 

- Учениците се должни да си ги чуваат своите лични работи. Училиштето не е 
должно да ги надоместува штетите за изгубените работи. 

- Сите ученици се должни да го почитуваат и одржуваат редот и хигиената во 
училницата, ходниците, санитарните простории и училишниот двор. 

 

 
 

 

 



 

 

РЕГУЛИРАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ОДМОР И 

НАСТАВА 

 

 Учениците влегуваат во училиштето од четири  влеза, според распоредот на 

доаѓање на училиште и придржувајќи се на насоките за движење 

 За време на наставата секој ученик мора да носи маска, да седи на своето  

место и да се движи по потреба, а притоа да внимава на пропишаното 

растојание од1,5м 

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

враќање врши миење и дезинфекција на рацете 

 За движењето на учениците за време на настава, како и за почитувањето на 

мерките се грижат наставниците и техничкиот персонал. 

 

ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВЕН ЧАС СО УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА 

 

-За учениците кои ќе се приклучуваат на настава на далечина,наставниците ја 

употребуваат националната платформа за учење на далечина,која овозможува 

двонасочна интеракција и комуникација на наставникот и ученикот. 

Кодекс на однесување на наставен час преку учење на далечина 

- Секој ученик да го почитува распоредот на часовите даден од одделенските 

и класните раководители. 

- Навремено вклучување пред почетокот на секој наставен час. 

- Учениците да ги почитуваат насоките дадени од наставникот за време на 

часот. 

- Учениците да бидат пристојно облечени и да не се конзумираатхрана за 

време на наставен час. 

- Да се почитува времетраањето на одморот од 10 минути и голем одмор од 

20 минути. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ ЗА ПРЕВОЗ НА УЧЕНИЦИТЕ 

-Училштето организира превоз на ученици,според протоколот на превозникот. 

-Учениците задолжително треба да носат заштитни маски 

-Возачот мора да има средство за дезинфекција на рацете, да внимава секој ученик 

да ги дезинфицира рацете и да мери температура при влегување во автобусот: 

-Возачот мора да обезбеди физичко растојание на учениците од 1,5м при влез во 

автобусот  и при напуштање на автобусот 

-Седиштата на кои ќе   седат учениците треба да бидат обележани  

-Автобусот често да се проветрува 

-Отпадоците (заштитни маски и др.) се фрлаат во корпа за отпадоци со капак, која е 

задолжителна во автобусот. 

-При пристигнување во училиштето ,учениците стојат во обележаниот простор и ги 

прифаќа дежурен  наставник. 

-По завршување на наставата, учениците треба да ја напуштат училишната зграда 

спрема правецот на движење, согласно со просторот со цел да се обезбеди физичко 

растојание на учениците од 1,5м  

-Наставниците  задолжително   ги  спроведуваат  учениците до излезот и ги 

насочуваат  учениците до автобусот. 
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