ИТЕРЕН ПРОТОКОЛ
ЗА УЧЕНИЦИТЕ,НАСТАВНИЦИТЕ И ВРАБОТЕНИТЕ
ВО СОУ ГИМНАЗИЈА „ МИРЧЕ АЦЕВ „- ПРИЛЕП

Планот на Министерството за образование и наука (МОН) за започнување на учебната
2020/2021 година се базира на потребата да се добијат максимални придобивки за учениците,
наставниците и вработените во училиштата и пошироката заедница, а воедно да не дојде до
ширење на КОВИД-19 во нашата држава, имајќи предвид дека едно од основните човекови
права покрај образованието е и правото на здравје.
Овој план ги објаснува чекорите кои треба да ги преземат основните и средните
училишта за да ги обезбедат потребните мерки за заштита и со тоа да го намалат ризикот од
ширење на корона вирусот (КОВИД-19).
Планот за одржување на наставата во учебната 2020/2021 година и Протоколот
обезбедуваат рамка за училиштата за начинот на започнување и продолжување на
образовниот процес во основното и средното образование. Во овој период училиштата ќе
треба да ги прилагодат условите за реализирање на наставата согласно Планот и Протоколот
со цел обезбедување непречен воспитно-образовен процес.
Наставата за учениците од средно образование се реализира со учење на далечина,
физичко присуство со комбиниран модел на настава.

со

Задолжително да се одржува физичката дистанца меѓу наставник и наставник/друг вработен
во училиштето наставник и ученик и наставник и родител/старател на ученикот согласно протоколите.
Задолжително е носење на заштитна маска/прекривка на лицето од страна на учениците и
вработените за време на престој во училиштето, освен кога се на отворено во училишниот двор и
доколку е возможно одржување на препорачаната дистанца.
На секој влез од училиштето учениците ги пречекува дежурен наставник, кој се грижи секој
ученик да ги дезинфицира обувките и рацете,
На влезот во училиштето се поставуваат средства за дезинфекција, како и во училниците и другите
простории.
На сите вработени и на сите ученици при влезот во училиштето им се мери телесна
температура и во случај на зголемена температура (над 37.4) , вработениот, односно ученикот се
упатува кај матичен лекар, исто се постапува доколку тоа се случи и во текот на престојот во
учијиштето.
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 посебната просторија (кариерниот центар) со
задолжително носење на заштитна маска/прекривка ,а директорот треба да воспостави комуникација

Центарот за јавно здравје за добивање на понатамошни насоки за постапување .За преземените
активности училиштео доставува извештај до општината ,а општината до МОН.
Доколку се потврди дека ученик е заболен од КОВИД-19, училиштето врши консултациис со
Центарот за јавно здравје ,за натамошно постапување со паралелката на која припаѓа ученикот и
наставниците со кои бил во контакт.
Нашето училиште за пристигнувањето, за заминувањето на паралелките во и од училиштете,
за смените, користењето на големиот одмор како и за учење од далечина го изготвува следниот
распоред:

· Првата смена е од 07.30 до 12.15 часот;

· Втората смена е од 13.30 до 18.15 часот ;
·Учениците од прва година од првата смена доаѓаат во училиштето од 7.00часот до
7.30часот, а влезната порта се затвора во 7.35часот;
·Учениците од прва година од втора смена доаѓаат во училиштето од 13.00часот до
13.30часот, а влезната порта се затвора во 13.35часот;
·Распоредот и термините за влез на учениците по паралелки за прва година за
наставата со физичко присуство ќе биде истакнат на видни места во
училиштето;
·Учениците од прва година ќе бидат поделени на групи за физичко присуство во
училиштето, почитувајќи го Протоколот од МОН да небидат поголеми од 20
ученици и
·Учениците од втора, трета и четврта година ќе имаат настава од далечина според
Планот и Протоколот од МОН и Планот и Распоредот на училиштето.
1. Времетраењето на наставниот час со физичко присуство е 35 минути. После
секој наставен час се користи мал одмор во траење од 5 минути, а меѓу третиот и
четвртиот наставен час голем одмор во траење од 15 минути кој е под надзор на
класниот и предметниот наставник.
2 Секоја паралелка може да искористи само еден големиот одмор (15 минути) за
излегување надвор од училницата согласно распоредот на училиштето.

3. За време на одморите треба да се почитуваат протоколите за физичка дистанца
и мерките за заштита, да се намали колку што е можно повеќе физичкиот
контакт, во училиштата во кои е возможно да се воведе еднонасочно движење по
ходниците заради избегнување на мешање помеѓу учениците од другите
паралелки.
Наставата на далечина се реализира според однапред изготвен распоред на часови, а
наставниот час трае 35 минути и 5 минути за приклучување.
Распоредите на часовите(за прва година со физичко присуство и за за втора, трета и

четврта година со учење од далечина)задолжително се објавува на веб-страната на
училиштето, на националната платформа и се доставува по електронски пат до
Државниот просветен инспекторат.
Распоредот за проверка (валидација) на знаењата на учениците ќе се изготви откога
Бирото за развој на образованието ќе го подготви ПОСЕБНОТО УПАТСВО ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОВЕРКАТА НА ЗНАЕЊА НА УЧЕНИЦИТЕ (ЗА ПРВА
,ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВРТА ГОДИНА)
Учениците треба почесто да се потсетуваат на мерките за заштита согласно Протоколот за
настава со физичко присуство, со оглед на фактот дека сега се запознаваат и воведуваат во
почитување на редовните училишни правила. Треба да им се нагласи дека не треба да ги споделуваат
своите работи (моливи, гумички и сл.) согласно околностите и дека другарството може да го изразат
на други начини прифатливи за сегашната ситуација, пример преку меѓусебно потсетување да ги
почитуваат правилата за заштита и правилата во училница и со други соодветни креативни активности
преку кои ќе се работи на развивање на чувството на емпатија.
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