
 

 

ПРОТОКОЛ ЗА НАСТАВА ЗА ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ЗА ВРЕМЕ НА КОВИД-19 ВО 

ООУ„ВЕРА ЦИРИВИРИ-ТРЕНА“  УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

 

*Наставната 2020/2021 година започнува на 1 Октомври. Учениците од  прво до трето 

одделение ќе следат настава со физичко присуство и со учење на далечина(во согласност 

со изјавата на родителите), а учениците од четврто до деветто одделение ќе следат 

настава на далечина.  

*наставата во училиштето се организира во две смени со делење во групи  на паралеките 

од прво до трето одд. 

*Наставата за учениците од прво до трето одделение започнува во различен период од 

7.30 паралелки А,7.40 паралеки Б, и 7.50 паралелка В. 

* Наставниот час трае 30 мин, со 5 мин мал одмор,и 20 минути голем одмор. 

* Наставникот ја реализира наставата во смени со двете групи поединечно. 

* Во функција ставени се три влеза и излеза во училиштето. 

* На влезот од учлиштето и во ходниците поставени се едукативни- информативни 

материјали, насоки за заштита на здравјето и безбедноста во училишето како и средства 

за дезинфекција на раце. 

  *Изготвен е распоред за учениците при влез/излез  во училиштето со различно време на 

влегување и излегување од училиштето за секое одделение и е истакнат на видно 

место.(прилог распоред). 

* При влез на учениците во училиште редовно се мери температура,(до 37.4)и се врши  

дезинфекција на  обувките и раце.  

* Дооколку ученикот има покачена телена температура над 37.4 не се дозволува влез на 

ученикот во училиште и родителот се упатува за консултација кај матичен лекар. 

*Учениците со знаци на други заразни болести не смеат да доаѓаат на училиште. 

* Организирана е редарска служба пред и внатре во училиштето пред влезот и два редари 

во училиштето. 

*Протокот на учениците и вработените се одвива по строго контролиран ред со 

поставени ознаки за правецот на движење и растојание од 1,5 метар (ознаките се форма 

на стапалчиња во различна боја за секоја паралелка). 

* Училниците се уредени според протоколот за настава за физичко присуство во кои 

клупите се поставени на растојание од 1,5 метар. 



 

 

* За време на наставата и одморите со учениците задолжително е присутен наставникот 

кој се грижи за почитување на физичка дистанца. 

*Просториите задолжително се проветруваат  најмалку половина час пред 

пристигнување и по заминување на учениците како и  после секој наставен час. 

*За време на наставата во училницата, доколку дозволат временските услови, се остава 

отворен прозорец. 

* Во училниците се избегнува употреба на клима уреди и вентилација. 

* учениците носат оброк /храна од дома кој е содветно спакуван и го консумираат во 

училницата во која реализираат настава (  само тогаш ја отстрануваат маската). 

* Учениците ги мијат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, и по 

доаѓање од надвор. 

*Спортската сала, библиотеката и другите простории се користат од група ученици од 

истата паралелка. 

* Големите одмори се во различен временски период за да не се мешат повеќе ученици 

од различни параллки. 

* Во училиштето е определена просторија за изолација(со задолжителноо носење на 

маска) доколку кај некој ученик се појават симптоми  на КОВИД -19. 

 


