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ОOУ „Манчу Матак“ – Кривогаштани 
согласно законските одредби организира 

 
ПРОШИРЕНА ПРОГРАМА 

за учебната 2020/2021 година 
(измени согласно новонастанатата состојба и планот за реализација на наставата 

со физичко присуство)  
 
 

Прифаќање и заштита на учениците од прво до трето одделение 
 
За учениците од I – III одделение во училиштето во Кривогаштани - попладневна смена:  
12.40 до 13.10 часот  
– Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот 
и протоколите) во училница;  
- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат; 
- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на 
часовите. 
13.10 до 16.45 часот  
– Реализација на распоредот на часовите 
16.45 до 17.15 часот 
– Воннаставни активности, 
- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење; 
- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување. 
 
За подрачното училиште во Крушеани I и III одделение: 
8.00 до 8.20 часот  
– Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот 
и протоколите) во училница;  
- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат; 
- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на 
часовите. 
8.20 до 11.55 часот  
– Реализација на распоредот на часовите 
12.55 до 13.20 часот 
– Воннаставни активности, 
- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење; 
- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување. 
 
За подрачното училиште во Крушеани II одделение: 
11.40 до 12.00 часот  
– Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот 
и протоколите) во училница;  
- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат; 
- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на 
часовите. 
12.00 до 15.00 часот  
– Реализација на распоредот на часовите 
15.00 до 15.30 часот 
– Воннаставни активности, 
- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење; 
- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување. 



 
За подрачното училиште во Врбјани I и II одделение: 
7.10 до 7.30 часот  
– Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот 
и протоколите) во училница;  
- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат; 
- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на 
часовите. 
7.30 до 10.30 часот  
– Реализација на распоредот на часовите 
10.30 до 10.50 часот 
– Воннаставни активности,  
- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење; 
- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување. 

 
За подрачното училиште во Врбјани III одделение: 
11.00 до 11.15 часот  
– Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот 
и протоколите) во училница;  
- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат; 
- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на 
часовите. 
11.15 до 14.50 часот  
– Реализација на распоредот на часовите 
14.50 до 15.20 часот 
– Воннаставни активности, 
- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење; 
- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување. 
 
За подрачното училиште во Славеј III одделение: 
7.10 до 7.30 часот  
– Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот 
и протоколите) во училница;  
- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат; 
- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на 
часовите. 
7.30 до 11.05 часот  
– Реализација на распоредот на часовите 
11.05 до 11.30 часот 
– Воннаставни активности,  
- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење; 
- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување. 
 
За подрачното училиште во Славеј I и II одделение: 
7.35 до 7.50 часот  
– Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот 
и протоколите) во училница;  
- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат; 
- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на 
часовите. 
7.50 до 11.25 часот  
– Реализација на распоредот на часовите 
11.25 до 11.50 часот 
– Воннаставни активности,  



- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење; 
- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување. 
 
За подрачното училиште во Годивје III одделение и за подрачното училиште во Подвис II 
и III одделение: 
7.10 до 7.30 часот  
– Прифаќање на учениците во училишниот двор и нивно внесување (согласно распоредот 
и протоколите) во училница;  
- разговор со учениците за мерките до кои треба да се придржуваат; 
- посочување на правилата за однесување при влегување, заминување и за време на 
часовите. 
7.30 до 11.05 часот  
– Реализација на распоредот на часовите 
11.05 до 11.30 часот 
– Воннаставни активности,  
- Дополнителни информации за домашни задачи и подготовки за одење; 
- Безбедно изнесување на учениците надвор од училиштето и нивно заминување. 
 
Проширената програма на учениците од прво до деветто одделение опфаќа и: 
 
- дополнителна и додатна настава (вклучени во неделниот распоред на паралелките) 
- воннаставни активности и вонучилишни активности: секции и/или клубови (вклучени во 
неделниот распоред на паралелките), екскурзии, натпревари, други активности кои 
училиштето ги реализира надвор од наставната програма, како и активности на 
ученичката организација. 
 

Согласно новонастанатата состојба и работа под услови со засилени мерки и план 
за работа со физичко присуство од скратен престој на учениците во училиште, дел од 
овие активности, согласно можностите ќе се одвиваат во училиште, а  останатите ќе се 
планираат и реализираат и на далечина, т.е. преку средствата за комуникација и 
националната платформа. 
 
 
 
 
                 В.д. Директор: 
Кривогаштани, септември, 2020 година    _________________ 
                      Даниела Мицеска 


