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КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ЗА 

ВЕРМЕ НА КОВИД 19 во ООУ ,,МАНЧУ МАТАК”- КРИВОГАШТАНИ 
 
 
СИТЕ ВРАБОТЕНИ  
    - Протокот на вработени во и надвор од училиштето се одвива по строго 
контролиран ред, со поставување на ознаки со кои се означува правецот на 
движење и запазување на минимум потребното растојание од 1,5 метар при 
чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето 
   - За контролиран влез и излез во/од училиштето, пред и внатре во училиштето, 
се организира редарска служба, со цел спроведување на редот и одржување 
напотребното растојание меѓу учениците од минимум 1,5 метар и тоа 2 редари 
пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. Редарите се ангажираат 
од редот на вработените во училиштето, за што одлучува директорот на 
основното училиште 
  - На учениците кои доаѓаат со организиран превоз, им се мери телесната 
температура пред влегување во автобусот и се врши дезинфекција на рацете и 
обувките. Учениците кои имаат зголемена температура (над 37.4°) се враќаат 
дома со препораки родителот да превземе соооветни здравствени мерки 
 - Вработените во училиштето и учениците при влегување во училиште, за 
времена престојот 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 
 - Вработените при влезот во училиште задолжително ги дезинфицираат 
обувките и рацетеж 
- На сите вработени им се мери телесна температура пред влезот на 
училиштето со безконтактен топломер и во случај на зголемена температура 
(над 37.4°) вработениот се упатува кај матичен лекар. 

- 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 посебна 
просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка, а директорот 
треба да воспостави комуникација со Центарот за јавно здравје за добивање на 
понатамошни насоки за постапување. За преземените активности училиштето 
 
НАСТАВНИЦИ 
- Наставниците во училиштето доаѓаат најмалку половина час пред отпочнување 
на наставата и учествуваат во организирањето и спроведувањето на 
влегувањето на учениците согласно распоредот на часови и Протоколот. 
- На секој  влез одучилиштето учениците  ги пречекува дежурен наставник и/или 
помошен работник, кој се грижи ученикот да ги дезинфицира обувките и рацете, 
односно му помага на ученикот да ги дезинфицира рацете со дезинфекционо 
средство. 
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- Наставниците треба да избегнуваат подолго да се задржуваат во 
наставничката канцеларија и задолжително запазуваат физичка дистанца од 1.5 
метри. 
- За време на наставата и одморите, со учениците задолжително е присутен 
класниот раководител/наставник и се грижи за почитување нафизичка дистанца 
меѓу учениците 
- Меѓусебното споделување информации и работните состаноци во училиштето 
треба да се изведуваатсо употреба на видеоконференциска врска. 
 - Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште, 
наставникот/стручниотсоработник го изолира ученикот во посебна просторија со 
задолжително носење на заштитна маска/прекривка и веднаш ги известува 
родителите/старателите, 
- На првиот и вториот кат дежураат по двајца наставници во текот на 
денот.Дежурствата на наставниците се активни на почетокот, за време на 
големиот одмор и по завршувањето на часовите. Дежурните наставници се 
грижат за безбедното и сигурно влегување и заминување на учениите во и од 
училиштето. 
-За време на часовите и малите одмори дежурни се дел од помошно – 
техничкиот персонал, посебно на влезовите и пред тоалетите. 
- Се забрануваат поздравувања со физички контакт за вработените во 
училиштето 
- Вработените се должни во целост да  се грижат и одржуваат хигиената во 
училиштето  и да ги почитуваат мерките за заштита од КОВИД 19 
 
РОДИТЕЛИ 
 
- Родителите/старателите ги испраќаат учениците до назначениот влез на 
училиштето и се забранува нивно влегување во училиштето, освен за 
родителите/старателите/образовните асистенти на учениците со посебни 
образовни потреби со задолжително носење на маска/прекривка на лицето. 
- Пренесувањето на информациите и состаноците со родителите/старателите се 
одвива преку телефон или преку некоја онлајн апликација која што ќе ја 
договорат родителите и наставниците. 
- Родителите треба да го почитуваат начинот на комуникација по барање на 
наставникот  
- Родителот  не треба да  го носи во училиште своето дете доколку забалежи 
одредени симптоми во однос на здравјето и благовремено треба да го извести 
наставникот;и да се обрати кај матичниот лекар  
-Родителот нетреба да го носи во училиште своето дете доколку има некоја 
заразна болест  
- Родителите треба во целост да ги почитуваат кодексите на однесување 
донесени од училиштето за време на настава со физичко присуство за време на 
КОВИД 19. 
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УЧЕНИЦИ  
 
- Протокот на ученици во и надвор од училиштето се одвива по строго 
контролиран ред, со поставување на ознаки со кои се означува правецот на 
движење и запазување на минимум потребното растојание од 1,5 метар при 
чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето 
- На учениците пред влезот на училиштето, им се мери телесна температура со 
безконтактен топломер. Во случај на покачена телесна температура (над 37.4°) 
не се дозволува влез на ученикот во училиште и родителот се упатува на 
консултација кај матичниот лекар на ученикот. Децата со знаци на други заразни 
болести исто така не смеат да доаѓаат на училиште 
-На влезот во училиштето учениците ги дезинфицираат обувките и рацете  
-Учениците во ходниците не  смеат да се задржуваат подолг период 
-Учениците скалите треба а ги користат така што од ената страна да се качуваат 
а од друга да слегуваат,доколку се допираат на оградата од скалите веднаш 
треба да ги дезинфицираат рацете. 
- Учениците од една паралелка престојуваат во една просторија и се забранува 
кабинетска настава, заради грижа за здравјето на учениците. 
- Се забрануваат поздравувања со физички контакт меѓу учениците. 
- Употребата на тоалетите се организира на начин што ќе овозможи присуство на 
помал број ученици и запазена дистанца (на пример, ако тоалетот е помал, 
ученикот треба да чека надвор од тоалетот додека излезе ученикот кој е внатре). 
 - Учениците кога ги користат лавабоата за миење на рацете мора тоа да биде со 
дистанца од 1.5 метар  
- Учениците доаѓаат и одат сами на училиште, во придружба на 
родител/старател/образовен/личен асистент, со организиран или јавен превоз. 
-Учениците малите одмори треба да ги користат за промена на книги и прибор 
 - Учениците носат оброк/храна од дома 
- Учениците оброкот го консумираат во училницата во која реализираат настава 
и само тогаш им е дозволено да ја отстранат маската/прекривката од лице во 
училница,и по завршување на оброкот задолжително ги почитуваат правилата за 
почитување на хигиената во училиштето  
- 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. 
- Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште, 
наставникот/стручниот соработник го изолира ученикот во посебна просторија со 
задолжително носење на заштитна маска/прекривка и веднаш ги известува 
родителите/старателите, кои во најкраток временски период треба да го земат 
детето со цел консултација и натамошни активности со матичниот лекар на 
ученикот. 
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КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА 

 Наставата се организира според распоред на часови, а наставниот час 
трае 35 минути и 5 минути за приклучување 

 При настава со учење на далечина работниот ден на ученикот трае од 3 до 
5 саати дневно, во зависност од возраста на учениците и одмор од 10 
(десет) минути по секој наставен час или активност.  

 Учениците се должни да одговараат на задолженијата во рокот зададен од 
страна на наставникот. 

 Наставниците се должни да испраќаат активности за учениците за време 
на часот според распоредот. 

 Наставниците се должни да ја следат дисциплината за време на часот и да 
забележуваат одредени нерегуларности. 

 Учениците треба редовно да бидат приклучени и достапни за наставниците 
во периот согласно распоредот на часови. 

 Учениците се должни за време на наставата на далечина да се изразуваат 
со македонско кирилично писмо. 

 Учениците во виртуелната  училница треба да се однесуваат исто како да 
се во училница во училиште. 

 Учениците не смеат да ги навредуваат, понижуваат и исмејуваат 
соучеиците за време на наставата на далчина. 

 Доколку учениците имаат потешкотии со интернет конекцијата за истата 
треба да го известат наставникот навремено. 

 Родителот е должен да го оправда секое отсуство на ученикот. 
 


