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ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ООУ „МАНЧУ МАТАК“ 
ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 
 
1. УСЛОВИ ЗА НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ВО ООУ „МАНЧУ МАТАК“ – 

КРИВОГАШТАНИ 
 

Во ООУ „Манчу Матак“ - Кривогаштани во учебната 2020/2021 година воспитно-
образовниот процес ќе се реализира согласно Календарот за организација и работа на 
училиштата, според скратена наставна програма согласно Наставниот план за 
учебната 2020/2021 година, во група до 20 ученици (во училница со стандардна 
големина) и физичка дистанца меѓу учениците од најмалку 1.5 метри, како и со 
задолжително почитување на Протоколот за настава со физичко присуство. 

Наставата во нашето училиште предлагаме да се реализира со физичко присуство 
на учениците во училиште за сите ученици во училиштето(и со учење на далечина за 
оние ученици за кои родителот тоа ќе го побара, за учениците кои се со хронични 
болести и евентуално за ученици кои се суспектни или имаат Ковид-19). 

Наставниот час трае 30 минути во наставата со физичко присуство или 30 минути 
час со 5 минути приклучување за наставата со учење на далечина.  

Зависно од бројот на часови по наставен план, часовите по одредени наставни 
предмети ќе бидат споени (блок часови), со присуство на еден предметен наставник во 
одделението/паралелката, со цел да се оптимизира престојот на наставникот и 
учениците во истата просторија.  

Училиштето ќе води евиденција на дневна основа за присуство на наставниците. 
Реализацијата на наставата, отсуствата на учениците се евидентира во е-дневник и 

во дневникот на паралелката. 
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. 

 
Услови за настава со физичко присуство во ЦОУ во Кривогаштани: 
Во ЦОУ има на располагање 10 училници + 1 која може да се прилагоди за 

дополнителна училница (медиотеката) со следнава големина: 

Долен спрат Горен спрат 

три училници со димензии 8×9,50 три училници со димензии 9×5,80m 

една училници со димензии 9×5,80 две училници со димензии 8×5,50m 

 една училница со димензии 9×6.80m 

 Медиотека 6×5m 

На располагање се 141 клупа (што е само за 7 помалку од потребите) и може да 
се обезбедат. 

Училиштето може да обезбеди два влеза, од кои едниот е моментално заграден 
со ограда па потребно е нејзино отстранување за да може да се користи. 

Во табелата подолу е даден распоред на почеток и завршување на наставата 
доколку истата би се одвивала со физичко присуство за сите ученици од I до IX 
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одделение во ЦОУ - Кривогаштани. Табелата вклучува и број на ученици по 
одделенија, распоред на учениците по училници и кое одделение кој влез би го 
користело за да се избегне поголем број на ученици на едно место при влегување во 
училиштето.  

Одделение Бр. На 
ученици 

Бр. На 
групи 

Училница  Влез Почеток 
на 
наставата 

Завршување 
на 
наставата 

IX 40 3 Долу старите Заден 07:30 11:40 

VIII 43 3 Горе старите 
и музичката 

Преден 07:30 11:40 

VII 32 2 7а долу нова 
7б горе нова 

Заден 08:20 12:30 

VI 33 2 Горе новите  Преден  08:20 12:30 

V 11 1 Долу  Заден 12:30 16:05 

IV 10 1 Долу Преден 12:30 16:05 

III 12 1 Долу Заден 13:10 16:45 

II 9 1 Долу Преден 13:10 16:10 

I 7 1 Медиотека Преден 13:10 16:10 

Распоред на пристугнување, трање на часовите, одморите и заминување на 
учениците во ЦОУ – Кривогаштани – VIII и IX одделение: 

Час Почеток Завршување Одмор 
(минути) 

пристигнување 07:00   

1 07:30  08:00 5 

2 08:05  08:35 15 

3 08:50  09:20 5 

4 09:25  09:55 5 

5 10:00  10:30 5 

6 10:35  11:05 5 

7 11:10  11:40  

заминување 11:40   

Распоред на пристугнување, трање на часовите, одморите и заминување на 
учениците во ЦОУ – Кривогаштани – VI и VIIодделение: 

Час Почеток Одмор Завршување  

пристигнување 07:50   

1 08:20  08:50 5 

2 08:55  09:25 15 

3 09:40  10:10 5 

4 10:15  10:45 5 

5 10:50  11:20 5 

6 11:25  11:55 5 

7 12:00  12:30  

заминување 12:30   
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Распоред на пристугнување, трање на часовите, одморите и заминување на 
учениците во ЦОУ – Кривогаштани – IV и V одделение: 

Час Почеток Завршување  Одмор 

пристигнување 12:00   

1 12:30 13:00 5 

2 13:05 13:35 15 

3 13:50 14:20 5 

4 14:25 14:55 5 

5 15:00 15:30 5 

6 15:35 16:05 5 

заминување 16:05   

 
Распоред на пристугнување, трање на часовите, одморите и заминување на 

учениците во ЦОУ – Кривогаштани – I, II и III одделение: 

Час Почеток Завршување  Одмор 

пристигнување 12:40   

1 13:10 13:40 5 

2 13:45 14:15 15 

3 14:30 15:00 5 

4 15:05 15:35 5 

5 15:40 16:10 5 

6 16:15 16:45 5 

заминување 16:45   

 
За учениците кои следат настава во централното училиште и патуваат од околните 

населени места пристигнувањето и заминувањето да се организира во две смени (на 
два пати од секое населено место) со што ќе се оптимизира бројот на ученици во 
превозното средство, но и ќе се намали собирањето на поголема група ученици во 
училишниот двор и во училиштето. Разликата во пристигнувањето и почетокот на 
часовите да е 50 минути. 

 
Забелешка: И покрај препораката според Планот за одржување настава во 

основното и средното образование: во првата смена да се организира настава за 
учениците од 1 -3 одделение, сметаме дека во централното училиште добро би било да 
се овозможи во прва смена да работат учениците од шесто до деветто одделение од 
причини што тие патуваат и нивното доаѓање мора да се усогласи и со можностите на 
превозот, а учениците од прво до петто одделение да работат во втора смена бидејќи 
се и помалку и живеат блиску до училиштето – не користат превоз.  

 
Распоредот на часовите ќе се усогласи со претходните измени и ќе се изработи до 

почетокот на учебната година – 1.10.2020 година. Во него ќе бидат распоредени и 
дежурствата на наставниците. Истиот ќе важи и за учењето на далечина. 
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ПОДРАЧНИ УЧИЛИШТА 
Услови за настава со физичко присуство во ПУ во с. Крушеани: 
Во ПУ во с. Крушеани има на располагање 2 училници + 1 просторија која може да 

се прилагоди за дополнителна училница (канцеларијата) со следнава големина 

Училница Должина  Ширина 

Училница 1 7,50m 4,90m 

Училница 2 4,40m 3,20m 

Училница 3 6,90m 3,70m 

На располагање има 18 големи и 3 мали клупи.  
Влезови излези: Во училиштето има еден влез/излез 
Во табелата подолу е даден распоред на почеток и завршување на наставата во 

училиштето доколку истата би се одвивала со физичко присуство за сите ученици од I 
до V одделение и бројната состојба на учениците по паралелки.  

Одделение Бр. на 
ученици 

Бр. на групи Училница  Влез Почеток 
на 
наставата 

Завршување 
на 
наставата 

IV и V 10 1 1 1 07:30 11:05 

II 10 1 1 1 12:00 15:00 

I и III 14 1 1 1 08:20 11:55 

Распоред на пристугнување, трање на часовите, одморите и заминување на 
учениците во ПУ – Крушеани – IVи V одделение: 

Час Почеток Завршување Одмор 

пристигнување 07:10   

1 07:30  08:00 5 

2 08:05  08:35 15 

3 08:50  09:20 5 

4 09:25  09:55 5 

5 10:00  10:30 5 

6 10:35  11:05 5 

7    

заминување 11:05   

Распоред на пристугнување, трање на часовите, одморите и заминување на 
учениците во ПУ – Крушеани – I и III одделение: 

Час Почеток Завршување Одмор 

пристигнување 08:00   

1 08:20  08:50 5 

2 08:55  09:25 15 

3 09:40  10:10 5 

4 10:15  10:45 5 

5 10:50  11:20 5 

6 11:25  11:55 5 

заминување 11:55   
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Распоред на пристугнување, трање на часовите, одморите и заминување на 
учениците во ПУ – Крушеани – II одделение: 

Час Почеток Завршување Одмор 

пристигнување 11:40   

1 12:00  12:30 5 

2 12:35  13:05 15 

3 13:20  13:50 5 

4 13:55  14:25 5 

5 14:30  15:00 5 

6    

7    

заминување 15:00   

 
Услови за настава со физичко присуство во ПУ во с. Врбјани: 
Во ПУ с. Врбјани има 2 училници + 1 просторија која може да се прилагоди за 

дополнителна училница (канцеларијата) со следнава големина: 

Училница Должина  Ширина 

Училница 1 6 m 7.60m 

Училница 2 3,40m 6m 

  
На располагање се 14 големи и 3 мали клупи 
Влезови излези: Училиштето има еден влез/излез. 
Во табелата подолу е даден распоред на почеток и завршување на наставата во 

училиштето доколку истата би се одвивала со физичко присуство за сите ученици од I 
до V одделение и бројната состојба на учениците по паралелки.  

Одделение Бр. на 
ученици 

Бр. на групи Училница  Влез Почеток 
на 
наставата 

Завршување 
на 
наставата 

III, IV иV 9 1 1 1 11:15 14:50 

I и II 9 1 1 1 07:30 10:30 

 
Распоред на пристугнување, трање на часовите, одморите и заминување на 

учениците во ПУ – Врбјани –  I и II одделение: 

Час Почеток Завршување Одмор 

пристигнување 07:10   

1 07:30  08:00 5 

2 08:05  08:35 15 

3 08:50  09:20 5 

4 09:25  09:55 5 

5 10:00  10:30 5 

6    

заминување 10:30   
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Распоред на пристугнување, трање на часовите, одморите и заминување на 
учениците во ПУ – Врбјани –  III, IV и V одделение: 

Час Почеток Завршување Одмор 

пристигнување 11:00   

1 11:15  11:45 5 

2 11:50  12:20 15 

3 12:35  13:05 5 

4 13:10  13:40 5 

5 13:45  14:15 5 

6 14:20 14:50  

7    

заминување 14:50   

 
Услови за настава со физичко присуство во ПУ во с. Славеј: 
Во ПУ во с. Славеј на располагање има 2 училници + 1 просторија која може да се 

прилагоди за дополнителна училница (канцеларијата) со следнава големина: 

Училница Должина  Ширина 

Училница 1 8m 5,90m 

Училница 2 8m 5,90m 

На располагање се 20 големи и 3 мали клупи. 
Влезови излези: Училиштето има еден влез/излез. 
Во табелата подолу е даден распоред на почеток и завршување на наставата во 

училиштето доколку истата би се одвивала со физичко присуство за сите ученици од I 
до V одделение и бројната состојба на учениците по паралелки.  

Одделение Бр. на 
ученици 

Бр. на групи Училница  Влез Почеток 
на 
наставата 

Завршување 
на 
наставата 

III, IV и V 13 1 1 1 07:30 11:05 

I и II 10 1 1 1 07:50 11:25 

 
Распоред на пристугнување, трање на часовите, одморите и заминување на 

учениците во ПУ – Славеј – III, IV и V одделение: 
 

Час Почеток Завршување Одмор 

пристигнување 07:10   

1 07:30  08:00 5 

2 08:05  08:35 15 

3 08:50  09:20 5 

4 09:25  09:55 5 

5 10:00  10:30 5 

6 10:35  11:05 5 

7    

заминување 11:05   
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Распоред на пристугнување, трање на часовите, одморите и заминување на 
учениците во ПУ – Славеј – I и II одделение: 

Час Почеток Завршување Одмор 

пристигнување 07:35   

1 07:50  08:20 5 

2 09:25  09:55 15 

3 10:10  10:40 5 

4 10:45  10:50 5 

5 10:55  11:25  

6    

заминување 11:25   

 
Услови за настава со физичко присуство во ПУ во с. Годивје: 
ПУ во с. Годивје располага со 2 училници + 1 просторија која може да се прилагоди 

за дополнителна училница (канцеларијата) со следнава големина:ѓ 
 

Училница Должина  Ширина 

Училница 1 8m 6m 

Училница 2 8m 6m 

 
На располагање се 10 големи 2 мали клупи. 
Влезови излези: Училиштето располага со еден влез/излез. 

Во табелата подолу е даден распоред на почеток и завршување на наставата во 
училиштето доколку истата би се одвивала со физичко присуство за сите ученици од III 
и IV одделение и бројната состојба на учениците во паралелката.  
 

Одделение Бр. на 
ученици 

Бр. на групи Училница  Влез Почеток 
на 
наставата 

Завршување 
на 
наставата 

III и IV 6 1 1 1 07:30 11:05 

 
Распоред на пристугнување, трање на часовите, одморите и заминување на 

учениците во ПУ – Годивје –  III и IV одделение: 

Час Почеток Завршување Одмор  

пристигнување 07:10   

1 07:30  08:00 5 

2 08:05  08:35 15 

3 08:50  09:20 5 

4 09:25  09:55 5 

5 10:00  10:30 5 

6 10:35  11:05 5 

7    

заминување 11:05   
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Услови за настава со физичко присуство во ПУ во с. Подвис: 
ПУ во с. Подвис располага со 2 училници + 1 просторија која може да се прилагоди 

за дополнителна училница (канцеларијата) со следнава големина:  

Училница Должина  Ширина 

Училница 1 6m 5,50m 

Училница 2 6m 5.50m 

 
На располагање се 8 големи и 1 мала клупа 
Влезови излези: Училиштето има еден влез/излез. 
Во табелата подолу е даден распоред на почеток и завршување на наставата во 

училиштето доколку истата би се одвивала со физичко присуство за сите ученици од II 
до V одделение и бројната состојба на учениците во паралелката.  

Одделение Бр. на 
ученици 

Бр. на групи Училница  Влез Почеток 
на 
наставата 

Завршување 
на 
наставата 

II, III и V 5 1 1 1 07:30 11:05 

 
Распоред на пристугнување, трање на часовите, одморите и заминување на 

учениците во ПУ – Подвис –  одделение: 

Час Почеток Одмор Завршување  

пристигнување 07:10   

1 07:30  08:00 5 

2 08:05  08:35 15 

3 08:50  09:20 5 

4 09:25  09:55 5 

5 10:00  10:30 5 

6 10:35  11:05 5 

7    

заминување 11:05   

 
Наставата во подрачните училишта од нашата оптина е организирана во 

комбинираните паралелки од ученици од прво до петто одделение. За подрачните 
училишта, кои немаат голем број на ученици, со вака направен распоред на почеток и 
завршување на часовите и мали прилагодувања на просторните услови, сметаме дека 
може да ги исполнат условите во Протоколот и добијат согласност од Владата за 
реализирање настава со физичко присуство на сите ученици од прво до петто 
одделение секако со претходно добиена согласност од родителите/старателите за 
учениците од 4 и 5 одделение.  

Учениците од IV- IX одделение во наставата со физичко присуство се вклучуваат со 
согласност од родтителот/старателот. За оваа цел, во нашето училиште беше 
спроведена анкета меѓу родителите на оваа целна група ученици и по 
сумирањето на добиените резултати заклучено е дека 95% од родителите на овие 
ученици се изјасниле за настава со физичко присуство во училиштето. 
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1.2 Други предуслови за почеток на учебната година со физичко присуство 
 
За учениците за кои наставата се реализира со одобрение за физичко присуство, 

училиштето максимално ги искористува просторните и кадровските капацитети во 
училиштето и го применува Протоколот за настава со физичко присуство. 

Во контекст на погоре кажаното, куќниот ред на училиштето ќе се прилагоди со 
Планот и Протоколот за настава со физичко присуство. 

Во насока на максимално искористување на просторните и кадровските 
капацитети во училиштето, се размислува:  

 Во паралелките во кои бројот на ученици е над 17 и не може да се обезбеди 
физичка дистанца од најмалку 1.5 метри (во училница со стандардна 
големина), паралелката да се дели на две групи и наставата наставникот ја 
реализира во смени со двете групи поединечно. 

 Покрај дежурните наставници да се ангажира и помошниот/техничкиот 
персонал во училиштето при мерење на температура на учениците и 
наставниците при влазот во училиштето. Исто така може да се задолжат за 
воведување ред по ходниците за време на часовите како придружба на 
учениците -  доколку се јави таква потреба за време на час ученикот да го 
напушти одделението, и да се погрижат за почитувањето и придржувањето 
до пропишаните протоколи. Односно сите да придонесат во работата на т.н 
контролори кои ќе се грижи за спроведување на пропишаните протоколи и 
ќе му излезат во пресрет на секој ученик кој има потреба од помош за да ги 
разбере мерките за заштита. 

 Просторија за изолација на ученик кој покажува некои од симптомите на 
ковид-19 а ги пројавил за време на наставата ќе биде еден од кабинетите од 
новата спортска сала додека во подрачните училишта тоа ќе биде некоја од 
празните училници или наставничката канцеларија. Ќе се определи и лице 
задолжено за придружба на овие ученици. 

 Сето расположливо време кое наставниците го имаат на располагање со 
учениците во училиште при нивното физичко присуство ќе биде најдобро 
искористено, така што дел од воннаставните активности, со учениците со 
кои постои можност за тоа, ќе бидат реализирани во училиште а она што не 
може да се реализира во училиште во однос на дополнителната, додатната 
настава, секциите ќе се реализира онлајн во додговор со учениците. 

Учениците од IV- IX одделение во наставата со физичко присуство се вклучуваат со 
согласност од родтителот/старателот. За оваа цел, во нашето училиште беше 
спроведена анкета меѓу родителите на оваа целна група ученици и по 
сумирањето на добиените резултати заклучено е дека 95% од родителите на овие 
ученици се изјасниле за настава со физичко присуство во училиштето. 

Учениците почесто ќе се потсетуваат на мерките за заштита согласно Протоколот 
за настава со физичко присуство, со посебен акцент да не 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 
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други соодветни креативни активности преку кои ќе се работи на развивање на 
чувството на емпатија. За овие активности ќе бидат задолжени одделенските 
раководители, односно раководителите на паралелките, стручните соработници и сите 
наставници. 

Малиот одмор се користи во траење од 5 минути меѓу часовите и голем одмор во 
траење од 15 минути, кој е под задолжителен надзор на одделенскиот раководител или 
наставник. За време на одморите задолжително се почитува физичката дистанца и 
мерките за заштита согласно Протоколот за настава со физичко присуство. Со 
соодветно направениот распоред за почеток и завршување на часовите се овозможува 
да нема совпаѓање на одморите на различните одделенија се намалува можноста за 
физички контакт меѓу учениците. 

Наставата за учениците од сите одделенија предлагаме да се реализира со 
физичко присуство. Доколку во текот на учебната година настанат промени во 
однос на епидемиолошката состојба во блиската околина и/или во училиштето, 
во договор и соработка со Основачот може да се донесе одлука за поинаква 
организација на наставата и целосно или делумно да се премине на учење од 
далечина.  

 
УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА 
 

Доколку родителот/старателот, сака неговото дете наставата да ја следи со учење 
од далечина, поднесува изјава до училиштето дека ученикот ќе следи настава со учење 
од далечина и ќе биде редовно присутен на наставата со учење од далечина, согласно 
распоредот за часови на паралелката. Образецот на изјавата родителот го подига од 
училиштето и истата потпишана ја враќа во училиштето. Образецот може да се испрати 
до родителот и во електронска форма. 

За учениците чии родители/старатели поднеле изјава до училиштето за следење на 
наставата со учење на далечина, училиштето за тие учениците организира учење на 
далечина. 

Во паралелките во кои има ученици кои следат настава со учење на далечина, 
наставникот согласно условите, можностите и специфичностите на наставната единица 
во рамките на одреден наставен предмет може:  

- додека го држи часот да ги вклучи и учениците кои следат настава од 
далечина (за што треба претходно да ги извести),  

- да го сними реализираниот наставен час и да го испрати на учениците кои 
следат настава од далечина, 

- да изготви печатени материјали кои ги преземаат родителите во соработка со 
наставникот/класниот раководител/образовниот асистент, 

- да одржи час само за учениците кои следат настава од далечина. 
Наставата со учење на далечина, наставниците (доколку има потреба за тоа) ќе ја 

реализираат од училница во училиштето со користење на националната платформа. 
За учениците кои ќе се приклучуваат на настава на далечина, наставниците ja 

употребуваат националната платформа за учење на далечина која овозможува 
двонасочна интеракција и комуникација на наставникот и ученикот.  
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Во текот на учебната година се поддржува соработката помеѓу наставниците за 
меѓусебно споделување на материјали и задачи. Споделувањето на материјалите до 
кој би имале пристап сите наставници е преку снимање на видео лекции согласно 
наставната програма прикачени на националната платформа или од ЕДУИНО. 

Националната платформа за учење на далечина ќе овозможи организација на 
содржините во форма на е-Училници. Секоја е-Училница е поврзана со соодветен 
наставник и ученици, при што наставникот има можност да: 

o поставува содржини (документи, презентации) 
o поврзува надворешни содржини од ЕДУИНО 
o испраќа соопштенија до учениците 
o врши двонасочна комуникација со користење на форуми 
o дефинира активности кои треба да ги сработат учениците 
o дава повратни информации на испратените домашни задачи од 

учениците 
o одржува on-line настава со помош на Microsoft Teams 
o креира и одржува тестови 
o креирање на е-Лекции 

Националната платформа овозможува изведување на online тестови, кои ќе можат 
да бидат базирани на банки со прашања. Банките со прашања на почеток ќе бидат 
локални за секој предмет, со можност да се споделуваат во иднина. Банките на 
прашања може да содржат прашања од следните видови: 

o Есејски прашања 
o Кратки одговори 
o Избор на еден точен одговор 
o Избор на повеќе точни одговори 
o Пополнување на празни делови од реченици 
o Математички прашања, чиј одговор е едноставна формула 
o и друг видови на прашања кои ќе се овозможат доколку тоа е 

потребно. 
Националната платформа ќе овозможи детално следење на активностите на 

наставниците и учениците, по што ќе можат да се изработат извештаи. 
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.  

Доколку ученикот кој следи настава со учење на далечина не се вклучи на настава 
повеќе од пет дена, наставникот со стручните соработници во училиштето реализира 
посета на ученикот во неговиот дом и спроведува разговор со родителот за 
неопходноста од задолжително и редовно следење на наставата. 

За извршената посета и разговор со родителот/старателот се составува белешка. 
За нередовно присуство на наставата се применуваат педагошките мерки утврдени 

во Законот за основното образование. 
Ученикот кој не можел да биде оценет поради отсуство од најмалку една третина од 

фондот на наставни часови од одредени предмети, има право да полага одделенски 
испит по предметите по кои не е оценет, согласно Законот за основното образование. 
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НАСТАВА ЗА УЧЕНИЦИ СО ПОПРЕЧЕНОСТ  
 

Учениците со попреченост ќе бидат вклучени во наставата во училиштата и ќе им 
се обезбеди поддршка од страна на наставниците и стручните соработници (специјален 
едукатор, психолог, педагог и сл.) односно инклузивниот тим. ИОП-от што го изработува 
инклузивниот тим за учениците со посебни образовни потреби треба да се прилагоди 
на начинот на реализација на наставата во училиштето за тие ученици. Продолжува 
соработката и координацијата меѓу инклузивниот тим за ученикот и образовниот 
асистент при реализација на ИОП-от за ученикот без оглед на тоа каков модел на 
настава одбрале родителите на ученикот со ПОП. 

Родителите/старателите на учениците со попреченост, имаат право да одлучат 
дали нивните деца ќе следат настава со физичко присуство во училиште или ќе следат 
настава со учење од далечина - од дома. 

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.  

 
УЧЕНИЦИ СО РЕСПИРАТОРНИ, ХРОНИЧНИ, РЕТКИ БОЛЕСТИ И/ИЛИ ДРУГИ 
БОЛЕСТИ ВО УЧИЛИШТЕТО 
 

Учениците кои имаат потврда од матичен лекар/педијатар дека поради својата 
здравствена состојба не треба да посетуваат настава со физичко присуство следат 
настава со учење од далечина. Родителот/старателот до училиштето доставува 
медицинска документација и потврда од матичен лекар. 

 
НАСТАВНИЦИ СО ХРОНИЧНА И/ИЛИ РЕТКА БОЛЕСТ 
 

Наставниците со хронични и ретки болести  се ослободени од физичко присуство во 
училиштето и наставата ја реализираат од дома. 

Барањето за реализирање на наставата од дома, наставникот го доставува до 
директорот, со прилог медицинска документација и потврда од матичниот лекар. 

Директорот за барањето на наставникот одлучува во рок од три дена од денот на 
добивање на барањето. 
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ПОТРЕБНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАСТАВАТА СО 
ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ВО УЧИЛИШТЕТО 
 
 

И покрај бројните прилагодувања кои училиштето може да ги направи самостојно за 
да успее да организира функционална настава со физичко присуство за сите ученици 
од нашето училиште, сепак постојат одредени аспекти за кои ќе му биде потребно 
дополнително финансирање/обезбедување со средства за да може успешно да 
функционира по зададените протоколи и насоки за организирање настава со физичко 
присуство. Такви се на пример: 

 

 Редовно водоснабдување; 

 Набавка на 7 бесконтактни топломери; 

 30 корпи за отпадоци со можност за покривање; 

 Дополнителни издатоци околу превозот на учениците според новиот начин на 
организирање на наставата;  

 Стабилни интернет приклучоци за централното и подрачните училишта; 

 Ознаки и налепници за обележување на правци на движење, посочување за 
држење определена дистанца; 

 Маски и ракавици за еднократна употреба; 

 Антибактериски гелови и други дезифиенкциски средства и 

 Тоалетна хартија и хартија за раце. 
 
 

Со мали интервенции во текот на овој период, како и со 
дополнителна помош од страна на оснивачот во однос на погоре 
наведените дополнителни средства, сметаме дека нашето училите 
може да органзира настава согласно Протоколот за настава со 
физичко присуство и Планот, па затоа предлагаме да се побара од 
Основачот да достави барање за согласност од Владата да 
реализираме настава со физичко присуство и за учениците од 
четврто до деветто одделение и за учениците во комбинираните 
паралелки од прво до петто одделение во подрачните училишта. 

 
 

Кривогаштани,       В.д. директор: 
9.09.2020 година 
         ________________ 
         Даниела Мицеска 


