
I-III ОДДЕЛЕНИЕ-физичко присуство,

IV-IX – учење од далечина

ВОВЕДЕН ДЕЛ

„Врз основа на доставените задолженија од страна на Кризниот штаб

на општина Гази Баба, како и задолженијата добиени од Протоколот за

постапување на основните училишта во РСМ за реализација на

воспитно - образовниот процес со физичко присуство на учениците во

учебната 2020/2021, подготвен од страна на Владата, со цел безбеден и

успешен почеток и тек на наставата ООУ Крсте Мисирков изготви

Протокол за работа на ООУ Крсте Мисирков во  услови на КОВИД-19.

Протоколот за работа на ООУ Крсте Мисирков ги регулира начинот за

одржување на наставата во услови на КОВИД-19, начинот за влез и

излез од училиштето на учениците и вработените, задолженијата и

обврските кои ги имаат учениците, родителите и вработените во насока

на заштита од КОВИД-19, план за дезинфекција на објектот.

Почитувањето на Протоколот е во насока на заедничка заштита и ги

намалува шансите за ширење на вирусот во објектот. “

Регулирање на влезот на учениците и вработените

- Доаѓање на технички персонал во 6:00 часот

- Доаѓање на наставниците најдоцна до 7:05 часот

- Доаѓање на учениците од  трето одделение од 07: 15 до  7:25 часот

- Доаѓање на учениците од второ одделение во  07:30 до 7:40 часот

- Доаѓање на учениците од прво одделение во 07:45 – 07-55 часот

П Р О Т О К О Л



-При доаѓање учениците треба да држат растојание од 1,5 - 2 метри

со тоа што, учениците од прво одделение, имаат посебен влез/излез,

учениците од второ одделение имаат друг влез/излез и учениците од

трето одделение исто така имаат посебен влез/излез.

-при самиот влез, задолжително се мери телесна температура со

сооодветни и исправни уреди, и се укажува за правилно и

задолжително носење на заштитна маска.

-при влегување во училиштето, на самите влезови ќе има поставено

сунѓери со дезинфекциони средства за дезинфекција на обувки и

раце.

-секој одделенски наставник ќе биде во својата училница со своето

одделение, а дежурни наставници ќе бидат одговорни за

спроведување на учениците од самиот влез на училиштето, до

соодветната училница.

-во самите холови на училиштето, ќе има дежурни наставници и

вработени кои ќе ги спроведуваат учениците во тоалет доколку

имаат потреба за време на часовите и на истото да му се укаже на

задолжителна хигиена на рацете (миење со сапун и вода), и

дезинфицирање со дезинфекционо средство.

Одржување на наставен час

Одржување на наставен час во училница

За учениците од прво до трето одделение наставата се реализира со

физичко присуство во просториите на училиштето, со максимално

искористување на просторните и кадровските капацитети во

училиштето и со задолжителна примена на сите заштитни

епидемиолошки мерки утврдени во овој Протокол за настава со

физичко присуство и со согласност од родителите/старателите на



учениците.

Доколку родителот/старателот, сака неговото дете наставата да ја следи

со учење од далечина, со поднесена 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, училиштето за тие ученици 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,

- Одделенскиот наставник е постојано присутен во својата училница.

-Секој ученик седи на своето место во училишна клупа на пропишана

дистанца и со носење на заштитна маска

- не е дозволено своеволно движење низ училница

-училницата треба задолжително и редовно  да се проветрува.

- 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 класниот

раководител/наставник. За време на одморите задолжително се почитува

физичката дистанца и мерките за заштита согласно Протоколот за настава со

физичко присуство,

Учење на далечина

- Наставата за учениците од четврто до деветто одделение во



основното образование се реализира со учење на далечина

- Наставата со учење на далечина, наставниците ја реализираат од

училница во училиштето со користење на националната платформа

- Директорот на училиштето се грижи за целосна покриеност со

интернет конеција во сите училници во училиштето.

- 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

-секој ученик е должен да се вклучи на часот во точно определниот

термин. Секое неприклучување ќе се смета за отсуство од часот.

- наставникот е должен да води евиденција за присуство на учениците.

-наставникот е должен предвидените активности како и домашните

задачи за учениците да ги даде за време на часот и истите заедно со

дидактичките материјали да ги објави на платформата.

- Доколку ученикот кој следи настава со учење на далечина не се

вклучи на настава повеќе од пет дена, наставникот со стручната служба

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 и Законот за

средното образование.

Спроведување на голем одмор

- Големиот одмор ќе се изведува во различни временски периоди со цел да



нема мешање на ученици од различни возрасни групи, по вториот час.

Регулирање на движењето на учениците за време на одмор и настава

Учениците за време на големиот одмор ќе бидат под строг надзор на

одделенскиот и дежурниот наставник по определените патеки за движење.

Безбедно управување со надгледни средства, размена на дневник и

други материјали од наставниот кадар и учениците

После секоја употреба на нагледните средства наставникот е должен да

ги дезинфицира истите. При пополнување на дневникот за работа секој

наставник треба да употреби нов пар заштитни ракавици

Задолженија на наставниот кадар и другите вработени

Сите вработени во училиштето се должни строго да ги почитуваат

мерките, правилата и прописите за работа.

Сите вработени во училиштето треба да вршат редовна дезинфекција на

сопствениот работен простор и материјалите со кои работат. При

користење на материјали за работа кои се употребуваат од повеќе лица

задолжително е користење на заштитни ракавици.

За целосно почитување на мерките од страна на вработените одговорен

е директорот на училиштето.

Дезинфекција на објектот

Пред почетокот на наставниот ден се извршува дезинфекција на

просторот.

На влез и излез од училиштето секој ученик и вработен ги дезинфицира



обувките и рацете.

По големиот одмор се врши дезинфекција на холот

Помеѓу секоја смена повторно се врши редовна дезинфекција.

Одржување на состаноци на наставниот кадар и родителски средби

Состаноците на наставниот кадар и родителските средби ќе се одвиваат преку

конференциска платформа

Регулирање на завршувањето на наставата и заминувањето од училиште

По завршување на наставата секој одделенски раководител според претходно

утврден распоред ги испраќа учениците до соодветниот излез.

Родителот е должен во точно определеното време да го преземе ученикот од

училишниот двор.

По завршување на наставата учениците не смеат да се групираат во

училишниот двор.

Постапка при развивање на симптоми на КОВИД-19 за време на настава

Училиштето обезбедува посебна просторија за изолација во случај на

развивање симптоми кај ученик за време на наставата.

Доколку ученик за време на наставата развие симптоми на КОВИД-19 или

осети одредени здравствени потешкотии истиот од страна на наставник или

стручен работник се изолира во посебна просторија и веднаш се известува

родителот/ старателот, кој е должен во најкраток временски период да го земе

детето од училиштето. Вработените кои ќе го носат ученикот во посебната

просторија задолжително мора да носат соодветна заштитна опрема.

Просторијата каде ученикот или вработениот кои развил симптоми престојувал

треба веднаш да се напушти и истата да се дезинфицира. Останатите ученици



треба безбедно да се разделат во други училници.

Родителот/старателот е должен да го извести одделенскиот наставник или

директорот навремено за здравствената состојба на своето дете.

Ученик кои е во самоизолација наставата ја следи онлајн од дома.

Доколку вработен за време на настава развие симптоми на КОВИД-19 или

осети здравствени нарушувања должен е веднаш да го извести директорот и да

го напушти училиштето, притоа навремено информирајќи го директорот за

неговата здравствена состојба.

Наставен кадар кои има лесни симптоми на КОВИД-19 вирусот или е во

домашна изолација во договор со директорот наставата може да ја врши онлајн

од својот дом.

По добивањето на информацијата дека ученик или вработен во текот на

наставата јавил симптоми на КОВИД-19, директорот на училиштето е должен

веднаш да контактира со Центарот за јавно здравје за добивање на натамошни

насоки за постапување, да ги извести МОН и општината, а за преземените

активности да подготви и достави писмен извештај до МОН и општината.

Директорите на училиштата задолжително со почетокот на учебната година

треба да определат нивна замена, со цел непречена работа на училиштето во

случај на нивно заболување од вирусот. Замената на директорот ги има сите

можности за спроведување на сите одредби во Протоколот.

Мерки за непочитување на Протоколот од страна на учениците

- Се забранува влез без соодветна заштитна опрема – заштитна маска

- Доколку ученикот нема заштитна опрема (заштитна маска) истата при влез му

ја обезбедува училиштето и телефонски го опоменува родителот/старателот.

Заштитна маска училиштето обезбедува за ученик на кои истата во текот на



престојот му е оштетена.

- Доколку ученикот за време на наставата ја отстранува маската, наставникот

треба усно да го опомене. Доколку ученикот истата постапка свесно во текот на

денот повеќе пати ја повтори тогаш одделенскиот раководител го известува

родителот/старателот и на ученикот му се изрекува педагошка мерка.

- Ученик кои нема да се придржува до утврдената шема за движење низ

училиштето ќе биде опоменат од задолжениот наставник, а за истото не

почитување известен ќе биде родителот/старателот.

- Нај строго се забранува исмејување или навредување во било која форма од

страна на ученик спрема друг ученик кои во своето семејство имал, или има,

случај на заболен од КОВИД-19. Во овој случај на повреда педагошката служба

на училиштето одржува разговори со ученикот, како и со родителот/старателот.

Доколку ученикот и понатаму продолжи со не соодветните постапки се

изрекува педагошка мерка.

Мерки за непочитување на Протоколот од страна на наставниците и

другите вработени

- Директорот на училиштето, наставниците и другите вработени треба да се

пример во почитувањето на Протоколот. Не е дозволиво никакво прекршување

на одредбите предвидени во овој Протокол или мерките и протоколите

донесени од страна на Владата за заштита од КОВИД-19

- На вработен кои не носи маска не му се дозволува влез во објектот. Доколку

вработениот не носи заштитна маска истата му се обезбедува од училиштето,

по што следи опомена од страна на дирекоторот. На вработен на кои му е

оштетена заштитната маска, истата му ја обезбедува училиштето.

- Сите вработени во училиштето се должни да ја следат динамиката за контрола

на влезот и излезот на учениците, процесот на дезинфекција и престој за време

на настава. Секое не почитување од страна на вработените се санкционира со

соодветна дисциплинска мерка.



- За не почитувуање на Протоколот од вработениот, директорот е должен да ги

преземе следните дисциплински мерки

1. Писмено да му се изрече предупредување на вработениот за не почитувањето

на Протоколот, со наведување на јасната одредба која е прекршена.

2. Писмено му се изрекува усна опомена за непочитување на Протоколот, со

наведување на јасната одредба која е прекршена.

3. Писмено му се изрекува писмена опомена за непочитување на Протоколот,

со наведување на јасната одредба која е прекршена.

4. До 15% од последната исплатена месечна нето плата на вработениот

вотраење од 1 до 6 месеци

5. Дисциплинска постапка за прекин на работниот однос

- Вработено лице кај кое при епидемиолошка анкета од страна на Институтот за

јавно здравје се утврди дека се заразил со КОВИД-19 вирусот свесно

прекршувајќи ги сите активни мерки и протоколи на Владата за заштита и

притоа на ризик ги изложил учениците и вработените во училиштето, се

соочува со најстроги мерки на санкционирање.

- Директорот на училиштето е должен да го предупреди и санкционира секој

наставник кој онлајн наставата нема да ја води на висина на задачата и

навремено.

- Најстрого ќе биде санкционирано секое лажно или не навремено известување

за здравствената состојба на вработените.

Мерки за непочитување на Протоколот од страна на

родителите/старателите

- Родителот/старателот е должен да го запознае своето дете со правилата

утврдени во овој Протокол.

- Училиштето нема да дозволи влез на ученик и за истиот ќе бидат

евидентирани неоправдани изостаноци доколку родителот/старателот свесно и

на негово барање инсистира неговото дете да не носи заштитна опрема за време

на престојот во училиштето.

- Родителот/старателот е должен да дава точни и навремени информации за



здравствената состојба на неговото дете. Секое давање лажни или ненавремени

информации од страна на родителот/старателот за здравствената состојба на

ученикот ќе биде санкционирано согласно законските прописи.

- Родителот/старателот е одговорен за здравјето на своето, но и на другите

деца. Секој родител/старател кој при утврдена епидемиолошка анкета од страна

на Институтот за јавно здравје се утврди дека се заразил, поради свесно не

почитување на активните мерки за заштита од вирусот донесени од страна на

Владата, при тоа ставајќи ги во ризик останатите ученици и вработени во

училиштето ќе биде санкциониран согласно законските прописи.


