ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ОЕМУЦ ,, Св. Наум Охридски,, Охрид

Наставата во ОЕМУЦ,, Св. Наум Охридски,, Охрид , почетокот на учебната 2020/21 година, планира да го почне со КОМБИНИРАНА
НАСТАВА.
За таа цел училиштето ги планира следните активности:
*Обезбедување и поставување на дезинфекциони средства на влезот во училиштето ( дезинфекција на обувки и рацете на
учениците и вработените) и во училницата.
* Мерење на температура при влезовите во училиштето на учениците, контролирано од дежурните наставници.
* Оспособување на уште еден влез во училиштето и со тоа училиштето ќе располага со три влезови со цел да се редуцира
бројноста на учениците и да се има можност да се одржува физичка дистанца меѓу учениците.
* Означување на правци на движење на учениците .
* Контрола од страна на дежурните наставници во однос на задолжително носење на заштитна маска.
1. Наставата започнува во 7,30 часот за прва смена и во 13, 30 за втора смена.
2. Прва смена настава изведуваат учениците од прва и трета година, а втора смена учениците од втора и четврта година.
3. Предметните професори и дежурните професори доаѓаат на работа половина час пред почетокот на наставата, односно
во 7,00 часот и во 13,00 часот.
4. За да може да се почитува дистанца меѓу учениците, учениците од прва година влегуваат во училница од 7,00 до 7,15
часот , а учениците од трета година од 7,15 до 7,30 часот. Истото се однесува и за учениците од втората смена. Имено
учениците од втора година влегуваат во училница од 13,00 до 13,15 часот, а учениците од четврта од 13,15 до 13,30 часот.
5. Наставниот час трае 35 минути.
6. Помеѓу наставните часови има 5 минути одмор, а помеѓу 3 и 4 час 15 минути одмор, кој се користи за храна со препорака
да се носи од дома.
7. Класовите со помал број на ученици од 20 ученици во клас, и доколку дозволуваат просторните можности за соодветно
растојание од 1,5 метар , наставата ќе ја изведуваат со физичко присуство.
8. Класовите кои бројат над 20 ученици, се делат на 2 групи. Едната група следи настава со физичко присуство во училница,
а другата група во исто време следи настава on line, на следниот начин: Наставниот час во исто време додека се одвива
со физичко присуство се снима и со видео стрим учениците од дома ја следат.
9. Доколку постои проблем во интернетот, професорите им даваат печатен материјал на учениците , како и на оние ученици
кои немаат компјутер, лаптоп, смартфон или немаат интернет конекција.

10. Учениците кои имаат хронични заболувања имаат можност наставата да ја следат само online.
11. Доколку нивниот избор на следење на наставата е со физичко присуство, нивните родители и самите ученици ќе
потпишат изјава со која се согласуваат.
12. Групите се ротираат на една недела.
13. Наставата се одвива според распоредот на часови.
14. Практичната настава и вежбите се одржуваат само со физичко присуство, поделени во две групи и во два различни
кабинети/училници.
15. Распоредот на часови е прилагоден според препораките од МОН за изведување на настава во вакви услови и со примена
на блок часови секаде каде има можност . Имено, во деновите кога се изведува практична настава , нема да има
теоретска настава.
16. На учениците, како и на вработените ќе им биде доставен Протокол за постапување при реализација на наставата со
физичко присуство.
17. Училиштето определи лице кое ќе е одговорно за контакт со надлежниот од Центарот за јавно здравје, според
доставениот Алгоритам за постапување во училиштата во случај на појава на ученик со симптоми/сомнителен/позитивен
на КОВИД 19.

Директор
Сашо Недески

ПРИЛОГ 1– РАСПОРЕД ПО КЛАСОВИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА
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Класови кои одат целосно со физичко присуство во училиштето ( 9 -девет класови)
(I-5) - 17 ученици (II-5) 18 ученици ( III-5) 18 ученици
(I-2) 15 ученици (II-2) 14 ученици ( III-2) 7 ученици ( IV-2) 9 ученици
( III-1) 9 ученици

(IV-Б) 11 ученици

Кариерен
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