ПРОТОКОЛ ЗА УЧЕНИЦИТЕ КОИ ЌЕ СЛЕДАТ НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

Наставата во ОЕМУЦ,, Св. Наум Охридски,, Охрид , почетокот на учебната 2020/21
година, планира да го почне со КОМБИНИРАНА НАСТАВА.
ЗА УЧЕНИЦИТЕ КОИ ЌЕ СЛЕДАТ НАСТАВА ИСКЛУЧИВО СО ФИЗИЧКО
ПРИСУСТВО КАКО И ЗА УЧЕНИЦИТЕ КОИ СЛЕДАТ КОМБИНИРАНО ( Во
периодот кога ќе се со физичко присуство во училиштето)
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. Класовите кои ќе изведуваат настава само со физичко присуство , со
почитување на мерката за соодветно растојание од 1,5 метар се:
следните класови: I 5 – 17 ученици, I2 -15 ученици, II 2 – 14 ученици, II 5 – 18
ученици , III1 -9 ученици , , III2 – 7 ученици, , III5- 18 ученици, IV 2 -9 ученици,IV
б – 11 ученици.
4. Другите класови наставата ја следат комбинирано со нивно ротирање на
една недела.
5. Предметните професори и дежурните професори доаѓаат на работа
половина час пред почетокот на наставата, односно во 7,00 часот и во 13,00
часот.
6. 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.
7. Учениците задолжително се однесуваат според протоколот за постапување
во средни училишта во вакви услови:
• Ученикот е должен секој ден пред поаѓање на училиште да ја мери
телесната температура, а во случај на зголемена телесна температура (37° и
повисоко) не доаѓа во училиште, туку по телефонски пат го известува
раководителот на паралелката
• Влегување во училиштето е дозволено само со задолжително користење на
заштитни маски/покривка на лицето за сите вработени и ученици во
училиштето
• Учениците задолжително ја почитуваат мерката за физичка дистанца од
најмалку од 1,5 метар.
• На секој влез од училиштето учениците ги пречекува дежурен наставник, кој
ќе се погрижи секој ученик да ги дезинфицира обувките и рацете, односно му
помага на ученикот да ги дезинфицира рацете со дезинфекциско средство.
• Се забрануваат сите видови физички контакти за поздравувања меѓу
учениците.

•

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.
• Учениците од училиштето го почитуваат протоколот за превоз на патници во
јавниот сообраќај
8. Наставниот час трае 35 минути.
9. Помеѓу наставните часови има 5 минути одмор, а помеѓу 3 и 4 час 15 минути
одмор, кој се користи за храна која се препорачува да се носи од дома.
10. Наставата се одвива според распоредот на часови.
11. Практичната настава и вежбите се одржуваат само со физичко присуство,
поделени во две групи и во два различни кабинети/училници.
12. Имено, во деновите кога се изведува практична настава , нема да има
теоретска настава.
* 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 .
РАСПОРЕД ПО УЧИЛНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021
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Агенда : Класовите кои се болдирани ќе следат настава само со физичко
присуство, а останатите комбинирано , ротирајќи се по една недела.
Овој Протокол во постапка ќе биде усогласен со Кодексот за однесување на
учениците и ќе може да се дополнува согласно потребите кои ќе произлезат од
самата настава со физичко присуство на учениците.
Директор
Сашо Недески

ПРОТОКОЛ ЗА УЧЕНИЦИТЕ КОИ ЌЕ СЛЕДАТ НАСТАВА СО ПРИСУСТВО ОД ДАЛЕЧИНА

Наставата во ОЕМУЦ,, Св. Наум Охридски,, Охрид , почетокот на учебната 2020/21
година, планира да го почне со КОМБИНИРАНА НАСТАВА.
( Во периодот – една недела кога наставата ја следат online)
1. 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.
2. 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.
3. Учениците кои имаат хронични заболувања имаат можност наставата да ја
следат само online.
4. Доколку нивниот избор на следење на наставата е со физичко присуство,
нивните родители и самите ученици ќе потпишат изјава со која се
согласуваат.
5. Учениците се должни во времето кога ќе се одвива наставата да бидат
вклучени на интернет конекцијата на платформата која ќе биде одредена од
МОН.
6. Доколку некој не е вклучен, истото ќе се смета како отсуство од наставниот
час, за што ученикот односно неговиот родител ќе треба да го оправда
изостанувањето. Изостанувањето ќе биде евидентирано и во електронскиот
дневник и во днвникот за работа. Ако нема соодветно оправдување
( медицинска белешка, родител) изостанувањето ќе се смета како
неоправдано.
7. Според Законот за средно образование , член 9-в и законот за заштита на
лични податоци, снимање на лица -учесници на online настава не е
дозволено и истото е подложно на законски последици. Исто така, збирката
на податоци која може да се обработува во училиштето не содржи
фотографии, снимки и слично.
8. Групите се ротираат на една недела.
9. Наставата се одвива според распоредот на часови.
10. Практичната настава и вежбите се одржуваат само со физичко присуство,
поделени во две групи и во два различни кабинети/училници.
11. 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.

12. Начинот на проверување на ученичките знаења преку тестови , наставни
ливчиња, писмена форма итн ќе се врши со физичко присуство на
учениците.

РАСПОРЕД ПО УЧИЛНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021
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Агенда : Класовите кои се болдирани ќе следат настава само со физичко
присуство, а останатите комбинирано , ротирајќи се по една недела.

Овој Протокол е во согласност со План за одржување на наставата на
средните училишта во состојба на пандемија
Директор
Сашо Недески

РАСПОРЕД ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ИЗЛЕГУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ , НАСТАВНИЦИТЕ И ДРУГИ
ЛИЦА ВО УЧИЛИШТЕТО

При влегување и излегување на учениците, наставниците и другите лица во
училиштето треба да се почитуваат следните работи:
* Дезинфекција на обувки и рацете на учениците и вработените со
дезинфекциони средства поставени на влезот на училиштето и во училницата.
* Мерење на температура при влезовите во училиштето на учениците,
контролирано од дежурните наставници.
* Мерење на температура при влезовите во училиштето на вработените.
* Задолжително носење на заштитна маска .
* 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.
*Наставата започнува во 7,30 часот за прва смена и во 13, 30 за втора смена.
*I Прва смена настава изведуваат учениците од прва и трета година, а II втора
смена учениците од втора и четврта година.
*Предметните професори и дежурните професори доаѓаат на работа половина
час пред почетокот на наставата, односно во 7,00 часот и во 13,00 часот.
*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 II
втора година влегуваат во училница од 13,00 до 13,15 часот, а учениците од
четврта од 13,15 до 13,30 часот.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПРЕТПЛАДНЕ
07:30-08:05
08:10-08:45
08:50-09:25
09:40-10:15
10:20-10:55
11:00-11:35
11:40-12:15

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ПОПЛАДНЕ
13:30-14:05
14:10-14:45
14:50-15:25
15:40-16:15
16:20-16:55
17:00-17:35
17:40-18:15

*Наставниот час трае 35 минути.
* 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.
Прилог : Распоред на звонење според Протоколот за организирање на
наставата

РАСПОРЕД НА ЅВОНЕЊЕ COVID19 – 35 минути

Директор
Сашо Недески

