ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОТОКОЛОТ НА ИНДИВИДУАЛНА И ГРУПНА РАБОТА НА
СОЦИОЛОГОТ СО УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА

Во насока на заштита и унапредување на здравјето на учениците, грижа за
личниот и социјалниот развој , како и работа со ученици – корисници на Образовен
додток, ученици кој живеат со еден родител , социологот од ОЕМУЦ,, Св. Наум
Охридски,, Охрид , Весела Велјаноска, ќе обезбеди индивидуална работа со ученици
со физичко присуство на училиште во деновите : понеделник, среда и петок од 15 до
17 часот( односно понеделник, среда и петок од 10 до 12,00 часот, во зависност од
смената на работа) по претходна најава преку класниот раководител или лично од
ученикот доставена на email vese1@yahoo.com или на мобилен телефон 078/362271за
да можи да се изготви распоред за работа.
Ученици кои имаат потреба од подршка истите да се пријават на горенаведениот
email за да може да се формира група со која ќе се работи online преку апликација.
Ако известувањето е преку класниот раководител, истото треба да е во писмена
форма и да содржи: име и презиме на ученикот, клас и краток опис на проблемот со цел
понатамошна разработка со вклучување и на родители или други субјекти во решавање
на проблемот.
Класните раководители кои имаат проблеми со одредени ученици заради
неследење на наставата да ги пријават истите во службата ( пријавувањето треба да
содржи: име и презиме на ученикот, клас и бројот на отсуства по денови и предмети).
Доколку некој од родителите имаат потреба од индивидуален разговор со
социологот во однос на подршка на ученикот при отстапување во однесувањето, можат
да се обратат на горенаведениот email, а потоа во зависност од природата и потребата
ќе се одреди начин на комуникација( телефонски, со физичко присуство итн).
Термините за работа со родители со физичко присуство се во вторник и
четврток од 15 до 17 часот, односно од 10 до 12 часот во зависност од смената.
После 20 Ноември до класните раководители ќе бидат доставени формулари за
состојбата на учениците со изостанување и слаб успех , како би можело да се закаже
индивидуално или групно советување со ученици и родители на начин соодветен на
состојбата ( или со физичко присуство со запазување на протоколите за заштита или
online, преку teams).
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