Куќен ред за организирање на настава со физичко присуство во учебната
2020/2021 година
Во ООУ„ 25 Мај“ Гази Баба-Скопје



Наставниот процес во училиштето се одвива во период од 07.30 часот до 20:00
часот.



На секој влез од училиштето учениците ги пречекува дежурен наставник, кој се
грижи ученикот да ги дезинфицира обувките и рацете.



Учениците

доаѓаат

и

одат

сами

на

училиште,

во

придружба

на

родител/старател/образовен/личен асистент, со организиран или јавен превоз.
Превозниците кои вршат превоз на ученици ги почитуваат и применуваат
протоколите за превоз на патници.


Протокот на ученици и вработени во и надвор од училиштето се одвива по строго
контролиран ред, со поставување на ознаки со кои се означува правецот на
движење и запазување на минимум потребното растојание од 1,5 метар при
чекање ред на учениците пред и внатре во училиштето.



Родителите/старателите ги испраќаат учениците до назначениот влез на
училиштето и се забранува нивно влегување во училиштето, освен за
родителите/старателите/образовните асистенти на учениците со посебни
образовни потреби со задолжително носење на маска/прекривка на лицето.



На учениците кои доаѓаат со организиран превоз, им се мери телесната
температура пред влегување во автобусот и се врши дезинфекција на рацете и
обувките. Учениците кои имаат зголемена температура (над 37.4°) се враќаат
дома со препораки родителот да превземе соооветни здравствени мерки.



Вработените во училиштето и учениците при влегување во училиште, за време на
престојот во училиште и за време на наставата задолжително ја почитуваат
мерката за физичка дистанца од најмалку 1,5 метар и носат заштитна
маска/покривка на лице, освен кога се на отворено во училишниот двор со
одржување на препорачаната дистанца.



Вработените при влезот во училиште задолжително ги дезинфицираат обувките и
рацете.
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На сите вработени им се мери телесна температура пред влезот на училиштето со
безконтактен топломер и во случај на зголемена температура (над 37.4°)
вработениот се упатува кај матичен лекар.



На учениците пред влезот на училиштето, им се мери телесна температура со
безконтактен топломер. Во случај на покачена телесна температура (над 37.4°) не
се дозволува влез на ученикот во училиште и родителот се упатува на
консултација кај матичниот лекар на ученикот. Децата со знаци на други заразни
болести исто така не смеат да доаѓаат на училиште.



Наставата во училница се изведува со најмногу до 20 ученици во училница и
обезбедено физичко растојание од 1,5 метри помеѓу учениците и наставникот и
учениците.



Учениците од една паралелка престојуваат во една просторија и се забранува
кабинетска настава, заради грижа за здравјето на учениците.



За време на наставата и одморите, со учениците задолжително е присутен
класниот раководител/наставник и се грижи за почитување нафизичка дистанца
меѓу учениците.



Просториите задолжително се проветруваат после секој наставен час, најмалку
половина час пред пристигнување и по заминувањето на учениците.



Доколку во училиштето се појави заболен од КОВИД-19 или лице кое имало
контакт со лице заболено од КОВИД-19, лицето треба да се изолира во посебна
просторија со задолжително носење на заштитна маска/прекривка, а директорот
треба да воспостави комуникација со Центарот за јавно здравје.



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.


Доколку се потврди дека ученик е заболен од КОВИД -

19, се известува

епидемиолошката служба во Центарот за јавно здравје која итно треба да
направи анкета со наставниците и учениците за проценка на степенот на ризик
врз основа на контактите кои ги имале.
Директор
М-р Фадил Муртезани
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