
С У Г С Гимназија „Панче Арсовски„ Скопје 
 

 К У Ќ Е Н  Р Е Д  

прилагоден на Планот и Протоколот за настава со физичко присуство 

 

❖ Наставниот процес во училиштето се реализира во период од 07:00 часот до 

20:00 часот 

❖ Влегување во училиштето е дозволено само со задолжително користење на 

заштитни маски/покривка на лицето за сите вработени и ученици во училиштето. 

❖ Влегувањето во училиштето се одвива според однапред подготвен распоред, 

однапред достапен за учениците. 

❖ Сите вработени и ученици задолжително ја почитуваат мерката за физичка 

дистанца од најмалку 1,5 метар.  

❖ За спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу 

учениците од минимум 1.5 метри пред и внатре во училиштето, задолежена е 

редарската служба, составена од 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари 

во училиштето 

❖ Вработените и ученици при влезот задолжително ги дезинфицираат обувките и 

рацете. 

❖ Во училиштето се води евиденција на дневна основа за присуство на 

наставниците и на учениците 

❖ Учениците и вработените се обврзани да ги следат едукативно-информативни 

материјали и насоки за заштита на здравјето и безбедност во училиштето.  

❖ На сите вработени и на сите ученици при влезот во училиштето им се мери 

телесна температура и во случај на зголемена температура (над 37.4°) 

вработениот, односно ученикот се упатува кај матичен лекар. 

❖ Се забрануваат сите видови физички контакти за поздравувања меѓу вработените 

во училиштето и меѓу учениците. 

❖ Забранет е влез во училиштето за родители/старатели, освен на ученици со 

посебни образовни потреби со задолжително почитување на мерката за физичка 

дистанца и носење на маска/прекривка за лице. 

❖ При реализација на наставата во училница треба да се почитува физичко 

растојание од 1,5 метри помеѓу учениците и наставникот и учениците 

❖ При употреба на тоалетите се организира треба да се запази физичка  дистанца 

(на пример, ако тоалетот е помал, ученикот треба да чека надвор од тоалетот 

додека излезе ученикот којшто е внатре) и тоа за време на наставните часови за 

што учениците се благовремено информирани. 

❖ За време на одморите треба да се почитуваат протоколите за физичка дистанца 

и мерките за заштита, да се намали колку што е можно повеќе физичкиот контакт, 

во училиштата во кои е возможно да се воведе еднонасочно движење по 



ходниците заради избегнување на мешање помеѓу учениците од другите 

паралелки. 

❖ Наставниците за време на одморите да го сведат на минимум физичкото 

присуство во наставничката канцеларија. 

❖ Забрането е влегување на други лица (на пример, за чистење, поправка или 

внесување храна) во училниците сè додека учениците се наоѓаат во нив, како и 

влегување во училишната зграда на лица кои не се вработени во училиштето или 

деца кои не се ученици на тоа училиште 

❖ Испораките за потребите на училиштата ја преземаат надлежните, вработени во 

училиштата од споредниот влез на училиштето, со задолжително почитување на 

мерката за дезинфекција на рацете и доколку е потребно носење заштитна 

маска/прекривка и заштитници за обувките. 

❖ 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 за добивање на 

понатамошни насоки за постапување. За преземените активности училиштето 

доставува извештај до општината, а општината до Министерството за 

образование и наука. 

❖ 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. 

❖ Доколку се потврди дека ученик е заболен од КОВИД -  19, се следат протоколите 

од Министерството за здравство за тој ученик, а училиштето врши консултации со 

Центарот за јавно здравје, за натамошно постапување со паралелката на која 

припаѓа ученикот. 

  

  


