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Врз основа на член 130 од Законот за основно образование Службен весник на Р.С 

Македонија и член 74 од Статутот на ОУ„Ацо Шопов“ Скопје Директорот на училиштето на ден 

18.09.2012 год го донесе следниот 

 

КУЌЕН РЕД во услови на пандемија 

 

Член 1 

Одредбите, правилата, задачите и упатствата што се предвидени со овој Куќен 

ред се задолжителни за сите вработени, учениците, родителите и посетителите на 

Училиштето. Кон почитувањето на Куќниот ред  должни се да се придржуваат сите 

наведени субјекти. 

Член 2 

Наставниот процес во училиштето се одвива во период од 07:00 часот до 20:00 

часот. 

Член 3 

Протокот на ученици и вработени во и надвор од училиштето се одвива по строго 

контролиран ред, со поставени 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. 

Член 4 

Училиштето за влез и излез на учениците ги става во функција сите влезови на 

училишната зграда и изготвува распоред за влез/излез со различно време на 

влегување и излегување на учениците за секое одделение и го истакнува на видни 

места во училиштето.  

Член 5 

За контролиран влез и излез во/од училиштето,пред и внатре во училиштето, се 

организира редарска служба, со цел спроведување на редот и одржување на 

потребното растојание меѓу учениците од минимум 1,5 метар и тоа 2 редари пред 

влезот на училиштето и 2 редари во училиштето.  

Член 6 

На влезот од училиштето, во ходниците и училниците се поставени едукативно-

информативни материјали, насоки за заштита на здравјето и безбедност во 

училиштето и средства за дезинфекција на раце.  

Член 7 
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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. 

Член 8 

На секој влез од училиштето учениците ги пречекува дежурен наставник, кој се 

грижи ученикот да ги дезинфицира обувките и рацете, односно му помага на 

ученикот да ги дезинфицира рацете со дезинфекционо средство. 

Член 9 

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. 

Член 10 

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. 

Член 11 

Вработените при влезот во училиште задолжително ги дезинфицираат обувките и 

рацете. 

Член 12 

На сите вработени им се мери телесна температура пред влезот на училиштето со 

без контактен топломер и во случај на зголемена температура (над 37.4°) 

вработениот се упатува кај матичен лекар. 

Член 13 

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. 

 

Член 14 
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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. 

Член 15 

Доколку наставата се реализира на отворено во училишниот двор, се препорачува 

да не се носат маски/прекривки на лицето, но да се почитува задолжително 

препорачаната физичка дистанца помеѓу ученик-ученик и наставник-ученик од 

најмалку 1,5 метри. 

Член 16 

Наставниците треба да избегнуваат подолго да се задржуваат во наставничката 

канцеларија и задолжително запазуваат физичка дистанца од 1.5 метри. 

Член 17 

Секогаш кога е можно и дозволуваат временските услови, наставата се реализира 

надвор од училница во училишниот двор, на отворено.  

Член 18 

Првиот ден од наставата започнува со упатства за учениците за тоа како правилно 

и безбедно да се однесуваат, да одржуваат физичко растојание, хигиена на рацете 

и заштита на сопственото здравје, но и здравјето на останатите ученици и 

вработените во училиштето.  

Член  19 

Се забрануваат поздравувања со физички контакт за вработените во училиштето и 

меѓу учениците. 

Член 20 

За време на наставата и одморите, со учениците задолжително е присутен 

класниот раководител/наставник и се грижи за почитување на физичка дистанца 

меѓу учениците. 

Член 21 

Површините и предметите кои почесто се изложени на допир од страна на 

вработените во училиштето и учениците, се дезинфицираат на почетокот и на 

крајот на секоја смена, а најмалку два пати на ден. Училиштето изготвува листа на 

сите површини кои треба редовно да бидат чистени. 

Член 22 
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Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, за време на 

одморот кога учениците се во училишниот двор и по завршување на сите училишни 

активности, со вода и сапун/детергент и со дезинфекциско средство кое делува на 

вируси според упатство на производителот.  

Член 23 

Употребата на тоалетите се организира на начин што ќе овозможи присуство на 

помал број ученици и запазена дистанца. 

Член 24 

Холовите, скалите и останатите заеднички простории се чистат почесто, додека 

учениците се на настава и по завршувањето на сите училишни активности. 

Член 25 

Чистењето на фискултурната сала, спортските игралишта и соблекувалнии другите 

помошни простории, се врши веднаш по користењето од страна на секоја група 

ученици. 

Член 26 

Училиштето воведува систем за еднонасочно движење на учениците низ 

просториите и ограничување на бројот на лица кои истовремено се присутни во 

соблекувалните и контролирано излегување и влегување во соблекувалните. 

Член 27 

Просториите задолжително се проветруваат после секој наставен час, најмалку 

половина час пред пристигнување и по заминувањето на учениците. 

Член 28 

За време на наставата во училницата,доколку дозволуваат временските услови, се 

остава отворен прозорец.  

Член 29 

Пренесувањето на информациите и состаноците со родителите/старателите се 

одвива преку телефон или преку некоја онлајн апликација којашто ќе ја договорат 

родителите и наставниците.  

Член 30 

Учениците оброкот го консумираат во училницата во која реализираат настава и 

само тогаш им е дозволено да ја отстранат маската/прекривката од лице во 

училница.  

Член 31 
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Учениците ги мијат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, пред и 

по доаѓање од надвор и кога рацете изгледаат валкани. 

Член 32 

Преминувањето низ заедничките простории се организира така што додека 

учениците и наставниците од една паралелка поминуваат во исто време, учениците 

и наставниците од другите паралелки го чекаат својот ред, притоа укажувајќи им на 

учениците да не допираат површини или предмети во просторот каде се движат. 

Член 33 

Доколку во училиштето се појави заболен од КОВИД-19 или лице кое имало контакт 

со лице заболено од КОВИД-19,лицето се изолира во посебна просторија со 

задолжително носење на заштитна маска/прекривка, а директорот воспоставува 

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. 

Член 34 

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. 

Член 44 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
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Член 21 

Секое предвремено напуштање на работното место од страна на секој 

вработен ќе подлежи на превземање мерки од страна на директорот согласно 

закон, колективе договор и интерните акти на училиштето. 

Член 22 

Училиштето е должно да се организира во обезбедување исхрана на 

учениците, а вработените во целост да ги исполнуваат задачите што ќе 

произлегуваат од организирањето на исхраната. 

Член 23 

Се забранува внесување на предмети и материјал кој нема никаква врска со 

наставата како од страна на вработените , од учениците и од други лица. 

Член 24 

Од училиштето не смее да се изнесуваат предмети или друг материјал без 

одобрение на директорот. 

Член 25 

По завршувањето на работното време во Училиштето, се заклучуваат 

просториите, училишната влезна врата. 

Член 26 

Кон одредбите на Куќниот ред на Училиштето должни се да се придржуваат 

учениците и вработените, а секое непочитување на истиот ќе повлекува соодветни 

дисциплински мерки и материјално казнени мерки. 

Член 27 

Со овој Куќен ред се запознати сите вработени, а со делот на учениците 

информирањето ќе го направата одделенските раководителе на одделенските 

часови. 

 

Член 28 

Измени и дополнување на Куќниот ред можат да се прават по барање на 

вработените, учениците или управата на Училиштето. 
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Член 29 

Куќниот ред стапува на сила од денот на неговото донесување. 

 

                                                                                                              Директор 

    Лепосава Дохчева 


