
 

 

 

 

 

КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ  

кои реализираат настава со физичко присуство 

ООУ „Ванчо Николески“ - учебна 2020/21 

 

Наставникот треба:  

 Да биде во училиштето најмалку 15 минути пред почетокот на приемот за своите 

ученици според распоредот на настава истакнат на видно место (доколку е одделенски 

раководител).  

 Да биде во училиштето најмалку 15 минути пред почеток на часот (доколку е 

предметен наставник во одделенска настава). 

 Да носи маска постојано додека е во училиштето, да одржува растојание од учениците 

и останатите вработени во училиштето од најмалку 1,5 метри, како и почесто да ги 

дезинфицира рацете. 

 Да не применува поздравување со физички контакт со останатите вработени во 

училиштето или со учениците.  

 Да врши прием на учениците на влезот од училиштето според протоколот (мери 

температура на учениците, евидентира во соодветни списоци, насочува да ги 

дезинфицираат обувките и рацете).  

 Да ги насочува учениците да ги следат стрелките на движење и безбедно да ги внесе во 

училницата. 

 Да се грижи учениците во училницата да седат на столчињата кои се обележани за 

седење, да не ги менуваат местата во текот на наставата и да не ја напуштаат 

училницата без негова дозвола.  

 Да се грижи Протоколот за однесување во училница да се почитува во целост и по 

потреба да ги потсетува учениците на правилата на однесување. 

 Додека предава да носи маска и да внимава да зборува разбирливо и со умерено темпо, 

за да може сите да го слушаат и разберат.  

 Да реализира часови од по 30 минути и да следи на неговиот часовник кога е време за 

мал одмор од 5 минути, кога заедно со учениците останува во училница и ја проветрува 

истата. 



 

 За време на големиот одмор кој трае 20 минути да биде со своите ученици и да се 

грижи истите да ја консумираат храната што ја носат од дома почитувајќи го 

Протоколот за однесување на учениците и Протоколот за заштита од Ковид 19. 

Доколку дозволуваат временските услови може учениците безбедно и со растојание во 

движењето да ги изнесе надвор, таму да ја косумираат храната (без маски доколку 

имаат растојание од најмалку 1,5 метри помеѓу себе), да се грижи да не дојдат во 

контакт со ученици од други паралелки, а потоа повторно да се вратат заедно во 

училница. 

 Доколку некој ученик побара да оди во тоалет, да се осигура дека истиот ќе го 

почитува Протоколот за користење тоалети. 

 Наставничката канцеларија да ја користи само по потреба (доколку има празен час или 

чека превоз) и во неа да не се задржува без потреба. 

 Одделенскиот дневник да го чува во неговата училница и таму да го пополнува. 

 Да не се групира со останатите колеги внатре во училиштето. 

 Размената на информации со колегите, а и со родителите за нивните деца да ги прави 

електроонски, преку видеоконференциска врска или телефонски. 

 По завршување на последниот час да се погрижи учениците безбедно да ја напуштат 

училницата и да ги насочува според обележаните знаци да го напуштат училиштето (ги 

следи до излезот од училиштето). 

 Да биде позитивен и мотивациски пример пред учениците во почитување и 

спроведување на протоколите за настава со физичко присуство.  

 Доколку некој ученик пројави симптоми на Ковид 19 да го изолира во соба за 

изолација според Алгоритмот и да го информира одговорното лице да го контактира 

Центарот за јавно здравје. Исто така го известува родителот/старателот на ученикот. 

 Доколку не се чувствува добро, има температура или некој друг симптом што укажува 

на присуство на вирусот Ковид 19, да не доаѓа на работа за што ќе го информира 

директорот. Потоа да го контактира матичниот лекар. 
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