
 

     
 

Бул. Јане Сандански бр. 27А, Скопје 
тел. 2444-415   071/258 - 439  e-mail gpulevski@yahoo.com 

 
 

Куќен ред  

за физичко присуство во ООУ„Ѓоргија Пулевски“-Аеродром 

 

 Во училиштето се користат три влеза-излеза, два главни на предната 

страна на училиштето и еден спореден влез- излез на бочната страна 

на училиштето. Овие влезови – излези ги користат и вработените и 

учениците според протоколот.  

 Дежурните наставници ќе ги прифаќаат учениците и  го почитуваат 

донесениот протокол и алгоритам на училиштето; 

 Влезовите во училиштето се  отворени за време на одморите, и 

заклучени за време на часовите; 

 Учениците ги спроведуваат до училниците дежурните наставници; 

 Учениците кои имаат потреба од тоалет ги спроведуваат дежурните 

наставници; 

 Наставниците што ќе реализираат настава престојуваат во 

училницата во текот на целиот период на наставата и одморите; 

 Учениците треба да водат грижа сами за приборот за работа и да го 

користат исклучиво сопствениот; 

 Учениците носат оброк - храна, вода од дома; 

 Учениците треба да ги: мијат и дезинфицираат рацете пред и по 

јадење, пред и по употреба на тоалет, пред и по доаѓање од надвор и 

кога рацете изгледаат валкани; 
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 Учениците оброкот го консумираат во училницата во иста каде се 

реализира наставата; 

 Учениците да ги почитуваат означените места за седење, да 

почитуваат дистанца од 1,5 м и да не се групираат; 

 Задолжително носење на маски; 

 Доколку ученикот остане без своја заштитна маска, веднаш се обраќа 

до наставникот да му даде нова; 

 Искористената маска за еднократна употреба, хартиено марамче или 

ракавици ученикот ги фрла во кантите со капак за таа намена; 

 Ученикот не ја симнува заштитната маска од лицето во внатрешноста 

во училиштето, освен за време на ужината; 

 Доколку наставата се реализира на отворно, ученикот не треба да 

носи заштитна маска, но има обврска да одржува физичко растојание 

од 1,5 м од  другите ученици; 

 Ученикот не може да го напушти часот без дозвола на наставникот кој 

ја организира наставата; 

 Доколку ученикот развие симптоми на Ковид 19, наставникот  е 

должен да го почитува „Алгоритмот“ на училиштето; 

  Овој „Куќен ред“ треба да се почитува за време на пандемијата на 

Ковид 19. 
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