Протокол за постапување за учебна 2020-2021

ПРОТОКОЛ НА ПОСТАПУВАЊЕ
на СУГС гимназија ,, Никола Карев“ во учебната 2020 - 2021 година
Општи одредби
Воспитно-образовниот процес во СУГС гимназија ,,Никола Карев “во учебната
2020/2021 година се реализира согласно Календарот за организација и работа на
училиштата, според скратена наставна програма согласно Наставниот план за учебната
2020/2021 година. Со овој документ се одредени начините на организација и реализација
на работата на училиштето во услови на спроведување на настава на далечина соодветно
на работа во услови на пандемија на вирусот КОВИД 19.
Овој документ се темели врз Планот и Протоколт за одржување на настава во
основните и средни училишта изготвен и доставен до училиштето од страна на
Министерството за образование и наука.
Наставата за учениците се реализира со учење на далечина, освен при
вреднувањето, валидација на знаењето на учениците кога учениците се јавуваат во
училиште, а при тоа училиштето има обврска да го организира присуството на учениците
соодветно на протоколот за физичко присуство.
Наставата со далечинското учење се реализира преку однапред утврден распоред
изработен од училиштето и поставен на веб-страната на училиштето. За учениците кои
ќе се приклучуваат на настава на далечина, наставниците ja употребуваат националната
платформа за учење на далечина која овозможува двонасочна интеракција и
комуникација на наставникот и ученикот.

ПРОТОКОЛ НА ПОСТАПУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ
1. Физичко присуство на учениците заради проверка на знаењата ќе се одвива по
однапред утврден распоред на - паралелки, број на ученици во паралелка и
времетраење;
2. Училиштето изготвениот распоред го доставува до учениците и родителите
најмалку две недели пред предвидените термини и истиот го објавува на веб
страната на училиштето;
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3. Влегувањето и излегувањето на учениците од училишната зграда се одвива преку
четири одвоени влезови, односно излези од училишната зграда според распоред
за влез/излез истакнати на самите влезови во училиштето.
4. Вработените и учениците се движат низ училиштето, односно до училниците за
настава и тоалетите по потреба, според однапред определени насоки на движење,
за истите се поставени ознаки и истакнати на видни места во училишната зграда,
со запазување на минимум потребно растојание при чекање ред;
5. На влезовите во училишната зграда вработените и учениците се обврзани да ги
дезинфицираат рацете и обувките со поставени средства за дезинфекција, при тоа
се придружувани од дежурни наставници кои се грижат за почитување на
правилото за дезинфекција;
6. При влезот во училиштето на сите вработени и ученици им се мери телесна
температура и во случај на зголемена температура (над 37.4°) вработениот,
односно ученикот се упатува кај матичен лекар;
7. Настава/проверката на знаења 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.
8. При влезот во училниците вработените и учениците задолжително ги
дезинфицираат обувките и рацете со поставените средства за дезинфекција;
9. Користењето на спортската сала, библиотеката и други простории се одвива со
група ученици од иста паралелка, така што да нема можност за мешање на
ученици од различни паралелки според однапред подготвен распоред од
училиштето;
10. Употребата на тоалетите се организира со присуство на помал број ученици и
запазена дистанца;
11. Учениците се движат низ училиштето преку воведен систем за еднонасочно
движење низ просториите со ограничување на бројот на лица кои истовремено се
присутни во училишните простории, како и соблекувалните во спортската сала и
контролирано излегување и влегување во соблекувалните. Упатства за насоките на
движење се поставени на видни места во училишната зграда.
12. Во училишните ходници се поставени наставници - редари да се грижат за
спроведување на редот и одржување на потребно растојание меѓу учениците од
минимум 1,5 метри;

2020-2021

Протокол за постапување за учебна 2020-2021

13. По завршувањето на настава учениците ја напуштаат училишната зграда, освен
доколку имаат други задолженија добиени од пред.наставник.
14. Во случај во училиштето да 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;
15. 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.
❖
Настава за ученици со посебни образовни потреби - се одвива под исти
услови како за сите ученици во училиштето, односно преку учење од далечина и
физичко присуство при валидирање/проверка на знаењата. Се применуваат
препораките за физичка дистанца и одржување на личната хигиена. Се информира
училиштето за условите на ученикот за да следи настава од далечина. Наставникот
ја реализира наставата по ИОП изготвен според способностите и можностите на
учениците. Наставникот со секој ученик работи индивидуално согласно однапред
изготвен распоред. Образовниот или личниот асистент се вклучува во паралелката,
при што ги почитува препораките за физичка дистанца и одржување на личната
хигиена.
НАПОМЕНА
Со цел да се обезбеди почитување на Протоколот за постапување во услови на учење од
далечина или физичко присуство на учениците во училиште се доставуваат соодветно
изработени документи до учениците и родителите – Куќен ред и Кодекс на однесување
кои го опишуваат и утврдуваат постапувањето на вработените и учениците за време на
наставата во текот на учебната 2020-2021 година.
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