ПЛАН ЗА ПДРЖУВАОЕ НА НАСТАВАТА ВП ПСНПВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВП УЧЕБНАТА
2021/2022 ГПДИНА

ППШТИ ПДРЕДБИ
Одлуката на Министерствптп за пбразпвание и наука (МОН) за ппвтпрнп птвпраое на училиштата вп
учебната 2021/2022 гпдина гп зема предвид фактпт дека училиштетп е пд суштинскп значеое за
пбразпваниетп и благпспстпјбата на децата и учениците.
За дпнесуваое на пдлука за ппвтпрнп птвпраое на училиштата се направи ппшта прпценка на
ризиците, при штп се земаа вп предвид епидемиплпшките фактпри, степенпт на вакцинација на наставнипт
кадар, пбразпвнипт систем, здравственипт систем и капацитетпт на јавнптп здравствп, ангажманпт на
заедницата и државнипт капацитет за пдржуваое на спцијална и екпнпмска ппддршка на најранливите.
Планпт на Министерствптп за пбразпвание и наука (МОН) за заппчнуваое на учебната 2021/2022
гпдина се базира на пптребата да се дпбијат максимални придпбивки за учениците, наставниците и
врабптените вп училиштата и ппширпката заедница, а впеднп да не дпјде дп ппвтпрнп ширеое на КОВИД19 вп нашата држава, имајќи предвид дека еднп пд пснпвните чпвекпви права ппкрај пбразпваниетп е и
правптп на здравје.
Овпј план ги пбјаснува чекприте кпи треба да ги преземат пснпвните и средните училишта за да ги
пбезбедат пптребните мерки за заштита и сп тпа да гп намалат ризикпт пд ширеое на кпрпна вируспт
(КОВИД-19).
Планпт за пдржуваое на наставата вп учебната 2021/2022 гпдина и Прптпкплпт пбезбедуваат рамка за
училиштата за начинпт на заппчнуваое и прпдплжуваое на пбразпвнипт прпцес вп пснпвнптп и среднптп
пбразпвание. Вп пвпј перипд училиштата ќе треба да ги прилагпдат услпвите за реализираое на наставата
спгласнп Планпт и Прптпкплпт сп цел пбезбедуваое непречен впспитнп-пбразпвен прпцес.
Не е впзмпжнп да се предвиди дали и кпга ќе се прпмени епидемиплпшката спстпјба вп државата, или
некпј регипн или ппштина, па затпа сите треба да бидеме ппдгптвени на мпжнпста за прпмена на начинпт
на спрпведуваое на наставата и преминуваое на мпдел кпј вп пдредена ситуација ќе биде најприменлив.
За брзи прпмени треба да бидат ппдгптвени сите, пд директприте, дп наставниците и стручните
служби, пстанатите врабптени вп училиштата, какп и учениците и нивните рпдители/старатели, нп и сите
пние кпи дппринесуваат за ппмпш и ппддршка не самп вп реализацијата на планираните наставни часпви,
туку и вп пвпзмпжуваоетп на квалитетнп впспитание и пбразпвание.
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ПСНПВНП ПБРАЗПВАНИЕ
Вп пснпвните училишта вп учебната 2021/2022 гпдина впспитнп-пбразпвнипт прпцес се реализира
спгласнп Календарпт за прганизација и рабпта на училиштата, спгласнп Наставнипт план за учебната
2021/2022 гпдина, вп училница сп стандардна гплемина.
Наставата вп пснпвнптп пбразпвание мпже да се реализира преку три мпдели:
1.

физичкп присуствп на учениците вп училиште;

2.

учеое на далечина или

3.

кпмбинираое на физичкп присуствп и учеое пд далечина вп групи

1. НАСТАВА СП ФИЗИЧКП ПРИСУСТВП НА УЧЕНИЦИТЕ
Дпкплку епидемиплпшката спстпјба вп државата е стабилна, наставата вп пснпвните училишта се
пдржува сп физичкп присуствп на учениците вп училиште сп ппчитуваое на Прптпкплпт за настава сп
физичкп присуствп.
Наставнипт час трае 40 минути вп наставата сп физичкп присуствп
Секпе училиште впди евиденција на дневна пснпва за присуствп на наставниците.
Реализацијата на наставата, птсуствата на учениците се евидентира вп е-дневник.
Наставниците вп училиштетп дпадаат најмалку пплпвина час пред птппчнуваое на наставата и
учествуваат вп прганизираоетп и спрпведуваоетп на влегуваоетп на учениците спгласнп расппредпт на
часпви и Прптпкплпт.
Секпе училиште за пристигнуваоетп, за заминуваоетп на паралелките вп и пд училиштетo, за смените,
кпристеоетп на гплемипт пдмпр изгптвува расппред.
Училиштата гп прилагпдуваат и успгласуваат Куќнипт ред на училиштетп сп Планпт и Прптпкплпт за
настава сп физичкп присуствп.
За учениците наставата се реализира сп физичкп присуствп вп прпстприите на училиштетп, сп
максималнп искпристуваое на прпстпрните и кадрпвските капацитети вп училиштетп и сп задплжителна
примена на сите заштитни епидемиплпшки мерки утврдени вп Прптпкплпт за настава сп физичкп
присуствп.
Исклучпк пд правилптп:
-

Исклучпк пд правилптп ќе бидат пдредени категприи ученици сп хрпнични бплести, ученици кпи
имаат рпдители/старатели сп хрпнична бплест за кпи ќе се пвпзмпжи да следат настава пд
далечина или кпмбиниранп.
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-

Мпжнпст за следеое настава пд далечина или кпмбиниранп мпже да биде пвпзмпжена и вп други
ситуации ппради немедицински причини, пп упатенп бараое на рпдителпт, за кпе ќе пдлучува
училиштетп.

-

за учениците кпи се ппзитивни на Кпвид 19 или се вп сампизплација, наставата мпже да се
реализира преку учеое пд далечина
Учениците кпи следат настава пд далечина се вклучуваат на часпт вп истптп време дпдека
наставникпт гп пдржува часпт сп учениците кпи следат настава сп физичкп присуствп.

Учениците пд ппниските пдделенија на пснпвнптп пбразпвание треба ппчестп да се пптсетуваат на мерките
за заштита спгласнп Прптпкплпт за настава сп физичкп присуствп, сп пглед на фактпт дека сега се
заппзнаваат и впведуваат вп ппчитуваое на редпвните училишни правила. Треба да им се нагласи дека не
треба да ги сппделуваат свпите рабпти (мпливи, гумички и сл.) спгласнп пкплнпстите и дека другарствптп
мпже да гп изразат на други начини прифатливи за сегашната ситуација, пример преку медусебнп
пптсетуваое да ги ппчитуваат правилата за заштита и правилата вп училница и сп други сппдветни
креативни активнпсти преку кпи ќе се рабпти на развиваое на чувствптп на емпатија.

Пдмпр за време на наставата сп физичкп присуствп
Малипт пдмпр се кпристи вп траеое пд 5 минути меду часпвите и гплем пдмпр вп траеое пд 15 дп 20
минути. За време на пдмприте задплжителнп се ппчитуваат мерките за заштита спгласнп Прптпкплпт за
настава сп физичкп присуствп, и пптребнп е да се намали кплку штп е мпжнп ппвеќе физичкипт кпнтакт
меду учениците.
За време на гплемипт пдмпр кпга учениците се вп училишнипт двпр, задплжителнп се спрпведува чистеое
на училниците сп впда и сапун/детергент и сп дезинфекцискп средствп кпе делува на вируси сппред
упатствп на прпизвпдителпт и задплжителнп се прпветруваат прпстприите.
2.

НАСТАВА СП УЧЕОЕ ПД ДАЛЕЧИНА

Дпкплку епидемиплпшката спстпјба вп државата или вп пдредени регипни или ппштини се прпмени и се
забележува ппвтпрнп ширеое на вируспт на Кпвид 19, Владата пп преппрака на Кпмисијата за заразни
бплести, мпже да дпнесе пдлука наставата, заради заштита на здравјетп на учениците, за учениците пд
петтп дп деветтп пдделение да се спрпведе сп учеое пд далечина.
При настава сп учеое на далечина, наставнипт час трае 30 минути час сп 5 минути приклучуваое.
Наставата сп учеое на далечина, наставниците ја реализираат пд училница вп училиштетп сп
кпристеое на наципналната платфпрма.
Директпрпт на училиштетп се грижи за целпсна ппкриенпст сп интернет кпнекција вп сите училници вп
училиштетп. Вп исклучителен случај кпга вп училиштетп нема дпбра интернет кпнекција и истата не мпже
да се пбезбеди, наставникпт часпвите мпже да ги пдржува и пд дпма, пп претхпднп дпбиена писмена
спгласнпст пд страна на директпрпт на училиштетп.
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При настава сп учеое на далечина рабптнипт ден на ученикпт трае пд 3 дп 5 саати дневнп, вп
зависнпст пд впзраста на учениците и пдмпр пд 10 (десет) минути пп секпј наставен час или активнпст.
Самп училиштата кпи ги испплнуваат услпвите вп Прптпкплпт за настава сп физичкп присуствп и
Планпт и имаат дпбиена спгласнпст пд Владата да реализираат настава сп физичкп присуствп и за
учениците пд четвртп дп деветтп пдделение за претхпдната учебна 2020/2021 гпдина, прпдплжуваат сп
настава сп физичкп присуствп.
Реализација на наставата сп физичкп присуствп вп училиште за учениците пд петтп дп деветтп
пдделение, чиј пснпвач е Владата и имаат дпбиенп спгласнпст пд Владата за настава сп физичкп присуствп
за претхпдната учебна 2020/2021 гпдина, прпдплжуваат сп настава сп физичкп присуствп.
Оснпвните училишта кпи имаат кпмбинирани паралелки пд првп дп петтп пдделение, мпже да
реализираат настава сп физичкп присуствп на учениците дпкплку имаат прпстпрни услпви, спгласнпст пд
рпдителите/старателите, ги испплнуваат услпвите вп Прптпкплпт и имаат дпбиена спгласнпст пд Владата за
претхпдната учебна 2020/2021 гпдина.
Учениците вп наставата сп физичкп присуствп се вклучуваат сп спгласнпст пд рпдителпт/старателпт.
Вп пснпвните балетски и музички училишта вп кпи се реализира настава за уметничкп пбразпвание и
пснпвните училишта сп ресурсен центар, заради специфичната впспитнп-пбразпвна дејнпст кпја ја вршат,
начинпт на реализираое на наставата ја реализираат спгласнп сп Одлуката пд Владата на Република
Северна Македпнија кпја ја имаат дпбиенп за минатата учебна 2020/2021 гпдина.
Стручните спрабптници вп училиштетп или пбразпвните асистенти кпи пбезбедуваат ппддршка на
учениците сп пппреченпст, прпдплжуваат сп ппддршката на пбразпвнипт прпцес на учениците вп
училиштетп или вп дпмпт на ученикпт и треба да бидат вп ппстпјана кпмуникација и кппрдинација сп
инклузивнипт тим вп училиштетп и рпдителите.
Образпвнипт асистент или стручните спрабптници пд училиштетп начинпт на ппддршката на
пбразпвнипт прпцес на ученикпт ја дпгпвара вп директна спрабптка сп рпдителпт/старателпт.
Училиштата кпи имаат асистивна технплпгија, ја ставаат на распплагаое на учениците кпи имаат
пптреба пд неа и вп дпмашни услпви

3. НАСТАВА СП КПМБИНИРАН МПДЕЛ - сп кпмбинираое на наставата сп физичкп присуствп и учеое
пд далечина вп групи
Дпкплку епидемиплпшката спстпјба вп државата или вп пдредени регипни или ппштини се прпмени и се
забележува ппвтпрнп ширеое на вируспт на Кпвид 19, Владата пп преппрака на Кпмисијата за заразни
бплести, мпже да дпнесе пдлука наставата, заради заштита на здравјетп на учениците, за учениците пд
петтп дп деветтп пдделение да се спрпведе сп кпмбинираое на настава сп физичкп присуствп и сп учеое
пд далечина.
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Овпј мпдел на настава ппдразбира дека дел пд учениците ја следат наставата сп физичкп присуствп, а дел
сп учеое пд далечина ( учениците пд првп дп четвртп пдделение, наставата ја следат вп училиште, дпдека
учениците пд петтп дп деветтп пдделение наставата ја следат дел вп училиште, дел сп учеое пд далечина).
За учениците пд првп дп четвртп пдделение наставата се реализира сп физичкп присуствп вп
прпстприите на училиштетп, сп максималнп искпристуваое на прпстпрните и кадрпвските капацитети вп
училиштетп и сп задплжителна примена на сите заштитни епидемиплпшки мерки утврдени вп Прптпкплпт
за настава сп физичкп присуствп.
За учениците пд петтп дп деветтп пдделение наставата се реализира сп делеое на пдделенијата на две
групи:
-

едната група наставата ја следи сп физичкп присуствп, а втпрата група преку учеое пд далечина.
Групите на ученици пп циклуси треба да бидат ппстпјани (непрпменливи)

Исклучпк пд правилптп:
-

Исклучпк пд правилптп ќе бидат пдредени категприи ученици сп хрпнични бплести, ученици кпи
имаат рпдители/старатели сп хрпнична бплест за кпи ќе се пвпзмпжи да следат настава пд
далечина или кпмбиниранп.

-

Мпжнпст за следеое настава пд далечина или кпмбиниранп мпже да биде пвпзмпжена и вп други
ситуации ппради немедицински причини, пп упатенп бараое на рпдителпт, за кпе ќе пдлучува
училиштетп.

-

за учениците кпи се ппзитивни на Кпвид 19 или се вп сампизплација, наставата мпже да се
реализира преку учеое пд далечина
Учениците кпи следат настава пд далечина се вклучуваат на часпт вп истптп време дпдека
наставникпт гп пдржува часпт сп учениците кпи следат настава сп физичкп присуствп.

Ученици кпи немаат ИКТ /смартфпн или интернет при настава сп учеое пд далечина или кпмбиниран
мпдел
За учениците кпи немаат пристап дп ИКТ или интернет, при настава сп учеое пд далечина училиштетп
мпже да прганизира настава сп физичкп присуствп вп училиште, сп спгласнпст пд рпдителите/старателите и
исклучива спгласнпст пд Владата.
Дпкплку рпдителите не се спгласуваат наставата да биде сп физичкп присуствп, училиштетп мпже да
пбезбеди ИТ уред кпј се дава на кпристеое или изгптвува печатени материјали кпи ги преземаат
рпдителите вп спрабптка сп наставникпт/класнипт ракпвпдител/пбразпвнипт асистент или следеое на
едукативни емисии на МТВ. Ппкрај пва вп интерес на децата, училиштетп вп дпгпвпр сп рпдителите
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дпгпвараат најбезбеден начин за даваое и преземаое на ИТ уредите, учебните материјали, дпмашните
задачи и други училишни пбврски за учениците.

СРЕДНП ПБРАЗПВАНИЕ
Вп средните училишта вп учебната 2021/2022 гпдина впспитнп-пбразпвнипт прпцес се реализира
спгласнп Календарпт за прганизација и рабпта на училиштата, спгласнп наставните планпви и прпграми за
учебната 2021/2022 гпдина, вп училница сп стандардна гплемина.
Наставата вп среднптп пбразпвание мпже да се реализира преку три мпдели:
1.

физичкп присуствп на учениците вп училиште;

2.

учеое на далечина или

3.

кпмбинираое на физичкп присуствп и учеое пд далечина вп групи

Средните училишта ппкрај редпвната настава за ппштп пбразпвните предмети, ја прганизираат и
наставата за стручните предмети (за стручнп пбразпвание, уметничкп пбразпвание, сппртска акдемија и
сппртска гимназија), индивидуалната настава, практичната настава вп училиште и вп кпмпанија, учеоетп
преку рабпта кај рабптпдавач, феријалната практика, ја прганизираат сп физичкп присуствп спгласнп
усвпените Прптпкпли.

НАСТАВА СП ФИЗИЧКП ПРИСУСТВП НА УЧЕНИЦИТЕ

Дпкплку епидемиплпшката спстпјба вп државата е стабилна, наставата вп средните училишта се
пдржува сп физичкп присуствп на учениците вп училиште сп ппчитуваое на Прптпкплпт за настава сп
физичкп присуствп

Средните училишта спгласнп прпстпрните мпжнпсти ја прганизираат наставата вп една или две смени.
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Наставниците вп среднптп училиште дпадаат вп 7.00 часпт за прва смена, пднпснп 13.00 часпт за втпра
смена,за да гп прганизираат влегуваоетп на учениците спгласнп расппредпт на училиштетп.
Наставата заппчнува за прва смена вп 7.30 часпт, пднпснп вп 13.30 часпт за втпра смена.

Времетраеоетп на наставнипт час е 45 минути. Ппсле секпј наставен час се кпристи мал пдмпр вп траеое
пд 5 минути и гплем пдмпр вп траеое дп 20 минути. За време на гплемипт пдмпр кпга учениците се вп
училишнипт двпр, задплжителнп се спрпведува чистеое на училниците сп впда и сапун/детергент и сп
дезинфекцискп средствп кпе делува на вируси сппред упатствп на прпизвпдителпт и задплжителнп се
прпветруваат прпстприите.
За учениците наставата се реализира сп физичкп присуствп вп прпстприите на училиштетп, сп
максималнп искпристуваое на прпстпрните и кадрпвските капацитети вп училиштетп и сп задплжителна
примена на сите заштитни епидемиплпшки мерки утврдени вп Прптпкплпт за настава сп физичкп
присуствп.
Секпе училиште впди евиденција на дневна пснпва за присуствп на наставниците и на учениците.
Училиштата гп прилагпдуваат и успгласуваат Куќнипт ред на училиштетп сп Планпт и Прптпкплпт за
настава сп физичкп присуствп.
Исклучпк пд правилптп:
-

Исклучпк пд правилптп ќе бидат пдредени категприи ученици сп хрпнични бплести, ученици кпи
имаат рпдители/старатели сп хрпнична бплест за кпи ќе се пвпзмпжи да следат настава пд
далечина или кпмбиниранп.

-

Мпжнпст за следеое настава пд далечина или кпмбиниранп мпже да биде пвпзмпжена и вп други
ситуации ппради немедицински причини, пп упатенп бараое на рпдителпт, за кпе ќе пдлучува
училиштетп.

-

за учениците кпи се ппзитивни на Кпвид 19 или се вп сампизплација, наставата мпже да се
реализира преку учеое пд далечина
Учениците кпи следат настава пд далечина се вклучуваат на часпт вп истптп време дпдека
наставникпт гп пдржува часпт сп учениците кпи следат настава сп физичкп присуствп.
НАСТАВА СП УЧЕОЕ ПД ДАЛЕЧИНА

Дпкплку епидемиплпшката спстпјба вп државата или вп пдредени регипни или ппштини се прпмени и се
забележува ппвтпрнп ширеое на вируспт на Кпвид 19, Владата пп преппрака на Кпмисијата за заразни
бплести, мпже да дпнесе пдлука наставата, заради заштита на здравјетп на учениците, за учениците пд
среднп пбразпвание да се спрпведе сп учеое пд далечина.
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При настава сп учеое на далечина, наставнипт час трае 35 минути час сп 5 минути приклучуваое, а
рабптнипт ден на ученикпт трае пд 3 дп 5 саати дневнп, вп зависнпст пд впзраста на учениците и пдмпр пд
10 (десет) минути пп секпј наставен час или активнпст.
Расппредпт на часпвите задплжителнп се пбјавува на веб-страната на училиштетп, на наципналната
платфпрма и се дпставува пп електрпнски пат дп Државнипт прпсветен инспектпрат.
Наставата сп учеое на далечина, наставниците ја реализираат пд училница вп училиштетп сп
кпристеое на наципналната платфпрма.
Директпрпт на училиштетп се грижи за целпсна ппкриенпст сп интернет кпнекција вп сите училници вп
училиштетп. Вп исклучителен случај кпга вп училиштетп нема дпбра интернет кпнекција и истата не мпже
да се пбезбеди, наставникпт часпвите мпже да ги пдржува и пд дпма, пп претхпднп дпбиена писмена
спгласнпст пд страна на директпрпт на училиштетп.
Предметнипт наставник на бараое на директпрпт му дпставува линк за приклучуваое на
електрпнската интерактивна платфпрма за учеое на далечина за да ја следи рабптата на наставникпт вп
текпт на наставнипт час.
При реализацијата на наставата пп стручните предмети, какп и практичната настава вп среднптп
стручнп пбразпвание пптребнп е да се ппчитуваат практичните спвети кпи се дел пд Наспките за
реализација
на
наставата
на
далечина
вп
стручнптп
пбразпвание
и
пбука.
(http://csoo.edu.mk/izvestuvanje/upatstvo-za-dalechsko-uchenje/) .
Начинпт на реализацијата на практичната пбука/практичнптп пбразпвание (УПР, феријалната практика
и практичната настава) е ппишан вп Наспките за реализација на практична пбука и учеое преку рабпта за
време на пандемија предизвикана пд кпрпнавируспт КОВИД-19 (http://www.csoo.edu.mk/).
Вп средните училишта вп кпи се реализира настава за уметничкп пбразпвание, сппртска гимназија или
сппртска академија, наставата пп ппштп пбразпвните предмети се реализира сп учеое пд далечина.
Вп Сппртската академија наставата пп стручните предмети ќе се реализира спгласнп прптпкплите
пдпбрени пд Владата на Република Северна Македпнија изгптвени пд академијата вп спрабптка сп
наципналните федерации пп сппдветнипт сппрт
Вп училиштата кпи имаат паралелки вп кпи се пдвива дуалнп пбразпвание, практичнипт дел пд
наставата, вп кпмпаниите, се пдвива сп физичкп присуствп на рабптнп местп, сп ппчитуваое на ппштите
прптпкпли за заштита и на прптпкплите на кпмпаниите каде се изведува практичната настава.
Феријалната практика и учеоетп преку рабпта кај рабптпдавач се реализира сп физичкп присуствп вп
кпмпанија/ рабптпдавач спгласнп Упатствптп за феријална практика дпнесенп пд страна на Центарпт за
стручнп пбразпвание и пбука.
Средните училишта вп кпи се реализира стручнп пбразпвание и пбука, практичната настава ја
реализираат сп физичкп присуствп на учениците вп училиштетп вп кабинети, училишни рабптилници,
лабпратприи и други ппсебни прпстприи за пваа намена.
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Средните стручни училишта за успешна реализација на феријалната практика и практичната настава, ги
ппчитуват сите безбеднпсни прптпкпли, какп и Прптпкплпт за ппстапуваое на средните училишта вп кпи се
реализира стручнп пбразпвание и пбука вп Република Северна Mакедпнија за спрпведуваое на
практичната настава сп физичкп присуствп на учениците вп учебната 2020/2021 гпдина, Општипт Прптпкпл
за превентивни мерки при реализација на учеое преку рабпта, феријалната практика, практична пбука и
вежби на учениците кај рабптпдавач, какп и Прптпкплите за превентивни мерки при реализација на учеое
преку рабпта, феријалната практика, практична пбука и вежби на учениците кај рабптпдавач вп сектпрпт
машинствп, сектпрпт земјпделие, рибарствп и ветерина, сектпрпт хемија и технплпгија и сектпрпт лични
услуги.
Стручните спрабптници вп училиштетп или пбразпвните асистенти кпи пбезбедуваат ппддршка на
учениците сп пппреченпст, прпдплжуваат сп ппддршката на пбразпвнипт прпцес на учениците вп
училиштетп или вп дпмпт на ученикпт и треба да бидат вп ппстпјана кпмуникација и кппрдинација сп
инклузивнипт тим вп училиштетп и рпдителите.
Образпвнипт асистент или стручните спрабптници пд училиштетп начинпт на ппддршката на
пбразпвнипт прпцес на ученикпт ја дпгпвара вп директна спрабптка сп рпдителпт/старателпт.
Училиштата кпи имаат асистивна технплпгија, ја ставаат на распплагаое на учениците кпи имаат
пптреба пд неа и вп дпмашни услпви.
Организираоетп на наставата преку учеое пд далечина мпже да се пднесува на пдреден перипд
(ппкратпк или ппдплг вп зависнпст пд епидемиплпшката спстпјба), па дури и дпкплку спстпјбата гп налага
тпа и вп текпт на целата наставна гпдина.
4. НАСТАВА СП КПМБИНИРАН МПДЕЛ - сп кпмбинираое на наставата сп физичкп присуствп и учеое
пд далечина вп групи
Дпкплку епидемиплпшката спстпјба вп државата или вп пдредени регипни или ппштини се прпмени и се
забележува ппвтпрнп ширеое на вируспт на Кпвид 19, Владата пп преппрака на Кпмисијата за заразни
бплести, мпже да дпнесе пдлука наставата, заради заштита на здравјетп на учениците, да се спрпведе сп
кпмбинираое на настава сп физичкп присуствп и сп учеое пд далечина вп групи.
Овпј мпдел на настава ппдразбира дека дел пд учениците ја следат наставата сп физичкп присуствп, а дел
сп учеое пд далечина, пднпснп наставата се реализира сп делеое на пдделениетп на две групи:
-

едната група наставата ја следи сп физичкп присуствп, а втпрата група преку учеое пд далечина.
Групите на ученици пп циклуси треба да бидат ппстпјани (непрпменливи)

Исклучпк пд правилптп:
-

Исклучпк пд правилптп ќе бидат пдредени категприи ученици сп хрпнични бплести, ученици кпи
имаат рпдители/старатели сп хрпнична бплест за кпи ќе се пвпзмпжи да следат настава пд
далечина или кпмбиниранп.

-

Мпжнпст за следеое настава пд далечина или кпмбиниранп мпже да биде пвпзмпжена и вп други
ситуации ппради немедицински причини, пп упатенп бараое на рпдителпт, за кпе ќе пдлучува
училиштетп.
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-

за учениците кпи се ппзитивни на Кпвид 19 или се вп сампизплација, наставата мпже да се
реализира преку учеое пд далечина
Учениците кпи следат настава пд далечина се вклучуваат на часпт вп истптп време дпдека
наставникпт гп пдржува часпт сп учениците кпи следат настава сп физичкп присуствп.

ППСТАПКА ЗА ПДПБРУВАОЕ НА НАСТАВА СП ФИЗИЧКП ПРИСУСТВП ЗА ПСНПВНИТЕ И СРЕДНИТЕ
УЧИЛИШТА ВП УСЛПВИ КПГА СЕ ВЛПШУВА ЕПИДЕМИЛПШКАТА СПСТПЈБА И НАСТАВАТА СЕ ПРЕФРЛА НА
НАСТАВА СП УЧЕОЕ ПД ДАЛЕЧИНА
Вп услпви кпга наставата се префрла вп настава сп учеое пд далечина ппштинскптп пснпвнп, пднпснп
среднптп училиште мпже да прпдплжи сп настава сп физичкп присуствп (за учениците пд петтп дп деветтп
пдделение, за учениците вп ппдрачните училишта вп кпмбинирани паралелки пд првп дп петтп пдделение
и за учениците пд среднп пбразпвание) дпкплку има дпбиенп Одлука за истптп пд Владата на Република
Северна Македпнија за минатата учебна 2020/2021 гпдина. Оваа пдлука училиштетп ја дпставува дп
пснпвачпт и наставата прпдплжува сп физичкп присуствп.
Државните училишта (пснпвните училишта сп ресурсен центар, пснпвните училишта сп ресурсен
центар и интернатскп сместуваое, пснпвните музички и балетски училишта, средните уметнички училишта,
сппртската академија, сппртска гимназија и средните училишта за ученици сп ппсебни пбразпвни пптреби),
чиј пснпвач е Владата, заради специфичната впспитнп-пбразпвна дејнпст кпја ја вршат, начинпт на
реализираое на наставата гп утврдуваат сп ппсебен План и Прптпкпл кпј е вп спгласнпст сп Прптпкплпт за
настава сп физичкп присуствп и гп дпставуваат дп Министерствптп, а наставата ја реализираат спгласнп сп
Одлуката пд Владата на Република Северна Македпнија кпја ја имаат дпбиенп за минатата учебна
2020/2021 гпдина.
РЕДПВНПСТ ВП НАСТАВАТА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВП ПСНПВНИТЕ И СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА КПИ СЛЕДАТ
НАСТАВА ПД ДАЛЕЧИНА
Дпкплку ученикпт кпј следи настава сп учеое на далечина не се вклучи на настава ппвеќе пд пет дена,
наставникпт сп стручната служба вп училиштетп реализира ппсета на ученикпт вп негпвипт дпм и
спрпведува разгпвпр сп рпдителпт за неппхпднпста пд задплжителнп и редпвнп следеое на наставата.
За извршената ппсета и разгпвпр сп рпдителпт/старателпт се спставува белешка.
За нередпвнп присуствп на наставата се применуваат педагпшките мерки утврдени вп Закпнпт за
пснпвнптп пбразпвание и Закпнпт за среднптп пбразпвание.
Ученикпт кпј не мпжел да биде пценет ппради птсуствп пд најмалку една третина пд фпндпт на
наставни часпви пд пдредени предмети, има правп да пплага пдделенски испит/ испит на гпдина пп
предметите пп кпи не е пценет, спгласнп Закпнпт за пснпвнптп пбразпвание/ закпнпт за среднптп
пбразпвание.

НАДЗПР ЗА ПРИМЕНАТА НА ПЛАНПТ И ПРПТПКПЛИТЕ
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Следеоетп на реализацијата на наставнипт прпцес спгласнп Планпт и Прптпкплите спгласнп трите
мпдела (сп физичкп присуствп на учениците, кпмбиниран мпдел и учеое пд далечина), гп врши Државнипт
прпсветен инспектпрат спгласнп свпите надлежнпсти преку редпвен и впнреден надзпр, а надзпр на
примената на Прптпкплите за пдржуваое на наставата сп физичкп присуствп и кпмбиниран мпдел на
настава вп учебната 2021/2022 гпдина вршат Државнипт прпсветен инспектпрат и Државнипт санитарен
инспектпрат спгласнп нивните надлежнпсти.
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