
ООУ„ДИМИТАР МИЛАДИНОВ“ 

Центар ,Скопје 

 

 

НАСТАВАТА ВО  УЧЕБНАТА 2021/22 ГОДИНА  ЗАПОЧНУВА НА 1 СЕПТЕМВРИ, 

СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО. 

НАСТАВАТА СЕ ПЛАНИРА И ОРГАНИЗИРА ВО СОГЛАСНОСТ СО 

ДОСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ОД МОН : План за одржување на наставата во 

основните и средните училишта во учебната 2021/22 година и  Протокол за 

постапување на основните училишта за реализација на воспитно-образовниот 

процес со физичко присуство на учениците во учебната 2021/22 година. 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС 

 

 Наставата за учениците од 1-9 одделение започнува во 8.00 часот 

 

 Учениците  влегуваат/излегуваат  во/од  училиште според следниов 

распоред:  

 

Време на 
влегување 

 

Главен влез/излез Влез/излез кај 
базен 

Нов влез/излез 

7.40  
 

4а, 4б, 4в, 5а, 6в 3б, 5б, 5в, 6а 7а,7б,7в,8а.8б 

7.50 
 

1а, 1б, 1в, 2а, 6г 2б, 2в, 3а. 6б 8в,9а,9б,9в 

 

 За учениците од 1- 4 одделение е организиран  продолжен престој од 8.00 
до 16.00 часот ( наставата реализирана од два одделенски раководители за 
секоја паралелка трае до 15.00 часот со згрижување на учениците во 
паралелката до 16.00 часот);  

 За учениците во 5 одделение , каде наставата во паралелка ја реализира 
еден одделенски раководител , согласно Протоколот, училиштето нема 
можност да организира продолжен престој  за ученици од различни 
паралелки; 
 

 За секоја паралелка од 6-9 одделение одредена е училница во која 
учениците  ќе ја следат наставата ( нема кабинетска настава, освен по 



предметите информатика, техничко образование,ликовно образование и 
физика) 

 Временски распоред на часовите: 

1 час  8.00 – 8.40 

2 час 8.45 – 9.25 

голем одмор   20 минути 

3 час 9.45 –  10.25 

4 час 10.30 – 11.10 

5 час 11.15 – 11.55 

6 час 12.00 – 12.40 

7час 12.45 – 13.25 

8 час 13.30 – 14.10 

9 час 14.15 – 14.55 

 

КУЌЕН РЕД 

 

за реализација на наставата со физичко присуство во училиштето 

 

✓ Наставата почнува во 8.00 часот 

✓ Учениците треба да се придржуваат до распоредот за времето и 

местото на влез / излез од училиштето 

✓ Учениците кои задоцниле треба да влезат во училиште и  да се 

вклучат во наставата 

✓ При влез во училиштето да се почитуваат пропишаните мерки за 

заштита (маски, дезинфекција, мерење на температура) 

✓ Дежурните лица ги пречекуваат учениците, им мерат температура, им 

помагаат при дезинфицирање,ги упатуваат кон училниците и се 

грижат за одржување на редот за време на одморите во училиштето 

и училишниот двор. 

✓ Родителот  го придружува своето дете до назначениот влез; 

Забрането е влегување на родителите во училиштето, освен за 

родителите/старателите на учениците со посебни образовни потреби  

✓ По завршување на часовите  и воннаставните активности учениците 

треба да си заминат од училиштето и училишниот двор 

 

 

Директор 

Марија Варсамис Симоновска 

_________________________ 


