
ООУ "ХАСАН ПРИШТИНА" Чаир 

ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО ВО УСЛОВИ НА КОВИД-19  

 

С т р а н а  30 | 30 
 

и излезот на учениците, процесот на дезинфекција и престој за време на настава. Секое не 
почитување од страна на вработените се санкционира со соодветна дисциплинска мерка. 

-  За не почитувуање на Протоколот од вработениот, директорот е должен да ги преземе 
следните дисциплински мерки 

1.  Писмено да му се изрече предупредување на вработениот за не почитувањето на 
Протоколот, со наведување на јасната одредба која е прекршена. 

2.  Писмено му се изрекува усна опомена за непочитување на Протоколот, со 
наведување на јасната одредба која е прекршена. 

3.  Писмено му се изрекува писмена опомена за непочитување на Протоколот, со 
наведување на јасната одредба која е прекршена. 

4.  До 15% од последната исплатена месечна нето плата на вработениот вотраење 
од 1 до 6 месеци 

5.  Дисциплинска постапка за прекин на работниот однос 

-  Вработено лице кај кое при епидемиолошка анкета од страна на Институтот за јавно 
здравје се утврди дека се заразил со КОВИД-19 вирусот свесно прекршувајќи ги сите активни 
мерки и протоколи на Владата за заштита и притоа 

на ризик ги изложил учениците и вработените во училиштето, се соочува со најстроги мерки 
на санкционирање. 

-  Директорот на училиштето е должен да го предупреди и санкционира секој наставник кој 
онлајн наставата нема да ја води на висина на задачата и навремено. 

-  Најстрого ќе биде санкционирано секое лажно или не навремено известување за 
здравствената состојба на вработените. 

Мерки за непочитување на Протоколот од страна на родителите/старателите 

-  Родителот/старателот е должен да го запознае своето дете со правилата утврдени во 
овој Протокол. 

-  Училиштето нема да дозволи влез на ученик и за истиот ќе бидат евидентирани 
неоправдани изостаноци доколку родителот/старателот свесно и на негово барање инсистира 
неговото дете да не носи заштитна опрема за време на престојот во училиштето. 

-  Родителот/старателот е должен да дава точни и навремени информации за 
здравствената состојба на неговото дете. Секое давање лажни или ненавремени информации од 
страна на родителот/старателот за здравствената состојба на ученикот ќе биде санкционирано 
согласно законските прописи. 

-  Родителот/старателот е одговорен за здравјето на своето, но и на другите деца. Секој 
родител/старател кој при утврдена епидемиолошка анкета од страна на Институтот за јавно 
здравје се утврди дека се заразил, поради свесно не почитување на активните мерки за заштита 
од вирусот донесени од страна на Владата, при тоа ставајќи ги во ризик останатите ученици и 
вработени во училиштето ќе биде санкциониран согласно законските прописи. 
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