
 

Врз основа на член 113 од Законот за основно образование (Службен весник на РСМ бр. 161/2019), а согласно 
одлуката на ОУ бр. __________ од 10.09.20120 год. директорот на ООУ “Хасан Приштина“ Чаир-Скопје, на ден 
15.09.2020 година го донесе следниот: 

 

ПРАВИЛНИК ЗА КУЌЕН РЕД 

 за време на КОВИД- 19 

 

Куќниот ред на ОOУ,,Хасан Приштина“ ги опфаќа одредбите што го регулираат времето на доаѓање 
на учениците во училиштето, траењето на наставните часови и одморите, должностите на дежурните 
наставници, работното време на наставниците, стручната служба и административно-техничкиот 
персонал, ликот на ученикот и отсуствувањето на учениците од наставата и останати одредби што 
обезбедуваат услови за работа и дисциплина во училиштето според предвидените за превенција на 
КОВИД- 19. 

1. Наставниот процес во училиштето се одвива од 07:00 часот до 20:00 часот. 

2. Главниот влез на училишната зграда го користат наставниците и учениците со изготвен 
распоред за влез-излез со различно време на влегување и излегување на учениците за секое 
одделение. При влез во училишната зграда, во дворот, дежурните лица мерат температура 
со безконтактен термометар на наставници и ученици  

Главниот влез на училишната зграда можат да го  користат родителите и надворешните лица 
со претходна најава и дозвола придржувајќи се според дадените  протоколи. 

3. Главната врата од дворот ќе биде отворена само за време на одморите и истата ќе остане 
затворена за време на наставата. 

4. Учениците доаѓаат во училиштето 15 минути пред започнувањето на првиот час.  

На влезот на училиштето е поставен сунѓер натопен со дезинфекциски раствор за 
дезинфекција на чевли и дезинфекција на рацете. 

На сите ученици им се мери телесна температура пред влезот на училиштето со 
безконтактен топломер и во случај на зголемена температура(над 37.4) не се дозволува влез 
на ученикот во училиште, родителот се упатува на консултација кај матичниот лекар на 
ученикот. Децата со знаци на други заразни болести исто така не смеат да доаѓаат на 
училиште. 

- Во сите ходници, училници, канцеларии, помошни простории и тоалети е поставено 
средство/гел за дезинфекција на раце; 

- За време на одморот сите ученици задолжително ги напуштаат училниците и се врши нивна 
дезинфекција и се проветрува просторијата; 


