
 
 
 
 
 
 

ПЛАН ЗА ПДРЖАВАОЕ НАСТАВЕ У ПСНПВНИМ И СРЕДОИМ ШКПЛАМА У ШКПЛСКПЈ 
2021/2022. ГПДИНИ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ППШТЕ ПДРЕДБЕ 
 

Одлука Министарства за пбразпваое и науку (МОН) п ппнпвнпм птвараоу щкпла у щкплскпј 
2021/2022. гпдини има у виду шиоеницу да је щкпла пд сущтинскпг знашаја за пбразпваое и благпстаое 
деце и ушеника. 
 

Дпнпщеоем пдлуке п ппнпвнпм птвараоу щкпла изврщена је ппщта прпцена ризика, при шему се 
имају у виду епидемиплпщки фактпри, степен вакцинације наставнпг кадра, пбразпвни систем, 
здравствени систем и капацитет јавнпг здравља, ангажман заједнице и државни капацитет за пдржаваое 
спцијалне и екпнпмске ппдрщке најраоивијих. 
 

План Министарства за пбразпваое и науку (МОН) за ппшетак щкплске 2021/2022. гпдине базира се на 
пптреби да се дпбије максимална кприст за ушенике, наставнике и заппслене у щкплама и щирпј заједници,  
а уједнп, какп не би дпщлп дп ппнпвнпг щиреоа КОВИДА-19 у нащпј земљи, имајући у виду да је једнп пд 
пснпвних шпвекпвих права ппред пбразпваоа и правп на здравље. 
 

Овај план пбјащоава кпраке кпје пснпвне и средое щкпле треба да предузму какп би пбезбедиле 
пптребне мере защтите и тиме смаоиле ризик пд щиреоа кпрпна вируса (КОВИД-19). 
 

План за пдржаваое наставе у щкплскпј 2021/2022. гпдини садржи и Прптпкпл пбезбеђиваоа пквира за 
щкпле п нашину ппшетка и наставку пбразпвнпг прпцеса у пснпвнпм и средоем пбразпваоу. У пвпм 
перипду щкпле ће требати да прилагпде услпве реализације наставе сагласнп Плану и Прптпкплу с циљем 
пбезбеђиваоа непметанпг васпитнп-пбразпвнпг прпцеса. 
 

Није мпгуће предвидети када ће се прпменити епидемиплпщка ситуација у земљи, или некпм регипну 
или ппщтини, па затп сви треба да будемп спремни за мпгућнпст прпмене нашина извпђеоа наставе и 
прелазак на мпдел кпји ће у пдређенпј ситуацији бити најприменљивији. 
 

За брзе прпмене треба сви да буду спремни, пд директпра, дп наставника и струшних служби, псталих 
заппслених у щкплама, кап и ушеника и оихпвих рпдитеља/старатеља, али и свих пних кпји дппринпсе 
ппмпћи и ппдрщци не самп реализацији планираних наставних шаспва, већ и у пмпгућаваоу квалитетнпг 
васпитаоа и пбразпваоа. 
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ПСНПВНП ПБРАЗПВАОЕ 
 

У пснпвним щкплама у щкплскпј 2021/2022. гпдини васпитнп-пбразпвни прпцес се реализује сагласнп 
Календару прганизације и рада щкпла, сагласнп Наставнпм плану за щкплску 2021/2022. гпдину, у 
ушипници са стандарднпм велишинпм. 
 

Настава у пснпвнпм пбразпваоу мпже да се реализује прекп три мпдела: 
 

1. уз физишкп присуствп ушеника у щкпли; 
 

2. ушеоем на даљину или 
 

3. кпмбинпваоем физишкпг присуства и ушеоа на даљину у групама 
 
 

 

1. НАСТАВА УЗ ФИЗИЧКП ПРИСУСТВП УЧЕНИКА 
 

Укпликп је епидемиплпшка ситуација у земљи стабилна, настава у пснпвним шкплама пдржава се 
уз физичкп присуствп ученика у шкплама с ппштпваоем Прптпкпла за наставу уз физичкп присуствп. 
 

Наставни шас траје 40 минута у настави уз физишкп присуствп 
 

Свака щкпла впди евиденцију, на дневнпј пснпви, п присуству наставника. 
 

Реализација наставе, птсуствп ушеника евидентира се у е-дневнику. 
 

Наставници у щкплу дплазе најмаое ппла сата пре ппшетка наставе и ушествују у прганизпваоу и 
спрпвпђеоу уласка ушеника сагласнп расппреду шаспва и Прптпкплу. 
 

Свака щкпла п дпласку и пдласку ушеника пдељеоа, п сменама, кприщћеоу великпг пдмпра, 
припрема расппред. 
 

Шкпле прилагпђавају и усаглащавају Кућни ред щкпле са Планпм и Прптпкплпм за наставу уз физишкп 
присуствп. 
 

За ушенике настава се реализује уз физишкп присуствп у прпстпријама щкпле, са максималним 
искприщћаваоем прпстпрних и кадрпвских капацитета у щкплама и пбавезнпм применпм свих защтитних 
епидемиплпщких мера утврђеним у Прптпкплу за наставу уз физишкп присуствп. 
 

Изузеци: 
 

- ушеника са хрпнишним бплестима, ушеници кпји имају рпдитеље/старатеље са хрпнишнпм бплещћу 
кпјима ће се пмпгућити да прате наставу на даљину или кпмбинпванп.  
 

- Мпгућнпст ппхађаоа наставе на даљину или у кпмбинацији мпже се пружити у другим ситуацијама 
из немедицинских разлпга, на захтјев рпдитеља, а п шему ће пдлушити щкпла. 

 
- за ушенике кпји су ппзитивни на Кпвид 19 или су у сампизплацији, настава мпже да се реализује 

ушеоем на даљину 
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Ушеници кпји прате наставу на даљину укљушују се на шас истпвременп када наставник пдржава шас 
са ушеницима кпји прате наставу уз физишкп присуствп. 

 

Ушенике нижих разреда пснпвнпг пбразпваоа треба шещће ппдсећати на мере защтите сагласнп Прптпкплу 
за наставу уз физишкп присуствп, с пбзирпм на шиоеницу да се тек уппзнају и увпде у ппщтпваое редпвних 
щкплских правила. Треба им нагласити да не треба да меоају свпје ствари (плпвке, гумице и сл.) сагласнп 
пкплнпстима и да другарствп мпгу да изразе на друге нашине кпји су прифатљиви у садащопј ситуацији, на 
пример прекп међуспбнпг ппдсећаоа да ппщтују правила защтите и правила у ушипници и другим 
пдгпварајућим креативним активнпстима прекп кпјих ће радити на развијаоу псећаја емпатије. 
 

 

Пдмпр за време наставе уз физичкп присуствп 
 

Мали пдмпр се кпристи у трајаоу пд 5 минута између шаспва и велики пдмпр у трајаоу пд 15 дп 20 
минута. За време пдмпра пбавезнп је ппщтпваое мера защтите сагласнп Прптпкплу за наставу уз физишкп 
присуствп, и пптребнп је да се смаои, кпликп гпд је мпгуће, физишки кпнтакт међу ушеницима. 
 

За време великпг пдмпра када су ушеници у щкплскпм двприщту, пбавезнп се спрпвпди шищћеое ушипница 
впдпм и сапунпм/детерчентпм и дезинфекципним средствпм кпје делује на вирусе према упутству 
прпизвпђаша и пбавезнп се прпветравају прпстприје. 

 

2. УЧЕОЕ ПУТЕМ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

 

Укпликп се епидемиплпщка ситуација у земљи или у пдређеним регипнима или ппщтинама прпмени и 
укпликп се примети ппнпвнп щиреое вируса Кпвид 19, Влада пп преппруци Кпмисије за заразне бплести, 
мпже да дпнесе пдлуку да се настава, у циљу защтите здравља ушеника, за ушенике пд петпг дп деветпг 
разреда спрпведе путем наставе на даљину. 
 

При ушеоу путем наставе на даљину, наставни шас траје 30 минута уз 5 минута прикљушиваоа. 

 

Наставу на даљину наставници реализују из ушипнице у щкпли кпристећи наципналну платфпрму. 

 

Директпр щкпле впди рашуна п пптпунпј ппкријенпсти интернет кпнекцијпм у свим ушипницама у 
щкпли. У изузетнпм слушају када у щкпли нема дпбре интернет кпнекције и иста не мпже да се пбезбеди, 
наставник мпже шаспве да пдржава и пд куће, пп претхпднп дпбијенпј писменпј сагласнпсти пд стране 
директпра щкпле. 

 

При настави на даљину радни дан ушеника траје пд 3 дп 5 сати дневнп, у зависнпсти пд узраста 
ушеника и пдмпр пд 10 (десет) минута ппсле свакпг наставнпг шаса или активнпсти. 

 

Самп щкпле кпје испуоавају услпве из Прптпкпла за наставу уз физишкп присуствп и Плана и имају 
дпбијену сагласнпст Владе да реализују наставу уз физишкп присуствп и за ушенике пд шетвртпг дп деветпг 
разреда за претхпдну щкплску 2020/2021. гпдину, настављају са наставпм уз физишкп присуствп. 
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Реализација наставе уз физишкп присуствп у щкпли за ушенике пд шетвртпг дп деветпг разреда, шији 
псниваш је Влада и кпја има дпбијену сагласнпст Владе за наставу уз физишкп присуствп за претхпдну 
щкплску 2020/2021. гпдину, наставља са наставпм уз физишкп присуствп. 
 

Оснпвне щкпле кпје имају кпмбинпвана пдељеоа пд првпг дп петпг разреда, мпгу да реализују 
наставу уз физишкп присуствп ушеника укпликп имају прпстпрних услпва, сагласнпст рпдитеља/старатеља, 
испуоавају услпве из Прптпкпла и имају дпбијену сагласнпст Владе за претхпдну щкплску 2020/2021. 
гпдину. 
 

Ушеници се у наставу уз физишкп присуствп укљушују уз сагласнпст рпдитеља/старатеља. 
 

У пснпвним балетским и музишким щкплама у кпјима се настава реализује за уметнишкп пбразпваое и 
пснпвне щкпле са ресурсним центрпм, збпг специфишне васпитнп-пбразпвне делатнпсти кпју врще, нашин 
реализације наставе утврђује се ппсебним Планпм и Прптпкплпм, а настава се реализује сагласнп Одлуци 
Владе Републике Северне Македпније кпју су дпбиле за прпщлу щкплску 2020/2021. гпдину. 
 

Струшни сарадници у щкпли или пбразпвни асистенти кпји пбезбеђују ппдрщку ушеницима са 
сметоама у развпју, настављају са ппдрщкпм пбразпвнпм прпцесу ушеника у щкпли или у дпму ушеника и 
треба да буду у сталнпј кпмуникацији и кппрдинацији са инклузивним тимпм у щкпли и са рпдитељима. 
 

Образпвни асистент или струшни сарадници из щкпле п нашину ппдрщке пбразпвнпм прпцесу ушеника 
дпгпвара се у директнпј сарадои са рпдитељем/старатељем. 
 

Шкпле кпје имају асистивну технплпгију стављају је на распплагаое ушеницима кпји имају пптребу за 
опм и у дпмаћим услпвима. 
 
 

 

3. КПМБИНПВАНИ МПДЕЛ НАСТАВЕ – кпмбинпваоем наставе уз физишкп присуствп и ушеоа на 
даљину у групама 

 

Укпликп се епидемиплпщка ситуација у земљи или у пдређеним регипнима или ппщтинама прпмени и 
примети ппнпвнп щиреое вируса Кпвид 19, Влада пп преппруци Кпмисије за заразне бплести, мпже да 
дпнесе пдлуку да се настава, с циљем защтите здравља ушеника, за ушенике пд петпг дп деветпг разреда 
спрпведе кпмбинпваоем наставе уз физишкп присуствп и ушеоа на даљину. 
 

Овај мпдел наставе ппдразумева да деп ушеника прати наставу уз физишкп присуствп, а деп ушеоем на 
даљину (ушеници пд првпг дп шетвртпг разреда, наставу прате у щкпли, дпк ушеници пд петпг дп деветпг 
разреда наставу прате делпм у щкпли, делпм на даљину). 
 

За ушенике пд првпг дп шетвртпг разреда настава се реализује уз физишкп присуствп у прпстпријама 
щкпле, уз максималнп искприщћаваое прпстпрних и кадрпвских капацитета у щкпли и уз пбавезну 
примену свих защтитних епидемиплпщких мера утврђених Прптпкплпм за наставу уз физишкп присуствп. 
 

За ушенике пд петпг дп деветпг разреда настава се реализује дељеоем пдељеоа на две групе: 
 

- једна група наставу прати уз физишкп присуствп, а друга група ушеоем на даљину. Групе ушеника пп 
циклусима треба да буду сталне (неменљиве) 
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Изузетак: 
 

- ушеника са хрпнишним бплестима, ушеници кпји имају рпдитеље/старатеље са хрпнишнпм бплещћу 
кпјима ће се пмпгућити да прате наставу на даљину или кпмбинпванп.  
 

- Мпгућнпст ппхађаоа наставе на даљину или у кпмбинацији мпже се пружити у другим ситуацијама 
из немедицинских разлпга, на захтјев рпдитеља, а п шему ће пдлушити щкпла. 

 
- за ушенике кпји су ппзитивни на Кпвид 19 или су у сампизплацији, настава мпже да се реализује 

прекп ушеое на даљину 
 

Ушеници кпји прате наставу на даљину укљушују се на шас истпвременп када наставник пдржава шас 
са ушеницима кпји прате наставу уз физишкп присуствп. 

 
 

 

Ученици кпји немају ИКТ /смартфпне или интернет при настави са учеоем на даљину или 
кпмбинпваним мпделпм 
 

За ушенике кпји немају приступ ИКТ или интернету, при настави на даљину щкпла мпже да прганизује 
наставу уз физишкп присуствп у щкпли, уз сагласнпст рпдитеља/старатеља и искљушује сагласнпст Владе. 
 

Укпликп се рпдитељи не слажу да се настава пдвија уз физишкп присуствп, щкпла мпже да пбезбеди ИТ 
уређај кпји се даје на кприщћеое или припрема щтампане материјале кпје преузимају рпдитељи у 
сарадои са наставникпм/разредним/пбразпвним асистентпм или праћеоем укативних емисија на МТВ. 
Ппред пвпга у интересу деце, щкпла у дпгпвпру са рпдитељима дпгпвара најбезбеднији нашин за даваое и 
преузимаое ИТ уређаја, щкплских материјала, дпмаћих задатака и псталих щкплских пбавеза ушеника.  
 
 

 

СРЕДОЕ ПБРАЗПВАОЕ 
 

У средоим щкплама щкплске 2021/2022. гпдине васпитнп-пбразпвни прпцес се реализује сагласнп 
Календару прганизације и рада щкпла, сагласнп наставним планпвима и прпграмима за щкплску 
2021/2022. гпдину, у ушипници са стандарднпм велишинпм. 
 

Настава у средоем пбразпваоу мпже да се реализује прекп три мпдела: 
 

1. уз физишкп присуствп ушеника у щкпли; 
 

2. ушеоем на даљину или 
 

3. кпмбинпваоем физишкпг присуства и ушеоа на даљину у групама 
 
 

 

Средое щкпле ппред редпвне наставе из ппщтепбразпвних предмета, прганизују и наставу из струшних 
предмета (за струшнп пбразпваое, уметнишкп пбразпваое, сппртску акдемију и сппртску гимназију), 
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индивидуалну наставу, практишну наставу у щкпли и у кпмпанији, ушеое прекп рада кпд ппслпдавца, 
феријалну праксу, уз физишкп присуствп сагласнп усвпјеним Прптпкплима. 
 
 

 

НАСТАВА УЗ ФИЗИЧКП ПРИСУСТВП УЧЕНИКА 

 

Укпликп епидемиплпшка ситуација у земљи буде стабилна, настава у средоим шкплама се пдржава 
уз физичкп присуствп ученика у шкплама уз ппштпваое Прптпкпла за наставу уз физичкп присуствп 
 
 

 

Средое щкпле сагласнп прпстпрним мпгућнпстима прганизују наставу у једнпј или две смене. 
 

Наставници у средоим щкплама дплазе у 7.00 сати за прву смену, пднпснп 13.00 сати за другу смену, 
какп би прганизпвали улазак ушеника сагласнп расппреду щкпле. 
 

Настава у првпј смени ппшиое у 7.30 сати, пднпснп у 13.30 сати у другпј смени. 
 
 

 

Трајаое наставнпг шаса је 45 минута. Ппсле свакпг наставнпг шасљ кпристи се мали пдмпр у трајаоу пд 5 
минута и велики пдмпр у трајаоу дп 20 минута. За време великпг пдмпра дпк су ушеници у щкплскпм 
двприщту, пбавезнп се спрпвпди шищћеое ушипница впдпм и сапунпм/детерчентпм и дезинфекципним 
средствпм кпје делује на вирусе према упутству прпизвпђаша и пбавезнп се прпветравају прпстприје. 
 

 

За ушенике настава се реализује уз физишкп присуствп у прпстпријама щкпле, уз максималнп 
искприщћаваое прпстпрних и кадрпвских капацитета щкпле и уз пбавезну примену свих защтитних 
епидемиплпщких мера утврђених Прптпкплпм за наставу уз физишкп присуствп. 
 

Свака щкпла впди евиденцију на дневнпј пснпви п присуству наставника и ушеника. 
 

Шкпле прилагпђавају и усаглащавају Кућни ред щкпле са Планпм и Прптпкплпм за наставу уз физишкп 
присуствп. 
 

Изузетак: 
 

- ушеника са хрпнишним бплестима, ушеници кпји имају рпдитеље/старатеље са хрпнишнпм бплещћу 
кпјима ће се пмпгућити да прате наставу на даљину или кпмбинпванп.  
 

- Мпгућнпст ппхађаоа наставе на даљину или у кпмбинацији мпже се пружити у другим ситуацијама 
из немедицинских разлпга, на захтјев рпдитеља, а п шему ће пдлушити щкпла. 

 
- за ушенике кпји су ппзитивни на Кпвид 19 или су у сампизплацији, настава мпже да се реализује 

прекп ушеоа на даљину 
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Ушеници кпји прате наставу на даљину укљушују се на шас истпвременп када наставник пдржава шас 
са ушеницима кпји прате наставу уз физишкп присуствп. 

 

УЧЕОЕ ПУТЕМ НАСТАВЕ НА ДАЉИНУ 

 

Укпликп се епидемиплпщка ситуација у земљи или у пдређеним регипнима или ппщтинама прпмени и 
примети ппнпвнп щиреое вируса Кпвид 19, Влада пп преппруци Кпмисије за заразне бплести, мпже да 
дпнесе пдлуку да се настава, с циљем защтите здравља ушеника, за ушенике средоег пбразпваоа спрпведе 
ушеоем на даљину. 
 

При настави путем ушеоа на даљину, наставни шас траје 35 минута са 5 минута прикљушиваоа, а радни 
дан ушеника траје пд 3 дп 5 сати, у зависнпсти пд узраста ушеника и пдмпр пд 10 (десет) минута ппсле 
свакпг наставнпг шаса или активнпсти. 
 

Расппред шаспва се пбавезнп пбјављује на веб-страни щкпле, на наципналнпј платфпрми и дпставља 
се електрпнским путем Државнпм прпсветнпм инспектпрату. 

 

Наставу путем ушеоа на даљину наставници реализују из ушипнице у щкпли, кприщћеоем наципналне 
платфпрме. 

 

Директпр щкпле брине п пптпунпј ппкријенпсти интернет кпнекцијпм свих ушипница у щкпли. У 
изузетнпм слушају када у щкпли не ппстпји дпбра интернет кпнекција и иста не мпже да се пбезбеди, 
наставник мпже шаспве да пдржава и пд куће, пп претхпднп дпбијенпј писменпј сагласнпсти пд стране 
директпра щкпле. 
 

Предметни наставник на захтев директпра дпставља линк за прикљушуваое на електрпнску 
интерактивну платфпрму за ушеое на даљину какп би се пратип рад наставника тпкпм наставнпг шаса. 
 

При реализацији наставе из струшних предмета, кап и практишне наставе у средоем струшнпм 
пбразпваоу треба да се ппщтују практишни савети кпји су деп Упутства за реализацију наставе на даљину у 
струшнпм пбразпваоу и пбуци. (http://csoo.edu.mk/izvestuvanje/upatstvo-za-dalechsko-uchenje/) . 
 

Нашин реализације практишне пбуке/практишнп пбразпваое (УПР, феријална пракса и практишна 
настава) је пписан у Упутствима за реализацију практишне пбуке и ушеоа крпз рад за време пандемије 
изазване кпрпнавируспм КОВИД-19 (http://www.csoo.edu.mk/). 
 

У средоим щкплама у кпјима се реализује настава за уметнишкп пбразпваое, сппртскпј гимназији или 
сппртскпј академији, настава из ппщтепбразпвних предмета реализује се ушеоем на даљину. 
 

У Сппртскпј академији настава из струшних предмета ће се реализпвати сагласнп прптпкплима 
пдпбреним пд Владе Републике Северне Македпније кпји су израђени пд академије у сарадои са 
наципналним федерацијама пдгпварајућег сппрта. 
 

У щкплама кпје имају пдељеоа у кпјима се пдвија дуалнп пбразпваое, практишни деп наставе, у 
кпмпанијама, пдвија се уз физишкп присуствп на раднпм месту, уз ппщтпваое ппщтих прптпкпла за защтиту 
и прптпкпла кпмпанија где се извпди практишна настава. 
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Феријална пракса и ушеое путем рада кпд ппслпдавца реализује се уз физишкп присуствп у кпмпанији/ 
кпд ппслпдавца сагласнп Упутству п феријалнпј пракси дпнетпј пд стране Центра за струшнп пбразпваое и 
пбуку. 

 

Средое щкпле у кпјима се реализује струшнп пбразпваое и пбука, практишну наставу реализују уз 
физишкп присуствп ушеника у щкпли у кабинетима, щкплским радипницама, лабпратпријама и другим 
ппсебним прпстпријама за пву намену. 

 

Средое струшне щкпле за успещну реализацију феријалне праксе и практишне наставе, ппщтују све 
безбеднпсне прптпкпле, кап и Прптпкпл п ппступаоу средоих щкпла у кпјима се реализује струшнп 
пбразпваое и пбука у Републици Севернпј Mакедпнији за спрпвпђеое практишне наставе уз физишкп 
присуствп ушеника щкплске 2020/2021. гпдине, Опщти Прптпкпл п превентивним мерама при реализацији 
ушеоа путем рада, феријалне праксе, практишне пбуке и вежбе ушеника кпд ппслпдавца, кап и Прптпкпла п 
превентивним мерама при реализацији ушеоа путем рада, феријалне праксе, практишне пбуке и вежби 
ушеника кпд ппслпдавца у сектпру мащинствп, сектпру земљпрадоа, рибарствп и ветерина, сектпру хемија 
и технплпгија и сектпру лишне услуге. 
 

Струшни сарадници у щкпли или пбразпвни асистенти кпји пбезбеђују ппдрщку ушеника са сметоама у 
развпју, настављају са ппдрщкпм пбразпвнпм прпцесу ушеника у щкпли или у дпму ушеника и треба да буду 
у сталнпј кпмуникацији и кппрдинацији са инклузивним тимпм у щкпли и рпдитељима. 
 

Образпвни асистент или струшни сарадници из щкпле нашин ппдрщке пбразпвнпм прпцесу ушеника 
дпгпварају у директнпј сарадои са рпдитељем/старатељем. 
 

Шкпле кпје имају асистивну технплпгију, стављају је на распплагаое ушеницима кпји имају пптребу за 
опм и у дпмаћим услпвима. 
 

Организпваое наставе прекп ушеоа на даљину мпже да се пднпси на пдређени перипд (краћи или 
дужи у зависнпсти пд епидемиплпщке ситуације), па шак и укпликп ситуација налаже тп и тпкпм целе 
наставне гпдине. 

 

4. КПМБИНПВАНИ МПДЕЛ НАСТАВЕ – кпмбинпваоем наставе уз физишкп присуствп и ушеое на 
даљину у групама 

 

Укпликп се епидемиплпщка ситуација у земљи или у пдређеним регипнима или ппщтинама прпмени и 
примети ппнпвнп щиреое вируса Кпвид 19, Влада пп преппруци Кпмисије за заразне бплести, мпже да 
дпнесе пдлуку да се настава, с циљем защтите здравља ушеника, спрпведе кпмбинпваоем наставе уз 
физишкп присуствп и ушеоем на даљину у групама. 
 
 

 

Овај мпдел наставе ппдразумева да деп ушеника наставу прати уз физишкп присуствп, а деп ушеоем на 
даљину, пднпснп настава се реализује дељеоем пдељеоа на две групе: 
 

- једна група наставу прати уз физишкп присуствп, а друга група путем ушеоа на даљину. Групе 
ушеника пп циклусима треба да буду сталне (непрпменљиве) 
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Изузетак: 
 

- ушеника са хрпнишним бплестима, ушеници кпји имају рпдитеље/старатеље са хрпнишнпм бплещћу 
кпјима ће се пмпгућити да прате наставу на даљину или кпмбинпванп.  
 

- Мпгућнпст ппхађаоа наставе на даљину или у кпмбинацији мпже се пружити у другим ситуацијама 
из немедицинских разлпга, на захтјев рпдитеља, а п шему ће пдлушити щкпла. 

 
- за ушенике кпји су ппзитивни на Кпвид 19 или су у сампизплацији, настава мпже да се реализује 

прекп ушеоа на даљину 
 
 

 Ушеници кпји прате наставу на даљину укљушују се на шас истпвременп када наставник пдржава 
шас са ушеницима кпји прате наставу уз физишкп присуствп. 
 

 

ППСТУПАК ПДПБРАВАОА НАСТАВЕ УЗ ФИЗИЧКП ПРИСУСТВП ЗА ПСНПВНЕ И СРЕДОЕ ШКПЛЕ У 
УСЛПВИМА КАДА СЕ ППГПРШАВА ЕПИДЕМИЛПШКА СИТУАЦИЈА И КАДА СЕ НАСТАВА ПРЕБАЦУЈЕ НА 
НАСТАВУ НА ДАЉИНУ 
 

У услпвима када се настава пребацује на ушеое на даљину ппщтинска пснпвна, пднпснп средоа щкпла 
мпже да прпдужи са наставпм уз физишкп присуствп (за ушенике пд петпг дп деветпг разреда, за ушенике у 
истуреним пдељеоима у кпмбинпваним пдељеоима пд првпг дп петпг разреда и за ушенике средоег 
пбразпваоа) укпликп има дпбијену Одлуку Владе Републике Северне Македпније за прпщлу щкплску 
2020/2021. гпдину. Ову пдлуку щкпла дпставља пснивашу и настава се наставља уз физишкп присуствп. 
 

Државне щкпле (пснпвне щкпле са ресурсним центрпм, пснпвне щкпле са ресурсним центрпм и 
интернатским смещтајем, пснпвне музишке и балетске щкпле, средое уметнишке щкпле, сппртска 
академија, сппртска гимназија и средое щкпле за ушенике са ппсебним пбразпвним пптребама), шији 
псниваш је Влада, збпг специфишне васпитнп-пбразпвне делатнпсти кпју врще, нашина реализпваоа наставе 
утврђују ппсебним Планпм и Прптпкплпм кпји је у сагласнпсти са Прптпкплпм за наставу уз физишкп 
присуствп и дпстављају Министарству, а наставу реализују сагласнп Одлуци Владе Републике Северне 
Македпније кпју су дпбили за прпщлу щкплску 2020/2021. гпдину. 
 

РЕДПВНПСТ У НАСТАВИ ЗА УЧЕНИКЕ У ПСНПВНИМ И СРЕДОИМ ШКПЛАМА КПЈИ ПРАТЕ НАСТАВУ НА 
ДАЉИНУ 

 

Укпликп се ушеник кпји следи наставу путем ушеоа на даљину не укљуши на наставу вище пд пет дана, 
наставник са струшнпм службпм у щкпли реализује ппсету ушенику у оегпвпм дпму и спрпвпди разгпвпр са 
рпдитељем п неппхпднпсти пбавезнпг и редпвнпг праћеоа наставе. 
 

О изврщенпј ппсети и разгпвпру са рпдитељем/старатељем саставља се записник. 

 

За нередпвнп присуствп настави примеоују се педагпщке мере утврђене Закпнпм п пснпвнпм 
пбразпваоу и Закпнпм п средоем пбразпваоу. 
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Ушеник кпји није мпгап бити пцеоен збпг птсуства пд најмаое једне трећине фпнда наставних шаспва 
из пдређених предмета, има правп да пплаже разредни испит/ испит гпдине из предмета из кпјих није 
пцеоен, сагласнп Закпну п пснпвнпм пбразпваоу/Закпну п средоем пбразпваоу. 
 
 

 

НАДЗПР ЗА ПРИМЕНУ ПЛАНА И ПРПТПКПЛА 

 

Праћеое реализације наставнпг прпцеса сагласнп Плану и Прптпкплима сагласнп трима мпделима (уз 
физишкп присуствп ушеника, кпмбинпвани мпдел и ушеое на даљину), врщи Државни прпсветни 
инспектпрат сагласнп свпјим надлежнпстима путем редпвнпг и ванреднпг надзпра, а надзпр над 
применпм Прптпкпла за пдржаваое наставе уз физишкп присуствп и кпмбинпвани мпдел наставе у 
щкплскпј 2021/2022. гпдини врще Државни прпсветни инспектпрат и Државни санитарни инспектпрат 
сагласнп свпјим надлежнпстима. 
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