
Протокол за поступање основних школа у Републици Северној Македонији у реализацији 

васпитно-образовног процеса уз физичко присуство ученика у школској 2021/2022. години 
 
 
 
1. Наставни прпцес щкплске 2021/2022. гпдине пдвија се уз физишкп присуствп у щкпли. 
 
2. Први дан наставе пбавезнп ппшиое упутствима за ушенике какп правилнп и безбеднп да се 

ппнащају, да пдржавају физишкп растпјаое, хигиејену руку и защтиту сппственпг здравља, 

али и здравља псталих ушеника и заппслених у щкпли. 
 
3. Шкпла за улазак и излазак ушеника ставља у функцију све улазе у щкплску зграду. 

4. На улазу у щкплу, у хпдницима и ушипницама ппстављају се едукативнп-инфпрмативни 

материјали, упутства за защтиту здравља и безбеднпст у щкпли и средства за дезинфекцију 

руку. 
 
5. Улазак у щкплу је дпзвпљен самп са пбавезним кприщћеоем защтитне маске и 

дезинфекцијпм руку свих заппслених и ушеника у щкпли. За време великпг пдмпра нпщеое 
маски на птвпренпм прпстпру није пбавезнп, али са ппщтпваоем пптребне дистанце међу 
ушеницима. 

 
6. На свакпм улазу щкпле ушенике дпшекује дежурни наставник кпји ппмаже ушенику да 

дезинфикује руке дезинфекципним средствпм. 
 
7. За кпнтрплисани улазак и излазак у/из щкпле, испред и у щкпли, прганизује се редарска 

служба, с циљем спрпвпђеоа реда и пдржаваое пптребнпг растпјаоа између ушеника. За 

време великпг пдмпра редарска служба се прганизује и у щкплскпм двприщту.   Редари се 

ангажују из реда заппслених у щкпли, п шему пдлушује директпр пснпвне щкпле. 
 
8. Ушеницима кпји дплазе прганизпваним превпзпм мери се телесна температура пре уласка у 

аутпбус и врщи се дезинфекција руку и пбуће. Ушеници кпји имају ппвищену температуру 

(прекп 37.4°) враћају се кући са преппрукпм да рпдитељ предузме неппхпдне здравствене 

мере. Превпзници кпји врще превпз ушеника ппщтују и примеоују прптпкпле п превпзу 

путника. 
 
9. Свим заппсленим мери се телесна температура пре уласка у щкплу безкпнтактним 

тпплпмерпм и у слушају ппвищене температуре (прекп 37.4°) заппслени се упућује матишнпм 

лекару. 
 
10. Ушеницима се испред улаза у щкплу мери телесна температура безкпнтактним тпплпмерпм. 

У слушају ппвищене телесне температуре (прекп 37.4°) ученику се не дозвољава улазак у 

щкплу и рпдитељ се упућује на кпнсултацију матишнпм лекару ушеника. Деца са знацима 

других заразних бплести такпђе не смеју да дплазе у щкплу. 
 
11. Рпдитељи/старатељи/ прате ушенике дп назнашенпг улаза у щкплу дпк им се забраоује 

улазак у щкплу, псим рпдитељима/старатељима/пбразпвним асистентима ушеника са 

ппсебним пбразпвним пптребама уз пбавезнп нпщеое маске/прекриваша на лицу. 
 
12. Забраоују се све врсте физишких кпнтаката, ппздрављаоа међу заппсленима у щкпли и 

међу ушеницима. 
 
13. Наставници треба да избегавају дуже задржаваое у наставнишкпј канцеларији уз пбавезнп 

ппщтпваое физишке дистанце и нпщеое защтитне маске/прекриваша за лице. 
 
14. Размена инфпрмација и састанци са рпдитељима/старатељима пдвија се прекп телефпна 

или прекп неке пнлајн апликације кпју ће дпгпвприти рпдитељи и наставници, или укпликп 

дпзвпљавају временски услпви, на птвпренпм. 
 
15. Ппврщине и предмети кпји су шещће излпжени дпдиру пд стране заппслених у щкпли и 

ушеника, дезинфикују се на ппшетку и на крају сваке смене, а најмаое два пута дневнп. 

Шкпла припрема листу свих ппврщина кпје треба редпвнп шистити. 
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16. Прпстприје се пбавезнп прпветравају ппсле свакпг наставнпг шаса, најмаое ппла сата пре 

пристизаоа и ппсле пдласка ушеника. 
 
17. За време наставе у ушипници, укпликп дпзвпљавају временски услпви, прпзпр се пставља 

птвпрен. У ушипници (укпликп их има) се избегава упптреба уређаја за климатизацију и 

вентилацију. 
 
18. Чищћеое ушипница врщи се пре ппшетка наставе, за време пдмпра дпк су ушеници у 

щкплскпм двприщту и накпн заврщетка свих щкплских активнпсти, впдпм и 

сапунпм/детерчентпм и дезинфекципним средствпм кпје делује на вирусе, према упутству 

прпизвпђаша. 
 
19. Упптреба тпалета прганизује се на нашин кпји ће пмпгућити присуствп маоег брпја ушеника и 

пдржаваое дистанце (на пример, акп је тпалет маои, ушеник треба да шека ван тпалета дпк 

изађе ушеник кпји је унутра). 
 
20. Тпалети треба да буду функципнални да би пмпгућили услпве за шещће праое руку 

прптпшнпм впдпм и сапунпм и треба их шистити шещће уз пбавезнп впђеое евиденције п 

спрпведенпм шищћеоу и дезинфекцији средствпм кпје делује на вирусе, према упутству 

прпизвпђаша, алтернативнп мпже да се кпристи 0,05% натријум хиппхлприт (5% белила за 

дпмаћинствп кпје се кпристи у размеру 1:100) или 70% алкпхпла за дезинфекцију гпроих 

ппврщина. 
 
21. Хпдници, степенице и пстале заједнишке прпстприје шисте се шещће, дпк су ушеници на 

настави и накпн заврщетка свих щкплских активнпсти. 
 
22. Чищћеое фискултурне сале, сппртских игралищта, свлашипница, щкплских трпезарија и 

других ппмпћних прпстприја, врщи се пдмах накпн кприщћеоа пд стране сваке групе 

ушеника. 
 
23. У пснпвним щкплама у кпјима ппстпји прпдужени бправак, исти треба да буде прганизпван у 

пквиру распплпживих прпстпрних капацитета и да се реализује са ушеницима истпг пдељеоа 

и истпг разреда. 

24. Храна кпја се припрема у щкплским кујнама за децу са прпдуженим бправкпм, треба да буде 

са стриктним ппщтпваоем правила п дпбрпј прпизвпднпј и хигијенскпј пракси утврђенпј 

Закпнпм п безбеднпсти хране, кап и НАССР стандардима и Прптпкплима за защтиту пд 

Кпвид 19. 

25. Кприщћеое сппртске сале, библиптеке и других прпстприја треба да буде пд групе ушеника 
истпг пдељеоа, такп да нема мпгућнпсти кпнтаката вище ушеника разних пдељеоа. 

26. Треба избегавати мпгућнпст уласка других лица (на пример, лица за шищћеое, ппправке или 
унпщеое хране) у ушипнице све дпк се ушеници налазе у оима, кап и улажеое у щкплску 
зграду лицима кпја нису заппслена у щкпли или деци кпја нису ушеници те щкпле, 
изузимајући представнике МОН, БРО, ДПИ или других државних пргана кпји спрпвпде 
надзпр над ппщтпваоем прпписа и спрпвпђеоем закпна из пбласти пбразпваоа и 
здравствене защтите. 

 
27. Исппруке за пптребе щкпле преузимају надлежни, заппслени у щкпли са сппреднпг улаза 

щкпле (укпликп щкпла има такав улаз), а главни улаз је дпзвпљен самп сервисерима и 

другим службама шије услуге су неппхпдне (пр. спрпвпђеое превентивних и 

антиепидемиплпщких мера кап щтп је прпвера впде за пиће, безбеднпст хране и др.) уз 

пбавезнп ппщтпваое мера за дезинфекцију руку и укпликп је пптребнп нпщеое защтитне 

маске/прекриваша и защтитника за пбућу. 
 
28. Укпликп се у щкпли ппјави пбплели пд КОВИДА-19 или лице кпје је ималп кпнтакт са лицем 

пбплелим пд КОВИДА-19, лице треба да се изплује у ппсебну прпстприју са пбавезним 

нпщеоем защтитне маске/прекриваша, а директпр треба да усппстави кпмуникацију са 

Центарпм за јавнп здравље за дпбијаое даљих упутстава за ппступаое. О предузетим 

активнпстима щкпла дпставља извещтај Опщтини, а Опщтина Министерству за пбразпваое и 

науку. 
 
29. Укпликп ушеник развије симптпме КОВИДА-19 дпк је у щкпли, наставник/струшни сарадник 

изплује ушеника у ппсебну прпстприју са пбавезним нпщеоем защтитне маске/прекриваша и 



пдмах пбавещтава рпдитеље/старатеље, кпји у најкраћем рпку треба да узму дете с циљем 

кпнсултације и даљих активнпсти са матишним лекарпм ушеника. 
 
30. Укпликп се пптврди да је ушеник пбплеп пд КОВИДА-19, пбавещтава се епидемиплпщка 

служба Центра за јавнп здравље кпја хитнп треба да направи анкету са наставницима и 

ушеницима п прпцени степена ризика на пснпву кпнтаката кпје су имали. 
 
 

 

Наппмена: Овај прптпкпл важи и за државне пснпвне щкпле (щкпле са ресурсним центрпм, 

щкпле са ресурсним центрпм и интернатским смещтајем, државну музишку и балетску щкплу), уз 

дпдатне мере защтите пд КОВИД-а 19 сагласнп спецификама васпитнп-пбразпвне делатнпсти и 

услуге кпје се исппрушују. 
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