Република Северна Македонија
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ
„Јохан Хајнрих Песталоци“ - Скопје
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА
НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
ВО УСПОВИ НА ЕПИДЕМИЈА СО КОВИД-19

Оперативниот план за работа и одржување на наставата во ООУ „Јохан Хајнрих
Песталоци“ е изготвен согласност одлуката од МОН, Календарот за организација и работа
на училиштата, според скратената Програма и Наставниот план за учебната 2020/2021
година подготвена од БРО и Протокол за настава со физичко присуство на учениците и со
учење на далечина.
Овој Оперативен план ќе се применува во учебната 2020/2021 година во зависност
од актуелната епидемиолошка ситуација како и од актуелните препораки и мерки на
надлежните институции заради обезбедување и заштита на здравјето на учениците и
вработените, да се намали ризикот од ширење на заразни болести и корона вирусот
(КОВИД-19) и да се обезбеди непречен воспитно-образовен процес. Планот претставува
рамка за начинот на започнување и продолжување на образовниот процес во Училиштето.
Доколку актуелната епидемиолошка ситуација биде поволна и се обезбедат
потребните услови, Училиштето ќе ја разгледа можноста и потребата од вклучување на
учениците од вториот и третиот период во настава со физичко присуство. Училиштето ќе
поднесе барање за настава со физичко присуство за учениците од шесто односно од
четврто до деветто одделение со образложение за исполнетоста на условите и
критериумите од Планот и Протоколот до основачот и најдоцна до 10-ти во тековниот
месец го проследува до Комисијата формирана од Влада за разгледување на поднесени
барања за организирање настава со физичко присуство.

1.

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА РАБОТА ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

 Воспитно-образовната работа во учебната 2020/2021 година се планира преку
оргазнизирање настава со физичко присуство на учениците и/или со учење на далечина.
 Се изготвува распоред за пристигнувањето, за заминувањето на паралелките во и од
Училиштето, за користењето на големиот одмор, за смените како и за учење од
далечина.
 Наставниот час трае 30 минути во наставата со физичко присуство или 30 минути час
со 5 минути приклучување за наставата со учење на далечина.
 Доколку се создадат услови за настава со физичко присуство и за учениците од четврто
до деветто одделение, наставата ќе се организира во смени и тоа:
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- во прва смена со вклучување на учениците од прво до петто одделение:
- во втората смена со вклучување на учениците од шесто до деветто одделение.


Наставните часови по одредени наставни предмети ќе се спојуваат во блок часови, со
присуство на еден предметен наставник, со цел да се оптимизира престојот на
наставникот и учениците во просторијата (на пр. предметните наставници во одделенска
настава.).



Се води евиденција за присуство на наставниците на дневна основа.



Во дневникот на паралелката и во Е-дневник се евидентира реализацијата на наставата,
отсуствата на учениците и останато.



Наставниците во Училиштето доаѓаат најмалку половина час пред отпочнување на
наставата и учествуваат во организирањето и спроведувањето на учениците согласно
распоредот на часови и Протоколот.



Куќниот ред на Училиштето ќе се прилагоди и усогласи според Планот и Протоколот за
настава со физичко присуство.

1.1 Настава за учениците од првиот период на основното образование (од прво до
трето одделение)



За учениците од прво до трето одделение наставата се реализира со физичко присуство
преку непосредна воспитно-образован работа.



Се применуваат сите заштитни епидемиолошки мерки утврдени во Протоколот за
настава со физичко присуство и со согласност од родителите/старателите на учениците.



Учениците ја следат наставата претпладне, секој ден.



Секоја паралелка каде бројот на ученици е над 20, паралелката се дели на две групи и
наставникот/наставниците ја реализира наставата во смени со двете групи поединечно.



Паралелка се дели на група А и група Б (нпр. 1-1-А и 1-1-Б) за секоја група да има
помалку од 20 ученика. Поделбата на паралелките ја врши одделенскиот раководител
според азбучниот ред во Дневникот на паралелката и ги информира родителите.



Учениците од една паралелка престојуваат во една училница.



Часот трае 30 минути.



Одморот трае 5 минути (мал одмор) и 20 минути (голем одмор)



Паузата помеѓу две смени, менување на групи А и Б, трае 30 минути.
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Родителот/старателот кој сака неговото дете наставата да ја следи со учење од
далечина, поднесува Изјава до Училиштето дека ученикот ќе следи настава со учење
од далечина и ќе биде редовно присутно на наставата согласно распоредот на часови
на паралелката.



Во паралелките во кои има ученици кои следат настава со учење на далечина,
наставникот согласно условите, можностите и специфичностите на наставната единица
во рамките на одреден наставен предмет може:
- додека го држи часот да ги вклучи и учениците кои следат настава од далечина;
- да го сними реализираниот наставен час и да го испрати на учениците кои следат
настава од далечина;
- да одржи час само за учениците кои следат настава од далечина;
- да изготви печатен материјал или да испрати материјал во дигитална форма до
родителот.



Табеларен приказ на часовите за ученици од прво одделение (паралелки 1,2,3,4)
ГРУПА А
времетраење
8:00 – 8:30
8:35 – 9:05
20 минути
9:25 – 9:55
10:00 – 10:30
10:35 – 11:05
ГРУПА Б
ДЕЗИНФЕКЦИЈА
1.
11:35 – 12:05
2.
12:10 – 12:40
ГОЛЕМ ОДМОР
20 минути
3.
12:45 – 13:15
4.
13:20 – 13:50
5.
13:55 – 14:25
час
1.
2.
ГОЛЕМ ОДМОР
3.
4.
5.
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Табеларен приказ на часовите за ученици од второ одделение (паралелки 1,2,3)
ГРУПА А
времетраење
8:00 – 8:30
8:35 – 9:05
9:10 – 9:40
20 минути
10:00 – 10:30
10:35 – 11:05
11:10 – 11:40
ГРУПА Б
ДЕЗИНФЕКЦИЈА
1
12:10 – 12:40
2
12:45 – 13:15
3
13:20 – 13:50
ГОЛЕМ ОДМОР
20 минути
4
14:10 – 14:40
5
14:45 – 15:15
6
15:20 – 15:50
час
1
2
3
ГОЛЕМ ОДМОР
4
5
6



Табеларен приказ на часовите за ученици од трето одделение (паралелки 1,2,3,4)
ГРУПА А
времетраење
8:15 – 8:45
8:50 – 9:20
9:25 – 9:55
20 минути
10:15 – 10:45
10:50 – 11:20
11:25 – 11:55
ГРУПА Б
ДЕЗИНФЕКЦИЈА
1
12:25 – 12:55
2
13:00 – 13:30
3
13:35 – 14:05
ГОЛЕМ ОДМОР
20 минути
4
14:25 – 14:55
5
15:00 – 15:30
6
15:35 – 16:05
час
1
2
3
ГОЛЕМ ОДМОР
4
5
6
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1.1.1 Проверка (валидација) на знаењата


Проверката (валидацијата) на знаењата, напредокот, ангажираноста и оценувањето на
учениците се реализира во текот на воспитно-образовната работа, во склад со
прописите со кои се утврдува оценувањето на учениците во основното образование.



Проверката (валидацијата) на знаењата се реализира со физичко присуство во
Училиштето, на секое тримесечје по однапред утврден распоред и според Упатство за
спроведување на проверката на знаењата на учениците подготвено од Бирото за развој
на образованието и Центарот за стручно образование.

1.2


Настава за учениците од вториот и третиот период (од четврто до деветто одд.)
Наставата за учениците од четврто до деветто одделение во Училиштето се реализира
со учење на далечина и/или со физичко присуство.

1.2.1 Учење на далечина


Наставата со учење на далечина, наставниците ја реализираат од училница во
училиштето со користење на националната платформа која овозможува двонасочна
интеракција и комуникација на наставникот и ученикот.



Преку националната платформа се формираат е-Училници и секоја е-Училница е
поврзана со соодветен наставник и ученици.



Преку националната платформа може да се следат активностите на наставниците и
учениците.

1.2.2 Настава со физичко присуство


Училиштето може да достави барање за согласност да реализира настава со физичко
присуство и за учениците од шесто одделение односно за учениците од четврто до
деветто одделение (План точка 6).



Учениците во наставата со физичко присуство се вклучуваат со согласност од
родителот/ старателот.



Доколку родителот/старателот не сака неговото дете наставата да ја следи со физичко
присуство, поднесува Изјава до Училиштето дека ученикот ќе следи настава со учење
од далечина и ќе биде редовно присутно на наставата од далечина, согласно
распоредот на часови на паралелката.
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За учениците кои следат настава со учење на далечина, наставникот согласно условите,
можностите и специфичностите на наставната единица во рамките на одреден наставен
предмет може:
- додека го држи часот да ги вклучи и учениците кои следат настава од далечина;
- да го сними реализираниот наставен час и да го испрати на учениците кои следат
настава од далечина;
- да одржи час само за учениците кои следат настава од далечина;
- да изготви печатен материјал или да испрати материјал во дигитална форма до
родителот.



Табеларен приказ на часовите за ученици од шесто одделение
ГРУПА А
час
времетраење
1
8:00 – 8:30
2
8:35 – 9:05
3
9:10 – 9:40
ГОЛЕМ ОДМОР
20 минути
4
10:00 – 10:30
5
10:35 – 11:05
6
11:35 – 12:05
7
12:10 – 12:40
ГРУПА Б
ДЕЗИНФЕКЦИЈА
1
13:10 – 13:40
2
13:45 – 14:15
3
14:20 – 14:50
ГОЛЕМ ОДМОР
20 минути
4
15:10 – 15:40
5
15:45 – 16:15
6
16:20 – 16:50
7
16:55 – 17:25

1.3

Ученици со попреченост



Учениците од прво до трето одделение се вклучени во наставата на Училиштето, им се
обезбедува поддршка од страна на наставниците и стручните соработници (психолог,
педагог, дефектолог, образовен или личен асистент) односно од инклузивниот тим.



Инклузивниот тим изработува ИОП за секој ученик.
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Родителите/старателите на овие ученици имаат право да одлучат дали нивните деца ќе
следат настава со физичко присуство или ќе следат настава со учење од далечина – од
дома.



Образовниот или личниот асистент на ученикот продолжува со поддршката на
образовниот процес на ученикот во Училиштето или во домот на ученикот и треба да
биде во постојана комуникација и координација со инклузивниот тим во Училиштето и со
родителите.



Образовниот или личниот асистент поддршката на образовниот процес на ученикот ја
договара во директна соработка со родителот/старателот.



Образовниот или личниот асистент кој се вклучува во паралелката, се придржува на
Протоколот за настава со физичко присуство, поттикнува физичка дистанца помеѓу
ученик-ученик и наставник-ученик и помага во одржување на хигиената на ученикот.

1.3.1

Ученици со хронични, ретки болести и/или други болести



Ученикот кој има потврда од матичен лекар/педијатар дека поради својата здравствена
состојба не треба да посетува настава со физичко присуство следи настава со учење од
далечина.



Родителот/старателот до Училиштетодоставува медицинска документација и потврда
од матичен лекар.

2.

НАЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ЗА УЧЕЊЕ НА ДАЛЕЧИНА



За учениците кои ќе се приклучуваат на настава на далечина, наставниците ја
употребуваат националната платформа за учење на далечина која овозможува
двонасочна интеракција и комуникација на наставникот и ученикот.



Во текот на учебната година се поддржува соработка помеѓу наставниците за меѓусебно
споделување на материјали и задачи. Ќе споделуваат и ќе се користат снимени видео
лекции согладно Наставната прикачени на националната платформа или ЕДУИНО.



Националната платформа за учење на далечина е организирана во форма на еУчилница. Секоја е-Училница е поврзана со соодветен наставник и ученици.



Наставникот може да:
- поставува содржини (документи, презентации)
- поврзува надворешни содржини од ЕДУИНО
- испраќа соопштенија до учениците
- врши двонасочна комуникација со користење на форуми
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- дефинира активности кои треба да ги сработат учениците
- дава повратни информации на испратените домашни задачи од учениците
- одржува онлајн настава преку Microsoft Teams
- креира и одржува тестови
- креира е-Лекции


3.

Националната платформа ќе овозможи детално следење на активностите на
наставниците и учениците, по што ќе може да се изработат извештаи.

ПРОВЕРКА (ВАЛИДАЦИЈА) НА ЗНАЕЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ



Проверката (валидацијата) на знаењата се реализира со физичко присуство во
Училиштето, на секое тримесечје по однапред утврден распоред на паралелки, број на
ученици во паралелка и времетраење на проверката, според Упатство за спроведување
на проверката на знаењата на учениците подготвено од Бирото за развој на
образованието и Центарот за стручно образование.



Училиштето изготвува распоред за проверка на знаењата на учениците најдоцна две
недели пред предвидените термини и истиот го објавува на веб страната на Училиштето
и на националната платформа за учење на далечина.



По завршување на процесот на проверка на знаењата на учениците, класниот
раководител по електронски пат го известува родителот за постигнатиот успех на
неговото дете, утврден на Одделенски и Наставнички совет.



Доколку ученикот кој следи настава со учење на далечина не се вклучи на настава
повеќе од пет дена, наставникот со стручната служба во Училиштето спроведува
разговор со родителот за неопходноста од задолжително и редовно следење на
наставата.



За извршениот разговор со родителот/старателот се составува белешка.



За нередовно присуство на наставата се применуваат педагошки мерки утврдени во
ЗОО.



Ученикот кој не можел да биде оценет поради отсуство од најмалку една третина од
фондот на наставни часови од одреден предмет, има право да полага одделенски испит
по предметите по кои не е оценет, согласно ЗОО.

Директор,
Катерина Атанасова
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