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ПРОТОКОЛ  ЗА ПРИЕМ НА ПРВАЧИЊА  ВО 

ООУ ,,КИРИЛ И МЕТОДИЈ“- СТАЈКОВЦИ 

 

Согласно Протоколот за постапување на основните училишта во Р С Македонија за 
учебната 2021/2022 година и Протоколот за однесување на вработените како и за заштита на 
учениците за време на пандемија, Ве известуваме дека приемот на првачиња на првиот 
училишен ден ќе се реализира на 01.09.2021 год.(среда) во 9:30 часот со почитување на 
потребните мерки за заштита од ширење на корона вирусот (КОВИД-19). 
 
❖ За влез во училиштето на учениците и родителите/старателите ќе се користи задниот 

влез од училиштето. 
 

❖ Влегувањето во училиштето ќе биде дозволено само со задолжително користење на 
заштитнa маскa и дезинфекција на рацете за сите  присутни при влез во училиштето. 
 

❖ При  влез ќе се изврши дезинфекција на рацете и ќе се мери телесна температура, 
потоа се упатуваат во затворениот училишниот двор. 
 

❖ За време на Свечениот прием задолжително е користење на заштитна маска и 
одржување на потребното растојание меѓу присутните. 
 

❖ Учениците заедно со одделенскиот наставник ќе се упатат кон својата училница, притоа 
не задржувајќи се по ходниците и  внимавајќи на меѓусебната дистанца. 

 
❖ Се со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу 

учениците задолжително сите ученици влегуваат еден по еден  на растојание од два 
метри. 

 
❖ За родителите/старателите кои ги придружуваат учениците задолжително е носење на 

маска/прекривка на лицето. 
 

❖ По приемот на првачињата се врши дезинфекција на рацете и се заминува дома без 
задржување во училиштето и училишниот двор. 
 

❖ Се забрануваат сите видови физички контакти за поздравување меѓу вработените во 
училиштето и меѓу учениците. 

 
❖ Училницата каде се врши приемот на првачиња се дезинфицира веднаш по нивното 

заминување од страна на лице кое е задолжено. 
 
Ве молиме во прилог на Вашето здравје да се придржувате на Протоколите за заштита. 

 

 

 

                                                                                 Директор 

м-р Анита Ангеловска 
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