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ПРОТОКОЛ ЗА РАБОТА, ДЕЈСТВУВАЊЕ И ОДНЕСУВАЊЕ НА

РАБОТНО МЕСТО ВО УСЛОВИ НА ПАНДЕМИЈА ВО ОДНОС НА

РАСПОРЕД, РАСТОЈАНИЕ ВО РАБОТНИТЕ ПРОСТОРИИ И

НОСЕЊЕ ЛИЧНА ЗАШТИТА

Врз основа на уредбите од Владата училиштето го спроведува следниот

протокол:

• На влезот од училиштето задолжително се поставува средство за

дезинфекција на обувките и рацете

• При влегување во училиштето на секој вработен задол жително се мери

телесната температура со дигитален термометар

• На влезот од училиштето се поставува едукативно – информативни

материјали за почитување на заштитните превентивни мерки: носење

заштитни маски, одржување на физичко растојание, редовно

дезинфицирање на рацете, правилна респираторна хигиена

• Во училиштето е потребно редовно и зачестено одржување на хигиената

на тоалетите со задолжително водење на евиденција за спроведеното

чистење и употреба на дезинфекциони средства кои делуваат на вируси

според упатство од производителот, алтернативно  може да се користи

0,05 % натриум хипохлорид (5% белило за домаќинство кое се користи

во размер 1:1000) или 70% алкохол за дезинфекција за горни површини.

• Задолжително се поставува средство за дезинфекција на рацете во

секоја просторија на училиштето

• Во текот на работното време задолжително носење на заштитна маска и

ракавици
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• Да се почитуваат општите мерки за повисоко ниво на лична и општа

хигиена (зачестено миење на раце или употреба на дезинфекционо

средство за раце на база на алкохол) .

• Се забранува групирање на прис утните во училиштето.

• Да се почитува најмалку 2 метри оддалеченост меѓу присутните во

просторијата

• Во наставничка канцеларија се влегува по потреба и во една просторија

може да присуствуваат најмногу 3 лица.

• Почесто проветрување на просториите во училиштето

• Пред и по завршување на работното време, просториите да се исчистат
и да се дезинфицира подот и останатите површини со средство кое
делува на вируси според упатство од производителот
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Набавки На Нови иТ уреди 
за учеНициТе и НасТавНициТе

Градоначалникот и неговиот тим во посета 
на ООУ „Кирил и Методиј“ за лично да 

ги достават електронските уреди за нашите 
ученици. Огромна благодарност за грижата, 
посветеноста и излегувањето во пресрет на 
потребите на училиштата за обезбедување 
квалитетна настава. Донирани се и нагледни 
средства, кои ќе бидат од корист за наставата 
по природна група предмети.

Тимот во ООУ “Кирил и Методиј” успешно, 
според насоките и протоколите, ја спроведе 
хуманитарната акција за донација на елек
трон ски уреди за учениците кои имаат пот
реба. Од денес сите наши ученици ќе имаат 
можност да ја следат наставата на далечина.
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Од 1-3 одд со физичко присуство, останатите со онлајн настава 
со употреба на националната платформа и апликацијата Teams

СОЦИЈАЛНА
ИНКЛУЗИЈА

+
 МЕЃУВРСНИЧКА
ПОДДРШКА

=
МЕНТАЛНО
ЗДРАВЈЕ

ЕЛЕНА ТЕМЕЛКОСКА ПСИХОЛОГЕЛЕНА ТЕМЕЛКОСКА ПСИХОЛОГ
АНА ТАСЕВСКА ДЕФЕКТОЛОГАНА ТАСЕВСКА ДЕФЕКТОЛОГ
УЧЕНИЦИ ОД VIII-1УЧЕНИЦИ ОД VIII-1

ООУ Кирил и Методи Стаковци

ЗАТОА ШТО СЕ
ГРИЖИМЕ ЗА
НАШИТЕ УЧЕНИЦИ

Ментално здравеСоциалната
инклузиа е клучна
за промовирање на
менталното здраве
и минимизирање на

попреченоста
поврзана со

ментални болести.

Социална
инклузиа

Неограничен пристап

Намалена анксиозност

Двонасочна

Флексибилност   
Обезбедување

Социализациа

Социалната инклузиа е
важна „детерминанта на
здравето“ - без инлузиа, 

 луѓето имаат поголема
вероатност за нарушено
здраве (вклучително и
лошо ментално здраве),
осаменост, изолациа и

слаба самопочит. 

Препораки за социална
инклузиа

      

до технологиа     

или други проблеми со
менталното здраве

комуникациа

корисни ресурси

Ширењето на Covid-19
предизвика брони

реакции, вклучуваќи
страв, вознемиреност,

неможност за
фокусирање и
зголемена

загриженост околу
здравето и

безбедноста. За време
на

овие неизвесни
времиња, потребата за

стабилно, мирно,
инклузивно водство е

наважна.

Менталното здраве а
вклучува нашата
емоционална,

психолошка и социална
благосостоба. Влиае на
тоа како размислуваме,

чувствуваме и
постапуваме. Исто така,
помага да се утврди како

се справуваме со
стресот,  се поврзуваме
со другите и правиме

здрав избор.
Менталното здраве е
важно во секоа фаза од
животот,  од детството и
адолесценциата до

зрелоста.
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Формирани ученички заедници со претседатели, постојани 
и непос тојани тела, формиран ученички парламент, за

меник секретар и ко мисии. Редефинирање на надлежностите 
на ученик правобранител

Организирани се две хуманитарни акции, едната од стра
на на општина Гази Баба а другата за потребите за едно 

семејство во нашето населено место со помош на родителите.
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Толеранција, еднаквосТ 
и рамноправносТ 

 Сите во животот треба да бидеме толерантни а тоа значи дека 
дека во животот се случуваат многу неправди и лоши работи 
од страна на многу луѓе. Ние не треба да избувнуваме за секоја 
ситница и треба да се возджуваме до одредени граници. Меѓутоа 
се во животот има свој граници така и толерантноста и ако бидеме 

премногу толерантни ќе си наштети е самите на себе си. Еднаквост пак значи дека сите луѓе 
треба д имаат исти права на работа, на спорт, на свое мислење, на слобода и едноставно 
да бидат еднакви како меѓусебно така и пре законот. Рамноправноста значи кога сите сме 
рамноправни. Исто така имаме права но и должности кои треба да ги завршуваме. Да си 
рамноправен значи да ги гледаш сите луѓе на ист начин и никого да не дискриминираме. 
Исто така и ние треба да сме рамноправни со тоа што луѓето ќе не гледаат на ист начин како 
и останатите и никој нема да не дискриминира што е многу важно за нас и сите луѓе околу 
нас.

Татјана Јовановска
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еднаквосТа-нееднаквосТа

Секојдневно луѓето во светот во своите животи се соочуваат со неа.
Нееднаквоста.  Зошто?
Со раѓањето на секој човек тој се здобива со правото на живот. Да ние 
сите сме различни,но во природата на човекот е да биде различен. Се 
разликуваме физички и религиски се разликуваме по своето однесување, 
по облеката која ја носиме по етничката припадност, но тоа незначи дека 
треба да се толерираат нееднакво и да се разликуваат во уживањето на 
своите права.
Нееднаквоста што се врши помеѓу децата, тинејџерите и во животот на 
голем број луѓе е нашето секојдневие.
Полот е важен?
Парите се важни?
Бојата е важна?
Религијата е важна?
Не можеме да ја спречиме нееднаквоста,дискриминацијата и расизмот 
но можеме да се трудиме да ги отсраниме предрасудите кои се повеќе 
пуштаат корени во нашите срца. Само зошто некој се родил во Африка а 
друг во Америка или еден има повеќе од друг,не го прави подобар човек 
од другиот. Огромното богатство на пари и материјални работи не не 
прави луѓе. Живеењето на начинот на киј ние мислиме дека е правилен е 
нешто што треба да се смени.
Зошто да не пробаме да го смениме тоа. Да ги гледаме сите луѓе подеднакво 
и тоа што навистина се. Да шириме љубов,позитивност и искреност сите 
заедно.
Така еднаквоста ќе има многу поголемо значење. Верувам дека на крајот 
ќе дојде до судир помеѓу еднаквоста и нееднаквоста. Верувам дека ќе има 
праведност и еднаквост за сите оние кои веруваат и ја шират.Бидејќи 
сите ние сме едно исто,сите сме луѓе.

Кристина Дукоска IX-2
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Korrupsioni

Korrupsion  nënkupton çdo shkelje të detyrës së personave zyrtarë ose 
përgjegjës në subjektet juridike dhe çdo veprimtari e iniciatorëve apo 
përfituesve të kësaj sjelljeje, e drejtuar si përgjigje ndaj një shpërblimi që 
drejtpërdrejt ose indirekt është premtuar, ofruar, dhënë, kërkuar, pran
uar apo është pritur për t’u marrë për veten apo për një person tjetër.
 Janë të njohur disa indikatorë të rritjes së korrupsionit. 
Ndërhyrjen shtetërore në sferën e ekonomisë, nëpërmjet ligjeve dhe 
urdhëresave të ndryshme, sistemi fiskal, vendimet shtetërore për shpen
zimet publike ku hynë edhe sigurimi i prodhimeve me çmime që janë 
më të ulëta se në treg, financimi i partive politike etj.
 Korrupsioni si fenomen, pa dyshim se është shumë i dëmshëm për sho
qërinë. 
Kjo vjen nga fakti se individë apo grupe të ndryshme, interesat perso
nale i vënë mbi interesat e përgjithshme, që është në kundërshtim të 
plot me ligjin. 
Të dhëna më të besueshme për korrupsion janë të dhënat nga statistikat  
e ndryshme policore. Pra korrupsioni është sfidë e pavarësisë dhe pro
fesionalizmit të gjyqësorit, por edhe e Qeverisë, Parlamentit si dhe insti
tucioneve tjera të administratës publike duke mos lënë anash as mediet 
dhe shoqërinë civile. Sot treguesi më i saktë i rritjes së korrupsionit në 
botë është Organizata joqeveritare ndërkombëtare IKP (Indeksi i Per
ceptimit të Korrupsionit).
Kurse Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik OECD, në 
bashkëpunim me agjencinë qeveritare amerikane për zhvillim USAID, 
kanë formuar rrjetin kundër korrupsionit, për vendet në tranzicion, që 
mundëson bashkëpunim dhe shkëmbim të informatave, rreth indika
torëve të korrupsionit, të cilat ndihmojnë për formulimin e politikave 
për ta luftuar atë. 
Me një fjalë korrupsioni është e keqja apo gangrena që edhe mund ta 
bëjë shtetin inekzistent.
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Dy poezi të shkurtëra kushtuar Tolerancës, që është një nga vlerat 
më të larta të një karakteri të formuar fisnik, që na bën të na çmojë 
çdo njeri dhe parim që thyen dhe zbut edhe shpirtëra të hekurt të 
njerëzve dhe që çdokush duhet të synojë ta bëj pronë të karakterit 
të vet:

Две кратки поезии на Толеранцијата, една од највредните 
и богати принципи на човечкиот карактер, која прави да 
не почитува секој повек и кој може  да крши и железни срца 
и за која вредност секој човек треба да тежнее да му биде 
богатство на споствениот карактер: 

                                                         
TË JEMi ToLErAnT
          
Po, të gjithë njerëzit duhet të synojnë,
Karakterin e tyre ta formojmë,
Dhe mbi të gjithmonë të veprojnë,
Që njëri – tjetrin ta respektojmë.

E kur situatat ndonjëherë të tensionohen,
Dhe është e vështirë të kontrollohen,
E vetmja mënyrë çështjet t’i rregullojmë,
Është që tjetrin të mundohemi ta tolerojmë .  
Ensar Xhemaili  IX-3

Толеранција

Сите ние треба да тежнееме,
Доброто да го ствараме и жнееме,
Е таа наидува понекогаш  на потешкотии, 
Ама се постигнува секогаш со толеранции.
SARA ISENI VIII-3
MENTOR:
Prof. Sanije Ganiu   
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Поими: Корупција, антикорупција, интегритет, етичност, социјален притисок, 
механизми за спречување на корупцијата, државна комисија за спречување на 
корупција, пари, подароци, облека, храна, услуги

Korrupsioni
Korrupsion  nënkupton çdo shkelje të detyrës së personave zyrtarë ose përgjegjës në sub
jektet juridike dhe çdo veprimtari e iniciatorëve apo përfituesve të kësaj sjelljeje, e drejtuar 
si përgjigje ndaj një shpërblimi që drejtpërdrejt ose indirekt është premtuar, ofruar, dhënë, 
kërkuar, pranuar apo është pritur për t’u marrë për veten apo për një person tjetër.
 Janë të njohur disa indikatorë të rritjes së korrupsionit. 
Ndërhyrjen shtetërore në sferën e ekonomisë, nëpërmjet ligjeve dhe urdhëresave të ndryshme, 
sistemi fiskal, vendimet shtetërore për shpenzimet publike ku hynë edhe sigurimi i prodhi
meve me çmime që janë më të ulëta se në treg, financimi i partive politike etj.
 Korrupsioni si fenomen, pa dyshim se është shumë i dëmshëm për shoqërinë. 
Kjo vjen nga fakti se individë apo grupe të ndryshme, interesat personale i vënë mbi interesat 
e përgjithshme, që është në kundërshtim të plot me ligjin. 
Të dhëna më të besueshme për korrupsion janë të dhënat nga statistikat  e ndryshme pol
icore. Pra korrupsioni është sfidë e pavarësisë dhe profesionalizmit të gjyqësorit, por edhe 
e Qeverisë, Parlamentit si dhe institucioneve tjera të administratës publike duke mos lënë 
anash as mediet dhe shoqërinë civile. Sot treguesi më i saktë i rritjes së korrupsionit në botë 
është Organizata joqeveritare ndërkombëtare IKP (Indeksi i Perceptimit të Korrupsionit).
Kurse Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik OECD, në bashkëpunim me 
agjencinë qeveritare amerikane për zhvillim USAID, kanë formuar rrjetin kundër korrup
sionit, për vendet në tranzicion, që mundëson bashkëpunim dhe shkëmbim të informatave, 
rreth indikatorëve të korrupsionit, të cilat ndihmojnë për formulimin e politikave për ta 
luftuar atë. 
Me një fjalë korrupsioni është e keqja apo gangrena që edhe mund ta bëjë shtetin inekzistent.
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МЕЃУНАРОДЕН ДЕН 
НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА: 

Сите луѓе се раѓаат слободни и 
еднакви по правата и достоинството
Универзалната декларација за човекови права е акт усвоен од Генералното собрание 
на ОН на 10 декември 1948 година, во Париз. Денес, нејзиното историско значење 
претставува вовед и инспирација за одбележувањето на човековите права ширум 
светот.
 

„Сите луѓе се раѓаат слободни и еднакви по достоинството и правата“
Декларацијата е создадена во  периодот после Втората светска војна  и означува прво 
глобално изразување на основни права на сите човечки суштества. Декларацијата 
се состои од 30 члена кои се вклучени во подоцнежни меѓународни договори, 
регионални инструменти за човекови права, национални устави и закони, а во неа 
се вградени Универзалната декларација за човекови права, Меѓународниот пакт 
за економски, социјални и културни права и Меѓународниот пакт за граѓански и 
политички права и неговите два Факултативни протоколи.
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Alle Menschen sind frei und gleich an Wurde und Rechten geboren

Wir alle brauchen und wollen Respekt, Mann 

oder Frau, Schwarz oder Weiss. Es ist unser 

Recht als Mensch. (Aretha Franklin)

Jeder Mensch hat das Recht, Rechte zu haben.
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We believe everyone is equal, we are all humans, and we 
all breathe,eat, and sleep. No one should be treated 

differently just because of the tone of their skin or what they 
wear on their head. Nowadays most people are homophobic 
or racist. “Why do we make a big deal about black slaves and 
not white slaves?” There are no movies about white slaves 
but yet there are hundreds about black slaves. Why is this? 
Everyday there are thousands of women and men in every 
shade of ‘black’ that are fighting for my right? It’s so horrific 
that black people can’t even walk to the corner store to get a 
snack without someone accusing them of stealing. Or when 
a Muslim wears a hijab and someone all of the sudden thinks 
their a terrorist.  We’re embarrassed by this society we live in 
today. Racial discrimination should be huge too, it reminds 
me about feminism because of how women are paid lower 
than men. Martin Luther King Jr., Rosa Parks, Angela Davis, 
are some of the civil rights activist. We find it sad how you as 
a human being, sitting down for the Pledge of Allegiance is 
disrespectful but yet in the pledge it says “Liberty and justice 
of all” but there isn’t justice for black people hardly. For exam
ple Travon Martin, simply got shot because he was wearing a 
hoodie. Black people are struggling everyday because of white 
police officers. We think Justice should be equally served to 
ALL.To this day, racism is still inhumane and vicious. Every
one should be treated the with the same amount of rights. It 
shouldn’t matter if your skin color is darker than others. 
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