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Е - ЕДУКАЦИЈА ЗА ДЕЦАТА
ОД ГРАДИНКИТЕ ВО КАРПОШ

МИЕЊЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА УЛИЦИТЕ
И УРБАНАТА ОПРЕМА ВО КАРПОШ
Општина Карпош продолжува со интензивно одржување на јавната хигиена,
миење и чистење на улиците, платоата и плоштадите, како и урбаната опрема (клупи за
седење, корпи за отпадоци, вело паркинзи).
Денеска, цистерните ги миеја и дезинфицираа локалните улици во Карпош 1 и Карпош
2, а исто така се користеше и посебно средство за дезинфекција на урбаната опрема.
Дел од овие активности, миењето на улиците стана секојдневна работа на комуналните
служби на Општина Карпош, која во изминатиов период се интензивираше и како
резултат на спречување на ширење на вирусот Covid – 19 (коронавирус).
Локалната самоуправа деновиве врши и вонредна дезинфекција на училиштата и
градинките, a се затворија и детските игралишта и спортско – рекреативни зони во
Карпош. Целта е да се спречи присуство на граѓани на овие места и да се намали
можноста за ширење на вирусот.
Ги повикуваме сите граѓани да ги почитуваат мерките за заштита од коронавирус. Да го
почитуваат полицискиот час (од 21:00 до 06:00 часот), да не се собираат во групи и да
излегуваат, единствено ако имаат итна потреба.
Интензивирани се и контролите од Министерството за внатрешни работи и Армијата,
при што се предвидуваат казни за непридржување кон мерките.

Претшколските установи од Општина Карпош започнуваат со прилагодена
online едукација за децата. Градинките „Орце Николов“, „Мајски цвет“, „Распеана
младост“ и „Пролет“ ќе прикачуваат едукативно – рекреативни содржини, за децата
од две до шест години.
Содржините ќе можат да ги отвораат родителите на децата, кои лесно можат
да се гледаат во домашни услови. Дел од содржините ќе бидат прикачени на
платформата Google drive, но и на веб страните на градинките.
Примарната цел на локалната самоуправа е да им се понудат едукативни содржини
на најмладите, во периодите додека седат дома и не посетуваат предучилишно
образование, како резултат на Covid – 19 (коронавирус).
Воспитниот кадар на градинките од Карпош, исто така, е дел и од едукативната
телевизиска програма која се емитува на Националниот радиодифузен сервис, а е
наменета за децата кои посетуваат градинка.
Инаку, во десетте основни училишта во Карпош веќе една недела се применува
е – настава, во деветите одделенија, но и во пониските класови.
Ги повикуваме учениците, наставниот и воспитниот кадар да се придржуваат до
насоките за настава по електронски пат и одговорно да се исполнуваат задачите.
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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ЗАБРАНА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕТСКИ
ИГРАЛИШТА И СОБИРАЊЕ ВО ГРУПИ

ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА УЧИЛИШТАТА
И ГРАДИНКИТЕ ВО КАРПОШ

Општина Карпош ги затвора сите детски игралишта, кои се заградени и кај
кои постои можност да се заклучат. Целта е да не се собираат групи на деца и
родители, а како резултат на спречување на ширење на Covid – 19 (коронавирус).
На територија на Карпош постојат и повеќе игралишта, фитнес зони кои се отворени.
Ги повикуваме сите граѓани да не се собираат и да не ги користат овие рекреативни
зони.
Имено, од вчера целосно се забранува собирање во група на повеќе од пет лица,
во паркови и на други јавни места и јавни површини. За оваа цел, се интензивираат
и контролите на Министерството за внатрешни работи и Армијата на Република
Северна Македонија. Станува збор за одлука од 23 – та седница на Владата.
Повторно повикуваме на целосно почитување на препораките за заштита од
коронавирус.

Општина Карпош спроведува темелна, вонредна дезинфекција на сите
основни училишта и детски градинки на своја територија.
Претходно, во февруари редовно беа дезинфицирани воспитно – образовните
установи, а сега, како резултат на пандемијата на Covid – 19 (коронавирус) вонредно
се дезинфицираат овие установи.
Се користи посебно, специјализирано средство кое ги отстранува штетните
честички од површините.
Локалната самоуправа секојдневно ги чисти и јавните површини, платоа, плоштади
и локални улици во Карпош.
Ги повикуваме сите граѓани да ги почитуваат препораките за заштита од коронавирус.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk
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,,Е - НАСТАВАТА ,, ВО КАРПОШ ПОТТИК
И ЗА ДРУГИТЕ ОПШТИНИ

Општина Карпош е првата локална самоуправа којашто воведе „е – настава“
во основните училишта, после прекинот на воспитно – образовниот процес поради
ширењто на Covid – 19 (коронавирусот).
Овој тип на неформална настава се имплементира преку платформата Google drive,
откако беше спроведена обука со наставниот кадар од училиштата во Карпош. Од
вчера, започна е – наставата за учениците од деветто одделение, но, ќе продолжи
да се спроведува и во пониските класови.
За оваа цел, денеска, прес конференција во Владата одржаа градоначалникот
на Општина Карпош Стефан Богоев и министерот за образование и наука Арбер
Адеми.
По осум предмети наставниците прикачуваат содржини кои би се изучувале по
наставните програми во овој период од годината. На платформата се поставуваат
power point презентации, квизови за ученици и видео предавања од наставници.
Апелирам на ангажман, посветеност и креативност како од наставниците, така и
од учениците. Седете дома, учете по електронски пат, а надвор излегувајте само
ако навистина имате итна потреба. Ова не е распуст, ова е ситуација која бара
будност, подготвеност и дисциплина од сите нас, рече Богоев.
Тој истакна дека за овој тип на настава е добиена согласност од
Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образование, како
надлежни институции за планирање на наставниот дел. Е – наставата може да се
спроведува и преку платформите Classroom, Microsoft 365 и др.
Министерот Адеми го посочи Карпош како позитивен пример и ги повика и
другите општини да делуваат во оваа насока. Тој истакна дека се подготвува и
телевизиско прикажување на настава, со цел, колку што е можно, да се надомести
изгубениот материјал.
Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

ИНТЕНЗИВНО ЧИСТЕЊЕ НА ЈАВНИТЕ
ПОВРШИНИ НИЗ КАРПОШ

Комуналните служби на Општина Карпош интензивно ги чистат јавните
површини, платоата и плоштадите. Денеска се чистеше во ТЦ „Лептокарија“,
платото во Карпош 3 и плочникот на „Млечен“.
Се чисти со машините под висок притисок т.н. вапови. Паралелно, продолжува да
се работи на подобрување на хигиената и со двете цистерни за миење на улици,
кои чистат низ локалните улици во Карпош.
Како резултат на актуелните состојби со Covid – 19 (коронавирус), локалната
самоуправа уште повеќе ги интензивираше своите активности за одржување на
јавната хигиена.
Ги повикуваме сите граѓани да ги почитуваат препораките за заштита од коронавирус.
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ТЕЛЕФОНСКИ ЛИНИИ И БЕСПЛАТЕН
СЕРВИС ЗА ПОМОШ НА РАНЛИВИ ГРУПИ

ЗАВРШИ СУБВЕНЦИОНИРАЊЕТО
НА ЕЛЕКТРИЧНИ ТРОТИНЕТИ

Општина Карпош се приклучува кон акцијата на Црвениот крст на Град Скопје,
за обезбедување на логистичка поддршка на ранливи целни групи на територија на
Карпош, а како резултат на справување со последиците од Covid 19 (коронавирус).
Граѓаните од Карпош можат да се јавуваат на телефонските броеви:
070 – 226 – 136 и 02/3068-806, а мобилните тимови ќе функционираат секој работен
ден, од 08:30 до 12:30 часот. Нивната задача ќе биде да извршат неопходна набавка
на лекови, прехранбени производи и средства за лична хигиена и истите да ги
достават до домовите на старите, изнемоштени лица кои живеат сами, хронично
болните лица, до семејствата со лица со посебни потреби, самохрани родители и
други ранливи категории на граѓани кои живеат во Карпош.
Сервисната услуга што ќе ја обезбедуваат мобилните тимови ќе биде бесплатна, а
граѓаните ќе одвојат финансиски средства само за артиклите или лековите кои ќе
треба да им се набават.
Исто така, од утре почнуваат да функционираат и две СОС линии за обезбедување
на психосоцијална поддршка на граѓаните. Линиите ќе бидат отворени секој работен
ден од 09:00 до 13:00 часот. Старите и изнемоштените лица на кои им е потребна
психо-социјална поддршка можат да се јават на телефонскиот број: 075/352-246, а
останатите граѓани на телефонскиот број: 071/379-119.
Општината ќе одвои и буџетски средства за реализација на оваа активност, која е
координирана и поддржана од градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов и
другите градоначалници на скопски општини.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

Денеска, вторник, 17.03.2020 година, заврши акцијата на субвенционирање на
електрични тротинети, со кои надоместокот изнесуваше 30% (најмногу 5.000 денари)
за купен нов електричен тортинет.
Акцијата за субвенцонирање на купен нов велосипед и електричен тротинет започна
на 03.02.2020 година,(траеше 16 дена, односно до исцрпување на буџетските
средства предвидени за таа намена) и со тоа нашата акција заврши целосно.
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НОВО ЗЕЛЕНИЛО И УРБАНА
ОПРЕМА СПРОТИ ДРАМСКИ

ОБУКА ЗА Е - НАСТАВА ВО КАРПОШ

Започна уредувањето на јавниот простор во Карпош 2, спроти Драмски театар.
Овој дел ќе добие ново зеленило, украсни грмушки и дрвја, систем за наводнување,
а ќе се постават и нови клупи за седење и корпи за отпадоци.
Екипите на ЈП „Паркови и зеленило“ започнаа со изведбените активности на терен,
со што овој дел од Карпош ќе добие целосно нов лик. Поточно, тука ќе се добие
зелен и уреден простор наменет, меѓудругото, и за маалска дружба и рекреација
на граѓаните.
Во изминатиот период, ЈП „Паркови и зеленило“ го уреди и аголот меѓу „Партизански
одреди“ и улицата „Љубљанска“, а засади ново зеленило и долж булеварот „8
Септември“.
Заштитата на животната средина е врвен приоритет на Општината. Локалната
самоуправа и градските власти продолжуваат да вложуваат во надоместување на
изгубеното зеленило.

Општина Карпош

Ул. Радика бр.9

www.karpos.gov.mk

gradonacalnik@karpos.gov.mk

Спроведена е обука со десетте основни училишта на територија на Карпош,
за започнување на настава по електронски пат за учениците од деветто одделение.
Ваквиот начин на учење доаѓа како резултат на состојбата за превенција и заштита
од Covid – 19 (коронавирус).
Имено, денеска беше претставена платформата пред присутните наставници, кои
изразија подготвеност да го прилагодат наставниот материјал и да организираат
учење по електронски пат.
Секое училиште ќе креира платформа на Google drive, преку која ќе се прикачуваат
материјалите, кои согласно наставните програми, би се учеле во овој период од
годината. Опфатени ќе бидат осум предмети: македонски јазик, математика,
физика, хемија, биологија, историја, географија и англиски јазик.
Наставниот кадар ќе прикачува презентации, предавања во форма на видео
формат, прашања и анкети за учениците и други образовни содржини. Целта е да се
создаде интерактивна настава, која ќе придонесе во надоместување на изгубениот
наставен материјал и анимирање на учениците.
Најрпрво, е – наставата започнува за учениците од деветто одделение, со намера и
препорака да се пренесе и во пониските одделенија.
За овој тип на предавања, Општината ги информираше Министерството за
образование и наука и Бирото за развој на образование, при што е добиена
согласност за нивно спроведување. Станува збор за неформално организирање на
наставниот процес.
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