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Преамбула

Врз основа на член 49 точка 3, 4, 5 и 6 од Законот за основно

образование (Сл.Весник на РСМ 161/19) и Правилникот за формата

и содржината на Развојната и Годишната Програма за работа на

основното училиште број 18-6579/1 од 06.07.2020 година,

Општинското основно училиште „Григор Прличев“, Скопје, на ден

07.07.2020 година изготви Годишна Програма за работа на

училиштето за учебна 2020/2021 година



ВОВЕД
Годишната програма за работа на ООУ „Григор Прличев“, претставува

оперативен план за работа, со кој е програмирана целокупната работа во
училиштето. Во овој документ, наведени се суштинските активности за
учебната 2020/2021 година, нивните носители и реализатори, формите и
начините на работа  и истиот  треба ефикасно да не води при реализација на
истите и да придонесе за ефикасно следење на сите чинители на воспитно -
образовниот процес.

Годишната програма за работа, која всушност претставува
краткорочен развоен документ, ги опфаќа планирањата на сите активности
во текот на учебната година, кои се многу важни за успешно изведување на
воспитно-образовната и севкупната работа во училиштето.

Планирањата за работа на ООУ„Григор Прличев”Скопје, а вградени во
Годишната програма на училиштето се темелат врз:

 Извештај од извршената самоевалуaција 2018/19година
 План за развој на училиштето 2019-2023
 Извештајот за работа од учeбната 2019/2020 год.
 Законот за основното образование;
 Наставниот план и програма за воспитно - образовна работа во основното

училиште;
 Статути, деловодници, правилници и процедури, кодекси за однесување
 Извештаи за финансиско работење на училиштето

Годишната програма на ООУ „Григор Прличев“ се изработува врз:
 Најновите сознанија од советувањата, семинари
 Педагошка литература и пракса и новата концепција за основно

образование
 Сознанијата добиени од стручното усовршување
 Соработка со други училишта
 Осовременување на училишниот простор, набавка на неопходни нагледни

средства.



1.Општи податоци за основното училиште

1.1 Табела со општи податоци

Име на основното училиште ООУ „Григор Прличев“

Адреса,општина, место Ул. „Гемиџиска“ бр.57, Гази Баба, Скопје
Телефон 02 5 126 834
Фах 02 5 126 834
е-маил oougrigorprlicev@gmail.com
Веб-страница www.grigorprlicev.edu.mk

Основано од Совет на општина Гази Баба
Верификација-број на актот Акт.бр.14 - 1207/1
Година на изградба 2015
Внатрешна површина на училиштето
(m2)

2063.3 м2                                  (-1= 62.0м2;
0=1031,1м2;  +1 = 969,9м2)

Површина на училишниот двор 14,096 м2
Површина на спортски терени и
игралишта

1,900м2(680м2-фудбалско
игралиште,120м2-одбојкарско игралиште,
280м2 кошаркарско игралиште, 130м2-
помошно кошаркарско игралиште и 690м2-
тениско игралиште)

Училиштето работи во смена една смена
Начин на загревање централно греење (ЕЛЕМ)
Број на паралелки 17
Број на комбинирани паралелки 0
Јазик/јазици на кои се узведува
наставата

Македонски јазик

Во основното училиште има паралелки за
ученици со посебни образовни потреби

не

Во основното училиште има паралелки
од музичкото училиште

не

Во основното училиште има ресурсен
центар

не

Други податоци карактеристични за
училиштето

/

1.2 Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во
основното училиште



Членови на
училишниот

одбор
(име и презиме)

Наставнички
совет

 Претседател : Фросина Димитровска(предметен
наставник)

 Заменик претседател: Ива Количев (одделенски
наставник)

 Член: Славујка Јовановска (предметен наставник)
Советот на

општина Гази
Баба

 Соња Арсовска

Совет на родители
 Марина Капевска (претседател на Советот на

родители)
 Анета Менчова
 Весна Недановска-Калајџиски

Членови на
совет на

родители (име и
презиме)

Списокот на членовите на советот на родители ќе бидат формирани согласно
изборот на родителите од првата родителска средба .

Стручни активи Актив на oдделенска настава (претседател- Славица Мојсоска)
Актив на природно—математичка група (претседател-Лилјана Петровска)
Актив на општествено- јазична група  (претседател- Славујка Јовановска)

Одделенски
совет

Одделенски совет на одделенска настава 13 ( записничар-Јордан Петрушевски)
Одделенски совет на предметна настава   12+ 3     (записничар- Тоше Столески )

Членови на
училштниот
инклузивен
тим( име и
презиме)

Драган Печевски
Марија Костовска
Елена Т.Максимовска
Благица Секуловска
Љубинка Стоименова
Влатко Пецевски-родител
Горан Велковски

Заедница на
паралелката(

број на
ученици)

Во секоја паралелка по 3 члена на одделенската заеница (претседател, заменик
претседател и записничар)
51 ученик

Членови на
ученички

парламент

17 ученици од I-IX одделение (одговорни-стручна служба)

Ученички
правобранител

Марија Недановска VIIIб



2.Податоци за условите за работа во основното училиште

2.1 Мапа на основното училиште

Ул. „Гемиџиска“ бр.57,
нас.Железара

Гази Баба, Скопје

Подрум



2.2 Податоци за училиштниот простор

Вкупен број на училишни згради 1
Број на подрачни училишта 0

Бруто површина 2053 м2
Нето површина 2053 м2

Број на спортски терени 5 ( тениско,
кошаркарско,фудбалско,по
мошно кошаркарско и
одбојкарско)

Број на катови 2
Број на училници 18

Број на помошни простории 12 (администрација 6,
помошни 3, подрум 4)

Училишна библиотека 1
Начин на загревање на училиштето централно греење

Приземје

Прв кат



2.3 Простор

Просторија Вкупен
број

Површина(m2) Состојба(се
оценува од

1до5 во
согласност

со
Нормативот

од 2019)

Забелешки( се
наведуваат

потребите од
реконструкции

Училници 18 1002,00 5 /
Кабинети 3 40,20 5 /

Библиотека 1 52,70 5 /
Спортска

сала
1 682,30 3 Соблекувални

Канцеларии 6 85,5 4 Проширување
на простор

Училиштен
двор

1 14,096,00 5 /

Заеднички
простор за
прослави

1 46,40 5 /

Кујна 1 6,7 5 /
Трпезарија 1 63,90 5 /
Магацин и

струја
3 13,20 5 /

Подрум 1 62,00 5 /
Тоалет 7 46,30 5 /
Тераса 2 19,3 5 /

2.4 Опрема и наставни средства согласно ,,Нормативот и стандардите за
простор, опрема и наставни средства“

Наставен предмет
(одделенска и предметна

настава)

Постоечка опрема и
наставни средства

Потребна опрема и
наставни средства

географија Стара Карта на РМ Кабел за проектор
Карта на Европа Карта на РМ

Карта на свет Географски глобус
Карта на Африка

Карта на Австралија
Индукционен глобус

Административна
карта(општини во РМ)

биологија Микроскоп.Постери:
Дигестивен систем,

Респираторен. Систем,
Нервен систем...

Модел-анатоммија-
градба на човек

хемија Лабараториски прибор*( Заштитни наочари,



ептувети, чаши,
металнана штипка,
дрвена штипка.  ,

магнет,термометар

мантил....

Хемикали( метали:бакар,
цинк, алуминиум,

железни стуготини,
олово,,,

Киселини:
хлорободородна,
сулфурна, азотна,

ликовно образование •Компјутер, смарт табла,
проектор

*разни извори на учење од
непосредната околина
(предмети во природата и
околината);

• визуелни средства
(предмети од
непосредната околина,
репродукции, детски
творби,
• аудио-визуелни средства
(мобилен телефон,
компјутер и образовни
софтвери зависно oд
содржината ).
репродукција на ликовни
дела,

Простор за складирање

музичко образование Стејџ пијано „Yamaha“
Музички систем

Орфови инструменти
Даире

Блок флејта тенор
техничко образование // шкафциња

компјтери
триаголници
шестар
кабинет

англиски јазик-
предметна настава

-просторија (училница,
кабинет) за изучување на
англискиот јазик
-одобрен учебнички
комплет од МОН
-флешкарти, постери и
други нагледни визуелни
средства
-други помошни средства
(листови во боја, хамери,
колаж, лепила и сл.)
-ЦД плеер и аудио
материјали

/



-ЛЦД проектор
-интерактивна табла
-интернет ресурс со веб
страни и апликации
-компјутери
-лаптоп
-речници, списанија,
весници
-книги на англиски јазик
-библиотека со
библиотечен фонд

историја Историски карти,учебник Историски карти-Прва
светска војна

,Македонија во втора
светска војна ,Воените
операции во Европа во

текот на Втората светска
војна ,Појава на човекот
и првите цивилизации

граѓанско образование / Учебник,енциклопедии
етика учебник /

класична култура во
европската цивилизација

учебник /

македонски јазик
Љупчо Јордановски

проектор компјутер

македонски јазик
Татјана С.Гочкова

Компјутер, лцд проектор,
паноа, звучници за

компјутер, соодветна
литература за

наставниот
предмет(речници,
правопис, стручна

литература, литературни
дела поврзани со

наставните содржини)

Печатач во боја, ЦД-а со
снимени содржини со
тематика предвидена

според наставната
програма од сите

подрачја, рамки за слики,
Правопис на
македонскиот

литературен јазик

англиски јазик
(одделенска настава)

ЦД плеери
(статични во училниците)

ПРЕНОСЕН ЦД плеер

Магнети за табли Магнети за табли
(поголем број)

5 одд- општество Карта на Република
Македонија,звучници

македонски јазик III Проектор
математика III Проектор Математичко

куферче
Работни листови со
активности: Математика
1-3 одд.

природни науки III Проектор Прирачник за
наставници: Природни
науки 3 одд.

оопштество III Проектор Вежбанка по Општество
за 3 одделение

музичко образование III Проектор
Детски музички



инструменти
Музички систем
Радио касетофон

Физичко и здр. образ. III Топка
Проектор

Топки (за фудбал, за
кошарка, за ракомет)
Јажиња за скокање
Обрачи
Кегли

ликовно образование III Проектор
работа со компјутер и
основи на
програмирањето за
трето одделение III

Проектор Работа со компјутер и
основи на
програмирањето за
трето одделение

IVодделение

Сите наставни предмети

 Сина или црна
ролери за клубови /
Маркери за биро во
сите бои

 Означувачи:
идеални во четири
различни бои

 HB моливи: се
купуваат на големо

 Линеари од 30 см
(оние што виткаат
заземаат помалку
простор и имаат
помала
веројатност дека ќе
прилепуваат)

 Бришач за мастило
или течност за
корекција

 Тетратка за
евиденција

 Комплети учебници
 LCD проектор
 Службен лаптоп
 Магнетна табла
 Постери
 Сликовници
 Дидактички

материјал по
Кембриџ, за
Математика и ПН

 Помошни средства
за реализација на
ФЗО (јаженца)

 Лап топи (за секое
дете)

 Календар (УСАИД)
 Учебници и

помагала
 Работни тетратки

 Речник за
Македонски јазик

 флеш картичка
 табела со флип
 слајд со зборови
 „Лесен читател“
 слог за тркала
 книга за азбука
 табела со азбука
 карти за градење

зборови
 картички за

градење реченици
 Компас
 Комплет линеари

со агломер и
протектор со 360
степени

 Магнетни 2Д
форми

 Карти за
математички
логички дидактички
игри од типот „Јас
имам – ти имаш“

 Картички со клучн
ваги

 микроскоп
 лупи
 ленти за мерење
 садеви за мерење
 пипети
 мензури
 прскалки
 двоглед
 капалки
 цедалки
 четки
 садеви за мрзнење



 clipboard (табела
за евиденции)

 календар
 флеш картичка
 табела со флип
 слајд со зборови
 глобус
 „Мини

планетариум“
 ЦДа со вебинари и

едукатори на теми
предвидени со
предметот
Општество

 Слајдови и сл..
 Извори и ресурси

за Корона вирус
 Лап топ или

компјутер за секое
дете

 Слушалки
 Маус
 Програми за

дебагирање
 SCRATCH со

превод на
македонски јазик

 Линкови
 ЦДа со вебинари и

едукатори на теми
предвидени со
предметот Работа
со компјутер

2.5 Податоци за училишната библиотека

Реден
број

Библиотечен фонд Количество

1. Лектири 2471
2. Стручна литература 672
3. Енциклопедии 43
4. Учебници 3684
5. Сликовници 137
6. Изданија на англиски јазик 78
7. Останати публикации 13742



2.6 План за обновување и адаптација во основното училиште во оваа
учебна година

Што се преуредува или
обновува

Површина во m2 Намена

фасадата / Подобар естетски изглед
и санација на
оштетувања

соблекувалните 100 м2 Подобрени услови за
учениците

Громобранска
инсталација

/ За заштита на училиште
од временски непогоди

3. Податоци за вработените и учениците во основното
училиште

3.1 Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно- образовната
работа

Р
.
б

Име и презиме Годин
а на

раѓањ
е

Звање Степ
ен на
образ
ован

ие

Работно
место

Мент
ор/

сове
тник

Ста
ж

1
.

Лида Симјаноска 1957 дипломира
нпсихолог

висок
о

психолог / 30

2
.

Елена
Т.Максимовска

1986 дипломира
нпедагог

висок
о

педагог / 8

3
.

Марија Костовска 1984 дипломира
ндефектол

ог

висок
о

дефектоло
г

/ 9

4
.

Љубинка
Стоименова

1963 проф.биол
ог-хемија

висок
о

Нас.биоло
г-хемија

/ 26

5
.

Лорета Станковиќ 1970 проф.по
историја

висок
о

Нас.по
историја

/ 19

6
.

Мартина
Христова

1986 Професор
по матем-

физика

висок
о

Нас.помат
ематика-
физика

/ 8

7
.

Лилјана
Петровска

1958 Нас.матем
атика-
физика

вишо Нас.по
математик

а

/ 35

8
.

Тереза Блажевска 1978 проф.по
германски

ј.

висок
о

Нас.по
германски

ј

/ 14

9
.

Љупчо
Јордановски

1957 проф.по
маке Ј и
книжев

висок
о

Нас.по
македонс.ј

/ 33



1
0
.

Фросина
Димитровска

1975 Проф..по
англиски ј,

висок
о

Нас.по
англиски ј

/ 20

1
1
.

Татјана С.Гочкова 1977 проф.по
македон.ја

висок
о

Нас.по
макед.јаз

и
библиотек

а

/ 10

1
2
.

Хилда
Стефковска

1985 Нас.по
англиски ј.

висок
о

Нас.по
англиски ј

/ 11

1
3
.

Славујка
Јовановска

1957 проф.по
музичко

обр

висок
о

Наставник
по музичко

/ 36

1
4
.

Христијан
Хрисовски

1974 Проф.по
физичко   и
здрав об.

висок
о

Наст.по
физичко и
здрав.обр

/ 16

1
5
.

Даниела
Денковска

1975 Нас.по
биологија

висок
о

Нас.по
природни

науки

/ 12

1
6
.

Тоше Столески 1990 проф.по
географија

висок
о

Нас.по
географија

/ 3

1
7
.

Јулија
Н.Пешевска

1983 Графичар
со

графички
дизајн со

пед.доквал
ификација

висок
о

Нас.по
ликовно

об

/ 6

1
8
.

Даниела Ристеска 1973 теолошки висок
о

Нас.по
етика во
религии

/ 9

1
9
.

Маја Крстева 1983 Дипл.
Вајар со
керамика

со
пед.доквал
ификација

висок
о

Нас.по
ликовно

/ 3

2
0
.

Ненад
Рајковчевски

1994 проф.по
физичко и
здр.образо

в

висок
о

Нас.по
физичко

во
оддел,нас

/ 0

2
1

Николета Нестор 1983 Дипл.проф
по

Одд.наста
в

висок
о

Одделенск
наставник

/ 12

2
2
.

Соња
М.Тоточевска

1961 дипломира
нпедагог

магис
тар

Одделенск
наставник

/ 35

2
3
.

Христина Јанева 1967 Дипл.проф
е.по

Одд.наста
в

висок
о

Одделенск
инаставни

к

/ 31

2 Пандорка 1962 Педагошка вишо Одделенск / 34



4
.

Јовчевска академија насттавни
к

2
5
.

Ленка Пешевска 1975 Дипл.проф
е.по

Одд.наста
в

висок
о

Одделенск
наставник

/ 18

2
6
.

Валентина
Славковска

1972 Дипл.проф
е.по

Одд.наста
в

висок
о

Одделенск
наставник

/ 23

2
7
.

Славица Мојсоска 1980 Одд.наста
в

висок
о

Одделенск
наставник

/ 15

2
8
.

Сузана
А.Димовска

1960 дипломира
нпедагог

висок
о

Одделенск
наставник

/ 22

2
9
.

Светлана
Николовска

1960 Дипл.проф
е.по

Одд.наста
в

висок
о

Одделенск
наставник

/ 26

3
0
.

Сузана Танева 1968 Дипломира
н педагог

висок
о

Одделенск
наставник

/ 24

3
1
.

Благица
Секуловска

1978 Дипл.проф
е.по

Одд.наста
в

висок
о

Одделенск
наставник

12

3
2
.

Ива Количев 1982 Дипл.проф
е.по

Одд.наста
в

висок
о

Одделенск
наставник

/ 14

3
3
.

Јордан
Петрушевски

1984 Дипл.проф
е.по

Одд.наста
в

висок
о

Одделенск
наставник

4

3.2 Податоци за раководните лица

Р.б Име и презиме Година
на

раѓање

Звање Степ
ен на
образ
ован

ие

Работн
о

место

Мент
ор/со
ветни

к

Ста
ж

1. Драган
Печевски

1959 Дипл.проф
е.по

Одд.наста
в

висок
о

директо
р

/ 32



3.3 Податоци за воспитувачите
Нема воспитувачи

3.4 Податоци за вработените административни службеници

Р
ед
.б
р
ој

Име и презиме Годи
на на
раѓа
ње

Звање Степе
н на

образ
овани

е

Работн
о место

Ментор
/советн

ик

Ста
ж

1. Милка
Давчевска

1961 Економск
и

техничар

средно сектрета
р

/ 37

3.5 Податоци за вработените помошно- технички лица

Р.
б

Име и презиме Годи
на
на

раѓа
ње

Звање Степен на
образование

Работно
место

Стаж

1. Гоце Стојаноски 1967 Машински
техничар

средно Домачин
-економ

30

2. Перица
Јовановски

1979 Електро
техничар

средно Хаус
мајстор

11

3. Суза Стрезовска 1966 основно основно хигиенич
ар

26

4. Весна
Петрушевска

1964 основно основно хигиенич
ар

23

5. Виолета
Ристевска

1967 библиоте
кар

средно хигиенич
ар

25

6. Елизабета
Јовановска

1972 Фризерск
о

козметичк
о

средно хигиенич
ар

18

3.6 Податоци за ангажираните образовни медијатори-
Нашето училиште сеуште нема ангажирано образовни медијатори



3.7 Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар

Кадар Вкуп
но

Етничка и полова структура на вработените

Македон
ци

Албан
ци

Турц
и

Срби Роми Други

м ж м ж м ж м ж м ж м ж
Број на

вработени
41 8 31 1 1

Број на
наставен

кадар

30 5 24 1

Број на
воспитувачи

Број на
стручни

соработници

3 3

Администрат
ивни

работници

1 1

Помошно -
технички

кадар

6 2 4

Директор 1 1
Помошник
директор

Образовни
медијатори

3.8 Вкупни податоци за степенот на образование на вработените

Образование Број на вработени
Последипломски студии- втор

циклус
1

Високо образование 31
Виша стручна спрема 2
Средно образование 5

Основно образование 2

3.9 Вкупни податоци за старосната структура на вработените

Години Број на вработени
20-30 2
31-40 11
41-50 11
51-60 12

61-пензија 5



3.10 Податоци за учениците во основното училиште

Одделение Број на
паралелки

Број на
ученици

Етничка и полова структура на вработените

Македонци Албанци Турци Срби Роми Други
м ж м ж м ж м ж м ж м ж

I 2 43 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
II 2 32 11 19 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
III 2 35 20 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

I-III 6 110 51 51 1 0 1 0 2 0 0 0 1 3
IV 2 30 10 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
V 1 22 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

IV-V 3 52 18 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
VI 2 46 20 22 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
VII 2 36 19 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VI-VII 4 82 39 39 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
VIII 2 26 11 12 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
IX 2 30 21 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1

VIII-IX 4 56 32 18 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1
VI-IX 8 138 71 57 0 0 0 0 4 1 0 1 1 3



4.Материјално-финансиско работење на училиштето

Материјално финансиското работење на училиштето се одвива
согласно добиените блок дотации од страна на Министерството за
образование за 2020  година.
Средствата се распоредуваат на конта 421- 3 000 000 денари, на конто 423-1
000 000 денари на конто  424 -3 500 000 денари  и на конто  425- 300 000
денари или вкупно 7 800 000 денари.
Средствата се поделени на четири еднакви делови  во финансовиот план на
училиштето за да може да се финансира тековното работење на училиштето
од општинската сметка.
За поголеми трошења се применува планот за јавни набавки на училиштето
и изработка на проекти за потребите на училиштето.
За санација на фискултурната сала  и на фасадата на училиштето ке се
финансираат средства со Договорни и рамковни спогодби за јавни набавки
на РАБОТИ.
Ке се обновува фасадата на училишната зграда соблекувалните во
спортската сала и ке се  прави громобранска инсталација на фискултурната
сала.
Зачувување на безбедноста и здравјето на учениците и подобрување на
работата во училиштето.



5.Визија и мисија на училиштето

М И С И Ј А :

Нашето училиште е организирана средина во
која се реализира квалитетна настава за сите
ученици без разлика на етничка, полова и
социјална припадност

*   ги оспособува  учениците за
понатамошно учење, самостојно учење, креативно учење, критичко
мислење, проектна и истражувачка работа,  градење на личности со
високи морални вредности
*   ги негува  мултикултурните  и меѓуетничките односи  кои се темелат
на почитување на разликите, ги интегрира  во воспитно-образованиот
процес вклучувајќи ги  учениците, наставниците, вработените во
училиштето, родителите  и заедницата.

В И З И Ј А :

Ќе создадеме училиште во кое секој ученик ќе ги развива своите потенцијали
за да стекне  знаења, способности за самостојно, креативно учење и
критичко мислење за проектна и истражувачка работа, стекнување  вештини
кои ќе им бидат потребни за понатамошно нивно образование

*   ќе ја негува свеста за еднаквост, правичност, толерантност  меѓу
сите етнички заедници меѓусебно да се почитуваат, помагаат и
соработуваат.



6. ВЕЌЕ НАУЧЕНО / СТЕКНАТИ ИСКУСТВА

Промените во секој сегмент од современиот образовен систем брзо и
храбро ги следевме и упорно ги применувавме во сите области на нашето
работење. Ги следевме и применувавме промените на наставниот план и
програма; Новите стекнати знаења ги имплементиравме во наставниот и
воннаставниот процес на нашето училиште; Воспоставените критериуми и
етички кодекси на оценувањето се применуваа во сите области на
оценувањето; Ја зголемивме соработката со родителите и истата наиде на
голем интерес како од вработените, така од родителите и учениците;
Земавме учество на  многу општински и државни натпреварувања на кои
покажавме многу солидни резултати. Секаде каде што имаше можност се
применуваше ИКТ и компјутеризација. Се набавија нови интерактивни табли и
полесно се спроведуваше и реализираше ИКТ во наставата. Се спроведоа и
реализираа низа проекти, интерни и екстерни обуки и семинари за
професионалниот развој на наставниците и др. Беа потпишани неколку
меморандуми за соработка и со тоа се зголеми промоцијата на нашето
училиште. Се претходно кажано и она што за нас го кажуваат останатите,
говори за нашето сериозно работење. Впрочем тоа го кажуваат нашите
постигнати резултати кои го доведоа до врвот нашето училиште.Успешно
одговоривме и на предизвикот на далечинското учење во време на
пандемија. Наставниците користеа најразлични интернет алакти за непречено
и квалитено продолжување на воспитно-образовниот процес.

Во изработка на оваа годишна програма најголемо влијание имаше:
Самоевалуацијата на училиштето; План за работа на училиштето 2019-2023,
препораките од МОН и БРО. Тие се однесуваат на следното: Следење на
промените во образованието на 21 – от век; Имплементација на екологијата
во образовниот систем; Промени во
инфраструктурата на училиштето; Промени
во условите за учење во училиштето;
Изработка на план и инструменти за
следење на реализираните активности од
оваа годишна програма.

НОВ УЧИЛИШЕН ОБЈЕКТ,
НОВИ СПОРТСКИ ТЕРЕНИ ЗА

НОВИ УСПЕСИ



7. Подрачја на промени, приоритети и цели

Анализирајќи ги годишниот извештај од учебната 2019/2020 год.,
самоевалуацијата на училиштето од учебната 2018/2019 година,
Развоен план за 2019/2023 година, во учебната 2020/2021 година
училиштето како приоритети ги издвои:

1. Во рамки на подрачјата:
* Организација и реализација на наставата и учењето;
*.Управување и раководење- како приоритет го издвоивме:

- Санација и реновирање на фискултурната сала и ракометното
игралиште за непречено одвивање на часовите по физичко
образование

2. Во рамките на подрачјето Комуникации и односи со јавноста како
приоритет го издвоивме:

- Аплицирање за проекти значајни за подобрување на условите за
работа на училиштето, стекнување на нови вештини и размена на
искуства

Санација на
фискултурната

сала.





АКЦИСКИ ПЛАНОВИ



7.1 ПЛАН ЗА ЕВАЛУАЦИЈА  НА АКЦИСКИТЕ ПЛАНОВИ

1. Санација и реновирање на фискултурната сала и ракометното
игралиште  за непречено одвивање на часовите по физичко образование

1.1 Санација на соблекувалните и помошните простории

Критериум за успех: санирани соблекувални и помошни простории
Инструмент:проект, увид на лице место, фотографии
Индикатор на успешност: санирана сала со оптимални услови за работа
Одговорен за следење:директор, Христијан Христовски
Повратна информација: подобрени услови за работа

1.2 Актуелизација на потребата од изградба на нова фискултурна сала

Критериум за успех: започнати планови за изградба
Инструмент: разговори, преговори, комуникација
Одговорен за следење:директор
Повратна информација: склучен договор за јавно приватно партнерство



2. Аплицирање на проекти значајни за подобрување на условите
за работа на училиштетстекнување на нови вештини и размена

на искуства

Критериум за успех:најмалку две апликации за проекти
Инструмент: Записници,извештаи, планови, анализи
Индикатор на успешност: завршени минимум две апикации за
проекти,учество во истите
Одговорен за следење: директор Драган Печевски
Повратна информација: потврда за успешно поднесена апликација



8.Програми и организација на работата на основното училиште

8.1 Календар за организацијата и  работата на основното
училиште

За сите граѓани на РМ
8 Септември (недела) Ден на независноста на РМ – неработен ден вторник
11 Октомври (недела- неработен понеделник) Ден на народното востание

23 Октомври (петок) Ден на Македонската Револуционерна Борба
3Ноември(вторник) Денот на општината

8 Декември (вторник) „Св. Климент Охридски“ – неработен ден

2020 I полугодие
работни
денови

септември октомври ноември декември ВК

понеделник 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 16
вторник 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 16
среда 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 18

четврток 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 18
петок 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 16

Вкупно
денови

21 20 21 22 84

месеци во прво
полугодие

број на работни денови по месеци
п в с ч п вкупно

септември 4 4 5 4 4 21
октомври 3 4 4 5 4 20
ноември 5 4 4 4 4 21
декември 4 4 5 5 4 22

вкупно 16 16 18 18 16 84

ПРВО ПОЛУГОДИЕ



За сите граѓани на РМ
3мај (понеделник) Втор ден Велигден

24 Мај (понеделник) „Св. Кирил и Методиј
13мај(среда) Рамазан Бајрам

За граѓаните од православната вероисповест
19 Јануари (недела) Богојавление (Водици) - неработен ден понеделник

30Април (петок) Велики Петок, петок пред Велигден

25 март-Денот на училиштето

2021 II полугодие
работни
денови

јануари февруари март април мај јуни ВК

понеделник 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 18
вторник 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 20
среда 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 20
четврток 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 19
петок 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 19

вкупно
денови

6 20 23 21 18 8 96

месеци во
второ

полугодие

број на работни денови по месеци
п в с ч п вкупно

јануари 1 1 1 1 2 6
февруари 4 4 4 4 4 20

март 5 5 5 4 4 23
април 4 4 4 5 4 21

мај 3 4 4 4 4 18
јуни 1 2 2 2 1 8

вкупно 18 20 20 21 19 96

ВТОРО ПОЛУГОДИЕ



8.2 Поделба на класно раководство, поделба на часовите на
наставниот кадар и распоред на часови

 Часови за одделенска настава во учебната 2020/21 година

Одд Име  и
презиме

Наставен предмет Продолжен/класична Број на
часови

1. Ia
Ленка

Пешевска

Одд.раководител
одделенска настава

продолжен престој 18

2. Iб
Валентина
Славковска

Одд.раководител
одделенска настава

продолжен престој 18

3. Николетa
Нестор

Одд.раководител продолжен престој 18

4. Нов одделенска настава продолжен престој 18
5. IIа Сузана

А.Димовска
Одд.раководител

одделенска настава
продолжен престој 21

6. IIб Ива Количев Одд.раководител
одделенска настава

продолжен престој 21

7. Јордан
Петрушевски

Одд.раководител
одделенска настава

продолжен престој 20

8. IIIа Благица
Секуловска

Соња
М.Тоточевска

Одд.раководител
одделенска настава

продолжен престој 23

9. IIIб Светлана
Николовска

Сузана Танева

Одд.раководител
одделенска настава

продолжен престој 23

10. IVа
Христина

Јанева

Одд.раководител
одделенска настава

класична 24

11. IVб
Пандорка
Јовчевска

Одд.раководител
одделенска настава

класична 24

12. Vа
Славица
Мојсоска

Одд.раководител
одделенска настава

класична 21



 Часови за предметна настава во учебната 2020/21 година

Р.
б

Класен
раководи
тел

Наставник Предмет кој го предава Бр.
часови

1. IXа Лилјана
Петровска

*редовна настава
-математика
VIa   5
VIIIa,VIIIб 4+4,
IXa,IXб 4+4,

21

2. IXб Лорета
Станковиќ

*редовна настава
-историја VIa,VIб 2+2, VIIa,VIIб 2+2,
VIIIa,VIIIб 2+2 , IXa ,IXб 2+2 ( 16 часа
историја)
-граѓанско образование VIIIa,VIIIб 1+1,
IXa,Ixб 1+1  (4 часа граѓанско)
-етика VIIa,VIIб   1+1 (2 часа етика)
*изборни предмети
-класична култура во европската
цивилизација VIa,VIб 2

22+2

3. VIа Татјана
Силјаноска-

Гочкова

*редовна настава
-македонски јазик IXб 4, VIa,VIб 4+4)-
12часа
* библиотека 12 часа

24

4. VIIа Фросина
Димитровска

*редовна настава
-aнглиски јазик  во VIa,VIб 3+3, VIIa,VIIб
3+3, VIIIa,VIIIб 3+3 , IXa,IXб 3+3

24

5. VIIб Љупчо
Јордановски

*редовна настава
-македонски јазик во VIIa,VIIб 4+4,
VIIIa,VIIIб 4+4, IXa 4

20

6. VIIIа Љубинка
Стоименова

*редовна настава
-биологија VIIa,VIIб 2+2, VIIIа,VIIIб 2+2,
IXa,IXб 2+2 ( биологија 12 часа)
-хемија вкупно VIIIа,VIIIб 2+2 , IXa,IXб 2+2
(хемија 8часа)

20

7. VIIIб Славујка
Јовановска

*редовна настава
-музичко образивание VIa,VIб 1+1,
VIIa,VIIб 1+1, VIIIa,VIIIб 1+1 , IXa,IXб 1+1
8часа музичко
-хор 3 часа
-оркестар 3часа

* библиотека 8часа

22

8. Христијан
Христовски

*редовна настава
-Физичко и здрав.образ во VIa,VIб 3+3,
VIIa,VIIб 3+3, VIIIa,VIIIб 3+3 , IXa,IXб 3+3

24

9. Хилда
Стефковска

*редовна настава
-англиски јазик -Ia,Iб 2+2, IIa,IIб 2+2,IIIa,IIIб

23



3+3 IVa,IVб3+3 , Va, 3
10. Тереза

Блажевска
*редовна настава
-германски јазик VIa,VIб 2+2, VIIa,VIIб
2+2, VIIIa,VIIIб 2+2 , IXa,IXб 2+2

*Дополнува во Стив Наумов

16

11. Мартина
Христова

*редовна настава
-математика VIIa,б 4+4    VIб-5 - 13часа
-физика – VIIIa,VIIIб 2+2, IXa,IXб 2+2-
8часа
-иновации – IХa,IXб 1+1 – 2часа

23

12. Тоше Столески *редовна настава
-географија VIa,VIб 2+2, VIIa,VIIб 2+2,
VIIIa,VIIIб 2+2 , IXa,IXб  2+2- 16часа
-нашата татковина VIIIa,VIIIб 2+2 – 4часа

16+4

13. дополнува Татјана Јанеска
Спасева
ОУ„Крум
Тошев„

с.Трубарево

*редовна настава
-информатика VIa,VIб 2+2, VIIa,VIIб 1+1,

6-часа информатика
*изборни предмети
-програмирање – Ixа,б 2
-проекти од инфрматиката Ixа,б 2

-изборни 4 часа

10

14. дополнува Јулија Никовска
Пешевска

(Маја Крстева)
ОУ„Крум
Тошев„

с.Трубарево

*редовна настава
-ликовно образивание VIa,VIб 1+1,
VIIa,VIIб 1+1, VIIIa,VIIIб 1+1 , IXa,IXб 1+1-
-ликовно 8 часа
*изборни предмети
-вештини за живеење VIIа,б 2+2
-изборни 4 часа

12

15. дополнува Виолета
Миновска
ООУ„Крсте
Мисирков“

*редовна настава
-техничко образование Va 2, VIa,VIб 1+1

4

16. дополнува Даниела
Ристевска

*изборна настава
-етика на религии во VIа/б-2

2

17. дополнува Даниела
Денковска
ООУ,,Стив
Наумов“

*редовна настава
-природни науки Va 2, Via,Vб 2+2

6

18. дополнува Ненад
Рајковчевски

Физичко образование во одделенска
настава
-Ia,Iб 3+3, IIa,IIб 3+3

не 12

 Распоредот на часови дополнително ќе биде внесен.



8.3 Работа во смени

Нашето училиште работи во една смена.

Организација на работниот ден во настава со продолжен престој

7.00 – 8.00 часот прием на учениците од наставниците и појадок

8.00 -12.45 образовни часови по наставни предмети согласно
Наставниот план

12.00 -13.30 ручек и одмор

13.30 -15.00 часови за самостојна работа и креативно осмислено
слободно време

15.00 – 16.00 завршување на часовите, испраќање на учениците

16.00 - 17.00 згрижување на учениците од страна на дежурните
наставници

Часови за самостојна работа:

o со примена на рационални и ефикасни методи на учење, на
учениците им се помага да ги совладаат наставните содржини

o се користи индивидуалниот приод, со примена на постапки за
самостојното учење

Слободно време :

o активности во училишниот двор, на спортско-рекреативните
терени и во забавното катче

o посета на театар, кино, музеи, изложби, манифестации

1час 08:00-08:40
2час 08:45-09:25
голем одмор до

09:45
3час 09.45-10:25
4час 10.30-11:10
5час 11:20-12:00
6час 12:05-12:45
7час 12.50-13:30



o активности во училница: играње на друштвени игри, слушање
музика, гледање ТВ, читање, цртање и сл

8.4 Јазик/ Јазици на кои се изведува настава

Македонски
јазик

Албански
јазик

Турски
јазик

Српски
јазик

Босански
јазик

Број на
паралелки

17 / / / /

Број на
ученици

300 / / / /

Број на
наставници

30 / / / /

8.5 Проширена програма

Еден час пред почетокот на часовите и по завршување на чaсовите

Цел на програмата за продолжен престој на учениците е тие да бидат
згрижени еден час пред почетокот на редовната настава и еден час по
завршување на истата. Наставниците  планираат активности со цел времето
да биде рационално искористено и учениците да се стекнат со некои работни
навики.

Ред
број

Активности Време на реализација

Пред почетокот на часовите
1. Подготовка на училишниот прибор секојдневно

2. Бришење на таблата секојдневно

3. Подготовка на наставни средства по потреба

4. Полевање на цвеќињата по потреба

5. Средување на папките секојдневно

6. Средување на катчињата во
училницата

по потреба

7. Средување на ЦДињата по потреба

8. Активност по желба на
ученикот(читање, цртање,
слушање музика, играње логички
или социјални игри..

секојдневно



По завршување на часовите

1. Средување на наставните
помагала употребени на часовите

секојдневно

2. Средување на паноата со
изработки

по потреба

3. Бришење на таблата секојдневно

4. Средување на училишниот прибор секојдневно

5. Изработка на креации за во
училницата

по потреба

6. Игри за опуштање секојдневно

7. Слушање на музика секојдневно

8. Разгледување на сликовници и
детски списанија и литература

повремено

9. Цртање по сопствен избор повремено

Реализација на наставата во продолжен престој

8.6 Комбинирани паралелки

Во нашето училиште нема настава организирана во комбинирани паралелки.

Одделение Број на
паралелки

Број на
ученици

Наставници реализатори

I 2 43 Ленка Пешевска
Валентина Славковска
Николета Нестор
Нов

II 2 32 Сузана А.Димовска
Ива Количев
Јордан Петрушевски

III 2 35 Благица Секуловска
Соња М.Тоточевска
Сузана Танева
Светлана Николовска



8.7 Странски јазици кои се изучуваат во основното училиште

Странски јазик Број на
паралелки

Број на ученици

Англиски јазик 17 300

Германски јазик 8 138

8.8 Реазлизација на физичко и здравствено образование за
учениците од прво до петто одделение

Од  минатата учебна година наставата по физичко и здравствено
образование во прво одделение започнаа да ја реализираат тандем
наставници- односно наставник по физичко и здравствено образование во
комбинација со одделенските наставници. Од  оваа учебна година
тандемската настава ќе се реализира во прво и второ одделение.

Одделение Тандем наставници

Ia Ленка Пешевска
Ненад Рајковчевски

Iб Валетина Славковска
Ненад Рајковчевски

IIa Сузана А.Димовска
Ненад Рајковчевки

IIб Ива Количев
Ненад Рајковчевски

8.9 Изборна настава

Изучувањето на предмет по избор на учениците ќе овозможи
надградувања, продлабочување и систематизирање на знаењата од
одредени подрачја на учениците, кои ќе им помогнат во насочување за
одбирање на идна професијa. Прегледот на изборни предмети кои ќе се
учат во учебна 2020/2021 година е даден во прилог.



Изборот на предмети кои се дел од изборната настава се спроведува
според однапред одредена процедура:

 Прибирање на податоци за понудени изборни предмети од наставните
планови и програми за деветгодишно  основно образование

 Подготвување на анкетни листови за ученици и родители од страна на
стручната служба

 Одржување на родителска средба на која ќе се презентира програмата
за понудените изборни предмети

 Спроведување на анкета кај родителите
 Обработка на податоцитеод спроведената анкета
 Презентирање на обработените податоци пред наставничкиот совет
 Ќе се информираат учениците и родителите за застапените изборни

предмети.
Секако како посебна ставка при изборот се земаат  просторните и
кадровските капацитети со кои располога училиштето, а се во согласност
со наставниот план.

Изборните предмети  кои ќе бидат застапени  во учебната2020/2021
година

Наставен предмет Одделе
ние

Наставник

1. Етика на   религиите
VI

Даниела Ристовска

Класична култура во европската
цивилизација

Лорета Станковиќ

2. Вештини за живеење VII Јулија Никовска
Пешевска

3. Нашата татковина VIII Тоше Столески

4. Програмирање
Проекти од информатиката

IX Татјана Јанеска
Спасева

8.10 Дополнителна настава

Дополнителната настава ќе се одвива во текот на целата учебна
година со цел да се надминат потешкотиите во совладување на одделни
програмски содржини. Распоредот за реализација на дополнителната
настава за секој наставен предмет ќе се изготвува на месечно ниво и истиот
ќе биде истакнат на огласната табла. Дополнителна настава се организира
за ученици од I-IX одделение кои:



-ученици со помали предзнаења за наставниот предмет или
одредена тема од наставниот предмет,

-ученци кои покажале слаби резултатиод учењето(имаат негативна
оценка за тој очекуван резултат или тема),

-ученици што подолго време отсуствувале од настава
-ученици со потешкотии во учењето.

Учeникот од I-V одделение може да следи најмногу по еден час неделно
дополнителна настава за најмногу два различни наставни предмети одделно.
Ученикот од VI-IX одделение може да следи најмногу по еден час неделно
дополнителна наставаза најмногу три различни наставни предмети одделно.

Ученикот се вклучува во дополнителната настава по проценка на
наставвникот и по добиена согласност од страна на родителот/старателот

8.11 Додатна  настава

Додатната настава ќе се организира за ученици од I-IX одделние кои
покажуваат интерес и поседуваат интелектуални способности за стекнување
на  продлабочени знаења од одделни предмети и подрачја. Систематската
работа со тие ученици ќе допринесе за нивниот развој. Тие своите знаења и
постигнувања ќе ги покажат на училишните, градските и републички
натпревари. Распоредот за реализација на додатната настава за секој
наставен предмет ќе се изготвува на месечно ниво и истиот ќе биде истакнат
на огласната табла. Наставникот ја планира додатната настава со еден час
неделно за наставен предмет во одредено одделение во текот на целата
учебна година.
Додатна настава ќе се организира според интересите и афинитетите на
учениците од одредени области и со согласност со родителот и ученикот.



8.12 Работа со надарени и талентирани ученици

Содржина на работата Реализатори Време на
реализација

1.
Формирање на тим за работа со

надарени ученици

- директор Август

2. Состанок со наставниците
информирање и договор за

соработка

- тим за работа со
надарени и

талентирани
ученици

- наставници
- ученици

септември

3. Спроведување на процедурата
за идентификување на надарени

ученици
-скала на проценка и

препознавањена надареноста
-примена на психолошки мерни

инструменти

- психолог
- наставници

- ученици

октомври-
ноември

4. Идентификување на видот на
талентот

- психолог
- наставници
- родители
- ученици

октомври-
ноември

5. Подготвување на програми за
работа со надарени и

талентирани ученици според
видот на надартеноста

(наставниците од одделенска
настава, наставници  по

математика, физика, хемија,
јазик, музичка уметност, ликовна

уметност)

- тим за работа со
надарени и

талентирани
ученици

-одговорен
предметен или

одделенски
наставник
- психолог

октомври-
ноември

6. Собирање  информации од
наставниците за

идентификуваните надарени
ученици во нивните паралелки и

планирање на активности

- тим за работа со
надарени и

талентирани
ученици

- психолог
- наставници

ноември -
декември

7 Следење на работата со
надарените и талентирани

ученици

тим за работа со
надарени и

талентирани
ученици

- психолог
- наставници

Во текотна
годината

8. Учество на натпревари во
училиштето, локалната заедица и

културни манифестации

- наставници
- ученици

во текот на
годината



Во текот на учебната година училиштето, Тимот за работа  со надарените и
талентирани  учениците  заедно со предметните наставници ќе ги подготви

следниве Програми за работа со надарени и талентирани ученици:

1.Програма за работа со надарените и талентирани ученици  по
математика во одделенска и во предметна настава за  надарени и
талентирани ученици  по математика и физика

Во овој Тим ќе бидат вклучени следниве наставници :
-од одделенска настава : Валентина Славковска и Светлана Николовска
- од предметна настава:  Мартина Христова и Лилјана Петровска
Стручните соработници: Лида Симајноска-психолог; Елена Т.Максимовска-
педагог
Тимот ќе подготви:
1 Програма за работа
2. Идентификација на тие ученици со подгтотвени Листи за идентофикација
на надарените и талентирани ученици по математика
3.Работа со тие ученици во текот на учебната година  посебно додатна
настава за да ги подготват за натпревари
4.Вклучување на овие ученици во математичката секција
5.Мотивирање и стимулирање на надарените и талентирани ученици
6.Следење на работата со надарените и талентирани ученици

9. Соработка со родители
-учество во идентификацијата на

надарените ученици
-информирање на родителите за

вклученоста на учениците во
додатните активности

-информирање за постигнатите
резултати

- наставници
- педагог

- психолог
- родители

во текот на
годината

10 Мотивирање и стимулирање на
надарените и талентирани

ученици

Директор
општина

По добивање
на награди

11 Водење на евиденција за
постињата и извештаи за
работата со овие ученици

тим за работа со
надарени и

талентирани
ученици

- психолог
- наставници

тековно

12 Претставување на успехот на
учениците пред вработените,

родителите и локалната
заедница

- директор
- тим за работа со

надарени и
талентирани

ученици
- наставници
- родители
- ученици

Јуни



7.Водење на евиденција за постињата и извештаи за работата со овие
ученици.
8. Користење на стручна литература:математички списанија како Нумерус,
Збирки задачи по математика
Одговорен за одделенска настава-Валентина Славковска
Одговорен за предметна настава – Мартина Христова

2.Програма за работа со надарените и талентирани ученици  по
биологија и хемија

Во овој Тим ќе бидат вклучена наставничката по биологија и хемија и
Стручните соработници: Лида Симајноска-психолог; Елена Т.Максимовска-
педагог
Тимот ќе подготви:
1 Програма за работа
2. Идентификација на тие ученици со подгтотвени Листи за идентофикација
на надарените и талентирани ученици по биологија и хемија
3.Работа со тие ученици во текот на учебната година  посебно додатна
настава за да ги подготват за натпревари
4.Вклучување на овие ученици во билошко-хемиската секција
5.Мотивирање и стимулирање на надарените и талентирани ученици
6.Следење на работата со надарените и талентирани ученици
7.Водење на евиденција за постињата и извештаи за работата со овие
ученици.
8. Користење на стручна литература која ќе ја одреди наставничката
Одговорна Љубинка Стоименова

3.Програма за работа со надарените и талентирани ученици  за
изучувања на јазици

Во овој Тим ќе бидат вклучени наставниците: Хилда Стефковска, Фросина
Димитровска, Тереза Блажевска , Љупчо Јордановски, Татјана Силјановска-
Гочкова
Стручните соработници: Лида Симајноска-психолог; Елена Т.Максимовска-
педагог
Тимот ќе подготви:
1 Програма за работа
2. Идентификација на тие ученици со подгототвени Листи за идентофикација
на надарените и талентирани ученици за  јазикци
3.Работа со тие ученици во текот на учебната година  посебно додатна
настава за да ги подготват за натпревари
4.Вклучување на овие ученици во англиската, германската, литературно-
драмската секција
5.Мотивирање и стимулирање на надарените и талентирани ученици
6.Следење на работата со надарените и талентирани ученици
7.Водење на евиденција за постињата и извештаи за работата со овие
ученици.
8. Користење на стручна литература која ќе ја одреди наставничката
Одговорна Хилда Стефковска



4.Програма за работа со надарените и талентирани ученици  за ликовна
уметност

Во овој Тим ќе бидат вклучена наставничката по ликовно образование Маја
Крстева, Благица Секуловска , Христина Јанева и Стручните соработници:
Лида Симајноска-психолог; Елена Т.Максимовска-педагог
Тимот ќе подготви:
1 Програма за работа
2. Идентификација на тие ученици со подгтотвени Листи за идентофикација
на надарените и талентирани ученици за ликовна уметност
3.Работа со тие ученици во текот на учебната година  посебно додатна
настава за да ги подготват за натпревари
4.Вклучување на овие ученици во ликовната секција
5.Мотивирање и стимулирање на надарените и талентирани ученици
6.Следење на работата со надарените и талентирани ученици
7.Водење на евиденција за постињата и извештаи за работата со овие
ученици.
8. Користење на стручна литература која ќе ја одреди наставничката Маја
Крстева
Одговорна:  Маја Крстева

5.Програма за работа со надарените и талентирани ученици  за музичка
уметност

Во овој Тим ќе бидат вклучена наставничката по музичко образование
Славујка Јовановска, Соња М.Тоточевска , Сузана Танева и
Стручните соработници: Лида Симајноска-психолог; Елена Т.Максимовска-
педагог
Тимот ќе подготви:
1 Програма за работа
2. Идентификација на тие ученици со подгтотвени Листи за идентофикација
на надарените и талентирани ученици за музичка  уметност
3.Работа со тие ученици во текот на учебната година  посебно додатна
настава за да ги подготват за натпревари
4.Вклучување на овие ученици во хорот и оркестарот
5.Мотивирање и стимулирање на надарените и талентирани ученици
6.Следење на работата со надарените и талентирани ученици
7.Водење на евиденција за постињата и извештаи за работата со овие
ученици.
8. Користење на стручна литература која ќе ја одреди наставничката по
музичко образование
Одговорна,  Славујка Јовановска



8.13 Работа со ученици со посебни образовани потреби

За развој на поквалитетно образование за сите деца, а согласно законските
одредби, во училиштата се формираат и работат  два вида на инклузивни

тимови
 Училишен инклузивен тим
 Инклузивен тим за ученик

Улогата на инклузивни тимови  во училиштата

Училишен
инклузивен тим

Го формира Членови на тимот Улогата/задача

директорот на
училиштето

педагог, односно
психолог, односно

социјален работник,
двајца наставници од
редот на вработените
во училиштето, двајца
родители/старатели,

специјален едукатор и
рехабилитатор и

директорот на
училиштето

Училишниот инклузивен
тим се грижи за

инклузивните политики и
практики на ниво на целото
училиште, ги осмислува и
спроведува планираните
активности и води грижа

истите да бидат
усогласени и применети во

воспитно-образовната
работа.

Инклузивен тим
за ученик

директорот на
училиштето

наставниците на
ученикот,

родителот/старателот,
педагогот, односно

психологот, односно
социјалниот работник

во училиштето и
специјалниот едукатор

и рехабилитатор
Забелешка: Во овој

тим, по потреба, можат
да се вклучуваат и

други лица кои даваат
поддршка на ученикот

(лекар, друг вид на
стручен соработник или

рехабилитатор со кој
ученикот  работи

надвор од училиштето
и слично), како и

образовен или личен
асистент, доколку

истиот е препорачан од

Инклузивниот тим за
ученик во фокусот на
својата работа го има

конкретниот ученик за кого
е формиран овој тим,

односно тој ги спроведува
мерките за поддршка во

учењето согласно со
препораките од стручните

тела за функционална
проценка. Во таа смисла,
доколку е препорачано,

училишниот тим за ученик
изготвува ИОП за ученикот
со попреченост согласно

со неговите индивидуални
потенцијали и потреби и

работи со ученикот според
него



стручното тело за
функционална

проценка и работи со
ученикот.

Училишни програми и планови
за учениците со посебни образовни потреби

Индивидуален
образовен план

Изготвување Цел/задачи Време на
примена

Евалуација на
ИОП-от

изготвување
на

индивидуален
образовен
план (ИОП)

од страна на
инклузивен

тим за ученик
(ИТУ), во рок
од 30 дена од

денот на
започнување
на настава на
ученикот во
училиштето

Целта на
примената на

индивидуалниот
образовен план е

постигнување
оптимална

вклученост на
детето/ученикот

во редовните
активности во

наставата, како и
негова

прифатеност и
независност во
групата врсници

Во текот на
учебната
година

два пати во
текот на една
учебна година

 За секој ученик со посебни образовни потреби се изготвува долгорочен, среднорочен и
краткорочен ИОП- во овој дел се опишуваат прилагодувањата на материјалите,

активностите и постапките за поучување и поддршка согласно специфичните потребина
ученикот.

модифицирана
програма

Изготвување Цел/задачи Време на
примена

Евалуација на
модифицирана

програма

се подготвува
за секој

воспитно-
образовен
период од
страна на
Училишен
инклузивен

тим
Инклузивен

тим за ученик

да стекнат знаења и
вештини за:
самостојна грижа и
обавување на
културно хигиенски
навики, основна
комуникација,
развивање на
психомоторните
функции,
елементарни
знаења од
одделните воспитно
- образовни
подрачја,
стекнување
основните животни
или психосоцијални
вештини за личен
развој,

Во текот на
учебната
година

два пати во
текот на една
учебна година



интерперсонални
односи, општествени
односи, здраво
живеење и однос со
надворешната
средина.



8.14 Туторска поддршка на учениците

ПРОГРАМА ЗА ТУТОРСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОД

Учесници во програмата
за туторство

Тутор/волонтер - редовен студент кој ги исполнува
критериумите за избор на тутор/волонтер пропишани во

оваа програмата и доброволно подучува ученици од
шесто, седмо, осмо и девето одделение од основното

образование

Ученици од основното образование запишани во шесто,
седмо, осмо и деветто одделение

Родители/старатели на ученици во основното
образование.

Цел на програмата за
туторство

Студентите да развијат вештини за подучување на
ученици,

Учениците истовремено имаат можност за бесплатно и
интерактивно подучување согласно своите индивидуални

потреби

Изборот за тутор
волонтер

Порталот/веб апликацијата за туторство која содржи
дата база на одбраните студенти - тутори од која

родителите/старателите на учениците ќе имаат можност
да изберат кандидати за подучување на своите деца, по
наставните предмети за кои сметаат дека со туторство
нивните деца може да остварат повисоки резултати во

учењето..
Упатството за регистрација е објавено на самиот

портал/веб апликација за обезбедување туторство

Права
,обврски,задолженија

СТУДЕНТ - ТУТОР/ВОЛОНТЕР
- одбира предмет/предмети по кои сака да подучува

запишани во шесто, седмо, осмо и девето одделение во
основното образование ;

- прифаќа или одбива кој ученик ќе го подучува ;
- во договор со ученикот и неговиот родител/старател
одлучува заеднички за термините на одржување на



часовите за подучување;
- подучува најмногу по четири предмети, односно подучува

најмногу четири ученици по еден предмет;
- оддржува најмалку еден училишен час седмично (за секој

предмет за кој се согласил да подучува) во текот на
периодот утврден со временската рамка за спроведување

на активностите од оваа Програма;
- да ги оддржува часовите во домот на ученикот под

надзор на неговиот родител/родители, односно старател;
професионално, совесно и чесно да ги оддржува часовите

на ученикот/учениците за кои претходно се обврзал и
- дава поддршка и го поттикнува ученикот на дијалог

соодветен на неговата возраст.

РОДИТЕЛ/СТАРАТЕЛ НА УЧЕНИКОТ
-одбира тутор/волонтер од порталот/веб апликацијата за
туторство на Министерството за образование и наука за
предметот/предметите за кои неговото дете има потреба

од дополнителни часови;
во договор со туторот/волонтер одлучува заеднички за
термините на одржување на часовите за подучување;
обезбедува услови во својот дом за оддржување на

часовите од страна на туторот/волонтер;
врши надзор над ученикот и туторот во времето на

спроведување на подучувањето од страна на
туторот/волонтер и  го потврдува бројот на одржани

часови преку апликацијата за туторство или е-дневник

Временска рамка
АКТИВНОСТ 1-30

октомври
31

октомври
9 ноември

10-17
ноември

18-25
ноември

26ноември
10 јуни

Аплицирање од
страна на

студентите
Проверка на
приложената

документација
од страна на

комисијат
Интервју на
туторите од
страна на
комисијата

Избор на тутор
од страна на
родителите

Одржување на
часови



8.15 План на образовниот медијатор

Учесници Образовни медијатори

Учениците Роми кои потекнуваат од
социјално загрозени семејства и/или се
подолго време надвор од образовниот

систем
Образовниот медијатор презема

активности
-за подобрување на информираноста за

можностите и пристапот до училиштата, -- -
спроведува редовни средби за

сензибилизација на населението и
вработените во основното училиште со
спецификите и потребите на ранливите

групи во делот на образованието,
- редовно соработува со стручните

соработници и наставниците за
подобрување на постигањата на учениците,

-презема активности за намалување на
напуштањето на воспитно-образовниот

процес на учениците.
Време на реализација Во текот на целата учебна година
Очекувани резултати - развивање на свест кај ромското

население во нашата земја во однос на
важноста за образование;

- подобрена информираност на ромското
население за можностите и пристапот до

воспитно-образовните институции;
- сензибилизација на вработените во

образованието со спецификите и потребите
на ромското население во делот на

образованието; -
зголемен опфат на ученици Роми во

основното образование;
- подобрена редовност на учениците Роми

во училиштата;
- подобрени постигања на учениците Роми,
особено во јазична и нумеричка писменост;
- намален осипот/откажување од воспитно-
образовниот систем на учениците Роми;
- зголемена доверба и соработка помеѓу

родителите и вработените во училиштето;
- зајакната комуникација со институциите и

граѓанските здруженија;
- зајакната комуникација меѓу учениците

Роми и припадниците на другите заедници;
- зајакната самодоверба кај учениците;
- намалени предрасуди, стереотипи и

дискриминација;
- зголемено учество на родителите во

активности во училиштето и во локалната
заедница

; - намалено насилство и конфликти во



училиштата;

Следење на работата на образовниот
медијатор

стручна служба

9. Воннаставни активности

9.1 Училишни спортски клубови

Училишниот спортски клуб е
основан во 2014 година. Одговорен
наставник е наставникот по физичко
и здравствено образование
Христијан Христовски.

Конкретно, целта на училишниот спорт е, преку разновидни и
систематски спортски активности, во тесна релација со воспитно образовните
подрачја на предметот физичко и здравствено образование, да допринесе за
интегрален (когнитивен, афективен и моторички) развој на личноста на
учениците, стекнување, усовршување и примена на спортски умеења, навики
и неопходни теоретски знаења, во секојдневни и специфични ситуации во
животот

Од вкупно 300 ученици во нашето училиште, повеќе од 120 ученици,
или безмалку 40% од кои 85% ученици од предметна настава, во текот на
учебната година активно ќе бидат вклучени во системот спортски
натпреварувања во повеќе од 10 спортови, за учениците од основно
образование организирани под покровителство на Федерацијата за училишен
спорт, во следните спортски дисциплини:

Дисциплина Пол Број Термин
Ролер трка машки и девојчиња 30 09. 2020

Атлетска крос-трка машки и девојчиња 40 10. 2020

Фуцал машки 12 10.2020- 05.2021

Кошарка машки 12 11.2020 - 05.2021

Карате - ката машки и девојчиња 4 11. 2020

Полигонски натпревар машки и девојчиња 10 11.2020

Одбојка за вработени мажи и жени 12 11.2020
Фуцал девојчиња 12 02. 2021



Кошарка девојчиња 12 02. 2021
Ракомет девојчиња 12 02.2021
Одбојка девојчиња 12 02.2021

Велосипедијада машки и девојчиња 40 04.2021

Пинг - понг машки и девојчиња 4 04.2021
Атлетски дисциплини машки и девојчиња 20 05/06.2021

Одговорен наставник , Христијан Христовски

9.2 Секции/клубови

*Во одделенска настава се формирани
следиве секции

Наставник/раководител Секција Членови

Славица Мојсоска Драмско – рецитаторска
секција

Ученици од
петто одд.

Ива Количев, Сузана
Аксеновска Димовска,
Јордан Петрушевски

Ликовна секција Ученици од
второ одд.

Благица Секуловска
Соња Мицевска-

Тоточевска

Ликовна секција Ученици од
трето а одд.

Пандорка Јовчевска Драмска секција Ученици од
четврто б одд.

Светлана Николовска
Сузана Танева

Ликовна секција Ученици од
трето б одд.

Валентина Славковска
Ленка Пешевска

Николета Нестор

Ритмичка секција Ученици од прво
одд.

Хилда Стефковска Секција по англиски
јазик

Ученици од прво
до петто одд.

 Во предметна настава се формирани следниве секции:

Наставник/раководител Секција Членови
Лорета Станковиќ Секција на млади

историчари
Ученици од VI-

IX  одд.



Мартина Христова Секција на млади
математичари и физичари

Ученици од . VI-
IX

Маја Крстева Ликовна секција Ученици од . VI-
IX

Љупчо Јордановски Литературно-драмска
секција

Ученици од . VI-
IX

Тоше Столески Секција на млади
географичари

Ученици од . VI-
IX

Љубинка Стоименова Биолошко-еколошка секција Ученици од . VI-
IX

Тереза Блажевска Секција по германски јазик Ученици од . VI-
IX

Татјана С.Гочкова
Славујка Јовановска

Билиотекарска секција Ученици од . VI-
IX

Фросина Димотровска Секција/клуб –англиски јазик Ученици од . VI-
IX

Програми за работа на секциите/клубовите  :

Цели Реализатори Врем
е Ресурси

Број на
ученици

Учениците да се
запознаат со

активностите на
секцијата

Одговорниот
наставник

Ученици членови на
секцијата

IX Годишна
програма за

секција
Списоци на

одбрани
ученици

членови на
секцијата

10-20

Учество на настани
во училиштето и

локалната средина,
на натпревари

Наставници
Ученици

Родители

Споделување на
искуство меѓу

наставнците кои
предаваат

соодветен предмет

Предметни  и
одделенските
наставници

IX-
V

Стручни
материјали
Прирачници
Разговори

ИКТ опрема

Потикнување на
размена на
мислења

Предметни и
одделенски
наставници

Во
текот

на
годи
ната

Разговори меѓу
сите ученици и

наставниц
вклучени во
работата на

секцијата



Учениците да
стекнат знаења со
повисок квалитет

Наставници и
ученици

Конт
инуи
рано

Стручни
материјали
Прирачници
Разговори

ИКТ опрема

Да се формираат
слободни

креативни и
одговорни личности

Наставници и
ученици

Пост
ојано

Следење на
реализацијата на

слободните
ученички

активности и
подготвување на

извештај за работа
на секцијата

Тим за следење на
реализацијата на

воннаставните
активности,

одговорниот на
секцијата

Евиденции од
следењето

-извештаи од
работата

Со почетокот на учебната година ќе се постапи според  новата
Концепција за воннаставни активности. Имено со враќање на учениците во
училишните клупи ќе се направи анкетирање на родителите и учениците и врз
основа на интересот ќе се направи преорганизација на секциите и клубовите.
Ќе бидат истакнати на огласна табла и на веб страна на училиштето кои
секции и клубови ќе бидат понудени со опис на целите и активностите и
реализаторите.
( годишната програма за секции и клубови ќе претрпи анекс)

9.3 Акции

Планирани
активност

Цели Реализато
р

Форми и
време на

реализација
Целна
група

Тим за
следење

Уредувањ
е на

училишна
та зграда

и
училишен

двор

Формирање на
работни навики
кај учениците за
одржување и
грижа за
училиштето и
училишниот
двор

Ученици,
наставници,
домаќин,
технички
персонал

Работна
акција
IX-месец

Ученици
од I до IХ
одд.

Стручна
служба
Љубинка
Стоимено
ва
Марина
Капевска

Соработка
со

општинска
огранизац

Да се развие и
промовира
хуманоста кај
вработените и

Директор,
стручна
служба,
наставници,

Предавања,
Собрни
акции,
Во текот на

Ученици
од I до IХ
одд.

Педагог
Љубинка
Стоимено
ва



ија ,,Црвен
крст”

учениците ученици учебната
година

Учество во
националн
ата акција

за чистење
на отпад ,,
Светскио
т ден на

чистењет
о”

Да се подигне
свеста на
учениците за
правилно
селектирање и
постапка со
отпадот

Директор,
стручна
служба,
наставници,
ученици

Работна
акција
септември
2020 год

Ученици
од I до IХ
одд.

Стручна
служба
Марина
Капевска

Акција за
собирање на

пластични
шишиња –

соработка со
,,Пакомак,,

Собирање на
пластика за
почиста животна
средина

Ученици,
наставници,
директор
одговорни
наставници

Септември-
јуни 2020-
2021 год

Ученици
од I до
IХодд.

Христина
Јанева
Марина
Капевска

Oдбележува
ње на

,,Денот на
гладта”

Собирање на
парични средства

Ученици
Наставници
Стручни
соработниц
и

16.10.2
020 год

Ученици
од I до
IХодд.

Стручна
служба
Марина
Капевска

Одбележува
ње на ,,Ден
на лица со

посебни
потреби,,

Развивање на
свест дека и
поинаквите од нас
имаат исти
чувства и потреби

У ученици
Н наставници
Д дефектолог

03.12.2020
год

Ученици од
I до IХ одд.

Директор
Марина
Капевска

Собирна
акција
(облека,
училишни
униформи,
училишен
прибор)

Да се помогне
на социјално
загрозените
ученици

Ученици,
наставници,
директор
психолог

Собирна
акција мај,
јуни
2021 год

Ученици
од I до
IХ одд.

Благица
Секулов
ска
Славиц
а
Мојсока

10.Ученичко организирање и учество

Ученичкото организирање служи за да се овозможи активно учество на
учениците во застапувањето и промовирањето на нивните права и интереси,
преку демократско учество во донесувањето одлуки во училиштето во однос
на прашањата што се од нивен непосреден интерес.
Првата средина во која учениицте се организираат е во рамките на нивните
одделенија. На првиот одделенски час учениците по пат на тајно гласање го
избираат своето раководство. Одделенскиот раководител го запишува на
првата страница во дневникот на паралелкта и доставува список до
стручната случба.
Вториот чекор е организирање на учениците во рамките на ученичкиот
парламент. Ученичкиот парламент го сочинуват претседателите на
заедниците на паралелките. Од нивните редови, по демократски пат (со



мнозинство гласови од тајно гласање) се избира претседател на ученичкиот
парламент.

Ученичкиот правобранител се грижи за заштита и унапредување на правата
на учениците во училиштето.

Програма и план за работа на УЧЕНИЧКИОТ ПАРЛАМЕНТ, УЧЕНИК
ПРАВОБРАНИТЕЛ

Р.
Б

Задачи Активности Очекувани
резултати

Времен
ска

рамка

Одговорн
и

1. Да се изготви
годишна програма

за ученичко
организирање и
учество, како и

план за работа на
ученички

парламент и
ученик-

правобранител за
учебна 2020/2021

год.

-состанок на
тимот

-
разгледување

на новиот
правилник за

формата и
содржината

за
израбтување
на развоен

план и
годишна
програма

-изработена
годишна програма

-Конкретно
испланирани
активности за

поуспешна
реализација

согласно новиот
правилник за

формата и
содржината за
изработка на

годишна програма

VII Стручна
служба
Лорета

Станковиќ

2. Организирање на
заедница во
паралелка

-
информирањ

е на
учениците за
избор на тела

во
одделенската
заедница на

првиот
одделенски

час

-Информираност на
сите ученици

- правилно
разбирање на
процесот на

организирање на
заедница во
паралелка

IX Одделенск
и

раководите
ли на

паралелки

3 Да се изврши
избор на

претседател,
заменик

претседател,
постојани и

повремени тела
во одделенска

заедница

-Процедура
за избор на

претседател,
заменик

претседател,
постојани и
повремени

тела:
-пополнет

- транспарентно
изведување на

изборот и
запазување на
процедурата за

избор

Послед
на

недела
од

првиот
месец

од
учебнат

а

Одделенск
и

раководите
ли



формулар за
пријавување
за избор на
претседател

-листа со
потписи за
поддршка

-мотивационо
писмо

година
2020

4 Функција и
задолженија на
претседател на

одделенска
заедница

-ги
претставува
учениците од
одделенската
заедница во
Ученичкиот
парламент и
пред
останатите
структури во
училиштето
-ги
информира
учениците од
одделенската
заедница за
работите за
кои се
одлучува во
Ученичкиот
парламент
-се грижи за
мирно
решавање на
споровите во
одделението
-соработува
со
претседатели
те на другите
одделенски
заедници
-активно
учествува во
работата на
Ученичкиот
парламент
-одржува
редовни
состаноци со
учениците

Подготвеност,
активност  и

правилно
извршување на
задолженијата

Контину
ирано

-
Претседат

ел на
одделенска
заедница
-ученици



-изготвува
план за
работа во кој
ќе бидат
вклучени сите
ученици

5 Формирање на
Ученички

парламент

-избор на
претседател
на ученички
парламент
-изготвување
на Правилник
за работа на
одделенските
заедници
-изготвување
на годишна
програма за
работа на
Ученичкиот
парламент
-активно
учество во
процесот на
планирање на
развојот на
училиштето
-активно
учество за
промовирање
, заштита и
застапување
на првата и
интересите на
учениците
-промоција на
ученички
активизам
преку
едукативни
работилници,
дебати,
хуманитарни,
еколошки
акции,
културни и
спортски
манифестаци
и и сл.

-Правилно
разбрана улога на

ученичкиот
парламент

-активно учество во
застапување и

промовирање на
своите права и

различни нивоа на
одлучување за
прашања кои ги

засегаат

X

Контину
ирано

Претседат
ели на

одделенски
те

заедници

6 План за работа на -изготвување X -Тим за



Ученичкиот
парламент

на
презентација
на искуства и
модели за
работа на
ученички
парламент

-Работилница
1:
„Познавање
на основни
човекови
права”

-водење
дебата на
одредена
тема (по
избор на
учениците)
следејќи ги
правилата за
водење
дебата

-
Предложувањ
е на
активности,
споделување
на идеи,
иницијативи
за

-дискусија на
тема:
„Знаењето е
пат кон
успехот“

-
Работилница
2

Запознаени
ученици со

содржината и
значењето на

човековите права ,
како и Конвенцијата
за права на детето,

прилагодени кон
соодветната
возраст на
учениците

Успешно
аргументирање на

одредена теза

- Успешни
активности,

работилници и
изработки во
корелација со
граѓанското

образование

подобрување на
успехот кај
учениците

Разбирање на
односот физички и
вербален конфликт

и механизми за
справување

-Препознавање на
поимот,

карактеристиките и

XI

XI

XII

XII

II

III

IV

V

ученичка
заедница

-
Претседат

ели на
одделенски
заедници

Стручни
соработниц

и
Претседат

ели на
одделенски
заедници

Тим за
ученичка
заедница

Стручни
соработниц

и
Претседат

ели на
одделенски
заедници



„Справување
со насилно
однесување “

- Дебата:
“Постои ли
булинг во
моето
училиште ”

- Превземање
акција во
училиштето,
по повод Ден
на планетата
Земја

-
Работилница
: “Почитување
на другите-
недискримина
ција”

последиците од
булинг

- Аргументирана
дискусија со

правила на дебата

- чистење и
разубавување на
училишниот двор

-утврдување на
конкретната
состојба на

училишната клима
во однос на

дискриминација

Тим за
ученичка
заедница

Еко секција
Претседат

ели на
одделенски
заедници

Стручни
соработниц

и
Претседат

ели на
одделенски
заедници

Тим за
ученичка
заедница

7 Избор на Ученик -
правобранител

-изготвување
на отворен
повик за
избор на
ученик-
правобраните
л и негов
заменик
- утврдување
на
критериуми за
избор
-формулар за
пријавување
-формирање
на Комисија
за евалуација
на пријавите

-правилен избор на
ученик-

правобранител и
негови / нејзини

заменици

X

8 План за работа на
ученик -

правобранител

-запознавање
на
училишниот
парламент со

Запознаени
ученици со

содржината и
значењето на



моделот-
ученик-
правобраните
л

-
промовирање
на детските
права
(едукативни
работилници,
инфо-денови
и сл.)
-
промовирање
и давање на
поддршка и
заштита на
учениците
-споделување
на искуства
од примена
на
Ресурсниот
пакет за
имплементац
ија на
ученичко
учество

-изготвување
на процедура
за
поднесување
претставки,
поплаки,
пријави и сл.
-формирање
на Комисија
за евалуација
на претставки
и пријави
- активно
учестува во
работата на
ученичкиот
парламент

човековите права ,
како и Конвенцијата
за права на детето

-подобрена
состојба на

имплементацијата
за ученичкото

учество и поддршка
за проактивно

учество во
донесување на

одлуки;
-развиено критичко

мислење кај
учениците,

поддршка за
проактивно учество
во донесување на

одлуки

-правилно
насочување на

работата на
Ученикот

правобранител и
соодветно

процесуирање на
пријавите



-редовно
одржува
состаноци со
стручните
соработници
-доставува
извештај за
својата
работа

9 Изготвување на
годишен извештај

за работата на
Ученичката
заедница/
Ученички

парламент

- записници
од состаноци
-извештаи од
реализирани
активности,ин
ицијативи,
работилници
и сл.

Успешно
спроведени и
реализирани

активности  од
акциониот

план/програма

VI Ученички
парламент

1
0.

Ученичко
партиципирање
во воннаставни

активности

-
спроведувањ
е на анкета за
места/локаци
и кои би
сакале да ги
посетат

- анкета за
секции кои
учениците би
сакале да се
застапени во
училиштето

-предложените
локации, доколку се
соодветни и според

Правилникот за
изведување на

екскурии и
слободни ученички
активности, да се

вметнат при
изработка на

годишната
програма за
екскурзии за

учебната 2021-2022
год.

-предложените
секции да се

вметнат како опција
за следната учебна
2021-2022 година

VI Ученички
парламент

11.Вонучилишни активности



11.1 Екскурзии, излети и настава во природа

ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ НА УЧЕНИЧКИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ИЗЛЕТИ

Со Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2020/21

година е регулирана активноста: организирање на екскурзии и излети со

воспитно-образовен карактер, чија цел е :

1. Проширување и совладување на знаењата,

2. Примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите

и процесите во природната и појавите и односите во општествената средина,

3. Запознавање со природните убавини, културно-историските знаменитости,

индустриските и земјоделските капацитети во поблиската и пошироката

околина, во согласност со воспитнообразовната работа на училиштето.

Во текот на учебната година за учениците од I дo IX ќе бидат

организирани  излети и наставно-научни и рекреативни екскурзии,

еднодневна наставно-научна екскурзија за учениците од III одделение,

настава во природа за учениците од V одделение, дводневна наставно-

научна екскурзија за учениците од VI одделение и тродневна наставно-

научна екскурзија со учениците од IX одделение.

Активност Време на
изведување

Релација Одделение

Излет со наставно -
рекреативен карактер

септември
октомври

Парк – шума, Гази Баба,
околина на Скопје

I - IX одд

Еднодневна екскурзија април/мај Скопје –Тетово – Лешок –
Скопје

III одд

Настава во природа април/мај Скопје-Охрид-Скопје V одд.

Научно - наставна
дводневна екскурзија

септември-
октомври
април -мај

Источен дел од Република
Северна МакедонијаСкопје
– Струмица-Дојран-
Валандово-Демир Капија-
Велес-Скопје

VI одд.

Научно - наставна
тродневна екскурзија

септември-
октомври
април-мај

Западен дел од Република
Северна Македонија:
Скопје- Велес-Прилеп-
Охрид- Маврово -Гостивар
-Тетово - Скопје

IX одд



Во зависност од интересите на учениците и од временските услови можни се
и промени во планот за изведување на излетите и екскурзиите.

Програмата ја изготвиле тимот за екскурзии
1. Драган Печевски-директор
2. Благица Секуловска
3. Славица Мојсоска
4. Татјана  Силјановска-Гочкова
5. Лорета Станковиќ

11.2 Податоци за ученици од основното училиште вклучени
во вонучилишни активности

ВОНУЧИЛИШНИ АКТИВНОСТИ

Одделен
ие

Основн
о

музичко
училиш

те

Основн
о

балетск
о

училиш
те

Кошаркарс
ки клуб

Спортск
а

академи
ја

Училиш
те за
танц

Вкупно
вклуче

ни
учениц

и

Iа
Iб
IIа / / 6 / 1 7
IIб 1 / 7 / 2 10
IIIа / / 6 / / 6
IIIб / / 4 / 2 6
IVа 3 / 3 / 5 11
IVб / / 4 / 2 6
Vа 3 3 4 4 1 15
VIа / / 4 / 1 5
VIб / / 3 / 3 6
VIIа 1 / 1 / / 12
VIIб / / 1 / 4 5
VIIIа / 1 / / 2 3
VIIIб 1 / / 11 / 12
IXа / / 3 / / 3
IXб 1 / / 3 1 5

Излет со наставно -
рекреативен карактер

април/мај Локалитет Дељадровски
манастир- Дељадровци,
Скопско

I - IX одд



12 .Натпревари за учениците
Ученичките натпревари играат значајна улога во комплетниот развој на

личноста на ученикот, ја зголемуваат мотивацијата и интересот на ученикот
по одделни предмети и најважно го поттикнуваат натпреварувачкиот дух кај
учениците. Училиштето ќе земе активно учество на натпревари внатрешно
организирани, на локално, регионално, државно и меѓународно ниво кои
имаат акредитација. Продолжувајќи ја праксата од минатата година и оваа ќе
организираме интерни натпревари.

Ред
бр.

Вид на натпревар Време на
реализација

Одговорен наставник Реализатори

1 Хорски смотри IV Славујка Јовановска VI-IX
одделение

2 Оркестар IV Славујка Јовановска VI-IX
одделение

3
Ликовни

натпревари и
конкурси

во текот на
целата учебна

година

Маја Крстева
одделенски наставници

I-IX одделение

4
Англиски јазик

XII, III- IV Хилда Стефковска
Фросина Димитровска

I-IX одделение

5
Хемија

II-V Љубинка Стоименова VIII-
IXодделение

Географија II-V Тоше Столески VI-IX
одделение

Природни науки II-V Љубинка Стоименова
Даниела Денковска

IV,V,VI
одделение

6
Биологија

II-V Љубинка Стоименова vii-
Ixодделение

7
Македонски јазик

Литератирни
конкурси

во текот на
целата учебна

година

Љупчо Јордановски
Татјана С.Гочкова

одд. наставници

II-IX
одделение

8. Физика II-V Мартина Христова VIII-IX

Математика II-V Лилјана Петровска
Мартина Христова
одд. наставници

VI-IX
одделение

10
Математика-

Кенгур

III-V Лилјана Петровска
Мартина Христова
одд. наставници

I-IX одделение

11
Народна техника

IV Тоше Столески
Мартина Христова
Виолета Миновска

V-Ixодделение



Љубинка Стоименова
Татијана Ј.Спасева

12 Спортски
натпревари по
физичко и
здравствено
образование

во текот на
целата учебна

година

Христијан Христовски VI-IX
одделение

Германски јазик II-III Тереза Блажевска VI-IX
одделение

Право на учество имаат сите ученици кои покажуваат голем интерес кон
одредена област и секако постигнуваат солидни резултати во истата.

Процедурата за пријава и учество е следната:

1.Проследување на дописот од акредитираните здруженија до соодветните
наставници и до учениците од страна на стручната служба( преку
соопштенија, маилови и истакнување на огласната табла).
2.Пријавување на учениците кај соодветните наставници.
3. Организирање на додатна настава и подготовка на учениците кои пријавиле
интерес за натпреварите.
4.Организација на наставниците и учениците за денот на натпреварувањето(
транспорт, согласности, ужина...)
5.Доставување на извештај до стручната служба за учеството на натпреварот
и освоените награди.
6.Истакнување на успехот на учениците и оодавање на признание на
огласната табла и веб страната на училиштето.



13.Унапредување на
мултикултурализмот/интеркуртулариз
мот и меѓуетничката  интеграција

Нашето училиште е вклучено во Проектот за
меѓуетничка интеграција во образованието кој
е проект на УСАИД во Македонија, а го
спроведува МЦГО. Обуката беше подготвена од Центарот за човекови права
и разрешување конфликти како партнер во организација. Со учениците ќе се
реализираат активности со цел  внесување на промени за подобрување на
меѓуетничката интеграција во образованието.

Активностите за промоција на мултикултурализам ќе се реализираат во
рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција во училиштето. Идејата е
размена на култури, традиции, заедничко промовирањена културното
наследство меѓу  училиштата  преку взаемни посети на културни и образовни
манифестации,празници и фестивали. Односно сакаме да бидеме промотери
на еднаквоста, мирот, соживотот и толеранцијата,размена на културните и
верските, како и образовните вредности.

Покрај запознавањето на различните етникуми во нашата држава , учениците ,
нивните родители, и наставниците, ќе можат да ги разбијат стереотипите кои
владеат на ова поднебје, и заеднички да се придонесе за развој на
мултикултурно општество, давајки свој продонес и учество.
Воедно нашето училиште учествува во проектот ,,Градиме заедничка иднина”
заедно со останатите основни училишта на територијата на општина Гази
Баба. Координатор од нашето училиште е наставничката Татјана Силјаноска-
Гочкова.

Членови на МИО тимот се:
1.Драган Печевски-директор
2.Татјана Силјаноска-Гочкова
3.Валентина Славковска
4.Фросина Димитровска
5.Сузана Танева
6. Славица Мојсоска

Табела во прилог

14. Проекти што се реализираат во основното училиште

Проектот ,,Градиме заедничка иднина”

Активностите, целите, содржините се опишани погоре во делот за
,,Унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и меѓуетничката
интеграција“.



Проект ,,Еко училиште“

1. ПРОГРАМА, ООУ „Григор Прличев„ – СКОПЈЕ
за учебна 2020/2021 година

2.„ОДНЕСУВАЈТЕ СЕ ДОБРО КОН ЗЕМЈАТА, ТАА НЕ ВИ Е ДАДЕНА ОД
ВАШИТЕ РОДИТЕЛИ, ТУКУ ПОЗАЈМЕНА ОД ВАШИТЕ ДЕЦА.“(стара
индијанска поговорка)

3. ВОВЕД
Високите стандарди во образованието придонесуваат за развој на умот,
знаењето, креативноста, но сето тоа е беспредметно доколку изостане
грижата за здравјето и здравата животна околина. Во новата урбана шема се
чини занемарена е грижата за здрав дух во здраво тело опкружено со здрава
средина. А таа, средината од ден на ден е се позапуштена, дури и се
уништува. Мораме да покажеме иницијатива да промениме нешто во нашите
кодови, да се вратиме на нашата култура и традиција која не
карактеризирала како цивилизирана нација. ДА ДЕЛУВАМЕ ЛОКАЛНО, А ДА
МИСЛИМЕ ГЛОБАЛНО. Нашето училиште е посветено на Интеграција на
еколошкото образование во рамките на македонскиот образовен систем и
секако на програмата ЕКО – училиште.

4. ЦЕЛИ
• Зголемување на еколошката свест
• Развивање на љубов кон Екологијата
• Планирано дејствување во спроведувањето на ЕКО - активностите
• Интензивирање на тимската работа
• Подобрување на училишната клима
• Сертифицирање на училиштето во ЕКО - училиште
• Задоволство од работењето во ЕКО - акции
• Разубавување на околината во училиштето
• Селектирање и намалување на отпадот
• Штедење на вода и енергија
• Финансиско штедење
• Можност за дополнително финансирање
• Поголема грижа за здравјето на луѓето
• Зајакнување на соработката со локалната заедница
• Зголемена соработка со бизнис секторот
• Зајакнување на партнерството со родителите

5.МЕТОДИ И ФОРМИ Во реализацијата на планот на активности ќе бидат
користени најразлични методи и форми на работа незаборавајќи притоа дека
треба да се проткајува забавниот и ефективен начин на работа. Најголемиот
дел од активностите ќе го спроведуваат учениците чија свест сеуште
интензивно се гради, а под менторство на наставници ентузијасти и
љубители на здрава и сочувана животна средина.



6. СРЕДСТВА И ПОСТАПКИ Училиштето ќе ги стави на располагање сите
свои технички, финансиски и просторни капацитети за успешно
спроведување на Планот на активности.

7. СЛЕДЕЊЕ ВРЕДНУВАЊЕ Критериум за вреднување ќе бидат
стандардизираните индикатори, мониторингот од страна на МОН, БРО и
ОХО. Исто така ќе правиме и внатрешно следење и констатирање од страна
на ЕКО - одборот и ЕКО - патролите. Предвидени се и презентирања од
поширок карактер, медиумско покривање заради континуирано
информирање на јавноста за ЕКО - активностите и секако вклучување на
пошироката јавност во планираните задачи.

8.ОПЕРАТИВЕН ПЛАН
Активности
Цели
Учесници
Време на реализација
Ресурси
Очекувани исходи и резултати
Формирање на Еко- одбор од ученици, во училиштето за учебната 2020/2021
година (назначување на членови на Еко –одборот и потврда за членство во
одборот) - (август)
Согледување/ скенирање на моменталната состојба на училиштето преку
анкетни листови, прашалници.
Сознанија за моменталната состојба на училиштето (Еко - тимови, ученици,
наставници)
Анализа и донесување на заклучоци од спроведената анализа со членови на
Еко–одборот (јуни – август),
План на активности и изработка на Еко - календар
Изработка на План на активности и креирање на Еко - календар со
планирани акции и кампањи за оваа година, членови на Еко –
одборот(јуни,август)
Анализа на пошироката животната средина - Парк шума „Гази Баба“
Еко - стандарди
Изработен План на активности и Еко - календар
Изработка на Програмата за интеграција на еколошката едукација во
македонскиот образовен систем, наставници (јули), наставници да
интегрираат содржини од одбраните точки на акција во годишните
планирања
Интеграција на точките на акција (Еко - стандарди) во годишната програма на
училиштето Презентација на Наставничкиот совет и нејзино усвојување -
Директор, ЕКО тим на проектот и Програма за работа на Еко одборот (август)
Усвојување на Програмата на Еко - одборот за 2020/2021година (август)
Зголемување на лична одговорност
Усвојување на програмата. Информирање на Училишниот одбор и Советот на
родители за активностите на ЕКО одборот
Активирање на родителите во реализирање на проектот - Директор,
координатор, претседател и реализатори на програмата, наставници
(септември)
Програма за работа, презентации



Зголемување на лична одговорност преку подигање на Еко  свеста, кај
учениците и родителите
Нови идеи за реализирање на проектот
9.ФОРМИРАЊЕ НА ЕКО ПАТРОЛИ
Вклучување на ученици во Еко- патроли за набљудување и организирање на
Еко - акции со Еко - одбор(наставници), потоа ученици од Екоодбор-
септември)
Извештај од Еко - одбор на ученици и наставници. Еко- патролите да го
контролираат и надгледуваат процесот на имплементација на Еко -
активностите. Уредување на Еко–катчето
Средување на веќе постоечкото Еко - катче (Екоодбор - ученици - септември
- огласна табла, Еко - материјали)
Информирање на учениците и пошироката средина за Еко - активностите.
Еко- акции, активности и кампањи
Спроведување на Еко- акции, активности и кампањи со Еко- одбор, ученици,
наставници, родители, локална самоуправа (во текот на целата година
според утврдената динамика на активностите)
Извештаи од спроведени активности, акции и кампањи
Имплементација на Еко - активностите, зголемување на лична одговорност;
подигање на Еко- свеста кај сите учесници во процесот (како крајна цел)
Следење и евалуација
Следење на реализираните активности од Планот на активности и
евалуирање на постигнатите резултати Еко- одбор (во текот на годината,
листа за следење и евалуација, систематично следење и евалуирање на
активностите со цел истите да се подобрат).

10. ЕКО КАЛЕНДАР со планирани активности, акции и кампањи за учебната
2020– 2021.(дата/ рокови, активност, одговорни, очекувани исходи и
резултати)

Акција: Поставување на куќички за птици - ученици, уреден и еколошки чист
двор во септември и изработка на знаци за означување на места (доколку се
направи спортска патека) во дворот, ученици. (септември)

Акција:„Ден без автомобили“ – ученици, ЕКО пораки, ЕКО табли.Кампања:
По повод „22 Септември“ – Меѓународен ден без автомобили, подигање на
свеста за заштита на животната средина. Уреден и еколошки чист двор...
(септември)

Акција:5 Октомври–„Македонија без отпад“- Уреден и еколошки чист двор-
членови на ЕКО тим, наставници, ученици. (октомври)

Акција:Уреден и еколошки чист двор - 15 Октомври – „Меѓународен ден на
пешаците“. За Ден на пешаците ќе работат ученици и наставници. Кампања:
Подигање на свеста за заштита на животната средина.(октомври)

Акција:16 Октомври – „Меѓународен ден на храната“. Кампања: „Здрава
храна – за детство без мана“ - ученици, родители. Подигање на свеста за
здрава исхрана и здрав живот (октомври)



Акција: Садење на садници во дворот - членови на ЕКО тимови, наставници
и ученици. Чист и уреден двор, садење на садници. (ноември)
Акција:Подигање на свеста за рециклирање на хартија
Работилница: Рециклирање на хартија (пластика во соработка со ПАКОМАК),
ученици (ноември)

Акција:„Рециклирај, реупотреби, редуцирај“ - Членови на ЕКО одбор,
ученици. Подигање на ЕКО свеста. Работилница: Новогодишни украси од
Еко- материјал, ученици, наставници (декември)

Акција:Одбележување на Св. Трифун - „Ден на лозарството“14 Февруари-
ученици, наставници, родители. (февруари)

Акција:Подигање на свеста за одгледување на дрвата „5 Март“ - Светски ден
на заштеда на енергија (воздух). Кампања - „Ајде да заштедиме енергија“ -
ученици - родители. (март)

Акција:Подигање на свеста за штедење на енергија 22 Март –„Светски ден
на заштеда на вода“.Кампања: „Водата живот значи“ - наставници, ученици,
родители. Подигање на свеста за штедење на вода. (март)

Акција:Цветна работилница - Членови на Еко-одбор, ученици, наставници.
Подигање на Еко свеста. Кампања - 21 Март - Ден на екологија. (март)

Акција: Ден на здравјето 7 Април – Кампања „Светски ден на здравјето“ -
ученици, родители, наставници - Подигање на свеста за здравиот начин на
живот, физичката активност и здравјето на учениците.

11. УЧЕСТВО НА РОДИТЕЛИ
Акција:ПАКОМАК - одржлив развој – родители, наставници, ученици.
Подигање на свеста за одржлив развој. Секој понеделник во текот на
учебната година.

Акција:22 Април: Светски ден на планетата Земја. Акција: родители, ученици.
Подигање на Еко свеста. (април)

Акција: Зачувување на биодиверзитети. Чистење и уредување на
определени локалитети во Парк шума „Гази Баба“ – родители и ученици.
Подигање на свеста за биодиверзитетот. (април)

Акција: Чистење и уредување на дворот - родители, членови на Еко секција,
технички персонал - Чист и уреден двор (мај)

Акција: Еко ден – наставници,ученици, родители. Подигање на свеста за
рециклирање на пластична амбалажа и стара хартија (континуирано во текот
на целата година)



12. ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО
МАКЕДОНСКИОТ ОБРАЗОВЕН СИСТЕМ:
Прилог 1. Формулар за членови на Еко-одбор,
Прилог 1.1. Записници од Еко одбор,

Прилог2. Анализа на состојбата на животната средина
Прилог 3. План на активности
Прилог 4. Извештаи од реализирани акции
Прилог 5. Извештаи од реализирани кампањи
Прилог 6. Следење и евалуација
Прилог 7. Поврзување со наставната програма
Прилог 8. Известувања на родители и вработени
Прилог 9. Известувања на пошироката заедница
Прилог 10. Екокодекс
Прилог 11. Меморандум за соработка со општината

Изработила:
Претседател на ЕКО одбор, при ООУ „Г. Прличев“
Одд. наставник, Христина Јанева

 Тереза Блажевска– координатор
 Јордан Петрушевска – записничар



ЕКО-МОТО

ЕКО-
СЛОГАНИ

МИСЛИ ГЛОБАЛНО-
ДЕЈСТВУВАЈ ЛОКАЛНО



ВИЗИЈА:ДА ЈА РАЗВИЕМЕ НАШАТА ЕКОЛОШКА СВЕСТ НА
ВИСОКО НИВО И ДА ГО НАПРАВИМЕ СЕКОЈ ДЕН ,,ДЕН НА ЗЕМЈАТА,,

МИСИЈА:ИНФОРМИРАМЕ, ПЛАНИРАМЕ И ДЕЈСТВУВАМЕ ЗА
ПОДОБРУВАЊЕ НА НАШАТА ЕКО ИДНИНА

Еко-дрво



ПРОЕКТ,, ЗАЕДНИЧКА ГРИЖА ЗА
ПРАВИЛНО НАСОЧУВАЊЕ НА

УЧЕНИЦИТЕ“

Како проект наложен од страна
на МОН се воведе ,,Заедничка грижа
за правилно насочување на
учениците“, и истиот пројави голем
интерест кај родителите за нивно
активно вклучување во наставните
активности.Имено на првата
родителска средба одделенските раководители делат табели на кои
родителите по сопствен избор наведуваат работилница, предавење или
друга актвивност која ќе ја реализираат во текот на учебната година. На
истиот начин и оваа учебна година ќе продолжиме со реализација на
проектот.

По реализација на секоја заедничка активност одделенски
раководители доставуваат извештаи со кус опис и фотографии до стручната
служба.

Работилници
Предавања

РодителиЕдукација Предавања



15.ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ

Стручните соработници во нашето училиште водат редовна евиденција на
сите постигнувања на нашите ученици кои достојно го претставуваат нашето
училиште во сите натпреварувања организирани од БРО, Федерација за
училишни спортови на Македонија и други друштва од земјата. Евиденција ќе
се води и пооделно за секој ученик и ментор во професионалното досие на
секој од наставниците во училиштето.

Постигањата на учениците по предмети и области ќе се анализираат
континуирано и ќе се прави евалуација по секој класификационен период.
Резултатите ќе се презентираат на Наставнички совет и ќе се одредуваат
активности за надминување на слабите страни. Ќе биде поставено пано во
главниот училишен хол на кое континуирано по квартали ќе се истакнуваат
успесите на учениците како и постигањата по квартали, а истото ќе се
промовира и преку разгласот. За учениците со потешкотии во учењето се
планираат советодавни разговори кои ќе ги вршат стручните соработникци и
ќе ги упатуваат на користење на ефикасни техники на учење и градење на
работни навики. Идентификуваните надарени ученици преку додатната
настава ќе им се овозможи да ги прошируваат и продлабочуваат знаењата и
да се мотивираат да учествуваат на натпревари. На учениците ќе им се
овозможува своите активности да ги презентираат пред пошироката
општествена јавност како на пр. учество во телевизиски емисии, изложби,
проекти и сл.

15.1 Постигнувањата на учениците

Крајот на учебната 2019-2020 година учениците го постигнаа следнит успех:

Просек по оделенија на  крајот  од  учебната 2019/2020



*Ранг листа по предмет
1. Ранг листа по предмети во одделенска настава IV-V одделение

2. Ранг листа по предмети во предметна настава VI-IX одделение



ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГНУВАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Конкретни
цели

Конкретни активности Одговорни Очекувани
резултати

Тим за
евалуација

Да се
дефинираат

улогите

Формирање на тим за следење
на постигнувањата на учниците

Педагог,психо
лог

Функционален
тим

Директор и
стручна
служба

Да се
направи

распределба
на писмената

проверка

Изработка на план за писмено
оценување

наставници
стручна
служба

Правилна
распределба на

писмени
проверки,

намален стрес
и поголем успех

кај учениците

Директор и
стручна
служба

Да се следи
оценувањето
на учениците

преку
секојдневата

настава

Посета на часови  и увид во
дневните планирања

директор
стручна
служба

Објективност и
транспарентнос
т
вооценувањето

Директор и
стручна
служба

Да се следи
успехот на
учениците

Изработка на квартални
извештаи ( по пол,

предмети,национален состав,
ранг листа на предмети)

Наставници,
стручна
служба

Увид во
постигнувњата,

детекција на
осцилации и
навремена

интервенција

Директор и
стручна
служба

Детекција на
ученици кај

кои има
намалување
на успехот

Компараивни анализи при
премин од одделенска во
предметна настава

Стручна
служба

Да се откријат
причините и
истите да се

надминат

Директор и
стручна
служба

Да научат
како полесно
да учат и да

стекнат
потрајни
знаења

Реазлизација на работилница
,,Техники на успешно учење“

Стручна
служба

Подобрен
успех на

учениците

Директор и
стручна
служба



15.2. Професионална ориентација на учениците

Планирана
активност

Цел Време
на

реализа
ција

Реализатори Планира
на

активнос
т

Цел Време
на

реализа
ција

Информира
ње на

учениците за
потребата и
значењето

на
професиона

лната
ориентација

Информирани ученици Септемв
ри-

октомвр
и

Психолог,
Одделенски

раководители,
Ученици

Информи
рање на

учениците
за

потребата
и

значењет
о на

професио
налната

ориентаци
ја

Информирани
ученици

Септемв
ри-

октомвр
и

Работилница
на тема

Мојата идна
професија

Развивање на свесност
кај учениците за

сопствените интереси

Октомвр
и-

ноември

Психолог,
Одделенски

раководители,
Ученици

Работилн
ица на
тема

Мојата
идна

професија

Развивање на
свесност кај

учениците за
сопствените

интереси

Октомвр
и-

ноември

Психолошки
тестирања(п
римена на
тестови за

општи и
специфични
способности,

анкетни
листови и
тестови на
личност)

Дa се добијат податоци
за способностите на

учениците

Во текот
на

годината

Психолог,
Одделенски

раководители,
ученици

Психолош
ки

тестирањ
а(примена

на
тестови за

општи и
специфич

ни
способнос
ти,анкетн
и листови
и тестови

на
личност)

Дa се добијат
податоци за

способностите на
учениците

Во текот
на

годината

Информира
ње на

учениците за
постигнатите

резултати

Информирани ученици
за сопствените

потенцијали

Во текот
на

годината

Психолог,
Одделенски

раководители,
Ученици,
родители

Информи
рање на

учениците
за

постигнат
ите

резултати

Информирани
ученици за

сопствените
потенцијали

Во текот
на

годината

Организира
ње на

презентации
од средните

училишта

Информирани ученици Во текот
на

годината

Директор,
одделенски

раководители,
ученици,педаг

ог

Организир
ање на

презентац
ии од

средните
училишта

Информирани
ученици

Во текот
на

годината



Изготвување
информација
за класните
раководител
и во врска со

уписот

Информирани ученици Април-
мај

Психолог Изготвува
ње

информац
ија за

класните
раководит

ели во
врска со
уписот

Информирани
ученици

Април-
мај

Информира
ње на

учениците за
конкурсот за

упис во
средните
училишта

Информирани ученици Април-
мај

Одделенски
раководители,

ученици

Информи
рање на

учениците
за

конкурсот
за упис во
средните
училишта

Информирани
ученици

Април-
мај

Помош на
учениците во
пресметува

њето на
бодовите и
можностите

за
конкурирање

Да се добијат точни
информации за

можностите за упис

Мај-јуни Психолог, Помош на
учениците

во
пресметув
ањето на
бодовите

и
можности

те за
конкурира

ње

Да се добијат
точни

информации за
можностите за

упис

Мај-јуни

Истакнување
на огласна

табла
потребни

информации
околу

запишување
то во средно

училиште

Информирани ученици јуни Психолог, Истакнува
ње на

огласна
табла

потребни
информац
ии околу
запишува
њето во
средно

училиште

Информирани
ученици

јуни



15.3. Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство,
од злоупореба и запуштање, спречување дискриминација

Нашето училиште реализира и превентивни програми кои имаат за цел
да се даде поддршка и помош на учениците кои се соочуваат со емоцинални
потешкотии, асоцијално однесување како и програма за заштита од
болестите на зависност.

Целта на овие програми е прво да се идентификуваат учениците кои
имаат некаков прблем, да се работи со нив и да им се дава континуирана
поддршка и помош вклучувајќи ги наставниците и родителите а секако
предводени од страна на стручната служба. Потоа целта на овие програми е
и да се запознаат учениците со штетните последици од употребата на
цигари, алкохол и психотропни супстанци, советодавно да се работи со
учениците и да се тежнее кон подобрување на нивното психо-физичко
здравје.

Превентивни програми:

 Програма за откривање и грижа за учениците со емоционални
потешкотии

 Болести на зависност
 Асоцијално однесување

Работилници:
 Запознавање на учениците со штетните последици од употребата на

наркотични средства ( проследување на едукативен филм)
 ,, Алкохолизам и последици од неговото конзумирање„
 Проследување на презентација на тема: ,,Кажи им не на цигарите“
 Едукативни работилници за запознавање на учениците и наставниците со

видовите дроги, нивни дејства, како и штетните последици од нивна
употреба

Постапка  за пријавување и заштита  на ученик-жртва

Секој вработен во училиштето е должен да се грижи за најдобриот интерес
на ученикот и да го почитува неговото достоинство.

Забрането е телесно, психичко и сексуално малтретирање и казнување на
ученикот и понижувачко однесување и постапување кон него.

Во законот, исто така, се уредува и прашањето за спречување насилство врз
учениците.



1. Доколку било кој вработен во училиштето забележи дека некој ученик е
жртва на било какво облик на насилство треба веднаш да пријави на
одделенскиот раководител.

2. Одделенскиот раководител врз основа на тежината на проблематиката
пријавува до стручната служба, директорот, родителите/старателите.

3. Стручната служба заедно со одделенскиот раководител и директорот
прават детален план за понатамошна постапка.

4. Советодавно се работи со ученикот жртва од страна на стручната
служба и одделенскиот раководител.

5. Соведотавно и во облик на работилници се работи со целото одделение
или група на ученици.

6. Советодавно се работи и со родителите/старателите.
7. Директорот на училиштето е должен да го пријави секој облик на

насилство, злоупотреба или занемарување сторено врз ученик од страна
на друг ученик, родител односно старател, наставник, стручен
соработник или кое било друго лице кое е вработено во училиштето, до
надлежните институции утврдени со закон.

8. Во континуитет се следи однесувањето и успехот на ученикот-жртва.

16. Оценување

16.1 Видови на оценување и календар на оценување

Оценувањето на учениците се реализира според стандардите за оценување
дадени од БРО и МОН. Согласно концепцијата за девет годишно
образование учениците ќе се оценуваат описно и нумерички според три
периоди:
 Учениците кои се опфатени во првиот период I - III одделение се

оценуваат со описни оценки (со описното оценување се дава приказ на
постигањата на учениците по предмети и опис на социјализацијата и
развојот на детето)

 Учениците кои се опфатени во вториот период IV- VI одделение се
оценуваат со описни и нумерички оценки. Првите три квартали се
оценуваат со описни оцени, додека на крајот од учебната година се
оценуваат со бројчани оцени.

 Учениците кои се опфатени во третиот период VII-IX одделение се
оценуваат само со нумерички оценки.



Секој наставник ќе води досие за учениците кое што содржи ученички
изработки со цел перманентно следење на учениците и формирање
објективна оценка. Дел од изработките на учениците се и елемент на
професионалното досие на наставникот. Во пофесионалното досие на
наставникот исто така се вклучени и планирањата и превземените
активности за реализација на редовната настава и воннаставните
активности.

Постигнувањета на учениците ќе се вреднуваат со примена на
различни стратегии на оценување. Оценката треба да биде одраз на
залагањето на ученикот за време на часот како и надвор од часот. За таа
цел, начините со кои ќе се оценуваат учениците се разновидни и тоа:

- Усно оценување (базирано на стандардите за оценување и
Блумовата таксономија)

- Писмено оценување (преку објективни тестови)
- Формативно оценување (за време на самите часови)
- Сумативно оценување (на полугодие и на крајот на

годината)

 16.2 Тим за следење, анализа и подршка

Во училиштето се формира тим за следење, анализа и поддршка на
оценувањето. Тимот е составен од директор, психолог , педагог и
дефектолог.

Тимот ја следи и проверува усогласеноста на оценувањето со
предвидените стандарди, изготвува процедура за поплаки и жалби по
добиени оцени на ученици.

Имплементирањето на стандардите за оценување ќе се стимулира
преку реализирање активности од програмите на стручните активи и
континуирано следење на новитетите од БРО. Формативното и сумативното
оценување се планираат и реализираат во текот на наставата преку редовно
следење и вреднување на постигањата на учениците, прибирање показатели
за нивните активности, ангажирање на учениците, посветеност во работата
како и тимската работа.

16.3 Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот
на работата на воспитно-образовниот кадар

План за посета на часовите и воннаставните активности

Активност Носители
на

активност

Ресурси Инстру
менти

Временс
ка рамка

Очекувани
ефекти

Креирање
политика за
поддршка на

планирањето за
посета на

часови

-Директор
-Стручни

соработни
ци
-

Наставниц

-Распоред на
часови -
Стручни

материјали -
Извештај од

посетени

-
Прашал
ник за

наставн
иците

Септемвр
и

-
поквалитетна

настава



и часови

-Следење на
реализацијата
на наставата

преку посета на
часови

-Изготвување
извештаи од

увид во
планирања на

наставниците и
посета на

часови

-Директор
-Стручни

соработни
ци

- Годишни и
тематски

планирања
на

наставниците
-Дневни

подготовки
на

наставниците

-
Инструм

ент за
увид во
дневнит

е
планира

ња на
наставн
иците

од
одделен

ска и
предмет

на
настава

-
Инструм
енти за
посета

на
реализа
цијата

на часот
за

одделен
ска и

предмет
на

настава

Во тек на
годината

- Подобар
квалитет при
реализација

на часот
- современи
приоди во
наставата

Евалуација -Директор
-Стручни

соработни
ци
-

Наставниц
и

-Програми и
подготовки

на
наставниците

-
Извешт

ај од
посетат

а на
часовит

е
-

користе
ни

инструм
енти од
посетит

е на
настава

та

Мај-јуни -
подобрување

на
квалитетот

на
реализацијат

а на
наставата



16.4 Самоевалуација на училиштето

Самоевалуацијата како задолжителна обврска, во нашето училиште се
спроведува и ќе се спроведува според барањата и насоките дадени од ДПИ.
Последната самоевалуација беше спроведена  во текот учебната 2018/2019
год. Преку самоевалуацијата се добива јасна слика за јаките и слабите страни
на училиштето и се тежнее кон остранување на слабите страни и подобрување
на работа на училиштето и целокупниот воспитно-образовен процес.

Комисија за реализацијата на самоевалуацијата ќе се формира во текот на
месец септември.

План за спроведување на самоевалуацијата

Активности Месец

Информации за спроведување на самоевалуацијата и
формирање на комисија

септември

Формирање на тимови и делегирање на задачи на
членовите на тимовите (изработка на инструменти за
работа)

октомври

Спроведување на конкретни активности
(прашалници, анкети, интервјуа и др.)

ноември

Анализа на податоци и утврдување на јака и слаби страни. декември

Анализа и утврдување на фактичката состојба, изготвување
на самоевалуацијата ,изготвувзање на извештај од страна
на комисијата за самоевалуација, разгледување на истите
од страна на наставнички совет, совет на родители и
усвојување на училишен одбор.

јануари-мај

17. Безбедност во училиштето

Училишниот простор е безбеден за изведување настава. Постојат пропишани
мерки и активности за безбедност на учениците. Родителите и учениците се
запознаваат со куќниот ред, примарна заштита и безбедост ќе се обезбедува
преку поставување на дежурни ученици и наставници. Поставени се
безбедносни камери и алармен систем. Се планира најголем број на учениците



да се осигураат. Ќе се врши редовно одржување и сервисирање на ПП-
апаратите и истите се поставени на видливо место. Низ училиштето се
поставни шеми за евакуација во случај на елемнтарна непогода или пожар.

Планирана
програмска
активност

активност

Време на
реализац
ија

Реализат
ор

Извори/ресурс
и

Методи и
постапки Очекувани

ефекти

Донесување и
усвојување на
програмата за

активностите
на тимот за
планирање

јули Тим за
зашти
та и
спасув
ање

Стручнa
литература,
скица

Консултации Успешна
реализација и
размена на
искуства

Запознавање
на
вработените
за
активностите
на тимовите

август

септември

Тим за
зашти
та и
спасув
ање

Материјали за
програмата за

активностите

Консултации Правилно и
навремено
реагирање во
случај на
незгода

Запознавање
на учениците
на
одделенските
часови со
ситуации при
кои е потребна
заштита и
спасување

септември
Тим за
зашти
та
одд.на
ставн.
Класни
раковод
ители

Акционен План
Брошури
Презентација

Разговор
презентација

Учениците се
запознаени со
ситуации при
кои е потребна
заштита и
спасување

Тестирање на
ѕвоно, аларм
за евакуација

септемвр
и

Тим за
зашти
та и
спасув
ање

Училишно ѕвоно,
систем за
набљудување
(камери)

Демонстрација Препознавање
на знак -да се
утврди
вистински
сигнал за
означување на
опасност и
брза реакција
во случај на
елементарна
непогода

Симулација на
вежбовна
активност и
евакуација-
предметна
настава

септемвр
и

Тим за
плани
рање
вработ
ени и
учени
ци

Аларм за
евакуација, план
на училиштето

Практична
вежба

Навремено
напуштање на
училишната
зграда

Симулација на
вежбовна
активност и
евакуација-
одделенска
настава

септемвр
и

Тим за
зашти
та и
спасув
ање
вработ
ени и
учени
ци

Аларм за
евакуација, план
на училиштето

Практична
вежба

Навремено
напуштање на
училишната
зграда



Обновување на
материјалите за
прва медицинска
помош

континуи
рано

Тим за
зашти
та и
спасув
ање

спасув
ање

Средства за прва
помош (санитетски
материјал)

Увид во
состојбата,
набавка

Правилно и
навремено
реагирање во
случај на
Незгода

Организирање на
стручни
предавања

Во текот
на
годината

Струч
ни
лица

-стручни
предавања

Успешна
реализација

Евалуација
на
спроведенит
е
активности

Крајот на
првото
полугоди
е крај на
година

Тим за
зашти
та и
спасув
ање

Програма за
заштита и
спасување при
елементарни
непогоди

Консултации,
стручни активи,
записници

Реализира
ње на
програмат
а и
активности
те за
заштита и
спасување

Да се
согледаат
позитивнит
е  и
негативните
страни

мај Тим
од
настав
ници

Записници Разговор Се
усвојуваат
мерките и
предлозит
е за
понатамо
шна
работа

Тим: Христијан Христовски ,Ленка Пешевска, Марија Костовска

18.Грижа за здравјето

18.1.Хигиена во училиштето

Наша основна цел е училиштето да биде здрава и безбедна околина за
учениците и вработените, а тоа подразбира и хигиената во училиштето да
биде на највисоко ниво. Покрај вработениот персонал, за хигиената во
училиштето  се грижат и учениците и вработените. Континуирано се
набавуваат средства за хигиена, корпи за отпадоци и друго. Дежурните
наставници, дежурните ученици, домаќинот и училишните хигиеничари
секојдневно ја следат состојбата со хигиената во училиштето.

Еко – патролите имаат обврска да алармираат за непосакувани
состојби поврзани со хигиената. Оние што ја нарушуваат хигиената во
училиштето се опоменуваат и санкционираат.

Учениците од Еко-секцијата во програмата имаат предвидено
активности поврзани со одржување на хигиената во училиштето.

18.2. Систематски прегледи
Со систематски прегледи ќе бидат опфатени учениците согласност планот на
Здравствениот дом – Автокоманда. Каледарот на систематските прегледи
редовно се проследува до училиштето преку соработка на здравствениот
дом со стручната служба, која понатаму ги проследува информациите до



одделенските раководители, учениците и родителите. Истите ќе бидат
реализирани без да се попречува наставата. Учениците ќе бидат
придружувани од страна на наставник или родители

План за систематски прегледи

Активност Од
д

Реализатор Постигнати цели Време на
реализација

Закажувањ
е и

организациј
а на

термини

I-IX Стручна
служба,наставници,

мед.тим

Навремено
проследување на

информации

континуирано

Систематск
и прегледи

и
ревакцинац

ија MRP

I Лекари од
Поликлиника Ченто
-одд.раководител,

родител

-следење на психо-
физички развој
-навремемена
имунизација

според
календарот на
Поликлиника

PPD и
вакцина

BSG

II Лекари од
Поликлиника Ченто
-одд.раководител

навремемена
имунизација

според
календарот на
Поликлиника

ревакцина
DT и POLIO

II Лекари од
Поликлиника Ченто

-одд.раководител

навремемена
имунизација

според
календарот на
Поликлиника

Систематск
и преглед

III Лекари од
Поликлиника Ченто
-одд.раководител

-следење на психо-
физички развој
-навремемена
имунизација

според
календарот на
Поликлиника

Систематск
и преглед

III Лекари од
Поликлиника Ченто
-одд.раководител

-следење на психо-
физички развој
-навремемена
имунизација

според
календарот на
Поликлиника

Систематск
и преглед и
вакцинациј

а за
девојчиња
HPV(Idosis)

VII Лекари од
Поликлиника Ченто
-одд.раководител

-следење на психо-
физички развој

-навремена
имунизација

според
календарот на
Поликлиника

PPD и
вакцина

BSG

VIII Лекари од
Поликлиника Ченто
-одд.раководител

навремемена
имунизација

според
календарот на
Поликлиника

Изготвувањ
е на

полугодише
н и годишен

извештај

/ стручна служба уредно водење на
документација

јануари,јуни



18.3.Вакцинирање

18.4.Едукација за здрава исхрана-оброк во училиштата

Во училиштето ќе се организираат активности за подигање на свеста
кај учениците за здравата исхрана. Главна цел е учениците да научат да ја
избегнуваат нездравата храна и да се борат против нездравите животни
навики. Едукативните предавања во училиштето ќе ги реализираат
одделенски раководители преку организација на најразлични дискусии,

Ред.
број

Активност Одд Реализатор Постигнати
цели

Време на
реализација

1. Закажување
и

организациј
а на

термини

I-IX Стручна
служба,наставни

ци,мед.тим

Навремено
проследување

на
информации

континуира
но

2. Систематск
и прегледи

и
ревакцинац

ија MRP

I Лекари од
Поликлиника

Ченто
-

одд.раководител
, родител

-следење на
психо-физички

развој
-навремемена
имунизација

според
календарот

на
Поликлиник

а

3. PPD и
вакцина

BSG

II Лекари од
Поликлиника

Ченто
-

одд.раководител

навремемена
имунизација

според
календарот

на
Поликлиник

а
4. ревакцина

DT и POLIO
II Лекари од

Поликлиника
Ченто

-одд.раководител

навремемена
имунизација

според
календарот

на
Поликлиник

а
5. Систематск

и преглед
III Лекари од

Поликлиника
Ченто

-
одд.раководител

-следење на
психо-физички

развој
-навремемена
имунизација

според
календарот

на
Поликлиник

а
6. Систематск

и преглед
III Лекари од

Поликлиника
Ченто

-
одд.раководител

-следење на
психо-физички

развој
-навремемена
имунизација

според
календарот

на
Поликлиник

а



дебати и работилници. Училиштето ја продолжува четиригодишната пракса
за релизација на ,,Овошен ден “ но со тенденција за воводевање и ,,
Зеленчуков ден„ и низа други активности (како изработка на плакати,
пишување поезија, цртање и сл). Како една од активностите која успешно се
спроведува и ќе продолжи да се спроведува и во
иднина е воведувањето и користење на здрава
храна во училишната кујна. Појадокот најчесто ќе
биде интегрална храна а повеќето  десерти ќе ги
замениме со сезонско овошје.
Поради позитивното искуство од минатите години

и во соработка со родителите како овошни
денови се назначени вторник и четврток (истата

пракса ќе продолжи и оваа година), а како
зеленчукови денови ќе ги воведеме среда и

петок.

19.Училишна клима

19.1 Дисципина

Наставниот кадар е со позитивен и професионален однос кон учениците и
колегите со желба за реализација на идеи. Во училиштето постои добра
организација на воспитно – образовната работа со навремен проток на

информации и размена на искуства. Единството на наставничкиот колектив
во целокупниот живот и работата на училиштето е на високо ниво.

Дисциплина – За подобрување на училишната дисциплина во училиштето е
донесен куќен ред. Се иаработуваат правилници и кодекси за однесување на
вработените, учениците и родителите. Училиштето е препознатливо по
квалитетот на работењето и постигањата на учениците. Целокупниот
колектив води грижа за дисциплината и безбедноста на учениците во
училиштето. Училиштето има кодекс на однесување кој се однесува на сите
структури: ученици, вработени (наставници, стручни соработници, технички
персонал) и родители. Кодексот на однесување е донесен и прифатен преку
спроведена демократска процедура со партиципација на сите структури
поодделно. Постои взаемно почитување меѓу сите структури во училиштето.
Наставниците преку меѓусебна професионална соработка, како и соработка
со раководниот кадар и стручните соработници ја одржуваат позитивната
училишна клима и атмосфера која делува поттикнувачки на учениците.
Однесувањето на вработените и учениците е соодветно на пропишаните
принципи во Кодексот на однесување на училиштето. Вработените се грижат



за однесувањето и безбедноста на учениците, како за време на часовите и за
време на одморите, така и при приемот и заминувањето на учениците од
училиште. Постои распоред за дежурства на наставниците во ходниците,
училниците и училишниот двор и се води секојдневна евиденција за
тековните збиднувања. Во случаи на непочитување на правилата на
однесување се постапува соодветно Правилникот за изрекување педагошки
мерки , пропишан со Законот за основно образование и Интерниот правилник
на училиштето, вклучувајќи ги и евидентните листови за насилно однесување
помеѓу учениците кои ги водат наставниците, како и протоколите за
упатување на разговор на учениците кај стручните соработници.

Критериуми за успех – намален број евидентирани случаи на несоодветно
однесување на учениците од страна на дежурните наставници, намален број
изречени педагошки мерки за учениците, Инструменти – писмена
евиденција од дежурства на наставниците, евидентни листи на одделенските
раководители за однесување на учениците, протокол за упатување ученик на
разговор кај стручните соработници, Индикатор за успешност – намален
број советувања на ученици и родители, Одговорен за следење – директор,
одделенски раководители, стручни соработници, Повратна информација – -
подобрување на дисциплината, а со тоа и на ефикасноста на наставата -
почитување на правилата на однесување во училиштето - намален број на
изречени педагошки мерки за учениците - намален број на повикани
родители на советување - oдговорност за сопственото однесување од страна
на сите субјекти во училиштето.
Во нашето училиште, во текот на целата учебна година се води грижа за
создавање и одржување на позитивна училишна клима, така што сите
субјекти кои учествуваат во воспитно образовниот процес придонесуваат за
создавање на пријатен амбиент.
Во интерес на одржувањето на дисциплината, запазување на безбедноста во
училиштето, училишниот двор, како и стимулирање на навиките за културно
однесување се реализираат следниве активности

Планирана
програмска
активност

Време на
реализациј

а
Реализатор

Извори/
ресурси
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ефекти
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истакнување

и



наставници почитување
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распоредот
на дежурни
наставници

Определување
дежурни

ученици за
дежурства во
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ходник
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раководител
и и ученици
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и
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распоредот
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ученици по
паралелки

Континуирано Класни
раководител

и

Кодекс на
училиштето

Консултации со
класните

раководители

Позитивна
училишна

клима

Давање насоки
за

однесувањето
во тоалетите

Во текот на
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учебна година

Наставници Кодекс на
училиштето

Консултации и
средби со
стручна и

техничка служба
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училишна

клима
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Агенција за

обезбедување

Во текот на
целата
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Директор Кодекс на
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Состаноци и
дого-вор со

аген.за
обезбедување
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училишна

клима

Водење
писмена

евиденција за
тековните

збиднувања во
училишната

зграда и
училишниот

двор
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наставници
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Кодекс на
училиштето
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дневникот за

дежурства

Позитивна
училишна

клима

19.2 Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето

Естетскиот изглед на училиштето е значајна обврска за целокупниот работен
колектив, затоа што училиштето со својата беспрекорна чистота, уредност и
ликовно естетски изглед треба позитивно да влијае на учениците. На тој
начин се создава пријатна атмосфера и стимулативна средина за учење и
работа. Естетското и хортикултурното уредување на просториите во
училиштето и украсување на училниците, ходниците и училишниот двор ќе



биде постојана грижа на сите ученици, наставници и останатите вработени.
Функционалното уредување на училницата, украсувањето со слики, цвеќиња
и ученички трудови е активност на секој одделенски колектив. Континуирано
ќе се уредуваат паноата во ходниците според мотиви од годишните
времиња, поголемите празници и мултикултуризмот, каде што се изложуваат
најдобрите ученички творби. Естетското уредување на ѕидовите во
ходниците, одржувањето и обновувањето на ликовните творби е задача на
ликовната секција и наставникот како иницијатори, инструктор на
учениците.За реализирање на оваа активност училиштето обезбеди  паноа
во секоја училница. Посебно внимание се обрнува на естетското и
хортикултурното уредување  на училишниот двор. Патеките до училишната
зграда, училишниот двор и спортските терени постојано  ќе се одржуваат од
страна на техничкиот персонал, родителите, учениците и останатите
вработените. Покрај тоа, уредувањето на училишниот двор ќе се врши со
непосредно учество на учениците од ЕКО секција (садење на насади–
цвеќиња, дрвца, трева, зеленило и нивно одржување). За доживувањето да
биде потполно и сите ученици и вработени да се чувствуваат попријатно, ќе
се погрижат одговорните наставници преку реализирање на програмата за
работа на разгласот пуштајќи разновидна музика.

19.3. Етички кодекси

Во училиштето секогаш имало и има кодекси на однесување на учениците,
наставниците и родителите кои се истакнати во холот на училиштето и во
сите училници. Учениците, наставниците и родителите по потреба ги
надополнуваат овие кодекси и на самите часови и состаноци на ученичките
зае ите структури во училиштето за подобро одвивање на образовниот
процес, но и надминување на критичните точки во комуникацијата.дници,
наставничките совети, родителски состаноци, совети на родители се
потсетуваме на правилата кои мора да ги почитуваат

19.4 Односи меѓу сите структури во училиштето

„Потребата од ефективна комуникација е како потребата од чист воздух.
Тогаш кога ви недостасува, се сфаќа колку е важна и значајна“. Внатрешната
комуникација и меѓучовечките односи меѓу сите структури во училиштето се
на високо ниво. Со цел да се унапреди активното слушање, протокот на
информации и споделување на искуства во текот на годината се планираат
заеднички состаноци -работилници, каде што ќе се предлагаат нови начини
на комуницирање. Исто така се формира тим составен од сите структури (
директор, секретар, стручна служба , одговорен наставник за одделенска
настава, одговорен наставник за предметна настава и домаќин ).



За да се подобри комуникацијата помеѓу вработените, односно да се
воспостават добри меѓучовечки односи, потребно е правилно да се разберат
луѓето и нивната природа. Тоа значи да се разберат и прифатат нивните
потреби, интереси, верувања и очекувања од една страна,но и нивниот
карактер, нивните лични особини и ставови. Суштината на успехот и
квалитетната комуникација е во тоа комуникаторите да се почувствуваат
почитувани и важни.
За подигнување на квалитетот на комуникацијата, меѓусебната доверба и
соработка, училиштето планира реализација на заеднички прослави,
екскурзии, посети, коктели и други активности надвор од наставниот процес.
Службената комуникација се одвива преку е маил, состаноци, формални и
неформални средби како и преку платформата ZOOM.

20. Професионален и кариерен развој на воспитно-
образовниот кадар

20.1. Детектирање на потребите и приоритетите
Во интерес на професионалниот развој на вработените во нашето

училиште по препорака од БРО започна со низа на активности. Секој
наставник на крајот од учебната година изготвува лична самопроцена и
анализа врз основа на која изработуваат Личен план за професионален
развој. Врз основа на личните планови подоцна на ниво на активи се
изработуваат заеднички програми за професионален развој во кои како
приоритетни компетенции се земаа оние кои се најслабо развиени а воедно и
се  најчесто застапени кај наставниците.

Врз основа на тие планирања Тимот за професионален развој на училиштето
во состав на директор, стручна служба и претседателите на активите
изготвија Годишна програма за професионален развој на наставнците.

20.2 Активности за професионален развој

Критериуми за успех – подобрување на постигањата на учениците и
унапредување на наставата со нови форми, методи, стратегии и техники на
учење и поучување.
Инструменти – извештаи од одржани семинари, статистички извештаи од
завршени квалификациони периоди и записници од посетени часови,
Индикатор за успешност –зголемени постигања кај учениците, поголем
среден успех на ниво на училиште, Одговорен за следење – директор,
стручни соработници, одговорни наставници, Повратна информација –



податоци во професионалните досиеја на наставниците, подобрување на
наставната практика и подобрување на учењето и поучувањето, создадена
стимулативна средина за професионален развој на наставниците, примена
на новите знаења и вештини стекнати на обуки во наставната пракса -
создавање на систем на континуиран професионален развој и менторство на
наставниците.

20.3. Личен професионален развој

Р
.
б
р

Компетенц
ии

Активно
сти

Ресурси Време на
реализациј

а

Очекувани
исходи

Забелешк
и

1
Подобрува

ње во
реализациј

а на
наставната
содржина

Учество
во

семинар
и

Средства за
обуки,

работилници
соработка со
стручни лица

По потреба
и можност

Подобар
постигнат
успех кај

учениците

2
Стручно

усовршува
ње

Учество
во

семинар
и и

соработк
а со

стручни
активи

Стручна
литература,
прирачници,

насоки,
соработка со

БРО-
советник

По потреба
и можност

Подобра
реализациј

а на
наставните
содржини и

подобар
стручен
развој

3
. Подобрува

ње на
квалитетот

на
наставата

Обуки,
работилн

ици
консулта

ции со
стручни

лица

Стручна
литература,
прирачници,

насоки,
соработка со

БРО-
советник,

соработка на
ниво на
актив и
стручна
служба

По потреба
и можност

Подобра
реализациј

а на
наставните
содржини и
постигнува
ње подобар

стручен
развој

Подобрува
ње на

реализациј
ата на

квалитетот
на

наставата

-Обуки
за

работа
со

едуактив
ни

електрон
ски

платфор

стручни
предавачи

од
соодветната

област
*предавачи
со искуство
за работа со
едукативни
платформи

По потреба



ми;
- Обука

за
различни
совреме

ни
приоди
во он-
лајн

настават
а;
-

Дисемин
ации од

посетени
обуки,

нагледни
часови,
стручни
предава

ња,
стручни
советува

ња
(интерни
работилн

ици,
предава
ња во од
училишт

ето)

-интернет
-компјутер
-стручен
актив на

одделенска и
предметна

настава
-средства за

обука

4
.

Реализира
ње на

наставни
содржини

за ученици
со пречки

во развојот

Следење
на разни
семинар

и,
соработк

а со
стручнат
а служба

Средства за
обуки,
работилници
соработка со
стручни лица

По потреба
и можност

Остварува
ње успех во
реализациј

ата на
вакви

наставни
содржини
доколку се

јави
потреба

5 -Обуки за
работа со

едуактивни
електронск

и
платформи;
- Обука за
различни

современи
приоди во

он-лајн
наставата;

стручни
предавач

и од
соодветн

ата
област

*предава
чи со

искуство
за

работа
со

стручни
предавачи

од
соодветната

област
-предавачи
со искуство
за работа со
едукативни
платформи
-интернет
-компјутер

Зајакнувањ
е на

капацитетот
на

наставникот
за работа

со
едукативни
платформи
(техничка
работа со

програмата,

Подобрувањ
е на
квалитетот
на е-
наставата,
подобрувањ
е на
комунукација
таи
изголемувањ
ена
интеракцијат



20.4 Хоризонтално учење

Посетата на наставниците на разни семинари за нивен професионален
развој значи и споделување на искуствата и знаењата стекнати на тие
семинари. Професионалното стекнато искуство се разменува и споделува со
останатите наставици и стручната служба. Сето тоа училиштето го прави
преку дисеминација, работилници или отворени часови.

20.5 Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар

Воспитно-образовниот кадар во текот на својата работа се должни
континуирано професионално да се усовршуваат. Професионалното
усовршување на наставниците и стручните соработници се остварува преку
акредитирани програми за обука, преку проекти одобрени од
Министерството, интерно стручно усовршување во училиштето, меѓу
училишни тимови за учење и преку индивидуални форми на учење. За
сопственото стручно усовршување наставникот,стручниот соработник прави
личен план за професионален развој за секоја учебна година врз основа на
самоевалуацијата во однос на професионалните компетенции, резултатите
од интегралната евалуација и извештаите од посети на директорот на
училиштето, советници од Бирото, Центарот и Државниот просветен
инспекторат. Наставниците  и стручните соработници во основните
училишта може да напредуваат во звања и тоа наставник-ментор и
наставник-советник  како и стручен соработник-ментор и стручен соработник-
советник.

21.Соработка на основното училиште со
родителите/старателите
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21.1.Вклученост на
родителите/старателите во животот и
работата на училиштето

Родителите се активно вклучени во
животот и работата во училиштето преку
најразлични форми на организација.
Советот на родитетли на училиштето се
формира од родителите на учениците за

организирано остварување на интересите на учениците во основното
училиште. Во Советот на родители има по еден претставник од секое
одделение кој што го избираат родителите на родителски состанок на
паралелката. Советот на родители ги извршува следните активности:дава
мислење за предлог програмата за развој на основното училиште, расправа
за извештајот за работа на училиштето, предлага програми за подобрување
на стандардите за наставата, дава согласност на предлозите на директорот
за воведување на повисоки стандарди, избира претставници во Училишниот
одбор на основното училиште и врши други работи утврдени со Статутот на
училиштето. Советот на родители изготвува програма и преку нејзината
реализација се овозможува родителите да учествуваат во донесување
решенија и одлуки во интерес на сите субјекти во училиштето.

Во текот на годината ќе се организираат општи родителиски средби (пет во
годината), отворени денови (четири во годината) и приемни денови (еднаш
во неделата со истакнат распоред на огласна табла), индивидуални и групни
родителиски средби за информирање на родителите за сите активности во
училиштето,напредокот, постигањата и поведението на учениците.
Проектот ,,Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“ наложен
од страна на МОН пројави голем интерест кај родителите и нивно активно
вклучување во наставните активности. На истиот начин и оваа учебна година
ќе продолжиме со реализација на проектот.
Информираноста на родителите се врши преку интернет (web страна на
училиштето, web страна на општината, Е- дневник, затворени групи на
социјалните мрежи), брошури и соопштенија. За тековните активности на
видни места во училштето се истакнуваат сите потребни информации преку

соодветни известувања и
соопштенија.

21.2 Вклученост на
родителите/старателите во
процесот на учење и
воннаставните активност

Семејствата добиваат информации
за наставниот процес преку
континуирана соработка со
Училишниот одбор (со свои
претставници), Советот на родители,

директорот, наставниот кадар, стручната служба и учениците. За поуспешна
реализација на наставниот процес, по потреба се вклучуваат и родителите



споделувајќи ги своите професионални знаења и искуства. Семејствата
помагаат во прибирање и изработка на нагледни средства и помагала во
процесот на учење. Во текот на учебната година родителите ќе бидат активно
вклучени во наставниот процес преку најразлични работилници, активност,
стручни предавања и дебати.

Родителите активно ќе учествуваат во организацијата и реализацијата на
активностите како :
Пригодни свечености (Прием на првачиња, Прием на првачињата во

Детската организација, Новогодишна забава)

21.3 Едукација на родителите/старателите

Тема Реализатор Време  на
реализација

Целна група Одговорен
за
следење

Формирање
на групи на
родители на
кои им е
потребна
помош

психолог
педагог
дефектолог

септември Одделенските
раководители
од
одделенска и
предметна
настава

директор

Психо-
социјална
едукација на
родителите

Лида
Симјаноска

октомври Група на
родители

директор

Техники на
успешно
учење

Елена
Т.Максимовска

октомври Родители на
6а,б
одделение

директор

Стилови на
родителство
и нивните
ефекти

Лида
Симјаноска

ноември Група на
родители

директор

Подеднакво
право за
обрзование
на секое
дете

Марија
Костовска

декември Група
родители од
одделенска
настава

директор

Успешна
коминикација

Лида
Симјаноска

декември Група на
родители

директор

Работилница
,,Скршено
срце“

Елена
Т.Максимовска

февруари Група на
родители од
одделенска
настава

директор

Врсничко
насилство

Фросина
Димитровска

март Група на
родители
предметна

директор



настава

22.Комуникација со јавноста и промоција на основното
училиште

- Локална заедница
Училиштето планира реализација на соработка со локалната заедница,

со Урбана заедница Железара, вклучување на локалното население и
родителите во реализација на училишните проекти, еколошките акции,
унапредување на наставата и промоција на работењето на училиштето. Овие
активности ќе се реализираат низ повеќе форми на групна работа:
состаноци, средби, дебати, трибини, посети на институции и бизнис-компании
во локалното опкружување, собири и здружувања по одредени поводи во
училиштето, како и заемно делување во решавање на тековни проблеми од
заеднички интерес (како решавање на проблеми од инфраструктурен
карактер- водоводна мрежа, мрежа за санбдување со електрична енергија,
топлинска енергија, комунални проблени и сл.). Ќе се промовираат
постигнати резултати од различен вид, промовирање на проектни активности
преку усна и пишана информација, изложбени паноа, учество во медиумите и
електронска комуникација.

 Институции од областа на културата

Во согласност со наставните програми на наставници од одделенска и
предметна настава, континуирано во текот на целата година ќе се
реализираат посети и соработки со институциите од областа на културата, и
за истите ќе доставува извештај. Од оваа учебна година преку планираните
активности, поточно „Есен во Гази Баба“, училиштето ќе оствари соработка
со повеќе истакнати македонски и албански писатели како Горјан Петрески,
Киро Донев ...преку која ќе се зголеми желбата и интересот кај учениците за
читање проза и поезија, а воедно и творење.

 Институции од областа на образованието

Училиштето во текот на годината ги следи и постапува по сите  упатства
дадени од МОН, БРО, ДИЦ, ЕЛС-Сектор за основно образование. Учествува
во сите организирани обуки, семинари, предавања, работилници кои се
посочени од соодветните државни образовни институции. Постојана
комуникација со активот на директори за координација на активности во кои
се вклучени сите општински училишта како давање иницијативи за
зголемување на соработката. Соработката со овластениот општински
инспектор ќе се врши редовно со цел следење, давање упатсва за новитетите
и подобрување на воспитно – образовниот процес. За подобрување на
условите за работа на наставниците и учениците, училиштето ќе биде во
постојана комуникација и со основачот на училиштето.



 Спортски друштва

Со цел да се афирмира спортот меѓу младите,
нашето училиште соработува со голем број
спортски друштва, меѓу кои се:
- Сојуз за училишен спорт на Општина Гази

Баба.К.
- Федерација на училишен спорт на Македонија

- Спортски клуб при нашето училиште
- Невладина организација Open Fan Football –

-Кошаркарски клуб ФМП
-Кошаркарски клуб Феникс
-Кошаркарски клуб Пантер баскет
-Карате клуб Тигар
-Фудбалски клуб Хит трик
-одбојкарски клуб
- клуб за пилатес, зумба и аеробик
Активностите на планот на соработката со
спортските друштва ќе се реализраат преку
учество на нашите ученици на локални, градски и
државни натпревари во разни спортови. На овој

начин ќе се поттикнува и спортскиот и натпреварувачкиот дух кај децата.

-Здравствени организации

Бидејќи грижата за здравјето на учениците е една од најзначајните
задачи во воспитно- образовниот процес, нашето училиште на овој план
соработува со голем број здравствени институции, меѓу кои се: ,,Здравствен
дом Железара“ , ,,Здравствен дом Автокоманда ,, - оддел за училишна
медицина и училишна стоматологија -Приватни здравствени установи во
локалната средина - Центар за социјални грижи - Центар за јавно здравје.
Преку соработката со овие институции перманентно, превентивно и
континуирано ќе се заштитува здравјето на учениците.

-Медиуми

Соработката со медиумите е важен дел во соработката со јавноста.
Како и секое современо училиште и нашето училиште има потреба од
афирмација на неговата работа и постигнатите резултати, со цел јавноста да
има увид во начинот на работење, целите и резултатите што притоа се
постигнуваат. На овој начин и ученикото творештво и постигања во разни
области добиваат мжност за поширока афирмација.
На овој план е планирана соработка со повеќе печатени и електроски
медиуми, како што се: МТВ, Сител ТВ, Телма, Канал 5, списанијата за деца и
млади: Развигор, Другарче, Наш свет, дневниот печат. Како начин на
афирмација и промоција на нашето училиште е веб- сајтот на училиштето.



23.Следење на имплементацијата на годишната програма
за работа на основното училиште

Приоритетни
подрачја  за
следење

Начин и време за
следење

Одговоро/ни
лице/а

Кој треба да биде
одговорен за
следењето

Реализација на
додатна и
дополнителна
работа

Тековно

Посета на часови,
увид во доказите,

Извештаи, увид во
дневниците

педагог Директор

Реализација на
училишни акции

Тековно

Извештаи ,
фотографии

дефектолог Директор

Реализација на
секции/клубови

Тековно

Увид на часови,
извештаи,
фотографии,

психолог Директор

Реазлицација на
МИО активности

Тековно

Увид вопрограмите и
планирањата,
извештааи,
фотографии од
настани

Татнаја
С.Гочкова

Директор



24.Евалуација на годишната програма за работа на основното
училиште

Активност Реализатор Ресурси(доказ
и)

Инструменти Очекувани
резултати

1 Следење на
реализација

на Годишната
програма

Тим за
евалуација
на годишна
програма

Анализи
Записници

Фотографии
Документи

Посета на
сите видови
настава

Успешна
реализација
на Годишната
програма

2 Следење на
реализација на
часови од
редовната
настава

Директор

стручна
служба

Посета на
час

Разговор
Увид во
дневни

подготовки

-дневни
планирања на
наставниците

-разговори

-давање
насоки за
подобрување
на наставта

Подобрување
на
реализацијата
на наставата

3 Евалуација на
посетените
часови на

наставници од
одделенска и

предметна
настава

Директор

стручна
служба

Посета на
час

Разговор
Увид во дневни
подготовки

-Дневни
планирања на
наставниците

-разговори

-давање
насоки за
подобрување
на наставта

Подобрен
квалитетот на
наставата

4 Следење на
реализацијата
на додатната

и
дополнителна

та настава

Директор

стручна
служба

Записници
Формулари
за анализи
Листи за

редовност

Увиди во
записници
од додатна

и
дополнител
на настава
Посети на

час
Статистички
анализи

Подобрува
ње на

општиот
успех

5 Евалуација на
работата на
стручните
активи

Директор

стручна
служба

Анализи и
дискусии по
извештаи од
стручните
активи

-Записници,

-Анализи

-извештаи

Утврдување
на подрачја
за промени
во наред-

ната учебна
година

6 Следење на
реализација

Извештаи од
реализираните

Записници
Анализи

Квалитетна
реализација



на акциските
планови

извештаи Извештаи
Педагошка
евиденција

на приори-
тетите на

училиштето

7 Евалуација на
професионален
развој на
вработените

-Директор

-
претседател
и на стручни
активи

Разговори
Увиди во

сертификати
и во
наставничко
досие

Професионал
но досие на
вработените

Унапредувањ
е на
компетенциит
е на
наставниот
кадар

8 Анализа на
постигнатиот
училишен успех
во споредба со
претходната
учебна година

Одделенски
и
наставнички
совет

Статистички
анализи на

среден успех
на учениците
на погогодие

и крај на
година

Прегледи за
постигнатиот
успех

Подобрување
на општиот
успех

9
Изготвување
полугодишен

и годишен
извештај

Тимот за
евалуација
на
Годишната
програма

Извештаи
доставени од
наставниците ,
струќните
соработници

Директор

Пргледи за
постигнат
успех

Подобрување
на успехот на
учениците

1
0

Увиди во
водење на
педагошка
евиденција и
документација

Директор

Педагог

Психолога

Комисија за
прегледува
ње на
педагошката
документаци
ја

Прегледување
на педагошка
евиденција и
документација

Записници

Извештаи

Запазување
на закони-
тоста во

работењето
Утврдување
на подрачја за
промени



25.Заклучок

Нашето училиште се стрени кон стекнување на трајни и применливи
знаења и оспособување на учениците за целоживотно учење и индивидуален
развој. Тоа е воедно и темел и на нашето годишно планирање.
Сакаме да создадеме почва за развој на успешни млади луѓе кои вешто ќе се
носат со предизвици на животот.
Нудиме осмислен избор и примена на наставни начела, методи и постапки
кои кај секој ученик ќе делуваат поттикнувачки на сите подрачја на неговиот
индивидуален развој и неговата интеграција во општеството.
Ги подобруваме условите за реализација на воспитно образвниот процес,
нудиме современ објект, мноштво од нагледни средства и дидактички
материја, опремена библиотека , хортикултурно уреден училишен двор,
безбедна средина за нашите ученици и постојано тежнееме  кон новите
предизвици за современа настава, примена на ИКТ, го негуваме
мултикултурализмот, успешно се носиме со инклузијата, ги учиме нашите
ученици на еднаквост, хумананост и правичност.

Во нашиот годишен оперативен плани нудиме низа од едукативни и
превентивни програми преку кои ќе делуваме до свеста на нашите ученици и
родители и ќе ги оттргнеме од пороците на сегашноста.

Преку партиципацијата во ученичката заедница и ученички парламет,
кај учениците ќе ја развиеме демократичноста, самоиницијативноста,
креативноста и иновативноста.
Промените во секој сегмент од современиот образовен систем брзо и храбро
ги следиме и ги применувавме во сите области на нашето работење. Ги
применивме и промените на наставниот план и програма, ќе ја зголемиме и
соработката со родителите и локалната средима и постојано ќе тежнееме кон
врвот.



26.Комисија

1.Драган Печевски- директор
2.Елена Т.Максимовска-педагог
3.Лида Симјаноска-психолог
4.Марија Костовкса-дефектол
5.Ива Количев-одделенски наставник
6.Ленка Пешевска-одделенски наставник
7.Фросина Димитровска-предметен наставник
8.Христијан Христовски-предметн наставик
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- Kонцепција за воннаставни активности во оновното

образование

- Интерни годишни програми

- Интерни правилници и процедури

- Извештај од извршена самоевалуација 2018-19година
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