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ПРЕАМБУЛА 

 

Годишната програма е најзначаен документ за работа на училиштето во која се 

конкретизирани активностите на ниво на училиште, носителите на тие активности, 

термините за нивна реализација, одговорностите на  субјектите во училиштето, како и 

очекуваните ефекти од нивното остварување.  

Ние наставниците, стручните соработници,  вработените во училиштето, родителите и 

учениците во ООУ „Кирил и Методиј”- Стајковци, поаѓајќи од горенаведеното, ја 

изработивме Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2020/21 година 

согласно Законот за основно образование, член 49 став 3,4,5,6,7,8 и 9,  член 108 став 1 

алинеја 2, член 113 став 1 алинеја 5 (Службен весник на РСМ бр.161 од 05.08.2019),  член 

38 став 1 од Статутот на ООУ “Кирил и Методиј” – Стајковци бр. 01-795/1 од 28.11.2019 и 

Правилникот за формата и содржината на годишната програма за работа на основното 

училиште за изработка на годишната програма за работа на основното училиште (18-

6579/1 од 06.07.2020).  

Годишната програма за работата на училиштето се темели врз Начелата кои 

овозможуваат: Најдобар интерес и целосен развој на ученикот, еднаквост, достапност, 

пристапност и инклузивност, општообразовен карактер на основното образование, 

обезбедување на квалитет на образованието и меѓународна споредливост на знаењата 

на учениците, активно учество на учениците во животот на училиштето и заедницата, 

подготвување на ученикот за доживотно учење, унапредување на сличностите и 

прифаќање на различностите, интеркултурност, мултикултурализам, интеркултурализам 

и мултикултурност, грижа за физичка безбедност и здравје, автономност, компетентност, 

и одговорност и партнерство  помеѓу училиштето, родителите, односно старателите и 

единиците на локалната самоуправа.  

Освен Начелата од Законот, Годишната програма за работа се темели и врз програмите 

за работењето на директорот, стручните соработници во училиштето, советот на 

родители, училишниот одбор и стручните активи на  училиштето, одделенските и 

предметните наставници, ученичкото организирање преку претставник/ци на училишен 

парламент.  

Посебно внимание посветуваме на мисијата и визијата за развојот на училиштето, 

проектите и приоритетите, воннаставните активности, како и целите кои треба да се 

реализираат. Од огромна важност е професионалниот и кариерен развој на 

наставниците, стекнатите искуства, како и промоцијата на училиштето во домашни и 

светски рамки. Грижата за здравјето на учениците и вработените е исто така од 

есенцијална важност. Нашите мисли и дела се насочени и во тој правец. 

 

      Датум 

              13.08.2020 
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ВОВЕД 

Годишната програма за работа на училиштето се заснова на: Законот за основно 
образование; Закон за наставници и стручни соработници во основните и средните 
училишта,  Закон за работни односи, Закон за јавни набавки, Закон за организација и 
работа на органите на државната управа и други закони, Стратегија за образование 2018-
2025, наставни планови и програми, подзаконски акти од МОН и БРО (Правилник за 
формата и содржината на развојната и годишната програма за работа на основното 
училиште, Правилник за начинот на менторска поддршка на приправникот, Правилник за 
професионалните стандарди за звањата наставник-ментор и наставник-советник и 
начинот на стекнување, Правилник за професионалните стандарди за звањата стручен 
соработник-ментор и стручен соработник-советник и начинот на стекнување, Правилник 
за начинот и обемот на работнита задачиво рамките на работното време на наставниците 
и стручните соработници во текот на 40 часовна работна недела, Правилник за формата, 
содржината и  начинот на водење на професионлното досие за наставникот и стручниот 
соработник во основно и средно училиште, Правилник за основните професионални 
компетенции по подрачја на наставниците во основните и средните училишта, Правилник 
за основните професионални компетенции по подрачја на стручниот соработник во 
основните и средните училишта, Правилник за формата и содржината на личен план за 
професионален развој на наставниците и стручните соработници во основно и средно 
училиште, Правилник за организацијата и начинот на спроведување на дополнителната и 
додатната настава во основните училишта, Правилник за начинот на изведување на 
екскурзиите, излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните 
училишта, Концепција за воннаставни активности во основното образование, Упатството 
за наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на 
настава преку далечински учење, Концепција за далечинско учење и други законски и 
подзаконски акти) и интерни акти (Статут на училиштето, етички кодекс, деловници за 
работа на органите, правилник за работа на комисии, правилник за дежурства на 
наставници, правилник за работно време итн.), извештаи (Годишен извештај за работата 
на училиштето од учебната 2019/2020  година, извештај од интегрална евалуација на 
училиштето од февруари 2018, извештај од самоевалуација од 2018/2019 и 2019/2020 
година, извештај за финансиско работење на училиштето), записници итн. 
Годишната програма се подготвува во форма на едногодишен развоен документ со кој се 

планираат сите активности на ниво на училиште, начинот на реализација, носители, 

одговорностите на училишните субјекти како и очекуваните исходи и ефекти од нивното 

остварување и други специфични активности што ќе се реализираат во интерес на 

учениците. На тој начин се обезбедува континуирано подобрување на квалитетот на 

воспитно-образовните активности и услови со кои се придонесува за целокупниот развој 

на учениците и севкупниот училишен живот. Годишната програма ги содржи податоците 

за училиштето, вработените, учениците, условите за работа, организација на работата на 

сите вклучени субјекти во образованиот процес. Целта на нашето училиште е секоја 

година да ги подобруваме и модернизираме условите за  воспитно-образовната работа, 

со цел ученикот да усвои трајни знаења, да ги развива способностите и вештините 

потребни за продолжување на школувањето и да ги продлабочи и прошири знаењата во 

функција на нивна практична примена, односно да се оспособи да го примени стекнатото 

знаење во разни области. Настојуваме континуирано да ги подобруваме компетенциите 

на наставниот кадар за квалитетно реализирање на планираните активности, да го 

унапредуваме квалитетот на наставата и постигањата на учениците и да го отвораме 

училиштето кон локалната средина и кон разни институции и организации. 
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1. Општи податоци за основното училиште 

 

1.1. Табела со општи податоци  

 

Име на училиштето ООУ „Кирил и Методиј“ ПОУ„Кирил и Методиј“ 

Aдреса, општина, место  Ул. „6“ бр. 1 – Стајковци, 

Гази Баба, Скопје 

С.Страчинци, Гази Баба, 

Скопје 

Tелефон 02 2 553 546 02 2 557 575 

Фах 02 2 553 546 / 

Веб страница https://www.ooukirilimetodij.edu.mk/ 

E-mail coukirilimetodij@yahoo.com 

Основано од Одлука бр.09-5261 од 29.10.1985 год., од Собрание на 

Општина Гази Баба 

Верификација- број на 

актот  

Решение бр.14-4411/1 

Година на верификација 1985 год. 

Година на изградба 1984 1975 

Тип на градба Тврда градба 

Внатрешна површина на 

училиштето 

1500 м2 440 м2 

Површина на училишен 

двор 

561 м2 1817 м2 

Површина на спортски 

терени и игралишта 

396 м2 880 м2 

Начин на загревање на 

училиштето 

Парно на течни горива и Парно на пелети 

Училиштето работи во 

смени 

Прва и втора смена 

Број на паралелки 18 9 

Јазик на кој се реализира 

наставата во училиштето 

македонски албански 

Во основното училиште 

има дневен престој 

да не 

Статус на еко-училиште  Зелено знаме (16.11. 2018 година) 

Статус на еТвининг 

училиште 

2018-2019 и 2020-2021 година 

Статус на модел училиште 

за Граѓанско образование 

Учебна 2019-2020 и 2020-2021 година 

Сертификат за квалитет 

на училиштето 

 Ноември 2019 

 

mailto:coukirilimetodij@yahoo.com
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1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање 

во основното училиште 

 

Директор М-р Анита Ангеловска 

Членови на училиштен одбор (име и 

презиме) 

Димитар Богоевски - претседател, Маја 

Медарска, Неџати Лимановски, Емилија 

Георгиевска, Бајрам Бекири, Зорица 

Крстовска Ангеловска, Зоран Митевски 

Членови на совет на родители (име и 

презиме) 

Советот на родители го сочинуваат 27 

члена кои се избираат во септември на 

правата седница по одржување на 

родителски средби. Членовите на Советот 

се избираат од родителите. 

Стручни активи (видови)  Стручен актив на одделенска настава, 

природно-математичка група и 

општествено-хуманистичка група предмети 

Одделенски совети (број на наставници) Совет на одделенски наставници (16) и 

стручни соработници (4),  

Совет на предметни наставници (24) и 

стручни соработници (4) 

Членови на училишниот инклузивен тим 

(име и презиме) 

Анита Ангеловска- директор, Елена 

Темелкоска- психолог, Ана Тасевска- 

специјален едукатор и рехабилитатор, 

одделенски наставник, предметен 

наставник и 2 родитела 

Заедница на паралелката (број на 

ученици) 

По тројца ученици од секоја паралелка 

Членови на ученички парламент (број на 

ученици, име презиме на претседателот 

на ученичкиот парламент) 

27 ученици од I-IX одд.  

Фросина Коркоска - претседател на 

ученичкиот парламент.  

Тим за поддршка на работата на 

ученичкиот парламент и ученикот 

правобранител – директор, стручна служба 

Благица Србиновска - наставник по 

историја и граѓанско образование, Маја 

Цекова - наставник по биологија и хемија, 

Зејнуре Мемети - наставник по географија, 

Сание Гани - наставник по албански јазик 

Ученик правобранител Анастасија Антовска 
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2. Податоци за условите за работа на основното училиште 

2.1. Мапа на основното училиште 

OОУ „Кирил и Методиј“-Стајковци, Скопје е лоцирано во централниот дел на населено 

место Стајковци, општина Гази Баба–Скопје. Од центарот на градот Скопје е оддалечено 

околу 8 км. Во рамките на училиштето припаѓа и подрачното училиште во с.Страчинци. 

 

 

 

 

 

 
 

План на просториите во централното училиште 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План на просториите во подрачото училиште 
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2.2. Податоци за училишниот простор 

Вкупен број на училишни згради 2 

Број на подрачни училишта 1 

Бруто површина 4687 м2 

Нето површина 1940 м2 

Број на спортски терени 2 

Број на катови Приземје и кат 

Број на училници 17 

Број на помошни простории 19 

Училишна библиотека, медијатека 2 

Начин на загревање на училиштето Парно на течни горива и парно на пелети 

2.3. Простор 

- Стајковци 

Просторија Вкупен 
број 

Површина Состојба (се 
оценува од 1-5, 
согласно 
Нормативот од 
2019 година) 

Забелешка (се наведува потребата 
од дополнителни простории, 
реконструкции) 

Училници 11 566.97м2 3 Санација и варосување  

Кабинети 1 55.69м2 2 Воведување кабинетска настава 

Библиотека/ 

медијатека 

1 26.16м2 4 Доопремување со компјутерска 

технологија 

Фискултурна 

сала 

1 437.30м2 1 Изградба на фискултурна сала  

Канцеларии 8 178.39м2 3 Реновирање 

Училишен 

двор 

2 561 м2 м2 5 Приспособување на дел од 

игралиштето како мини детско 

игралиште 

Друго 4 61,5м2 1 Реконструкција на тоалетите и 

фекална канализација лева 

вертикала 

-Страчинци 

Просторија Вкупен 
број 

Површина Состојба (се 
оценува од 1-5, 
согласно 
Нормативот од 
2019 година) 

Забелешка (се наведува потребата 
од дополнителни простории, 
реконструкции) 

Училници 5 253.25м2 4 Варосување  

Библиотека/ 

медијатека 

1 12м2 3 Опремување со литература и 

технологија 

Училница за 

спорт 

1 68.5 м2 1 Изградба на училница за спорт 

Канцеларии 1 22.65м2 2 Адаптација и реновирање 

Училишен 

двор 

1 1817м2 4 Хортикултурно уредување 
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2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите 

за простор, опрема и наставни средства“ 

 

       Училишниот објект, училниците и другите простории во училиштето се пристапни и 

пријатни за престој на учениците и за одвивање на наставата.  Училиштето инвестира во 

подобрување на условите за престој во училиштето, како и во осовременување и 

унапредување на образовниот процес преку континуирано обновување на опрематa и 

наставните средства. Сите училници се опремени со смарт табла, компјутер, проектор и 

потребните нагледни средства за секој наставен предмет, за редовната настава како и 

воннаставните активности. 

 

Постоечка опрема и наставни средства 

 
 

Минисистем-2, касетофон-3, микроскоп-1, ТВ приемник-2,  смарт табли-15, сет музички 

инструменти, флејта-8, топки за фудбал-15, топка за футсал-15, топка за ракомет-15, 

топка за кошарка-15, топки за одбојка-15, топчиња за пинг-понг-30, рекет за пинг-понг 3 

сета, мрежа со држач за пинг-понг-2, мрежа за ракомет-1,  лакмус-3, сет по математика-2, 

жичани геометриски тела-1, геометриски сет за определување плоштина на телата-2, 

модел цело-дропки-1, модел на кубик-1, магнет прачкас-2, магнет потковочест-2, магнетна 

игла-2, компас-1, сетилни органи кај човекот-1, ѕвезден и сончев систем-1, географски 

карти-14, модел земја-сонце-месечона-1, физичка вага со тегови-1, динамометар-1, 

младо срце-1, пресек на бубрег со лимфна жлезда-1, демонстратор на бели дробови- 1, 

скелет 85цм-1, ендокрин систем жлезди со внатрешно лачење-1, внатрешни органи-1, 

делови на растенија-1, зима/диви животни-1, епрувети-10, симболи на хемиски елементи-

1, волтметар-1, амперметар-1, електрично коло-1, колор инџет печатач-2, персонални 

компјутери-8, РС компјутери-18, преносни компјутери за одделенска настава, ласерски 

принтер со фотокопир-1, географски глобус-2, индукционен глобус-1, копир-скенер-факс-

1, ДВД-ЛГ- 2, ЛЦД проектор- 14, дигитален апарат Коника-1, касетофон со ЦД-2, пинг-понг 

маси-2, ХП-ласерски принтер-2, машина за уништување на хартија-2 и др. Учениците 

користат учебници одобрени од Министерството за образование и наука и определени со 

одлука на Наставничкиот совет донесена при крајот на наставната 2020 / 2021 година. 
 

 

Потребна опрема и наставни средства 
 
 

Музички инструменти, спортски реквизити, лектири на албански јазик, компјутерска 

технологија за сите наставници и стручен кадар 
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2.5. Податоци за училишната библиотека 
 

Ред.број Библиотечен фонд Количество 

1. Учебници од IV-IX одд. 5910 

2. Лектирни изданија на македонски јазик 1456 

3. Лектирни изданија на албански јазик 300 

4. Стручна литература 4234 

5. Енциклопедии, атласи, лексикони, речници, 

списанија, монографски публикации 

11694 

 

2.6. План за обновување и адаптација во основното училиште во оваа 

учебна година 
 

Што се преуредува или 

обновува 

Површина во m2 Намена 

Реновирање на тоалетите 

во левата вертикала - 

Стајковци 

61.5м2 подобри стандарди на  

хигиена и чистота  

Варосување на двете 

училишни згради 

Стајковци – 1500м2 

Страчинци – 449м2 

подобар естетски изглед и 

попријатен престој во 

училницата 

Изградба на училница за 

спорт 

68.5 м2 реализација на наставата по 

физичко и здраствено 

обрзование во соодветни 

услови 

Почеток на изградба на 

фискултурна сала 

437.30м2 реализација на наставата по 

физичко и здраствено 

обрзование во соодветни 

услови  

Воведување на кабинетска 

настава со доопремување 

на кабинети – Стајковци  

622.66м2 реализација на наставата со 

подобар квалитет 

Разглас во училници Стајковци – 1500м2 

Страчинци – 449м2 

информирање на учениците 

Мини детско игралиште за 

ученици со посебни потреби 

100 м2 за рекреација на децата со 

посебни потреби 

Сензорна соба за ученици 

со посебни потреби –  

Стајковци 

26.16м2 за напредок и добар психо-

физички развој на нашите 

ученици за децата со 

посебни потреби 
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3. Податоци за вработените и учениците во основното училиште 
 

3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната 

работа  
 

Р. 
Бр. 

Име и презиме Годин
а на 
раѓањ
е 

Звање Степе
н на 
образ
овани
е 

Работно место Ментор
/ совет-
ник 

Годин
и на 
стаж 

1. Емилија 
Георгиевска  

1966 Дипломиран 
професор по 
одделенска 
настава 

ВСС Наставник во 
одделенска настава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ 26 

2. Александра Накева  1982 ВСС / 6 

3. Северџан Касами  1977 ВСС / 16 

4. Габриела 
Постоловска  

1973 ВСС / 17 

5. Дијана Илиевска  1985 ВСС / 13 

6. Неџати 
Лимановски  

1958 М-р  / 26 

7. Весна 
Величковска-
Ангелковска  

1980 ВСС / 16 

8. Јасминка 
Анѓелевска  

1983 ВСС / 0 

9. Лидија Јованчевска  1959 ВСС / 37 

10. Елена Антонова  1978 ВСС / 16 

11. Музафера Шабани  1965 ВСС / 22 

12. Адријана Сандева  1982 ВСС / 12 

13. Даниела 
Наумовска  

1984 ВСС / 11 

14. Имране Кривца  1961 Одделенски 
наставник 

ВШС  / 37 

15. Тасим Фазли  1967 Одделенски 
наставник 

ВШС / 25 

16. Јасмина Јездиќ  1977 Професор по 
математика- 
физика 

ВСС Наставник по: 
Математика, физика 

/ 5 

17. Маја Медарска  1980 Професор по 
македонски јазик и 
македонска 
книжевност 

ВСС Македонски јазик / 7 

18. Биљана Арсова  1971 Професор по 
англиски јазик и 
книжевност 

ВСС Англиски јазик / 22 

19. Емилија Наумовска  1983 Професор по 
англиски јазик и 
книжевност 

ВСС Англиски јазик / 11 

20. Александар 
Тасевски  

1992 Професор по 
музичка уметност 

ВСС   Музичко образование, 
хор и оркестар, проекти  
  од музичката уметност 

/ 3 

21. Габриела Јорданов  1982 Професор по 
математика и 
физика за основно 
образование 

ВСС Математика / 6 

22. Маја Цекова  1975 Професор по 
биологија и хемија 

ВСС Биологија, хемија / 5 

23. Сашка Крстевски  1984 Професор по 
биологија 

ВСС Природни науки / 3 

24. Дарко Костовски  1984 Професор по ВСС Физичко и / 4 
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физичко и 
здравствено 
образование 

здравствено 
образование 

25. Марина Димоска  1979 Професор по 
македонска 
книжевност и 
јужнословенски 
книжевности со 
македонски јазик 

ВСС Македонски јазик, 
вештини за 
живеење 

/ 7 

26. Огнен Симиќ  1979 Професор по 
географија 

ВСС Географија / 1 

27. Славица Анчевска  1963 Наставник по 
техничко 
образование 

ВШС Техничко 
образование 

/ 30 

28. Благица 
Србиновска  

1963 Професор по 
историја 

ВСС Историја, граѓанско 
образование 

/ 21 

29. Ели Чочова  1981 Ликовен педагог 
со сликарство 

ВСС Ликовно 
образование, 
иновации, проекти 
од ликовната 
уметност 

/ 8 

30. Елена Блажевска  1981 Професор по 
француски јазик и 
книжевност 

ВСС Француски јазик / 15 

31. Валентина 
Николовска  

1967 Професор по 
класични јазици 

ВСС Класична култура на 
европската 
цивилизација 

/ 10 

32. Ќамуран Сакипи  1962 Наставник по 
биологија 

ВШС Биологија, хемија, 
природни науки 

/ 23 

33. Вјоса Елези  1989 Професор по 
англиски јазик и 
книжевност 

ВСС Англиски јазик / 4 

34. Сание Гани  1961 Професор по 
албански јазик и 
книжевност 

ВСС Албански јазик, 
библиотека  

/ 20 

35. Илфие Емини  1961 Наставник по 
математика 

ВШС Математика, 
физика, иновации 

/ 37 

36. Анета Кузмановска  1981 Професор по 
македонски јазик и 
книжевност 

ВСС Македонски јазик за 
заедниците 

/ 6 

37. Зејнуре Мемети  1991 Професор по 
географија 

ВСС Географија, 
историја, граѓанско 
образование, 
истражување на 
родниот крај 

/ 3 

38. Фатон Ганиу  1989 Професор по 
физичко и 
здравствено 
образование 

ВСС Физичко и 
здравствено 
образование 

/ 7 

39. Ибрахим Демири 1994 Професор по 
информатика 

ВСС Информатика, 
проекти од 
информатика, ТО  

/ 0 

40. Ваљбон Беџети 1986 Професор по 
музичка уметност 

ВСС Музичко 
образование, 
проекти од 
музичката уметност 

/ 7 

41. Амир Мамути  1994 Дипломиран 
теолог 

ВСС Етика на религии, 
етика 

/ 1 

42. Билјана 
Оливероска-
Трајкоска  

1984 Професор по 
англиски јазик и 
книжевсност 

ВСС Англиски јазик / 11 

43. Благородна 1975 Професор по ВСС Информатика, / 15 
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Сотиров  информатика Проекти од 
информатика 

44. Предметен 
наставник 

  ВСС Етика /  

45. Теута Хаскај 
Војника 

1981 Професор по 
германски јазик и 
книжевсност 

ВСС Германски јазик / 18 

46. Албана Реџепи 1992 Педагог по 
сликарство 

ВСС Ликовно 
образование 

/ 2 

47. Елена Темелкоска 1981 Дипломиран 
психолог 

ВСС Психолог /  

48. Марина Јаковиќ 1983 Дипломиран 
педагог 

ВСС Педагог / 13 

49. Ана Тасевска 1994 Дипломиран 
дефектолог 

ВСС Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 

/  

50. Вера Стојаноска 1964 Професор по 
македонски јазик и 
книжевност 

ВСС Библиотекар / 30 

 

3.2. Податоци за раководните лица 
 

Р. 
Бр. 

Име и презиме Година на 
раѓање 

Звање Степен 
на 
образо
вание 

Работно 
место 

Ментор/ 
советник 

Години 
на стаж 

1. Анита Ангеловска  1973 Дипломиран 
професор по 
историја 
 

М-р Директор / 24 

 

3.3. Податоци за воспитувачи 
 

Р. 
Бр. 

Име и презиме Година на 
раѓање 

Звање Степен 
на 
образов
ание 

Работно место Ментор/ 
советник 

Години 
на стаж 

1. /  / / 
 

/ / / / 

 

3.4. Податоци за вработените административни службеници 
 

Р. 

Бр. 

Име и презиме Година на 

раѓање 

Звање Степен на 

образование 

Работно 

место 

Години на 

стаж 

1. Лилјана Павловска 1964 Дипломиран 

правник 

ВСС секретар 33 

2. Ивона Петковска 1991 Дипломиран 

економист 

ВСС книговодител 4 

 

3.5. Податоци за вработените помошно-технички лица 
 

Р. 

Бр. 

Име и презиме Година на 

раѓање 

Звање Степен на 

образование 

Работно 

место 

Години на 

стаж 

1. Златко Мaнасиевски  1975 Столар ССС хаусмајстор 20 

2. Ристе Петрушевски 2000 Економски 

техничар 

ССС домаќин 0 

3. Наташа Тошевска  1969 Економски ССС хигиеничар 14 
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техничар 

4. Виолета Божиновска  1980 Тапетар ССС хигиеничар 4 

5. Милинка Митевска  1962 / Основно хигиеничар 21 

6. Ѓулетман Богоевска  1962 / Основно хигиеничар 39 

7. Светланка 

Младеновска  

1965 / Основно хигиеничар 12 

8. Раде Зафировски  1960 / Основно хигиеничар 25 

9. Џеваир Лимани  1964 / Основно хигиеничар 10 

 

3.6. Податоци за ангажирани образовани медијатори 
 

За учениците Роми кои потекнуваат од социјално загрозени семејства и/или се 

подолго време надвор од образовниот систем, може да се ангажираат образовни 

медијатори. Потребата за ангажирање на образовен медијатор се врши на барање на 

училиштето во кое е запишан или треба да се запише ученикот. 
 

3.7. Вкупно податоци за наставен и ненаставен кадар 
 

Кадар Вкупно Етничка и полова структура на наставен и ненаставен кадар  

Македонци Албанци Срби Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 58 6 35 8 7 1   1   

Број на наставен 
кадар 

43 3 25 7 7 1      

Број на стручни 
соработници 

4  4         

Административни 
работници 

1  1         

Помошно-технички 
кадар 

9 3 4 1     1   

Директор 1  1         

 

3.8. Вкупно податоци за степенот на образование на вработените 
 

Образование Број на вработени 

Високо образование 46 

Виша стручна спрема 3 

Средно образование 4 

Основно образование 5 

 

3.9. Вкупно податоци за старосната структура на вработените 
 

Години Број на вработени 

20-30 8 

31-40 21 

41-50 10 

51-60 17 

61- пензија 2 
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3.10. Податоци за учениците во основното училиште 
 

 

Одд

. 

 

Број на паралелки 

 

Број на ученици 

Македонц

и 

Албанци Срби Роми Друг

и 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Стајковц

и 

Страчинц

и 

Стајковц

и 

Страчинц

и 

Стајковци Страчинц

и 

Стајковц

и 

  

I 2 1 36 11 21 15 8 3       

II 2 1 25 12 16 8 4 8    1   

III 2 1 39 11 27 12 5 6       

IV 2 1 42 13 24 18 8 6   1 1   

V 2 1 31 11 15 16 3 8       

I - V 10 5 173 58 103 69 28 31   1 2   

VI 2 1 46 9 25 20 5 4   1    

VII 2 1 39 7 15 23 2 5   1    

VIII 2 1 37 9 20 17 5 4       

IX 2 1 39 11 21 18 8 3       

VI-

IX 

8 4 161 36 81 78 20 16   2    

I - IX 18 9 334 94 184 147 48 47   3 2   
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4. Материјално-финансиско работење на основното училиште 

 

За финансиското работење на училиштето е одговорен директорот и сметководителот.  
Финансирањето во училиштето се остварува преку дотации од буџетот на општина Гази 
Баба.  
Во 2020 година, одобрени се средства за нагледни средства, училишен мебел, завеси 
вариолајт, мини спортска сала - Страчинци, реновирање на тоалетите во левата 
вертикала – Стајковци, варосување на двете училишни згради, почеток на изгрдба на 
физкултурна сала – Стајковци. 
Училиштето во својот план на расходи за 2021 година, има планирано средства за: 
разглас, сензорна соба, компјутери, завеси вариолајт – Страчинци, опрема за 
фискултурна сала, детско изгралиште за деца со посебни потреби, изградба на тераса и 
мало детско игралиште. 
Во планот на расходи се предвидени средства за заштита и безбедност при работа на 
вработените, средства за канцелариски материјали, средства за хигиена, како и 
комунални трошоци. 
Училиштето во својот план предвидува средства за семинари и конференции и обуки, 
вонучилишни образовни активности се со цел унапредување на воспитно образовниот 
процес и поголеми постигања во знаењето и напредокот на учениците. 
Исто така училиштето располага и со самофинасирачка сметка и три донаторски. 
Самофинансирачката сметка главно се финансира од издавање на училишен простор за 
изучување на странски јазици и фолклорна секција. Средствата од оваа сметка се 
користат за потребите на училиштето. 
Донаторските сметки се финансирани од Европска комисија од Еразмус+ програмата. 
Овие средства се наменети за проекти, со цел размена на знаење, вештини, таленти, 
запознавање на процесот на образование на учениците од различни култури, држави, 
како важни фактори за нивната иднина. Проектите имаат за цел да се едуцираат 
учениците за вредностите кои се од суштински значење за општеството и иднината на 
младите. 
По посета на инспектори од оделението за финансии при општина Гази Баба утврдено е 
дека училиштето работи коректно и посветено според важечките прописи за финансиско 
работење на буџетските институции. 
Нашето училиште останува и понатаму да се залага за совесно и прописно работење во 
полза на учениците, локалната заедница и вработените. 

 

5. Мисија и визија 
 

Мисија: Училиште со здрава клима и пријатна атмосфера за работа, кое создава 
личности со високи морални вредности, меѓусебно почитување, толеранција, доверба и 
почит. 
Визија: Се стремиме кон ефикасна и ефективна настава со цел да изградиме сестрани 
личности подготвени за личен напредок и оспособени за живеење во мултиетничко 
општество. 
 
Со заеднички активности, тимска работа, професионалност и одговорност, вклучување на 
родителите, локалната заедница и бизнис секторот, да создадеме училиште со современ 
образовен процес кое нуди поддршка на детските права и мултикултурализмот, 
инклузивноста, ефективноста, здравјето, сигурноста и безбедноста и услови за 
квалитетна, ефикасна и ефективна настава преку која се изградуваат личности со 
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развиена свест и способности за колективен и индивидуален развој и оспособени за 
живеење во мултиетничко општество.   
 

 

6. Веќе научено/ стекнати искуства 

 

При планирање на работата, училиштето постојано ги користи искуствата од работата во 
изминатите учебни години и анализата на работењето на сите органи и тела кои 
функционираат во него. Тие придонесуваат за подобрување на работниот процес во 
училиштето, за изготвување на годишните програми на училиштето и на сите стручни 
органи и тела и програмите за работа на наставниците.  
За успешно постигнување на поставените цели училиштето најмногу ги користи 
искуствата добиени од следниве релевантни извори: анализи и заклучоци од извештајот 
од спроведената Самоевалуација за работа на училиштето (2018/2019 и 2019/2020); 
Развојна програма на училиштето за 2017-2021 година; Извештајот од интегралната 
евалуација на училиштето (февруари 2018);  Одлуки и препораки од Училишниот одбор и 
Советот на родители; Анализи и искуства од работењето на Наставнички совет, 
Одделенски совет, Стручни активи; Извештаи од реализација на наставните планови и 
програми; Стекнати знаења и компетенции од посетени обуки, семинари и работилници; 
Правилници за работа  и етички кодекси за сите целни групи; Критериуми и стандарди за 
оценување на постигањата на учениците; Примена на ИКТ во наставата и воннаставните 
активности; Реализација на воннаставни активности, секции, проекти и слободни 
ученички активности преку: програма за интеграција на еколошката едукација во 
образовниот систем, проекти за меѓуетничка интеграција во образованието (МОН, 
МИМО–УСАИД/МЦГО, Градиме заедничка иднина - ОБСЕ и општина Гази Баба), проекти 
од Еразмус + програмата.  
Оваа учебна година акцентот беше ставен на подобрување на компетенциите на 
наставниците за професионален развој, оценување, инклузија, меѓуетничка интеграција, 
воннаставни активности, се реализираа обуки, дисеминации од индивидуални посети на 
обуки, се реализираа работилници при мобилности од Еразмус+ програмата КА2 и 
дисеминација на стекнатите знаења и искуства, се подготвија апликации за нови проекти. 
Како стекнати искуства и знаења со успешно реализирани индивидуални и заеднички 
активности, се издвојуваат училишните проекти за екологија, граѓанско образование, 
МИО. Тимската работа, иновативниот приод и креативноста на учениците и наставниците 
придонесоа за добивање стасус на Еко-училиште, Етвининг-училиште, Модел-училиште 
за граѓанско образование.  
Поради новонастанатата состојба со глобалната пандемија од 10-ти март наставниот 
процес продолжи да се реализира онлајн со користење на онлајн платформи. Успешно се 
реализираа голем број воннаставни активности, а ќе се работи на проширување на 
знаењата за онлајн настава и примена на ИКТ во наставата. 
 

7. Подрачја на промени, приоритети и цели 
  

Цели на училиштето се подобрување на условите за работа на сите инволвирани во 

воспитно – образовниот процес, континуиран напредок и постигнување подобри 

резултати. За реализација на овие цели, тргнувајќи од Развојната програма за работа на 

училиштето и Самоевалуацијата на училиштето ги истакнуваме следните приоритети кои 

припаѓаат во седумте подрачја на опсервација на основното училиште: 
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=>  Унапредување на професионалните компетенции на наставниот кадар, 

стручната служба и другите вработени во училиштето  

 

=>  Осовременување на воспитно-образовната работа преку подобрување на 

просторните услови во училиштето 

 

=>  Зајакнување на демократската партиципација на учениците и меѓуетничката 

интеграција во училиштето 

 

=>  Осовременување на наставата преку создавање услови за кабинетска настава и 

нејзино воведување согласно развојот на настаните врзани со Коронавирусот 
 

 

Приоритетно подрачје 

на промени 

 

                                           ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

Цел:  

Унапредување на професионалните компетенции на наставниот кадар, стручната служба и другите вработени во 
училиштето преку следење на современи текови и тенденции; креираме дигитални иновации во училиштето и грижа за 
здравјето и добросостојбата на учениците и наставниците (позитивно учење – образование). 

Очекувани исходи:  

Подобрени професионални компетенции, ефикасна настава и следење на современите текови, тенденции и глобални 
промени, примена на добри практики, современи методи, форми, приоди, стратегии, техника, технологија на работа и 
издигнување на квалитетот на воспитно образовниот процес на високо ниво; 

Задачи:  

Успешно креирање на наставата и целиот воспитно – образовен процес во време на пандемија; 
Високи постигнати резултати на ученици при реализација на настава на далечина; 
Грижа за здравјето на учениците и вработените во училиштето 

Активности Индикатори 

за успех 

Носители на 

активностите 

Временска 

рамка за 

имплемен-

тација 

Ресурси Тим за следење на 

реализација на 

активностите 

- Подготовка на план за 
реализација на 
наставата во 
централното и 
подрачното училиште; 
- Зајакнување на 
тимовите  
- Изготвување 
процедури, протоколи и 
распоред за работа кои 
ќе гарантираат безбедна 
настава на сите 
инволвирани во 
воспитно образовниот 
процес 
- Презентација на 
двојазична платформа 
преку веб која ќе ја 
користи училиштето. 
- Состаноци и средби на 
ниво на активи за 
интензивна размена на 

Оспособенос

т на 

наставниот 

кадар за 

реализација 

на настава 

во услови на 

пандемија 

Подготвенос

т на 

стручната 

служба и 

другите 

вработени 

да излезат 

во пресрет 

на потребите 

на учениците 

и 

наставницит

Директор 
Тим за 
професионален 
развој 
Тим за ИКТ 

Август-

Јули 

-прирачници  
-презентации 
-материјали за 
обуките 
-финансиски план и 
план за јавна 
набавка 
-работни листови 
-личен план за 
професионален 
развој 
-планирања и 
извештаи од 
наставниците 
-училишна 
платформа на веб 
страницата на 
училиштето 
 

Тим за ИКТ 
Тим за 

професионален 

развој 
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добри практики во 
примена на 
најразновидни полезни 
алатки – национални и 
воопшто. 
- Анкета за наставници 
- Користење на 
плановите за 
професионален развој 
(личен и училишен) 
-интерни и надворешни 
обуки / дисеминации 
-состаноци на Актив  
-примена и следење 
-набавка на технологија 

за потребите на 

наставниот и стручниот 

кадар 

е при 

реализација 

на наставата 

со физичко 

присуство 

или на 

далечина 

 

Современа и 

поквалитетн

а настава 

 

Приоритетно подрачје 

на промени 

 

                                                            РЕСУРСИ 

Цел:  

Осовременување на воспитно-образовната работа преку подобрување на просторните услови во училиштето 

 

Очекувани исходи:  

- Подобри услови за реализација на наставата по физичко и здравствено образование 

- Подобри услови за реализирање на воннаставни и проектни активности 

- Подобрени услови за одржување хигиена и заштита на здравјето на учениците 

 

Задачи:  

- Соработка со локалната самоуправа за изградба на фискултурна сала во ООУ Стајковци 

- Соработка со локалната самоуправа за изградба на училница за спорт во ПОУ Страчинци 

- Осовременување на библиотеката во ПОУ Страчинци, прилагодување во читална, опремување со компјутер и пристап 

до интернет 

- Реновирање на санитарните јазли и канализациската мрежа во левата вертикала во централното училиште заради 

подобрување на хигиената во училиштето 

 

Активности Индикатори 

за успех 

Носители на 

активностите 

Временска 

рамка за 

имплемен- 

тација 

Ресурси Тим за следење на 

реализација на 

активностите 

- распишување на 

тендерска постапка - 
почеток и реализација 
на изградба на салата 
 

-обезбедување имотен 
лист на училишниот 
двор 
-ангажирање стручно 
лице за изработка на 
проект 
-аплицирање до 
општината за 
одобрување на проектот 
-реализација на 
проектот 
-опремување со 
спортски реквизити 
 

Подобри 

услови за 

реализација 

на наставата 

по физичко и 

здравствено 

образование  

 

Поефикасна 

настава по 

физичко и 

здравствено 

образование 

Општина Гази 

Баба 

Директор 
Библитекар 
Раководител на 
ПОУ Хаус 
мајстор 
Домаќин 

Август-

Јули 

-инструменти од 
надзорен орган 
кој врши увид на 
изградбата 
- план за изградба  
 

-записници од 
работни состаноци 
на тимот 
-планови 
-апликации 
-извештаи 
-планирање и 
реализирање на 
проектот  
 

-анкетни листови од 
самоевалуација 
-спецификација за 
набавка 

Општина Гази Баба 

Директор 

Раководител на ПОУ 

Библиотекар 

Тим за јавни набавки 

Фирма за изведба 

Надзорен орган 
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-набавка на лектирни 
изданија на албански 
јазик 
-набавка на компјутер 
 

- документи за 

аплицирање во 

општината 

-распишување 

тендерска постапка 

-реализација на 

проектот 

-извештаи и 
фотографии 
-инсталација, 
опремување 
-листа на лектирни 
изданија 
 

-тендерска 
документација 
-план за јавни 
набавки 
-финансиски план 
-технички 
спецификации 
-извештај и 
фотографии  

 

Приоритетно подрачје 

на промени 

 

                          УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО 

Цели: Зајакнување на демократската партиципација на учениците и меѓуетничката интеграција во училиштето преку 

зголемена соработка со родителите, локалната самоуправа, МОН, бизнис секторот, невладиниот сектор и меѓународни 

организации 

 

Очекувани исходи:  

- Зголемена демократска партиципација на учениците во училиштето 

- Сензибилизирани ученици, наставници и родители за соживот во мултикултурно општество и меѓуетничка интеграција 

во образованието 

- Поголема меѓународна соработка -размена на искуства 

 

Задачи:  

- Зајакнување на капацитетот на наставниците и на ученичката заедница за демократска партиципација на учениците во 

училиштето 

- Унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштето и вклучување во заеднички активности со други училишта 

во заедницата и надвор од неа 

- Развивање на меѓународна соработка со организации и училишта од европските земји 

 

Активности Индикатори за 

успех 

Носители на 

активностите 

Временска 

рамка за 

имплемен 

тација 

Ресурси Тим за следење на 

реализација на 

активностите 

-планирање и 

реализација на 

отворен ден за 

граѓанско образование 

- формирање секција 

за дебата 

-вмрежување на 

ученичките 

парламенти на ниво на 

општина 
 

-учество во проект на 

општина Гази Баба 

„Градиме заедничка 

иднина“ 

-апликација за 

средства од МИМО 

проект 

-апликација за 

Зголемени 

ученички 

иницијативи 

Успешно 

функционирање 

на дебатен клуб  

Поголема 

соработка меѓу  

училиштето и 

партнерите 

Сензибилизирани 

ученици, 

наставници и 

родители за 

соживот во 

мултикултурно 

општество и 

меѓуетничка 

интеграција во 

Стручна служба 
Директор 
Предметни 

наставници 

Координатори 

на проекти 

Август-

Јули 

-планот на тимот 
за граѓанско 
-програма за 
работа на 
ученичка 
заедница 
-ученички 

иницијативи  

-следење и 

поддршка на 

работата на 

ученичката 

заедница 

 

-подготовка на 

апликации 

-акциони планови 

-извештаи 

- стручна и 

Директор 

Стручна служба 

Координатори на 

проекти 
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средства од МОН 

-вклучување на 

родителите,  

бизнис заедницата и 

невладиниот сектор 
 

-реализација на  

Еразмус проекти 

образованието 

Поголема 

меѓународна 

соработка  -

размена на 

искуства 

материјална 

поддршка   

-промоција на 

МИО активности 

   

 

-посети и 

работилници со 

партнер училишта 

 

Приоритетно подрачје 

на промени 

 

                                                  УЧЕЊЕ И НАСТАВА  

Цел: Осовременување на наставата преку создавање услови за кабинетска настава и нејзино воведување согласно 

развојот на настаните врзани со Коронавирусот 

 

Очекувани исходи:  

- Соодветна организираност на училниците согласно потребите на наставата 

- Подобри услови за работа за правилен психофизички развој на учениците 

- Современа и поквалитетна настава 

 

Задачи:  

- Распоредување на наставниците, организација на просторот и прилагодување по предмети; 

- Доопремување на дел од кабинетите со нагледни средства 

- Подобрување на квалитетот на наставата преку примена на икт 

Активности Индикатори 

за успех 

Носители на 

активностите 

Временска 

рамка за 

имплемен 

тација 

Ресурси Тим за следење на 

реализација на 

активностите 

-изработка на план и 

распоред 

-просторно 

организирање 

-задолжување на 

наставниците со 

постоечки нагледни 

средства 

 

-формирање на тим за 

јавна набавка 

-спроведување на 

постапката 

-набавка на спортски 

реквизити и музички 

инструменти 

 

-изработка на програма 

за примена на смарт 

табла во наставата 

-посета на часови 

-увид во планирањата 

на наставниците 

-состаноци на стручни 

активи, дискусии 

Реализација 

на 

поквалитетна 

настава по 

наставни 

предмети 

 

Опремени 

кабинети и 

училници со 

современи 

нагледни 

средства  

 

Подобри 

услови за 

работа за 

правилен 

развој на 

учениците 

Директор 
Тим за 
професионал
ен развој 
Тим за ИКТ 

Подготовк

и во прво 

полугодие 

од 

учебната 

2020/2021 

Реализациј

а во текот 

на второто 

полугодие 

од 

учебната 

2020/2021 

-план на училиштето 
-распоред 
-план за јавна 
набавка 
-понуди од 
добавувачи 
-пописни листи 
-план за часови со 
примена на смарт 
табла 
-презентации 
-интерна обука 
-формулар за 
следење на час  
-наставнички 
портфолија 

Директор и стручна 
служба 
Тим за развој на 

училиштето 
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7.1. План за евалуција на акциските планови 
 

Активности Критериум за 
успех 

Инструменти Индикатор за 
успешност 

Одговорен за 
следење 

Повратни 
информации 

- Подготовка на план 
за реализација на 
наставата во 
централното и 
подрачното училиште; 
- Зајакнување на 
тимовите  
- Изготвување 
процедури, протоколи 
и распоред за работа 
кои ќе гарантираат 
безбедна настава на 
сите инволвирани во 
воспитно образовниот 
процес; 

-Унапредување на 
професионалните 
компетенции на 
наставниот кадар, 
стручната служба и 
другите вработени 
во училиштето преку 
следење на 
современи текови и 
тенденции; 
-Креирање 
дигитални иновации 
во училиштето и 
грижа за здравјето и 
добросостојбата на 
учениците и 
наставниците 
(позитивно учење – 
образование). 

- планирања на 
наставниците  
- наставнички и 
ученички 
(електронски) 
портфолија 
- инструменти за 
следење на 
примената 
- анализи од 
извештаи 
 

- Зголемени компетенции 
на наставниците 
- Современа и поквалитетна 
и 
ефикасна настава -
Следење на современите 
текови, тенденции и 
глобални промени  
-Примена на добри 
практики, современи 
методи, форми, приоди, 
стратегии, техника, 
технологија на работа и 
издигнување на квалитетот 
на воспитно образовниот 
процес на високо ниво; 

Директор,  
Стручна служба 
Тим за 
професионален 
развој  
Совет на 
родители 
Училишен 
одбор 

Извештаи и 
анализи 
изработени од 
страна на 
одговорните 
лица 

Подобрување на 
условите за 
реализација на 
воспитно–образовната 
работа во училиштето 
и подобрување на 
хигиената со 
реновирање на 
санитарните јазли 

- Поголема 
мотивираност на 
наставниците и 
учениците за работа 
на часовите  
- Поголема 
заинтересираност на 
учениците за 
примена на 
знаењата во 
секојдневниот живот 
- Реновирање на 
санитарните јазли 

- планови 
- спецификација 
- тендерска постапка 

 - извештаи 
- инструменти од 
надзорен орган 

кој врши увид на 
изградбата 

1. Подобри услови за 
реализација на наставата по 
физичко и здравствено 
образование  
2. Подобри услови за работа 
во училиштето  
3. Повисоко ниво на хигиена 

Директор 
Раководител на 
ПОУ 
Совет на 
родители 
Училишен 
одбор 
Надзорен орган 

Извештај и 
анализа од 
комисија за јавни 
набавки 
Извештаи и 
записници од 
училишни 
комисии 

Зајакнување на 
демократската 
партиципација на 
учениците и 
меѓуетничката 
интеграција во 
училиштето преку 
зголемена соработка 
со родителите, 
локалната самоуправа, 
МОН, бизнис секторот, 
невладиниот сектор и 
меѓународни 
орагнизации 

-Поголема 
информираност,мот
ивација  и соработка 
на родителите и 
локалната власт  
-Успешно 
реализирање на 
самостојни и 
заеднички МИО 
активности 
-Меѓународна 
соработка со 
училишта од 
европските земји 

-Планот на тимот за 
граѓанско 
-програма за работа 
на ученичка 
заедница 
-ученички 
иницијативи 
- апликации 
-акциони планови 
-извештаи 

1.Поголема соработка меѓу  
училиштето и партнерите 
2. Сензибилизирани 
ученици, наставници и 
родители за соживот во 
мултикултурно општество и 
меѓуетничка интеграција во 
образованието 
3. Поголема меѓународна 
соработка  -размена на 
искуства 

Директор 
СИТ 
Координатори 
на проекти 
Совет на 
родители 
Училишен 
одбор 

Извештаи од 
реализирани 
активности  

Осовременување на 
наставата за 
потребите на 
кабинетска настава 

- Зголемена 
мотивација  
- Успешност во 
реализацијата на 
наставните и 
воннаставните 
активности          
- Подобри услови за 
работа за правилен 
психофизички развој 
на               
учениците 

- формулари: за 
увид и следење на 
наставниот процес   
 - спецификација за 
набавка на 
средствата 
- пописни листи 
 

1. Опремени кабинети и 
училници со современи 
нагледни средства  
2. Подобри услови за работа 
за правилен развој на 
учениците  
3.  Современа и квалитетна 
настава                  

Директор 
Педагог 
Наставници 
Совет на 
родители 
Училишен 
одбор 

Извештај и 
анализа 
изработени од 
страна на  
Воспитно-
образовниот 
кадар 
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8. Програми и организација на работата во училиштето 

8.1. Календар за организацијата и работата во основното училиште 
 

Врз основа на член 52 став (3) од Законот за основното образование ("Службен весник на 

Република Северна Македонија" бр.161/19), министерот за образование и наука донесе. 

КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 

2020/2021 ГОДИНА 
 

Член 1 
Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта 

согласно програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно 

образовна дејност и ученички одмор за учебната 2020/2021 година. 

 
Член 2 

Учебната година во основните училишта почнува на 1 септември 2020 година, а завршува 

на 31 август 2021 година. Наставната година започнува на 1 септември 2020 година и завршува на 

10 јуни 2021 година. 

Член 3 
Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие. Првото полугодие 

започнува на 1 септември 2020 година и завршува на 30 декември 2020 година. Второто полугодие 

започнува на 21 јануари 2021 година и завршува на 10 јуни 2021 година. 
 

Член 4 

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор. Зимскиот одмор 

започнува на 31 декември 2020 година и завршува на 20 јануари 2021 година. За време на 

зимскиот одмор вработените во училиштето од 1 јануари 2021 година до 12 јануари 2021 година 

користат платени неработни денови. Летниот одмор започнува на 11 јуни 2021 година и завршува 

на 31 август 2021 година. 

Член 5 
Основните училишта во времето од 14 јуни до 25 јуни 2021 година организираат 

дополнителна настава, поправни испити и одделенски испити, а од 16 август до 20 август 2021 

година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за учениците 

кои треба да полагаат поправни испити и одделенски испити и ги спроведуваат истите. 

Член 6 
Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работнa 

недела. 

Член 7 

Во учебната 2020/2021 година наставата се остварува во 180 наставни денови. 
 

Член 8 
На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации. 

Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик 

различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други 

манифестации. 

Член 9 
Работните денови кога се изведуваат ученичките екскурзии, денот на еколошката акција на 

младите во Република Северна Македонија, денот на училиштето и традиционалниот ден на 

просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот 

јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни програми. 
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ИНТЕРЕН КАЛЕНДАР 

Календарот за работа на училиштето го донесува Министерот за образование и наука. Во овој 

календар нашето училиште одделно ги внесе деновите кои се нeработни за училиштето (ден 

на училиштето, ден на општината, неработни денови за етничките заедници и сл.). 

Календарот е основа за планирање на активностите за одбележување на значајни датуми, 

уредување на училишниот хол, паноата, уредување на содржините за ѕиден весник, 

организирање прослави, приредби, хепенинзи, базари, настани од хуманитарен карактер, 

собирни акции и други активности).  

Седмица 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

2020/2021 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 17 

Петок 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  16 

Вкупно 

денови 

21 20 21 21 83 

 

Седница  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  

2020/2021 II полугодие  

Работни 
денови 

Јануари Февруари Март  Април Мај  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 19 

Четврток  21 28 4 11 18 25 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27  3 10 20 

Петок  22 29 5 12 19 26 5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28  4  20 

Вкупно 
денови 

7 20 23 22 17 8 97 

 
Согласно Законот за празниците на РСМ неработни денови се: 

 
За сите граѓани на РСМ  

• 8 септември (вторник), Ден на независноста,  

• 11 октомври (недела), Ден на народното востание, односно 12 октомври (понеделник) е 
неработен ден, 

• 23 октомври (петок), Ден на Македонската Револуционерна Борба,  

• 8 декември (вторник), “Св. Климент Охридски”, 

• 3 мај (понеделник), Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар, 

• 12 мај (мај), Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам,  

• 24 мај (недела) „Св. Кирил и Методиј“ Ден на сесловенските просветители. 
 

За граѓаните од православна вероисповед 

• 30 април (петок), Велики Петок, петок пред Велигден. 
   

За граѓаните припадници на ромската заедница во РМ  
• 08 април (среда), Меѓународен ден на Ромите.  
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Одбележување на значајни датуми 

• 25 Декември (петок)  Одбележување на Нова година 

• 1 Април (четврток)  Одбележување на Денот на шегата 

• 21 Мај (петок) Одбележување на патрониот ден на училиштето 

• 3 Ноември (вторник) Одбележување на Денот на општината 

 

 

Понеделник 34 

Вторник 36 

Среда 37 

Четврток 37 

Петок 36 

Вкупно наставни денови  180 

 

Еколошки календар 

5 Март Светски ден за заштеда на енергија 

22 Март  Светски ден за заштеда на водите 

7 Април Светски ден на здравјето 

22 Април Светски ден на планетата 

15 Мај Светски ден за заштита на климата 

31 Мај Светски ден против пушењето 

5 Јуни Светски ден за заштита на животната 

средина 

16 Септември Светски ден за заштита на озонската обвивка 

22 Септември Меѓународен ден без автомобили 

8 Октомври Меѓународен ден за намалување на 

уништувањето на природата 

15 Октомври Меѓународен ден на пешаците 

16 Октомври Меѓународен ден на храната 
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8.2. Поделба на класно раководство, поделба на часовите на 
наставниот кадар, распоред на часовите 
 

Одделенска настава 
Р.б Наставник Одделение Наставни часови 

1. Георгиевска Емилија  I-1 21 

2. Накева Александра  I-2 21 

3. Касами Северџан I-3 21 

4. Постоловска Габриела  II-1 21 

5. Илиевска Дијана  II-2 21 

6. Лимановски Неџати  II-3 21 

7. Величковска-Ангелковска Весна  III-1 23 

8. Анѓелевска Јасминка III-2 23 

9. Кривца Имране  III-3 23 

10. Јованчевска Лидија IV-1 24 

11. Антонова Елена IV-2 24 

12. Шабани Музафера  IV-3 24 

13. Сандева Адријана V-1 21 

14. Наумовска Даниела V-2 21 

15. Фазли Тасим V-3 21 

16. Наумовска Емилија III-VI Англиски ј.  21 

17. Оливероска-Трајкоска Билјана I-II Англиски ј. 8 

18. Предметен наставник I-II Физ.и здр.об 12 

Предметна настава 
Р.б Наставник Наст.часов Одд.час Допол.часов Вкупно часови 

1. Арсова Биљана 21 VI -1  22 

2. Блажевска Елена 16 VI -2 6 23 

3. Ганиу Фатон 18 VI-3 6 25 

4. Србиновска Благица 20 VII -1  21 

5. Цекова Маја 20 VII -2  21 

6. Гани Сание 20 VII -3  21 

7. Јорданов Габриела 22 VIII-1  23 

8. Димоска Марина 16 VIII-2  17 

9. Мемети Зејнуре 20 VIII-3  21 

10. Чочова Ели 16 IX-1  17 

11. Медарска Маја 20 IX-2  21 

12. Емини Илфие 22 IX-3  23 

13. Јездиќ Јасмина 20   20 

14. Тасевски Александар 16   16 

15. Костовски Дарко 24   24 

16. Крстевски Сашка 8  да 20 

17. Симиќ Огнен 16  4 20 

18. Анчевска Славица 6  15 21 

19. Николовска Валентина 6  12 18 

20. Сакипи Ќамуран 14   14 

21. Елези Вјоса 25   25 

22. Кузмановска Анета 14  8 22 

23. Ибрахим Демири 8   8 

24. Ваљбон Беџети 6   6 

25. Мамути Амир 3   3 

26. Сотиров Благородна 8  да 8 

27. Теута Хаскај Војника 8  да 8 

28. Албана Реџепи 4  да 4 

29. Предметен наставник по 
етика 

2  да 20 
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Поделба на одделенско раководство и поделба на часовите на наставниот кадар се врши 

на Наставнички совет согласно ЗОО, нормативот за наставен кадар. Часот на 

одделенската заедница се реализира според програма утврдена од МОН, на предлог на 

Бирото за развој на образованието и други активности поврзани со паралелката. 

Задоложителната настава е организирана по одделенија од I до IX по наставните 

предмети согласно наставниот план и програми за ВОД на основните училишта, според 

однапред утврден распоред на наставните часови. 

Наставата во учебната година се остварува во 180 наставни дена. Наставниот час трае 

40 минути. Распоредот на часови за одделенска и предметна настава го изготвува 

наставникот по математика водејќи сметка за тежината на предметите  – во прилог.   

Согласно Концептот за далечинско образование е изготвен и распоред на часови за 

учење од далечина, при што е земено предвид возраста на учениците, одржување на 

квалитетот на наставата, можноста на учениците да бидат мотивирани и да се вклучуваат 

во истата. За таа цел часот ќе трае 30 минути со секое одделение и максимум 120 минути 

настава и учење во текот на денот за учениците од одделенска настава, а за учениците 

од предметна настава од 120 до 180 минути.   

Одлуката на Министерството за образование и наука (МОН) за работа на училиштата во 

учебната 2020/2021 година го зема предвид фактот дека училиштето е од суштинско 

значење за образованието и благосостојбата на децата.  

ООУ„Кирил и Методиј„ Стајковци при донесување на одлуката за начинот на реализација 

на наставата во учебната 2020/2021 година ќе се придржува до Планот донесен од 

Министерот и Протоколите од Комисијата за заразни болести. При изборот на моделот во 

предвид ќе ја земе епидемиолошка состојба односно степенот на ризик од ширење на 

заразата со КОВИД-19 во локалната заедница. Комисијата за заразни болести (Центарот 

за управување со кризи) во соработка со Министерството за здравство определува на кој 

степен на ризик се наоѓа секоја општина. Изборот на моделот ќе биде предложен од 

Наставничкиот совет и Советот на родители, со одлука на Училишниот одбор до 

Општината и МОН. Истата постапка ќе се спроведува и во ситуација на евентуална 

промена на моделот на одвивање на наставата. По првичната консултација на 

наставниците и родителите, училиштето предлага наставата да започне на следниов 

начин: 

Модел 1: Организација на наставата со физичко присуство на учениците во основното 

училиште 

Според овој модел наставата за учениците се реализира во просториите на училиштето, 

со максимално искористување на просторните и кадровските капацитети во училиштето и 

секако, со примена на сите заштитни епидемиолошки мерки. Во однос на педагошките и 

психолошките аспекти овој модел на организација на наставата има најмногу предности 

во однос на другите модели. 

Потребата од поддршка на сите аспекти на развојот на децата, особено емоционалниот и 

социјалниот развој и вклучување на учениците кои во своите семејства немаат соодветна 

техничка опрема и пристап до интернет во првото тромесечие од учебната 2020/2021 

година во сите основни училишта односно, за учениците од прво до деветто одделение 

во основното образование, наставата се организира со физичко присуство на учениците 



 

27 

 

во училиштето по редовна наставна програма и наставен план и 40 минути траење на 

часот во училишта во кои бројот на ученици во паралелката е до 20 ученици (во училница 

со стандардна големина). Во паралелките со поголем број ученици од 20, паралелката се 

дели на две групи и се применува комбинираниот модел на настава кој е опишан подолу. 

Модел 2: Учење на далечина  

Со овој модел организацијата на наставата на далечина се одвива со помош на 

информациско-комуникациската технологија, придржувајќи се на препораките од 

Упатството за родители/старатели за ангажирање и поддршка на учениците при нивна 

спреченост за следење на наставата заради вонредна состојба и Упатството за 

наставниците за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на 

настава преку далечинско учење односно учење од дома. 

Модел 3: Комбинираниот концепт би се реализирал на следниов начин: 

Овој модел на реализација на настава подразбира учениците дел од наставата да ја 

следат со физичко присуство во училиште и дел од дома, преку користење на дигитални 

платформи и алатки за реализација на наставата. Овој модел за реализирање на 

наставата треба да се применува во случаи кога во паралелката има повеќе од 20 

ученици и училиштето нема просторни можности за паралелката да ја следи наставата со 

физичко присуство и во случаи кога има заболен ученик од вирусот КОВИД-19 во 

паралелката и целата паралелка оди 14 дена во самоизолација, согласно Протоколот за 

самоизолација од Министерство за здравство.  

Кога учениците се во училиште времетраењето на часот е 40 минути, и доколку 

наставникот има технички можности, часот директно се пренесува. Доколку тоа не е 

возможно тогаш часот се снима или се избира веќе снимен час и електронски се испраќа 

заедно со насоки до учениците за материјалот што е работен во училиште. 

Предноста на овој модел на реализација на наставата е тоа што овозможува комбинација 

за оптимална употреба на просторните капацитети во училиштето со примена на сите 

епидемиолошки мерки кога учениците се физички присутни во училиште и употреба на 

дигитални образовни апликации и содржини за електронски учење кога учениците се 

дома и наставата се одвива на далечина. 

Користењето на дигиталните образовни содржини во поддршка на наставниот процес за 

сите предмети и одделенија (дигитални учебници и помошни текстови/вежбанки, 

презентации, видео лекции, едукативни игри, документарни емисии и слично) може да 

биде користено од различни извори, но дел ги развиваат самите наставници согласно 

нивните планирања и наставните програми. Училиштето обезбедува технички услови за 

снимање часови од страна на наставниците додека се во училиште кои се објавуваат на 

заедничката платформата Едуино со цел да бидат широко достапни на сите ученици. 

Содржините и нивната употреба треба да се планираат согласно дефинираните цели и 

очекувани резултати во наставните програми. Дигиталните образовни содржини треба да 

содржат елементи на интерактивност односно анимации кои ќе поттикнуваат на 

размислување, прашања со кои ќе се развива критичкото размислување, решавање 

проблеми, соработка и наслови и текст со кои ќе се иницира дискусија.   

Наставникот согласно условите, можностите и специфичностите на наставната единица 

во рамките на одреден наставен предмет може: додека го држи часот да ги вклучи и 

учениците кои се дома (за што треба претходно да ги извести), да го сними 

реализираниот наставен час и да го испрати на учениците кои се дома, да одржи час 

само за учениците кои се дома, да им испрати на учениците соодветен видео час од 

платформата Едуино, и сл. При планирање на електронското учење на далечина 
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наставниците треба да подготви повеќе содржини за учениците кои покажуваат особен 

интерес за одредени наставни предмети. 

При поделбата на паралелката одговорниот наставник ќе има флексибилен пристап. 

Учениците со посебни образовни потреби, хронични и/или ретки заболувања може да 

изберат наставата да ја следат од дома преку електронско учење на далечина. За 

учениците кои во своите семејства немаат технички услови и пристап до интернет, 

учениците од социјално ранливите категории, ќе имаат предност пред другите ученици за 

физичко следење на наставата во училиште. Училиштето за учениците кои во своите 

семејства немаат технички услови и пристап до интернет ќе го обезбеди или ќе покрене 

акција до општината, здруженија и невладини организации и сл. за нивно обезбедување, 

а до решавањето на проблемот учениците ќе имаат предност за следење настава со 

физичко присуство во училиштето. 

Родителите на учениците со посебни образовни потреби, вклучувајќи ги и учениците со 

респираторни, хронични и/или ретки болести ќе имаат право да одлучат дали нивните 

деца ќе присуствуваат на наставата во училиште или ќе ја следат настава целосно со 

учење од далечина од дома. Ваквото барање родителот го поткрепува со медицинска 

документација и потврда од матичен лекар. Училиштето е должно на овие ученици да им 

овозможи наставата да ја следат од дома, или со директно приклучување на часот 

доколку постојат технички услови во училиштето, или преку испраќање електронски 

материјали вклучувајќи и снимени видео лекции. Наставниците кои им предаваат на 

ученици кои следат настава од далечина треба да организираат директна онлајн 

комуникација за да проверат како напредуваат учениците и дали им е потребна 

дополнителна поддршка. Доколку ученикот нема технички можности за следење на 

наставата од дома училиштето прави разумни напори да му обезбеди услови за ваков тип 

на настава или редовно подготвува материјали во печатена форма за учениците да го 

продолжат учењето од дома. Образовниот асистент продолжува со поддршката на 

ученикот на кој му е доделен, без оглед каква е одлуката на родителот за начинот на 

следење на наставата. 

Во паралелките за учениците од прво до деветто одделение каде бројот на ученици е 

поголем од 20 (во училница со стандардна големина) се организира комбиниран модел на 

реализација на наставата. Во овие паралелки бројот на учениците се дели на половина, 

така што половина од учениците од паралелката три дена одат во училиште и следат 

настава во училница, а другата половина од учениците ја следи наставата преку 

електронско учење на далечина. Во наредните три дена, втората половина од учениците 

од паралелката следат настава со физичко присуство во училиште, а првата половина од 

учениците ја следи наставата преку електронско учење на далечина. За учениците кои 

наставата ја следат во училница се применува Модел 1 за физичко присуство на 

учениците во училница и соодветниот протокол за избраниот модел додека за учениците 

кои наставата ја следат преку електронско учење на далечина се применува Модел 2. 
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8.3. Работа во смени 

Училиштето организира задолжителна настава за сите ученици од прво до деветто 

одделение. Наставата се изведува во прва и втора смена и се менува на две седмици по 

следниот распоред: 

Одделенска  Предметна 

Прва смена 7:30 - 12:55  Прва смена 7:30 - 12:55 

Втора смена 13:15 - 17:55  Втора смена 12:30 - 17:55 

 

8.4. Јазик/јазици на кој/и се изведува наставата 

Воспитно образовната дејност во матичното училиште се реализира на македонски 

наставен јазик, додека во ПОУ с.Страчинци на албански наставен јазик со задолжително 

изучување на македонскиот јазик од IV-IX одд. 

Наставен јазик 

 Наставен јазик- 

македонски 

Наставен јазик- 

албански 

Вкупно 

Број на паралелки 18 9 27 

Број на ученици 334 94 428 

Број на наставници 30 17 47 

 

8.5. Проширена програма 

Проширената програма на основното училиште опфаќа: организирано прифаќање и 

заштита на учениците еден час пред започнување на часовите во редовната настава и 

еден час по завршувањето на редовната настава, продолжен престој, дополнителна и 

додатна настава, како и воннаставни и вонучилишни активности, односно организирање 

на секции, клубови, екскурзии, натпревари, други активности кои училиштето ги 

реализира надвор од наставната програма, како и активности на ученичката организација. 

Прифаќање и заштита на учениците од I, II  и III одделение еден час пред започнување на 

часовите за редовна настава и еден час по завршување на редовната настава, се 

реализира во согласност со родителот.  

За учениците од I до III одделение се организира продолжен престој, по добиена 

согласност од МОН или Основачот. Заинтересираноста на родителите се утврдува на 

родителските средби со анкети. За време на продолжениот престој учениците учат, ги 

работат домашните задачи и други активности согласно Упатството за настава во 

продолжен престој на ученици од различни паралелки и одделенија.  

8.6. Комбинирани паралелки 

Во основното училиште, доколку има потреба, Основачот може да формира комбинирана 

паралелка по добиено позитивно мислење од МОН.  
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8.7. Странски јазици што се изучуваат во основното училиште 

Задолжителен странски јазик во училиштето е англискиот јазик, кој се изучува од прво до 
деветто одделение. За изведување на наставата по англиски јазик од прво до петто 
одделение се вклучува наставник по англиски јазик. 
Вториот странски јазик се изучува од шесто до деветто одделение.  
Во Стајковци, се изучува француски јазик во 8 паралелки, 161 ученик.  
Во ПОУ Страчинци се изучува германски јазик во 4 паралелки, 36 ученици.  
 

8.8. Реализација на физичко и здравствено образование со учениците 

од прво до петто одделение 

Согласно новиот закон за Основно образование, наставата по физичко и здравствено 

образование од прво одделение до петто, ќе ја изведуваат „тандем наставници“, односно 

одделенскиот наставник заедно со наставник по физичко и здравствено образование. 

Овој пристап ќе обезбеди постигнување на поголеми резултати кај учениците во однос на 

спортското знаење, психомоторниот развој, правилниот раст и развој и ќе се допринесе за 

превенција и корекција на телесните деформитети, особено на ‘рбетниот столб и 

стапалата, што се најприсутни кај учениците од прво до петто одделение 

8.9. Изборна настава 

Во зависност од интересите учениците изучуваат изборни предмети, со кои ги 
надградуваат, продлабочуваат и систематизираат знаењата од одредени подрачја. 
Учениците ги развиваат своите индивидуални способности по одделни наставни 
предмети. Постапката за изборот на изборните предмети во училиштето се изведува 
согласно Процедурата за изборни предмети. Во тековната учебна година, според 
резултатите од анкетите, учениците ќе ги изучуваат следните изборни предмети: 
 
Изборен предмет Одделение Наставник 

Класична култура во европските цивилизации VI-1 /  VI-2  Валентина Николовска 

Етика на религиите VI-3  Амир Мамути 

Вештини за живеење VII-1 /  VII-2  Марина Димоска 

Проекти од музичката уметност VII-3  Ваљбон Беџети 

Проекти од ликовна уметност VIII-1 /  VIII-2  Ели Чочова 

Запознавање на родниот крај VIII-3  Зејнуре Мемети  

Програмирање / Проекти од музичката уметност IX-1 /  IX-2  Благородна Сотиров / 

Александар Тасевски 

Проекти од информатика IX-3  Ибрахим Демири 

 

8.10. Дополнителна настава 

Според ЗОО, член 31 се организира дополнителна настава за ученици кои имаат потреба 
од дополнителна поддршка за определени наставни предмети за да ги постигнат 
очекуваните резултати, односно на барање на ученикот, родител/старател или по 
проценка на наставникот. Наставникот ја планира дополнителната настава согласно 
потребите на учениците. За потребата од посета на ученикот на дополнителна настава 
наставникот води евиденција и го известува родителот/старателот на детето во рок од 
три дена од констатирањето на потребата. 
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Основното училиштето на месечна основа изготвува распоред за дополнителна настава 
за секој наставен предмет и го објавува на огласна табла и на својата интернет страница.  
 

8.11. Додатна настава 

 
Според ЗОО член 32, додатна настава се организира за учениците кои постигнуваат 
значителни резултати по одделни наставни предмети. Наставникот е должен да ја понуди 
додатната настава на учениците, а тие одлучуваат дали ќе ја посетуваат.  
Основното училиштето на месечна основа изготвува распоред за додатна настава за 
секој наставен предмет и го објавува на огласна табла и на својата интернет страница.  
 

8.12. Работа со надарени и талентирани ученици 
 

Надарените и талентираните ученици се ученици кои имаат развиено една или повеќе 
способности на ниво кое ги надминува способностите на нивните врсници. Надареноста 
се однесува на високи постигнувања во областа на природни науки, математика, јазици,  
додека пак талентираноста се однесува на постигнувања во областа на уметностите, 
ликовно изразување, музика, дизајн и спорт. Секој наставник, освен часовите кои ги 
одржува во рамките на својот неделен фонд на часови, поминува неделно уште пет 
работни часа во директна работа со ученици за да се реализираат дополнителната и 
додатната настава, работата со талентираните и надарените ученици, работата на 
секциите и воннаставните активности. 
Врз основа на идентификација на надарените ученици, училиштето изготвува 
Индивидуализирани програми за надарени и талентирани ученици и истите ќе ги 
реализираат одговорни наставници во соработка со стручните соработници во согласност 
со  Концепција за откривање и работа со талентирани и надарени ученици. 
 

8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби 
 

 

Директорот формира училишен инклузивен тим, кој се грижи за инклузивните политики и 
практики на ниво на целото училиште и инклузивен тим за ученик којшто работи по 
индивидуален образовен план. Инклузивниот тим, во состав од наставниците на 
ученикот, родителот/ старателот и стручната служба, подготвува ИОП и модифицирана 
наставна програма за ученикот со попреченост согласно неговите индивидуални 
потенцијали и потреби. При изработката на ИОП и модифицирана наставна програма, 

инклузивниот тим за ученикот соработува со останатите наставници и стручни 
соработници вклучени во образовниот процес на ученикот.  Индивидуалните образовните 
планови се составен дел и од годишните планирања на наставниците.  
За поддршка на учењето за учениците со попреченост, основното училиште има законска 
можност да обезбеди: образовен асистент, личен асистент, соодветна стручна поддршка 
од центар за поддршка на учењето, инклузивен тим и асистивна технологија по препорака 
на стручното тело за проценка и во согласност со индивидуалниот образовен план или 
модифицираната програма. 
Училишниот инклузивен тим изработува Програма за деца со потешкотии и посебни 
потреби и Програма за инклузивен тим за образование, согласно кои ги планира и 
спроведува активностите на ниво на целото училиште за сите видови поддршка на 
учениците со посебни потреби (ученици со попреченост, ученици со нарушување во 
однесувањето, со емоционални проблеми, со специфични тешкотии во учењето, ученици 
кои потекнуваат од неповолни социо-економски, културни или јазични депривирани 
средини). 
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8.14. Туторска поддршка на учениците 
 

Министерството обезбедува дополнителна поддршка за учениците, по предметите кои се 
дел од наставниот план во учебната  година во  која е запишан ученикот,  по претходно  
добиена писмена согласност од родителот, односно старателот. Дополнителната 
поддршка ја реализира тутор-волонтер, согласно со Програмата за обезбедување на 
туторство на ученици од основното образование, која ја утврдува министерот. Тутор-
волонтер, може да биде редовен студент кој доброволно подучува ученици и кој ги 
исполнува посебните критериумите утврдени во програмата. Согласно потребите на 
училиштето потребни се тројца тутори и испратено е барање до општина. 
 

8.15. План за образовен медијатор 
 

За учениците Роми кои потекнуваат од социјално загрозени семејства и/или се подолго 
време надвор од образовниот систем, на барање на училиштето, може да се ангажираат 
образовни медијатори. 

 
 

9. Воннаставни активности 

 
За развивање на различните интереси и компетенциите (знаења, вештини, вредности и 
ставови) на учениците, основното училиште организира воннаставни активности согласно 
Концепцијата за воннаставни активности, која ја утврдува министерот на предлог на 
Бирото. Воннаставните активности се инклузивни и недискриминативни, достапни за сите 
ученици без разлика на полот, етничка припадност, способностите, социо-економскиот 
статус, здравствената состојба и училишниот успех. Учениците, според нивните интереси 
и потреби, се вклучуваат во воннаставни активности, кои редовната настава делумно или 
не ги опфаќа. Воннаставните активности им овозможуваат на учениците да изградат 
позитивен став спрема училиштето и ја подигаат нивната мотивација за постигнување 
повисок училишен успех.  Во рамките на својата воспитно-образовна дејност, училиштето 
организира и остварува краткотрајни и подолготрајни воннаставни активности: излет и 
екскурзии, ученички иницијативи, работилници, училишни акции, секции/клубови, проекти, 
натпревари. Овие активности се реализираат и преку соработка со родителите, 
локалната заедница и партнерски училишта. 
 

9.1. Училишни спортски клубови 
 

Училишниот спорт влијание врз психофизичкиот развој на учениците, го зајакнува 

здравјето, изградува навики за здрав живот и спортска активност и култура на добро 

држење на телото. За развивање и унапредување на сите форми на спортски активности 

на учениците, најмалку пет наставници кои засновале работен однос на неопределено 

време во основното училиште основаат училишен спортски клуб, согласно Законот за 

здруженија и фондации и Законот за спорт. Во рамки на училиштето функционира 

училишен спортски клуб УСК Кирил и Методиј- КИМ кој во соработка со ФУСМАК е 

активно во сите општински, регионални и државни лиги. Одговорни наставници за 

слободните спортски активности (ракомет, фудбал, одбојка, кошарка, пинг-понг) се Дарко 

Костовски и Фатон Ганиу. Во организација на Федерацијата на училишен спорт, преку 

Сојузот на училишен спорт на град Скопје и општина Гази Баба, се организираат 

натпревари во колективните спортови (кошарка, фудбал, ракомет, одбојка) и во 

индивидуалните спортови (атлетика, карате, џудо, борење, пинг-понг, шах) на општинско, 
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регионално и државно ниво. Системот на натпревари е претходно утврден од 

Организацијата на ФУСМАК и Сојузот на училишен спорт на град Скопје, општина Гази 

Баба.  

9.2. Секции/Клубови 
 

Според наставниот план за работа изготвен од БРО, а одобрен од МОН, слободните 
ученички активности се реализираат со еден час неделно. За учество во работата на 
секциите учениците се определуваат со пополнување на анкетни листи кои се задаваат 
во почеток на учебната година. Секој ученик, по свој личен избор, може да се одлучи да 
членува во една или најмногу две секции. Слободните ученички активности имаат цел да 
ги задоволат и негуваат индивидуалните интереси и способности на учениците, да ги 
развиваат самостојноста, доследноста, истрајноста, како и создавањето навики за 
правилно користење на слободното време. Во слободните ученички активности можат да 
учествуваат учениците кои имаат афинитети и интереси, без оглед на успехот во 
наставата. Содржините на сите видови секции и слободни ученички активности ќе се 
планираат и евидентираат во одделенските дневници. 
Работата на секциите ќе се одвива по однапред изготвена програма од наставниците, 
каде се одредени содржините за работа и времето за реализација. Стекнатите знаења ќе 
бидат презентирани на разни манифестации кои придонесуваат за подобра презентација 
и афирмација на воспитно-образовната дејност на училиштето. Училишната програма за 
секции/ клубови е во прилог.   
 

9.3. Акции 
 

Во нашето училиште се реализираат разновидни акции (организирање на базари, 
прослави, хепенинзи, хуманитарни настани, еколошки акциии сл.), во организација на 
одговорни наставници, учениците, родителите и локалната заедница со цел развивање 
позитивен однос кон другите, негување меѓусебна почит, чувство на одговорност, 
развивање работни навики, истрајност во работата, уредно и навремено завршување на 
задачите, развивање навики за одржување на општа хигиена во училиштето и околината, 
развивање еколошка свест кај учениците, љубов кон природата, околината, природните и 
историските објекти и споменици.  
Податоци за лицата задолжени за реализација на акциите, учениците кои ќе бидат 
активно вклучени, родители, потребни средства, материјали, извори, време на 
реализација ќе бидат опфатени со Планот во прилог за планираните базари, прослави,  
одбележувања на значајни датуми, Ден на екологија и Отворен ден на граѓанско 
образование, одбележување на Ден на општината и Ден на училиштето, учество на 
учениците во разни хуманитарни акции, кои имаат пошироко општествено значење и 
помош на социјално-загрозени и инвалидизирани лица, работни акции во и вон 
училиштето, уредување на училниците и училишниот двор и сл. За сите активности се 
изготвува посебна програма, поддржана од Ученичката заедница, Училишниот одбор и 
Советот на родители. 
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10. Ученичко организирање и учество 

 

Учеството на учениците во демократските процеси во училиштето има особено 
општествено значење бидејќи преку него учениците учат за демократскиот начин на 
делување во училиштето и пошироко во заедницата. Училиштето ќе овозможи активно 
учество на ученикот во одвивањето на сите активности и домени во училиштето кои се 
однесуваат на него. Ова подразбира обезбедување атмосфера и услови што ќе ги 
стимулираат учениците да формираат свое сопствено мислење и слободно да го 
изразуваат тоа мислење, и градење механизми и процедури кои ќе им овозможат на 
учениците да вршат влијание врз одлуките и случувањата во училиштето. Училиштето ќе 
овозможи и учениците да се здружуваат и активно да учествуваат преку следните 
модели: одделенска/класна заедница, ученички парламент, ученик правобранител. 
 

Организирање во заедница на паралелката 
 

Во одделенската/класната заедница се избира претседател и заменик претседател 
согласно постоечката Процедура.  
Работата на одделенската/класната заедница ја води претседателот на одделението. За 
успешно функционирање на одделенската заедница претседателот треба да ги извршува 
следните задачи: 
Првата недела после изборот на постојаните тела претседателот го свикува првиот 
состанок и ќе изготват план за работа за учебната година со предлог активности во кои ќе 
бидат вклучени сите членови на одделенската заедница. 
Претседателот е должен да свикува минимум еден состанок во месецот на кој ќе се 
разгледуваат тековните потреби на учениците од одделението/класот, ќе се разговара за 
текот на спроведувањето на активностите од планот за работа.  
На овие состаноци во согласност со потребите може да се донесе и одлука за 
формирање на повремени тела за кој одделенската/класната заедница смета дека е 
неопходно нивно формирање. 
 

Ученичкиот парламент 
 

Ученичкиот парламент е најзначаен облик на организирање на учениците на ниво на 
училиште во кој членуваат сите претседателите на одделенските/класните заедници во 
едно училиште. На конститутивна седница, која се одржува во последната работна 
недела во месец септември, се избира комисија од тројца членови која го спроведува 
изборот на претседател на ученичкиот парламент. Во работата на претседателот на 
ученичкиот парламент му помагаат заменик-претседател и секретар на ученичкиот 
парламент кои се избираат на истиот начин, со поднесување пријава, тајно гласање. 
Ученичкиот парламент е надлежен да: 
- ги донесува Правилникот за работа на класни заедници и ученичкиот парламент, 
годишната програма за работа и други акти изработени од Координативното тело на 
ученичкиот парламент 
- активно  учествува во процесот на планирање на развојот на училиштето 
- активно учествува во промовирање, заштита и застапување на правата и интересите на 
учениците 
- го промовира ученичкиот активизам преку едукативни содржини, тркалезни маси, 
дискусии, дебати, хуманитарни и еколошки акции, културни и спортски манифестации 
соработува со институциите и другите организации кои работат со младите 
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Ученик правобранител 
 

Стручната служба подготвува отворен повик за избор на ученик правобранител и негови 
заменици, на кој може да аплицираат само учениците од VIII и IX одделение за ученик 
правобранител, а за заменици може да аплицираат и ученици од VII одделение. Се 
следат утврдените Чекори за селекција и однапред утврдени критериуми. Мандатот на 
Ученикот правобранител и неговите заменици е 2 години. Улогата на Ученик 
правобранител и неговите заменици се состои од три примарни компоненти, едукативна  
заштита на детските права и доставува поплаки до стручната служба на натамошно 
решавање и поднесување претставки до Народниот правобранител согласно утврдената 
процедура.  
 
 

11. Вонучилишни активности 

 

11.1. Екскурзии, излети и настава во природа 
 
Согласно правилникот за начинот за изведување на училишните екскурзии и другите 
слободни активности на учениците, тимот изработи програма за екскурзии излети и 
настава во природа за тековната учебна година. Училишните екскурзии и другите 
слободни активности на учениците имаат за цел совладување и проширување на 
знаењата, примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, 
како и односи во природната и општествената средина, културно-историските  
знаменитости,  индустриските  и  земјоделските капацитети, во согласност со воспитно-
образовната работа на училиштето. Задачите се истражување, развивање интерес за 
природата, градење еколошки навики, градење чувство за толеранција и соживот, 
социјализација, стекнување на  искуство  за осамостојување и грижа за себе, развивање 
интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење.  
Според својата функција, цели и задачи, училиштето изготвува 
План и содржина на екскурзиите во кои се наведени:  

• Време на изведуање; 

• Воспитно-образовни цели;  

• Траење на екскурзиите;  

• Опфатени ученици; 

• Релации и места за посетување;  

• Време за одмор, дружење и разонода;  

• Водич на ексурзијата и наставници;  

• Учество на лекар и родители;  

• Финансиски потреби за екскурзијата; 

• Техничка организација. 
Ученичките екскурзии и посети се планираат согласно Правилникот за изведување 
ученички екскурзии и посети. Во прегледот што следува се преставени планираните 
екскурзии за учебната 2020/2021год. 
 

Екскурзии и 
излети 

Време на 
изведување 

Релација Одделение 

Излет 
септември/октомври 

2020 
Излетничко место Дељадровци I – IX одд. 
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Наставно-
научна 

екскурзија со 
рекреативен 

карактер 

април/мaj 2021 
Тетово (еднодневна) 

 
III одд. 

Настава во 
природа 

 
април/ мај 2021 

 
Охрид V одд. 

Наставно-
научна 

екскурзија со 
рекреативен 

карактер 

април/мај 2021 
Источниот дел на РС Македонија 

(дводневна) 
VI одд. 

Наставно 
научна 

екскурзија со 
рекреативен 

карактер 

април/мај 2021 
Централниот и Западниот дел на 

РС Македонија (тридневна) 
IX одд. 

Излет април/мај 2021 Излетничко место Сарај I – IX одд. 

 
 

11.2. Податоци за учениците од основното училиште вклучени во 
вонучилишни активности 
 

Вонучилишни 
активности 

Број на ученици        Паралелки 

Основно музичко училиште 10 I, III, IV, VI, VIII и IX одделение од централното 
и подрачното училиште 

Балетко училиште  3 III, IV, V од централното училиште 

Училиште за танц 20 Од I - IX од централното и подрачното 
училиште 

Кошаркарски клуб 20 Од VI - IX од централното и подрачното 
училиште 

Фудбалки клуб 22 Од VI - IX од централното и подрачното 
училиште 

Одбојка 20 Од VI - IX од централното и подрачното 
училиште 

Боречки вештини 7 Од I - VII од централното и подрачното 
училиште 

Пливање 7 Од III - IX од централното и подрачното 
училиште  

Ракомет 15 Од I - IX од централното и подрачното 
училиште 
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12. Натпревари 

 

За учениците што покажуваат особен успех по одделни наставни предмети се 
организираат натпревари на училишно, општинско, регионално и државно ниво, 
организирани од акредитирани здруженија на наставници. 
Ученичките натпревари играат значајна улога во развојот на личноста на ученикот и 
претставуваат мотивирачки фактор за постигнување повисоки резултати во одредени 
области, придонесуваат да се зголеми интересот на учениците кон разни активности, да 
се развива натпреварувачкиот дух и да се зближуваат учениците од разни средини.  
Одговорните наставници ги спроведуваат училишните натпревари, за што транспарентно 
и навремено ги информираат учениците. Учениците кои ќе покажат најдобри резултати на 
натпреварите на училишно ниво го претставуваат училиштето на натпревари од повисок 
ранг (општински, градски, државни натпревари), за кои ќе бидат менторирани од страна 
на наставниците.  
Во рамките на можностите и согласно Правилникот за наградување на ученици, 
училиштето ќе овозможи симболични награди и дипломи / пофалници за најдобрите 
ученици. Училиштето изготвува план за општински, регионални, државни и меѓународни 
натпревари, во кои ќе учествуваат учениците во текот на учебната 2020/2021 година, за 
кои ќе се обезбеди тимска поддршка од наставниците за подготовка и реализација и 
поддршка од Советот на родители. 

 

13. Унапредување на мултикултурализмот/интеркултурализмот и 

меѓуетничката интеграција 

 

Директорот на училиштето формира тим за училишна интеграција за период од три 
години, составен од пет до седум члена: претседател на Ученички парламент, Ученик-
правобранител, стручен соработник и наставници. Директорот е член на тимот за 
училишна интеграција по функција. При формирање на тимот за училишна интеграција, 
се води грижа за учество на наставници кои предаваат на двата јазика застапени во 
наставата во нашето училиште. Тимот за училишна интеграција планира и организира 
активности кои придонесуваат за почитување на мултикултурализмот, за развој на 
интеркултурниот дијалог / интеракција и за унапредување на меѓуетничката интеграција. 
Тимот за училишна интеграција, во соработка со наставниците, задолжително изработува 
план за активности кои ќе бидат планирани и во годишната програма на училиштето, во 
насока на унапредувањето на интеркултурализмот, препознавање на сличностите, 
прифаќање на различностите, надминување на стереотипите и предрасудите. 
Важна компонента во воспитно-образовниот процес и во целокупниот развој на 
индивидуата е соживот на сите етнички групи во заедницата. Имајќи ја предвид 
средината во која се наоѓа училиштето, како и тоа дека во рамките на училиштето 
припаѓа и ПОУ во Страчинци, каде наставата се реализира на албански јазик, и оваа 
учебна година ќе продолжи да се реализира проектот за меѓуетничка интеграција во 
образованието. Партнер-училишта во реализација на мултикултурните активности се 
ООУ „Страшо Пинџур“- с. Соколарци, Чешиново-Облешево, ООУ „Браќа Миладиновци“ од 
Миладиновци и ООУ „Методија Митевски Брицо“ - Лозово. Целта на овој проект е да се 
подобрат меѓуетничките односи во образовниот систем, да се придонесе за 
унапредување на мултикултурализмот во образованието и да се развива почит и 
толеранција кон различностите, како и размена на културните и верските вредности. 
Најважно е подобрувањето на меѓуетничката комуникација и надминување на етничките, 
културолошките и јазичните пречки. 
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14. Проекти што се реализираат во училиштето 
 

Нашето училиште продолжува со веќе утврдена пракса за реализирање на проекти ќе 
придонесат за подобрување на квалитетот на наставата. Во нашето училиште се 
рализират следните проекти:  
 

• Математика со размислување 
Програмата е заснована брз опсежно истражување за тоа како децата најдобро учат 
математика и како наставниците да реализираат  квалитетна настава по математика која 
ќе овозможи подобрување на знаењата кај учениците. Преку разни техники, стратегии и 
методи  учениците пресметуваат не само прецизно туку и флексибилно, на повеќе 
начини, учениците имаат можности да видат како математиката има смисла, а тоа 
подразбира учениците да ја разберат математиката. 

 

• Јазична писменост  во почетните одделенија 
Програмата има за цел преку квалитетна настава по мајчин јазик со примена на нови 
стратегии да се подобрат постигнувањата кај учениците, во читањето и во 
описменувањето. Учениците се поучуваат  на вештините и концептите коишто ќе бидат 
практикувани во наставата за да станат учениците добри читатели и пишувачи. 

 

• Поврзување на еколошката програма со редовната настава 
Целта на овaa Програма е рационално користење и намалување на потрошувачката на 
електрична и топлинска енергија, на водата, здрава средина за учење и уреден и 
функционален училишен двор во согласност со потребите за заштита на животната 
средина. Ќе се реализира преку интегрирање на еколошките содржини од деветте 
еколошки теми  во предметите и наставните содржини од I-IX одделение преку 
имплементирање на активности на часовите во редовната настава и ВНА, а ќе се вклучат 
сите субјекти во училиштето, родители, локална самоуправа и други институции. 

 

• Меѓуетничка интеграција во образованието – Градиме заедничка иднина 
Како двојазично училиште, наш приоритет е мултикултурализмот и меѓуетничката 
интеграција. За таа цел учествуваме во сите постоечки проекти во државава кои се 
однесуваат на зајакнување на капацитетот на наставниците и учениците за изведување 
на заеднички активности. На пример, поддржувачи на вакви активности се МОН, ОБСЕ, 
УСАИД, МЦГО и општина Гази Баба. Директорот на училиштето е вклучен во изработка 
на Стандарди за интеркултурно образование поддржано од МЦГО и УСАИД. 
 

• Заедничка грижа за правилно насочување на учениците 
Целта на овој проект е преку разни активности да се зајакне врската родител – ученик -  
наставник, со што во образовниот систем ќе се започне со зајакнување на  воспитната 
компонента во процесот на основното образование.  

 

• Еразмус, еТвининг 
Преку оваа платформа наставниците имаат можност  да комуницираат, соработуваат, да 
дебатираат, да иницираат и развиваат проекти во кои се вклучени и учениците, да 
споделуваат  знаења, искуство, активности и добри практики од цела Европа и пошироко. 
Воедно нуди и стручно усовршување на наставниците преку вебинари. Активностите на 
етвининг поттикнуваат соработка меѓу европските училишта со примена на разни ИКТ 
алатки достапни на етвининг платформата и изработка на виртуелни проекти.  
Поради активната вклученост на етвининг платформата, училиштето е прогласено за 
еТвининг училиште (2020/21 година). 
Нашето училиште тековно е вклучено во 3 Еразмус проекти КА229 (Broken family children, 
Young entrepreneurs at school, Europe takes a breath). Училиштето e вклученo во нов 
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Еразмус проект КА229 Let's Beat Bullying Together. Изготвени се апликации за нови 
Еразмус проекти (КА1 и КА2) за кои се очекуваат резултати во наредниот период. 

 

• Инклузивно образование 

Покана за учество во истражувачки проект за инклузивно образование како пилот 
училиште со цел да се проучи разбирањето на наставниците на инклузивното 
образование, и факторите кои влијаат на инклузивната практика. Ова истражување е 

прегледано и проценето од Етичкиот комитет на Универзитеот на Рохамптон и УНИЦЕФ. 

●    Математички кружоци 

Проектот е инициран и раководен од група професори од природно-математички 
факултет кој  претходно e одобрен и финансиран од општина Гази Баба. Целта на 
проектот е да се подобри меѓусебната комуникација меѓу децата кои имаат природно 
развиена дарба за математика.  
 

15. Поддршка на учениците 
 

15.1. Постигнувања на учениците 
 

Училиштето континуирано ги следи постигањата на учениците, прави анализа и споредба 
на успехот и поведението на секој квартал, изработува полугодишен и годишен извештај, 
споредбени резултати со претходните години. Педагогот прави споредби на средниот 
успех, поведението и изостаноците, постигањата според полот на учениците, по 
предмети и одделенија, етничката припадност, наставен јазик.  
Постигнувањата на учениците од минатата учебна година во централното училиште 4,62, 
во ПOУ с. Страчинци 4,36, а вкупниот среден успех на училиштето изнесува 4,56. 
Наставниот кадар и стручната служба во училиштето континуирано работи на 
имплементација  на стандардите и критериумите за следење и оценување на 
постигањата на учениците. Наставниот кадар следењето го прави во своите 
индивидуални планирања и се воедначува на ниво на активи.      
Во училиштето е донесен Правилник за пофалби и наградување ученици, согласно кој се 
избира ученик на генерација, се наградуваат ученици кои постигнувале континуиран 
одличен успех во текот на основното образование и ученици кои придонеле за 
афирмација на училиштето.    
За мотивација на учениците ќе се врши промовирање на постигнувањата и активностите 
во училиштето во јавноста, на Facebook-профил на училиштето, веб-страница на 
училиштето, веб-страница на општината. На Денот на училиштето, директорот доделува 
пофалници на сите ученици кои постигнале добри резултати и го промовирале 
училиштето.  
 

15.2. Професионална ориентација на учениците 
 
 

Училиштето им помага на родителите / старателите и на учениците при изборот на 
средното училиште, согласно особеностите, способностите и афинитетите на учениците,. 
Училишниот психолог реализира програма за професионална ориентација за ученици од 
осмо и деветто одделение, која на предлог на БРО ја утврдува министерот.  
Целта на сите активности е навремено и правилно професионално информирање и 
ориентирање на учениците, за да се запознаат со можностите кои ги нудат средните 
училишта, со структурите и занимањата, да се информираат за условите и критериумите 
за упис во средно училиште, да се откријат нивните интереси и желби за продолжување 
на образованието, давање помош за правилен избор на струка и занимање. Учениците ќе 
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проследат предавања, разни стручни и пропагандни материјали од средните училишта, а 
воедно ќе го разгледаат Конкурсот за упис во државните средни училишта, приватните 
колеџи и др. Се организираат и презентации на занимања од државните и приватните 
средни училишта од градот, преку кои учениците се запознаваат со условите и 
критериумите за упис во средно образование. Доколку постојат можности, ќе се 
организира посета на поедини средни училишта. Уписот на учениците во средните 
училишта се следи преку повратна информација од средните училишта, каде се 
запишани нашите ученици и податоците се  доставуваат до МОН и ДПИ.  
 

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

Во училиштето има изготвено програма за превенција на насилно однесување, со цел 
намалување на асоцијалното и насилното однесување, обезбедување сигурност и 
доверба меѓу учениците, зголемување на степенот на меѓусебно разбирање и 
толеранција, оспособување за решавање конфликтни ситуации, во кои учествуваат 
учениците преку индивидуални и групни активности.  
Училишниот тим за намалување на насилното однесување на учениците прави 
детектирање на видовите насилно однесување во училиштето, местата каде се 
случуваат и презема соодветни мерки за нивно сузбивање и намалување. Стручните 
соработници и наставниците остваруваат советодавна работа со учениците-жртви на 
насилно однесување и учениците кои манифестираат насилно однесување, како и со 
нивните родители, со цел надминување на ваквите појави. Директорот на училиштето е 
должен да го пријави до надлежните институции секој облик на насилство, злоупотреба 
или занемарување сторено врз ученик од страна на друг ученик, родител / старател, 
наставник, стручен соработник или кое било друго лице вработено во училиштето. Во 
соработка со родителите и релевантни институции, ќе се спроведуваат активности во 
училиштето во кои ќе учествуваат родителите, учениците и наставниците, со цел да се 
придонесе за подобрување на социо-емоционалната состојба на учениците. 
Во текот на учебната година, ќе се реализираат: предавања, разговори и работилници на 
часот по одделенска заедница, со стручните соработници, со одделенските раководители 
и со надворешни стручни лица во врска со превентива од болести (заштита, зараза, 
зависност). Училиштето остварува соработка сo релевантни институции: МВР, Центарот 
за социјална работа, здравствени установи за безбедност преку одржување едукативни 
работилници за учениците. Воедно, тимови од МВР за учениците од II и IV одделение 
вршат обука за правилно однесување на учесниците во сообраќајот.  
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16. Оценување 

 

16.1. Видови оценување и календар на оценување 
 

Министерот, на предлог на Бирото, ги утврдува националните стандарди за учениците во 
основното образование, базирани на компетенции кои учениците треба да ги стекнат и 
усвојат на крајот на основното образование. Националните стандарди го определуваат 
првото ниво на Националната рамка на квалификации. 
Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на учениците го 
вршат наставниците во училиштето. Постигањата на учениците во основното училиште 
се проверуваат формативно и сумативно и се запишуваат со описни и/или бројчани 
оцени.  
Во првиот период, постигањето на ученикот во текот на наставната година по 
задолжителните и изборните предмети се запишува со описни оцени. Ученикот на крајот 
од прво полугодие добива известување за успехот со описни оцени и на крајот на 
учебната година добива свидетелство со описни оцени.  
Во вториот период, постигањето на ученикот во текот на наставната година по 
задолжителните и изборните предмети се запишува со описни и бројчани оцени. Ученикот 
на крајот на прво полугодие добива известување за успехот со описни оцени, а на крајот 
на учебната година добива свидетелство со бројчани оцени и оценка за општ успех.  
Во третиот период, постигањето на ученикот во текот на наставната година по 
задолжителните и изборните предмети се запишува со бројчани оцени. Ученикот на 
крајот на прво полугодие добива известување за успехот со бројчани оцени и на крајот на 
учебната година добива свидетелство со бројчани оцени и оценка за општ успех. Според 
наставниот план, општиот успех на ученикот се утврдува на крајот на годината врз основа 
на годишните оцени од сите предмети, а за учениците упатени на поправен испит по 
завршувањето на поправните испити. 
На почетокот на секоја учебна година, наставниците изготвуваат План за писмено 
проверување на постигањата на учениците и истиот е евидентиран во дневникот на 
паралелката. Исто така проверувањата на постигањата на учениците (формативно и 
сумативно оценување) со однапред утврдена динамика, наставниците ги дефинираат во 
нивните годишни, тематски и дневни планирања. Се користат форми, методи и 
инструменти за следење на постигањата на учениците (чек-листи, аналитички листи, увид 
во портфолио и др.) 
Секој наставник води досие за ученици и портфолио на наставник. Досието содржи 
ученички изработки со цел континуирано следење на учениците и формирање објективна 
оценка. Портфолиото на наставникот содржи дел од изработките на учениците, 
планирањата и активности за реализација на редовната настава и воннаставните 
активности. 
Одделенскиот наставник, односно раководител на паралелката е должен да го извести 
родителот за успехот на ученикот најмалку двапати во секое полугодие. Ученикот од 
прво, заклучно со петто одделение, по правило, не може да го повторува одделението. 
Ученикот којшто на крајот на наставната година во шесто, седмо, осмо и деветто 
одделение има негативна оценка по два предмета се упатува на поправен испит. 
Училиштата учествуваат во државни и меѓународни тестирања спроведени од Државниот 
испитен центар, по претходна согласност од министерот. 
На секои три години, во училиштето се врши интегрална евалуација за работа на 
училиштето од страна на Државниот просветен инспекторат, согласно ЗОО. Интегралната 
евалуација го следи квалитетот на работата на училиштето, согласно прописите на 
просветната инспекција. 
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16.2.Тим за следење, анализа и поддршка 
 

Во училиштето се формира тим за следење, анализа и поддршка на наставниците при 
процесот на оценување и проверка на усогласеноста на оценувањето со предвидените 
стандарди и критериуми за оценување, со кои се запознаени учениците и родителите. 
Следењето и проверувањето ќе се реализираат преку непосредни педагошки увиди, 
изготвување извештаи, анкетирање, анализи, информации, периодични писмени 
согледувања, полугодишен и годишен извештај и слично, нивно разгледување на 
состаноците на стручните органи и тела и донесување заклучоци и ставови по истите. Се 
утврдува процедура за постапување за поплаки и жалби по добиени оцени.  
 

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

Во годишната програма за работа на директорот и стручната служба е планиран Увид во 
начинот на планирање на годишните програми на наставниците и во реализација на 
наставата, преку стручни посети и следење со инструмент кој ги мери различните аспекти 
во наставата, во дадена временска рамка во текот на учебната година. Исто така 
континуирано ќе вршат увид во реализацијата на воннаставните активности и друга 
стручно – педагошка дејност. Планирано е и изготвување на упатство за работа на 
наставниците со учениците  кои покажуваат незадоволителни резултати. 
 

16.4. Самоевалуација на училиштето   
 

Квалитетот на работата на училиштето се мери преку самоевалуација, интегрална 
евалуација и надворешни мерења на постигањата на учениците, како и оценување на 
работата на наставниците и директорите, согласно ЗОО. 
Училиштето на секои две години, согласно ЗОО, спроведува самоевалуација на 
целокупната работа, изготвува извештај по спроведената самоевалуација, по која се 
определуваат јаките и слабите страни и се даваат предлози за подобрување на работата. 
Во самоевалуацијата на училиштето се вклучени сите наставници кои работат во тимови 
поделени по подрачја. 
Самоевалуацијата ги опфаќа следниве области:  
- наставни планови и програми; 
- постигања на учениците; 
- учење и настава; 
- поддршка на учениците; 
- училишна клима и односи во училиштето; 
- ресурси; 
- управување, раководење и креирање политика. 
Комисијата, која по предлог на директорот ја формира Училишниот одбор, е составена од 
пет члена (наставници, стручни соработници и родител), изготвува извештај за 
извршената самоевалуација со предлог мерки за подобрување на квалитетот на 
наставата кој го доставува до училишниот одбор, директорот на училиштето и основачот. 
Училишниот одбор и директорот треба да постапат по предлогот на мерките на 
комисијата. Училиштето го доставува извештајот со резултатите од самоевалуацијата до 
Државниот испитен центар. Врз основа на извештајот од извршената самоевалуација со 
предлог за подобрување на квалитетот на наставата, училиштето изготвува План за 
развој. Последната самоевалуација е спроведена на крајот од наставната 2019/2020 
година.  
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17. Безбедност во училиштето 

 
Училиштето има изготвено план за евакуација на учениците и вработените во случај на 
елементарни непогоди, во кој секој од вработените има своја улога и задолжение. За 
поголема безбедност и ефикасност при евакуација, училиштето има изготвено скици на 
просториите на соодветниот спрат, на кои се означени и правците за безбедно движење и 
најбрзо напуштање на училиштето. Во случај на елементарни непогоди (поплави, пожари, 
земјотреси, енормни врнежи од снег и др.), училиштето со тимот за справување од 
елементарни непогоди врши пробни евакуации.  Училиштето е опремено со ПП-апарати, 
поставени на видно место, како и прибор за прва помош во случај на повреда на ученик 
или вработен. Во училиштето има физичко и патролно обезбедување на училишниот 
објект, финансирано од страна на општината. 
 
 

18. Грижа за здравјето на учениците 
 

Составен дел на училишната програма заземаат содржините поврзани со здравјето на 
учениците. Цел на програмата за унапредување на здравјето е формирање на психички, 
социјално и физички здрава личност, способна да се грижи за своето здравје и здравјето 
на другите во околината. Грижата за здравјето на учениците во училиштето е обврска на 
сите вработени и се води на три нивоа:           
 - физичко здравје кое опфаќа лична хигиена, храна и исхрана, заразни болести, 
сексуално-преносливи болести, безбедност и прва помош, физичка активност;  
 - ментално здравје кое го опфаќа самопочитувањето, почитувањето на различностите, 
толеранцијата и развојот на самодовербата; 
 - социјално здравје кое ја опфаќа грижата за здрава животна средина, одговорност и 
комуникација.  
Активностите посветени на грижата за здравјето на учениците ќе се реализираат во 
наставата во текот на учебната година, преку предавања и разговори на часот, како и со 
надворешни стручни лица. 
Програмата на училиштето за грижа на здравјето на учениците опфаќа вакцинација на 
учениците, систематски прегледи, стоматолошки прегледи, предавања, работилници за 
унапредување на здравјето, грижа за личната хигиена и хигиената на училиштето. 
Програмата ја реализираат сите вработени во училиштето, наставници, стручна служба, 
ученици, родители, Поликлиника Ченто - оддел за училишна возраст, Заводот за 
здравствена заштита и пошироката заедница. 
Поради настаната ситуација со пандемијата на КОВИД-19, училиштето има изработено 
План и Протоколи за работа, дејствување и однесување на работно место во услови на 
пандемија во однос на распоред, растојание во работните простории и носење лична 
заштита. Во својата програма планира едукација на учениците и како и онлајн активности 
во случај наставата да продолжи да се одвива од дома. 
 

18.1. Хигиена во училиштето  
        

Хигиената во училиштето се одржува редовно и континуирано со чистење и 
дезинфицирање на сите простории во училиштето, како и на целокупниот инвентар и 
наставните нагледни средства, при што се користат еколошки средства за чистење и 
дезинфекција. За одржување на хигиената во училиштето се грижи техничкиот персонал. 
Преку редовни училишни еко-акции, предавања, работилници и сл., се поттикнува свеста 
кај учениците за одржување на хигиената, иницијативи за чистење на училишниот двор, 
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садење цвеќиња, собирање пластични шишиња. Дератизација, дезинсекција и 
дезинфекција се врши редовно и вонредно од надлежни институции, според потребите на 
училиштето, како и секојдневно дезинфицирање на просториите во училиштето при 
редовното чистење. Заради подобрување на хигиената во училиштето ќе се изврши 
реновирање на санитарните јазли и канализациската мрежа во левата вертикала во 
централното училиште во Стајковци и варосување во двете училишни згради. 
 

18.2. Систематски прегледи  
 

 

Училиштето соработува со здравствени установи заради спроведување на здравствена 
заштита на учениците, спроведување на редовните систематски лекарски прегледи, 
согласно со закон. Училиштето задолжително го информира родителот / старателот на 
ученикот за спроведувањето на редовните систематски и стоматолошки прегледи, кои ќе 
бидат реализирани без да се попречува наставата и во придружба на класниот 
раководител. Систематските прегледи ги опфаќаат учениците од I, III, V и VII одделение, 
а стоматолошките прегледи ги опфаќа учениците од I, IV, V, VI, VII одделение. 
 

18.3. Вакцинирање  
 

Програмата на училиштето за грижа на здравјето на учениците опфаќа вакцинација на 
учениците од I, II и IX одделение, која се реализира во здравствената установа, 
Поликлиника Ченто - оддел за училишна возраст, во придружба на класниот раководител. 
Училиштето задолжително го информира родителот/ старателот на ученикот за 
спроведувањето на вакцинациите. 
 
 

18.4.Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштата 
 

 

Во текот на учебната година, училиштето континуирано реализира едукација и активности 
за здрава храна, преку редовни наставни содржини, како и преку соработка со стручни 
лица во вид на предавања, трибини и работилници. Во рамките на програмата „Еко-
училиште“, се реализираат активности од кампањата „Здрава храна“, со учество на 
учениците, родителите и наставниците. Кампањата е медиумски покриена и има цел 
подигање на свеста и едукација на учениците за здрава исхрана, поттикнување на 
училишниот активизам, промоција и вклучување на родителите и локалната заедница.  
Училиште, во договор со родителите / старателите, согласно со прописите од областа на 
јавните набавки, организира еден оброк- ужина во текот на престојот во училиштето. 
Трошоците за оброкот ги плаќа родителот/ старателот. Во случаите кога родителот / 
старателот е корисник на социјална помош, трошоците за оброкот ги надоместува 
основачот. Директорот на основното училиште е должен да го следи обезбедувањето на 
стандардите за исхраната и за оброците 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

45 

 

19. Училишна клима  

 
Сите субјекти во воспитно-образовниот процес и другите вработени континуирано се 
заложуваат за позитивна училишна клима. Климата во училиштето го опфаќа 
меѓусебниот однос на сите субјекти во воспитно-образовниот процес (вработените, 
учениците и родителите), како и односот на секој од нив поединечно кон материјалните 
добра и училишниот имот.  

 
19.1. Дисциплина 
 

Таа е пропишана и се реализира според повеќе правни акти: Правилник за однесување 
на ученици, наставници и родители (во училиштето и училишниот двор); Кодекс за 
однесување на учениците, Кодекс за однесување на родителите и Кодекс за однесување 
на наставниците во училиштето, Куќен ред на училиштето, интерни правила за педагошки 
мерки, распоред на дежурства на наставниот кадар и распоред на дежурства на ученици 
во училиштето. Во нив детално се разработени правилата на однесување на секој од 
гореспоменатите субјекти, како и санкциите во случај на прекршување на утврдените 
правила. За надминување на проблемите со поведението и дисциплината, континуирано 
се водат разговори помеѓу ученик-ученик, ученик-наставник, ученик-стручен соработник, а 
по потреба и со родител, со цел подобра дисциплина и воспоставување работна 
атмосфера на часовите. Кон ученикот кој ги повредува правилата на воспитно-
образовната работа се применуваат педагошки мерки. Истовремено со изрекување на 
педагошките мерки, директорот формира тим за поддршка кој ќе работи со родителот, 
односно старателот, ученикот, наставникот и паралелката, со цел надминување на 
проблемот. Начинот на изрекување на педагошките мерки го пропишува министерот, на 
предлог на Бирото. При изрекување на педагошките мерки, се обезбедува еднаквост и 
правeдност во однос на сите ученици и доследно се применуваат Правилникот и 
Критериумите за изрекување педагошки мерки. Исто така, изработен е распоред на 
дежурни наставници во училиштето, заради одржување на дисциплината во училиштето. 
Дежурните наставници, како и дежурните ученици водат евиденција за тековните 
случувања во училишната зграда и училишниот двор.  

 
19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето  
 
Во училиштето се води грижа за функционалното и естетско уредување и одржување на 
просторот, во согласност со возраста на децата. Наставниците и учениците 
придонесуваат за уредувањето на училиштето со свои изработки, проекти и презентации, 
со цел подобар изглед и функционалност, водејќи сметка за мултикултурализмот во 
училиштето. Наставниците и учениците се грижат за ентериерот во училниците, додека 
тимот за естетско уредување е одговорен за уредувањето на ходниците и влезниот 
простор. Сите простории во училиштето функционално ги задоволуваат потребите на 
учениците и наставниците, со што се овозможува непречена реализација на наставата. 

 
19.3. Етички кодекси 
 
Во рамките на своето работење, училиштето има изготвено Етички кодекси за 
однесување на наставниците, учениците, вработените во училиштето и родителите, кои 
се составен дел на училишната документација и пракса. Минатата учебна година се 
направи иновирање на текстот на етичкиот кодекс со набавка и употреба на џебови за 
мобилни телефони. Етичките кодекси ќе се разгледаат, ќе се обноват со најмалку едно 
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иновирање и ќе се усвојат од страна на Ученичката заедница, Наставничкиот совет, 
Советот на родители и Училишниот одбор.  
Училиштето има изготвено и Еко-кодекс, кој содржи еко-пораки за заштита и 
унапредување на училишната средина и пошироката локална средина, ја дефинира 
целата мисија на училиштето и го претставува правилник на однесување на сите 
вклучени во еколошката програма. Еко-кодексот е изработен од учениците, наставниците 
и родителите и е видно изложен.  
 

19.4. Односи меѓу сите структури 
 

Училиштето води политика на взаемно почитување и рамноправен третман на сите 
структури што учествуваат во училишниот живот. Со цел подигнување на квалитетот на 
комуникацијата и меѓусебната доверба и соработка, вработените во училиштето 
остваруваат формални и неформални средби. Зa подобрување на училишната клима и 
односите во училиштето, ќе се формира Тим составен од претставници на сите структури 
и ќе предложи конкретни активности (состаноци, работилници, дебати, предавања, на кои 
ќе се разгледуваат слабостите во комуникацијата, а ќе се организираат и заеднички 
прослави, екскурзии, свечености, натпревари, посети и сл.). 
Учениците се поттикнуваат за водење грижа за училиштето и градење меѓусебна почит и 
соработка, без оглед на способностите, родот, етничка припадност, верата и потеклото.  
 

20. Професионален развој на воспитно-образовниот кадар 
   

Професионалниот стручен развој подразбира индивидуално усовршување, усовршување 
спроведено од страна на училиштето т.е. интерно, како и надворешно усовршување, кое 
го врши БРО, МОН и други институции. 
 

20.1. Детектирање на потребите и приоритетите 
 
За квалитетна настава, потребно е континуирано едуцирање на нaставниот кадар. 
Потребите и приоритетите за професионален развој на образовниот кадар произлегуваат 
од детектираните состојби од самоевалуацијата, интегралните евалуации и новините и 
насоките дадени од Министерството и основачот. Самоевалуацијата на училиштето 
покажа дека наставниците редовно ги следат сите обуки и семинари организирани или 
поддржани од МОН и БРО, а дел од нив и самостојно се усовршуваат. 
Секој наставник на ниво на актив ги изнесува личните потреби за професионален развој, 
кои потоа се проследуваат по хоризонтала и вертикала. Во нашето училиште постои тим 
за професионален развој на наставниците, составен од директор, стручни соработници и 
претседатели на активи. 
 

20.2. Активности за професионален развој 
 

Професионалното усовршување на наставниците се остварува преку акредитирани 
програми за обука, преку проекти одобрени од Министерството, интерно стручно 
усовршување во училиштето, меѓуучилишни тимови за учење и преку индивидуални 
форми на учење. Во рамки на континуираното стручно усовршување, наставниците се 
обврзани да посветат најмалку 60 часа на обуки во текот на три учебни години, со 
најмалку 40 часови учество на акредитирани програми за обука. 
По утврдување на потребите за професионалниот развој на вработените, се планира 
организација и реализација на интерни обуки, семинари, работилници, дисеминации на 
новини и др. Во училиштето се изработува годишен план за професионален развој на 
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наставниците, задолжително се реализира дисеминација и се изработува извештај 
проследен со евалуација, од каде ќе произлегуваат и наредните потреби за 
професионален развој.   
 

20.3. Личен професионален развој 
 

Во училиштето редовно се следи работата на наставниците и се настојува нејзино 
подобрување преку разни форми на професионален развој: семинари, обуки, 
конференции, пишани рубрики, статии во стручна литература итн. Според насоките 
дадени од ДПИ, се врши и интерно следење на наставниците преку посета на часови, 
како и анализа на наставничките портфолија. За сопственото стручно усовршување, 
наставникот прави личен план за професионален развој за секоја учебна година преку 
самоевалуација на професионалните компетенции, резултатите од интегралната 
евалуација и извештаите од посети на директорот на училиштето, советници од БРО, 
Центарот и ДПИ. 
Директорот на училиштето го одобрува планот, на предлог на тимот за професионален 
развој во училиштето. Тимот за професионален развој го сочинуваат координаторите на 
стручните активи на наставници во училиштето, директорот и стручен соработник во 
училиштето. Формата и содржината на личниот план за професионален развој на  
наставникот и стручниот соработник ги уредува министерот, на предлог на БРО и 
Центарот. За професионалниот развој на секој наставник се води професионално досие.  
 

20.4. Хоризонтално учење 
 

Знаењата, искуствата и стручното усовршување  на наставниците стекнати од  
сопствената пракса во воспитно-образовниот процес и  од  разни семинари  се  
споделуваат со другите наставници. Toa искуство се разменува и споделува со 

останатите наставници и стручни соработници преку изведување, присуствување и 
анализирање на нагледни и  отворени часови, прикази на стручни теми, држење на  
интерни обуки, дисеминации, работилници и колегијална менторска поддршка. Врз 
основа на програмата за професионален развој , училиштето ќе подготви акциски 
планови во кои ќе бидат наведени активностите и нивните носители, времето на 
реализација, начинот на следење, како и очекуваните резултати и исходи. 
 

20.5. Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 
 

Професионалниот развој води кон кариерно напредување на воспитно-образовниот 
кадар. Во  процесот  на  кариерен  развој  на  наставниците,  проценувањето на 
исполнетоста на стандардите за напредување во звања се врши од неколку аспекти, и ја 
прави училиштето. За  таа  цел  воспитно-образовниот  кадар  во  училиштето е 
запознаен со: Основните професионални компетенции  кои треба да ги поседува 
наставникот, Професионалните стандарди  за наставник-ментор, Професионалните 
стандарди  за наставник- советник. Проценката од училиштето се прави за оној настав-
ник кој се подготвува и се пријавил за напредување во  звање и ја базира врз 
информации добиени: родители, ученици, наставници и училишна документација. 
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16. Соработка на основното училиште со родителите/старателите 

 

21.1. Вклученост на родителите/старателите во животот и работата на 
училиштето 
 

Учеството на родителите во училиштето се планира да се одвива на повеќе начини. 
Посебно внимание ќе се посвети на соработката со родителите преку секојдневни средби, 
разговори и родителски средби. За таа цел, ќе се изработат програми за реализирање на 
содржините и активностите, а Советот на родители ќе даде посебен придонес во 
унапредување на соработката. Родителите ќе имаат можност да даваат свои предлози за 
подобрување на работата, да ја детектираат состојбата на училиштето, со цел 
подобрување на условите за работа. Исто така, родителите ќе се вклучат во изведување 
разни активности, при што ќе се земаат предвид нивните предлози и мислењата. На 
почетокот на учебната година, преку изработка на флаери, согласно воспоставената 
практика, родителите ќе се информираат за организациската поставеност и за 
активностите кои ги изведува училиштето, нивните права и одговорности и правата и 
одговорностите на учениците. Во годишната програма се планираат средби со родители и 
приемен ден на училиштето. Сите информации наменети за родителите се истакнуваат 
на огласна табла поставена во холот на училиштето и на влезната врата. 
 

21.2. Вклученост на родителите/старателите во процесот на учење и 
воннаставните активности 
 

Родителите континуирано и непосредно се вклучуваат во училиштето во секој сегмент, 
како и во процесот на учење. Преку родителските и индивидуалните средби, состаноците 
со Советот на родители и Училишниот одбор, редовно се информираат за наставниот 
процес од страна на директорот, наставниците, стручните соработници. Во програмите за 
соработка со родителите од одделенските раководители и во програмите од стручните 
соработници, се предвидува соработка со родителите за работа со ученици со 
потешкотии во развојот и за напредување на талентираните и надарените ученици.  
Со цел да се подобри соработката на училиштето со родителите се вклучуваат во разни 
манифестации и промоции на училиштето, работилници, базари, спортски настани, 
прослави, приредби, нагледни активности и др. 
 

21.3. Едукација на родителите/старателите   

Едукацијата на родителите се реализира преку работилници за Советот на родители, 
едукативни предавања реализирани на општите родителски средби, разговори и 
советувања. Во училиштето се реализира Програма за советување родители, со која 
родителите се советуваат и едуцираат како да им помогнат на своите деца во 
надминување на проблемите и подобрување на училишниот успех. Стручните 
соработници секојдневно спроведуваат советодавно-консултативни разговори со 
родителите и вршат едукација на родителите на учениците кои имаат слаб успех, голем 
број изостаноци и имаат асоцијално однесување. Училиштето редовно ги известува и 
едуцира родителите преку соопштенија, брошури и флаери. 
Училиштето формира тим за подготовка и реализација на брошура за родители, со 
информации за позначајните содржини на Годишната програма за работа на училиштето, 
мисијата, визијата и приоритетите на училиштето за претстојната учебна година, за 
организацијата на наставата, за материјално-техничката опременост на училиштето, 
учеството во проекти, натпревари и манифестации, етичкиот кодекс на однесување и 
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оценување на учениците, правата и обврските на учениците и родителите и други 
потребни информации. 
 
 

22. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето 

• Локална заедница 
 

Со цел поголема промоција на училиштето во јавноста, како и за поуспешно остварување 
на програмските задачи на училиштето, во текот на учебната година се планираат 
состаноци, разни средби, дебати, трибини, посети на институции и бизнис-компании во 
локалното опкружување. Училиштето соработува со Општината при реализација на 
разновидни активности: реализација на Еко-програмата, разни собири и здружувања за 
одредени случувања во училиштето, одбележување на патрониот празник на училиштето, 
приемот на првачиња во Детската организација, отворени денови, промоција на 
активности од проектот МИО, соработка со бизнис заедницата, посети на градоначалник, 
едукативни центри и институции во Општината. 
 

• Институции од областа на културата  
 

Учениците континуирано ќе учествуваат на литературни и ликовни конкурси, ќе посетат 
изложби, културно-историски споменици, а во планирањата на наставниците вклучени се 
и организирани посети на музеи, кинотеки, театри, детски фестивали, саем на книгата и 
др.  

 

• Институции од областа на образованието  
 

Училиштето има соработка со:  
- МОН при доставување на годишната програма на училиштето, годишниот извештај за 
работата на училиштето и тековна соработка при воведување и реализација на сите 
промени, укажувања  и новини кои произлегуваат од министерството 
- БРО за унапредување на наставата, наставните програми, посета на обуки и семинари 
на наставниот кадар и др.  
- општинскиот инспектор и активот на директори на ниво на општина за низа консултации, 
размена на искуства, тековни прашања и разни прослави  
- основните училишта за наставни и воннаставни активности (спортски натпревари и 
натпревари од други подрачја, литературни читања, размена на искуства помеѓу 
наставниците, конкурси и др.)  
- средните училишта за професионална ориентација на учениците и промотивни и 
едукативни активности на средните училишта. 
 

• Невладини организации 
 

Училиштето има соработка со разни невладини организации, меѓу кои: Советодавен 
центар за деца и родители, USAID, UNICEF, ОХО-проект од програмата „Немаме 
резервна планета“, СОС-Детско село - Скопје, Црвен Крст на град Скопје. 
  

• Спортски друштва 
 

Во рамки на училиштето имаме училишен спортски клуб УСК Кирил и Методиј- КИМ кој во 
соработка со ФУСМАК е активно во сите општински, регионални и државни лиги.  
 

• Здравствени организации  
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За грижа за здравјето и безбедноста на учениците и вработените и за реализација на 
програмата „Грижа за здравјето на учениците“, училиштето има соработка со: 
Здравствениот дом „Ченто“, здравствени установи во близината, Центарот за социјални 
грижи, осигурителни компании и др. 

 

• Медиуми 
 

Промоција на училиштето се врши преку соработка со најразлични медиуми и медиумски 
куќи. Поважни активности од наставната и воннаставната работа ќе бидат објавувани во 
општинскиот весник, како и во други дневни и неделни печатени медиуми. Ќе ја 
продлабочиме соработката со телевизиските куќи во емисии од областа на 
образованието. Исто така, јавноста континуирано ќе биде информирана за училишните 
случувања преку FB-профилот на училиштето (https://www.facebook.com/OOUKiriliMetodij/), 
училишната веб-страница (https://www.ooukirilimetodij.edu.mk), и веб-странa на општината.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/OOUKiriliMetodij/
https://www.ooukirilimetodij.edu.mk/
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23. Следење на имплементацијата на годишната програма за работа на 
основното училиште 

Приоритетни 
подрачја за следење 

Начин и време на 
следење 

Одговорно/ни лице/а Кој треба да биде 
информиран за 

следењето 
Унапредување на 
професионалните 
компетенции на 
наставниот кадар, 
стручната служба и 
другите вработени во 
училиштето преку 
следење на современи 
текови и тенденции; 
креираме дигитални 
иновации во 
училиштето и грижа за 
здравјето и 
добросостојбата на 
учениците и 
наставниците 
(позитивно учење – 
образование). 

Преку одговорни лица 
за планирање и 
реализација; 
Извештаи за 
спроведените 
активности; 
Записници од 
состаноци на сите 
инволвирани; 
Анкети; 
Набљудување и 
повратни информации; 
Чек листи и листи за 
следење на 
планираните 
активности. 
 

Директор 
Стручна служба 
Раководител на 
подрачно училиште 
Домаќин на 
училиштето 

Вработените 
Учениците 
Советот на родители 
Училишниот одбор 
Општината 
МОН 

Осовременување на 
воспитно-образовната 
работа преку 
подобрување на 
просторните услови во 
училиштето 
(санитарни јазли, 
спортска училница, 
фискултурна сала) 

- извештаи 
- реализација на 
проектите 

Директор 
Раководител на ПОУ 
Надзорен орган 

Учениците 
Наставниците 
Советот на родители 
Училишниот одбор 
Општината 

Демократска 
партиципација на 
учениците во 
парламентот 

Присуство состаноци 
на ученички 
парламент 
Планот на тимот за 
граѓанско 
-програма за работа 
на ученичка заедница 
-ученички иницијативи 
- апликации 
-акциони планови 
-извештаи 

Директор  
Стручна служба 
Тим за поддршка на 
работата на 
ученичкиот парламент 
и ученикот 
правобранител 

Учениците 
Наставниците 
Советот на родители 
Училишниот одбор 
БРО 
МЦГО 
Општина 

Унапредување на 
квалитетот на 
наставата (кабинетска 
настава) 

-посета на часови 
-формулар за следење 
на час  
-наставнички 
портфолија 
-електронски ученички 
портфолија 
Следењето ќе се 
одвива во текот на 
целата учебна година 

Директор 
Стручна служба 
Наставници 
Тим за ИКТ 

Учениците 
Родителите 
Наставниците 
БРО 
МОН 
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24. Евалуација на годишната програма за работа на основното 
училиште 

 

Подготвувањето на годишната програма за работа на училиштето е во надлежност на  
директорот и комисијата во состав од наставници и стручни соработници. Воедно 
директорот формира тим од наставници и стручни соработници, кој ќе учествува во 
следење и евалуација на Годишната програма за работа. За сите реализирани 
активности од Годишната програма за работа ќе се води евиденција и документација. 
Тимот за следење и евалуација ќе изготви годишен евалуационен извештај за она што е 
реализирано и она што не е реализирано и ќе даде осврт на квалитетот на спроведените 
активности. Табелата за евалуација е во прилог 39 од Годишната програма за работа. 
 

25. Заклучок 

Годишната програма за работа на ООУ„Кирил и Методиј“ - Стајковци за учебната 
2020/2021 година е изработена од директор, стручни соработници, тим наставници, во 
соработка со сите вработени во училиштето, родителите и учениците, согласно новиот 
Правилник за формата и содржината на годишната програма за работа на основното 
училиште. За изработка на Програмата користени се различни извори и истата содржи 
податоци за училиштето, условите и организација на работата, вработените и учениците, 
искуства, мисија, визија, приоритети, воннаставни и вонучилишни активности, ученичко 
организирање, натпревари, проекти, поддршка и грижа за здравјето и благосостојбата на 
учениците, безбедност, училишна клима, оценување, професионален развој, соработка 
со родители/старатели, промоција и други важни сегменти од воспитно образовниот 
процес.  
Нашето училиште континуирано вложува во подобрување на условите за работа, 
професионалниот развој на кадарот, позитивна клима, современа настава, поддршка на 
учениците и нивно поттикнување за превземање иницијативи, соработка, меѓусебното 
почитување и толеранција, се со цел успешно реализирање на нашата визија „Училиште 
со услови и стручност за максимален развој и едукација на учениците“.  
Наставнички совет дава мислење по предлогот на Годишната програма за работа на 
училиштето и го следи нејзиното извршување. Училишен одбор ја предлага Годишната 
програма за работа на училиштето до Основачот, кој ја донесува до 31 август во 
тековната учебна година за наредната учебна година. Донесената Годишна програма за 
работа основното училиште ја доставува до БРО и ДИЦ најдоцна до 15 септември во 
тековната учебна година во електронска форма. 

Низ прецизниот преглед на состојбите во училиштето, процесот на наставата и 

резултатите од воспитно-образовната работа, одредувањето на приоритетите и 

активностите, Годишната програма за работа на училиштето претставува водич за 

остварување на предвидените цели и индикатор на динамиката за развојот на 

училиштето во целина. Реализацијата на Програмата во својата суштина ги вклучува сите 

сегменти на воспитно-образовниот процес, соработката и комуникацијата помеѓу сите 

субјекти, тежнеење кој постојано унапредување на квалитетот на образованието со цел 

да се задоволат потребите и интересите на секој ученик, како и грижа за добросостојбата 

на учениците. Како дел од општествените процеси, реализирањето на наставниот план и 

програми во услови на вонредна состојба, како и реформите во образовниот систем, во 

Годишната програма ќе бидат внесени сите промени според насоките и упаствата дадени 

од МОН и БРО за имплементацијата на Годишната програма за работа на училиштето. 
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24. Комисија за изработка на Годишна програма за работа на 
училиштето 

 
1. Анита Ангеловска – директор 
2. Елена Темелкоска - психолог 
3. Биљана Арсова - предметен наставник по англиски јазик 
4. Елена Блажевска - предметен наставник по француски јазик 
5. Емилија Наумовска - предметен наставник по англиски јазик 
6. Тасим Фазли – одделенски наставник 
7. Јасмина Јездиќ - предметен наставник по математика 
8. Дарко Трајковски – претседател на Ученички парламент 
9. Јусра Џемаили – заменик претседател на ученички парламент 
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24. Користена литература 

- Закон за основно образование (Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019 година) 
- Закон за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта 

(Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019 година) 
- Закон за заштита на децата (Службен весник на РСМ, бр. 23/13; 12/14; 44/14; 144/14; 

25/15; 150/15; 27/16; 163/17; 21/18; 198/18; 104/19; 146/19 и 275/19 година) 
- Законот за работни односи (Службен весник на РСМ, бр. 62/05; 106/08; 161/08; 130/09; 

50/10; 52/10; 124/10; 47/11; 11/12; 39/12; 13/13; 25/13; 170/13; 187/13; 113/14; 20/15; 
33/15; 72/15; 74/15; 129/15; 167/15; 27/16 и 120/18 година) 

- Закон за административни службеници (Службен  весник на РСМ, бр. 27/14; 199/14; 
48/15; 154/15; 5/16; 142/16 и 11/18година) 

- Закон за вработени во јавниот сектор (Службен  весник на РСМ, бр. 27/14; 199/14; 
27/16 и 35/18 година) 

- Закон за заштита на лични податоци (Службен весник на РСМ, бр. 42/20 година) 
- Закон за јавни набавки (Службен весник на РСМ, бр. 24/19година) 
- Закон за извршување на Буџетот на РСМ 
- Закон за постапување по преставки и предлози (Службен весник на РСМ, бр. 87/08; 

13/13: 156/15 и 193/15 година)  
- Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на 

РСМ, бр.101/2019)  
- Закон за унапредување и заштита на правата на  припадниците кои се помалку 20 

проценти од населението од РСМ (Службен весник на РСМ, бр.64/18 година) 
- Закон за заштита на укажувачи (Службен весник на РСМ, бр.196/15 и 35/18 година 

(пречистен текст)) 
- Закон за локална самоуправа (Службен весник на РСМ, бр. 5/02) 
- Правилник за формата и содржината на развојната и годишната програма за работа на 

основното училиште, бр. 18-6579/1 од 6.7.2020 година 
- Правилник за начинот на изведување на екскурзиите, излетите и другите вонучилишни 

активности на учениците од основните училишта, бр.12-13487/1 од 19.11.2019 година 
- Правилник за формата, содржината и елементите на Програмата за поддршка на 

приправникот и Извештајот за совладување на основните професионални 
компетенции и неговата подготвеност за полагање на стручен испит, бр.01-170/2 ОД 
10.3.2020 година 

- Правилник за организацијата и начинот на спроведување на дополнителната и 
додатната настава во основните училишта, бр.12-4095/1 од 23.3.2020 

- Правилник за формата и содржината на личниот план за професионален развој 
на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, бр.18-
4000/1 од 18.3.2020 година  

- Правилник за основните професионални компетенции на наставниците  во основните 

и средните училишта по подрачја, бр.18-3999/1 од 18.3.2020 година 

- Правилник за основните професионални компетенции по подрачја на стручниот 

соработник во основните и средните училишта, бр.18-3998/1 од 18. 3.2020 година 

- Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за покривање на 

трошоците за котизација и пат за учество на еден меѓународен натпревар од областа 

на математиката, информатиката и природните науки, бр.18-2731/1 од 14. 2.2020 

година 

- Правилник за формата, содржината и начинот на водење на професионалното досие 

за наставникот и стручниот соработник во основно и средно училиште, бр.18-4698/1 

од 24.4 2020 година 

http://komspi.mk/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf
http://komspi.mk/wp-content/uploads/2017/09/%D0%97%D0%90%D0%9A%D0%9E%D0%9D-%D0%97%D0%90-%D0%A1%D0%9F%D0%98-%D0%9F%D0%94%D0%A4.pdf
http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-24-06-34-40/pravilnici/3332-pravilnik-za-formata-i-sodrzhinata-na-razvojnata-i-godishnata-programa-za-rabota-na-osnovnoto-uchilishte
http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-24-06-34-40/pravilnici/3332-pravilnik-za-formata-i-sodrzhinata-na-razvojnata-i-godishnata-programa-za-rabota-na-osnovnoto-uchilishte
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.pdf
http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-24-06-34-40/pravilnici/3130-pravilnik-za-organizacijata-i-nachinot-na-sproveduvanje-na-dopolnitelnata-i-dodatnata-nastava-vo-osnovnite-uchilishta
http://mon.gov.mk/index.php/2014-07-24-06-34-40/pravilnici/3130-pravilnik-za-organizacijata-i-nachinot-na-sproveduvanje-na-dopolnitelnata-i-dodatnata-nastava-vo-osnovnite-uchilishta
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/04_Pravilnik-za-licen-plan-za-profesionalen-razvoj_18_02_2020-2.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/04_Pravilnik-za-licen-plan-za-profesionalen-razvoj_18_02_2020-2.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/04_Pravilnik-za-licen-plan-za-profesionalen-razvoj_18_02_2020-2.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/06_Pravilnik-za-osnovni-profesionalni-kompetencii-za-nastavnici_18_02_20....pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/06_Pravilnik-za-osnovni-profesionalni-kompetencii-za-nastavnici_18_02_20....pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/07_Pravilnik-za-osnovni_kompetencii_strucen_sorabotnik_13_02_2020.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/07_Pravilnik-za-osnovni_kompetencii_strucen_sorabotnik_13_02_2020.pdf
http://mon.gov.mk/images/Pravilnik_za_kotizacija.pdf
http://mon.gov.mk/images/Pravilnik_za_kotizacija.pdf
http://mon.gov.mk/images/Pravilnik_za_kotizacija.pdf
http://mon.gov.mk/images/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/Prafilnik%20za%20formata%20sodrzinata%20i%20nacinot%20na%20vodenje%20na%20profesionalnoto%20dosie%20za%20nastavnikot%20i%20strucniot%20sorabotnik%20vo%20osnovno%20i%20sredno.pdf
http://mon.gov.mk/images/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/Prafilnik%20za%20formata%20sodrzinata%20i%20nacinot%20na%20vodenje%20na%20profesionalnoto%20dosie%20za%20nastavnikot%20i%20strucniot%20sorabotnik%20vo%20osnovno%20i%20sredno.pdf
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- Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за напредување во 

звање наставник-ментор, наставник-советник, стручен соработник-ментор и стручен 

соработник-советник, бр.18-4808/1 од 5.5.2020 година 

- Правилник за начинот и обемот на работните задачи  во рамките на работното време 
на наставниците и стручните соработници во текот на 40-часовна работна недела, 
бр.18-4809/1 од 5.5.2020 година 

- Правилник за професионалните стандарди за звањата стручен соработник-ментор и 
стручен соработник-советник и начинот на стекнување,  

- Правилник за професионалните стандарди за звањата наставник-ментор и наставник 
советник и начинот на стекнување, бр.18-4882/1 од 6.5.2020 година 

- Правилник за програмата за полагање на стручниот испит на наставник-приправник и 
стручен соработник-приправник и за начинот на спроведувањето на стручниот испит, 
бр.18-4879/1 од 6.5.2020 година 

- Правилник за начинот на менторска поддршка на приправникот, бр.18-5437/1 од 

2.6.2020 година 

- Правилник за начинот на избор на основно училиште, поблиските критериуми и 
начинот на организирање на наставата во здравствени установи, казнено-поправни и 
воспитно-поправни установи, како и во домашни услови, бр.18-6575/1 од 6.7.2020 
година 

- Правилник за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на 
натпреварите на учениците по одделни предмети на општинско, регионално и државно 
ниво во основното образование, бр.18-6573/1 од 6.7.2020 година 

- Правилник за начинот на формирање на комисиите и нивниот број, проценувањето на 

пристигнатите апликации и документација на наставниците за стекнување на звањето 

наставник-ментор и наставник-советник, бодирањето на кандидатите, ранг листата, 

како и начинот на работењето на комисиите, бр. 

- Правилник за начинот на формирање на комисијата, проценувањето на пристигнатите 

апликации и документација на стручните соработници за стекнување на звањето 

стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник, бодирањето на 

кандидатите, ранг листа, како и начинот на работењето на комисијата, бр. 

- Стандарди за професионално однесување на стручните соработници во основните и 

средните училишта 

- Стандарди за професионално однесување на наставниците во основните и средните 

училишта 

- Нормативи и стандарди за простор, опрема и наставни средства за основно училиште 

во Република Северна Македонија 

- Концепција за воннаставни активности во основното образование 
- Концепција за државното тестирање во основното образование 
- Концепција за инклузивно образование 
- Упатство за настава во продолжен престој на ученици од различни паралелки и 

различни одделенијаза настава во продолжен престој на ученици од различни 

паралелки и различни одделенија 

- Упатство за настава во продолжен престој на ученици од иста паралелка 

- Упатство за постапката за пријавување и заштита на ученик жртва на која било од 

формите на насилство, злоупотреба и занемарување 

- Водич за ученичко учество, ученичко организирање и заштита на детските права во 

основните училишта  

- Водич за работа на училишниот инклузивен тим 

http://mon.gov.mk/images/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf
http://mon.gov.mk/images/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf
http://mon.gov.mk/images/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%B2%D0%BE_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf
http://mon.gov.mk/images/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/13_Pravilnik%20rabo%20vreme_finalen%20(1).pdf
http://mon.gov.mk/images/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/13_Pravilnik%20rabo%20vreme_finalen%20(1).pdf
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http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B6%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/07/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B6%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%BE%D0%B4-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Vodic-za-ucenicko-uchestvo-i-organiziranje_MK.pdf
https://www.bro.gov.mk/wp-content/uploads/2020/02/Vodic-za-ucenicko-uchestvo-i-organiziranje_MK.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2019/02/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf
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- Наставните планови и програми од БРО  
- Концепцијата за деветгодишното образование  
- Развојна програма на училиштето, бр. 01-389/3 од 31.08.2017 година 
- Извештај од интегрална евалуација, бр. 09-934/1 од 25.06.2018 година 
- Статутот на училиштето, бр. 01-795/1 од 28.11.2019 
- Самоевалуацијата на училиштето, дел.бр. 02-22/19 од 29.06.2020 година 
- Годишниот извештај за 2019/2020 година, бр. 02-22/21 од 09.07.2020 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Претседател на                                                                Директор 
 Училишен одбор                                                                                                                               

                                                                 м.п. 
 
________________                                                     _________________                                                                            
 
Димитар Богоевски                                                   м-р Анита Ангеловска 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, 13.08.2020 
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ПРИЛОЗИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ  

1. Годишна програма за работа на директор   

2. Годишна програма за работа на педагог   

3. Годишна програма за работа на психолог 

4. Годишна програма за работа на специјален едукатор и рехабилитатор   

5. Годишна програма за работа на библиотекар  

6. Програма за работа на Училишен одбор 

7. Годишна програма за работа на Совет на родители 

8. Годишна програма за работа на Наставнички совет 

9. Годишна програма за работа на стручен актив (одделенска настава)  

10. Годишна програма за работа на стручен актив (општествено-хуманитарна група)  

11. Годишна програма за работа на стручен актив (природно-математичка група) 

12. Годишна програма за работа на Одделенски совет 

13. Годишна програма за работа на училишен инклузивен тим 

14. Годишна програма за работа на училишен хор и оркестар 

15. Програма за работа на заедницата на паралелката (ученичка заедница, ученички парламент, ученички 

правобранител)  

16. Распоред на часови  

17. Акциони планови за реализација на сите проекти во училиштето и акциски истражувања 

18. Програми за воннаставни активности 

19. Програма за воннаставни активности, додатна / дополнителна настава 

20. Програма за вонучилишни активности  
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21. Програма за реализација на ученички натпревари 

22. Програма за унапредување на мултикултурализмот / интеркултурализмот и меѓуетничката интеграција  

23. Проекти што се реализираат во училиштето  

24. План за поддршка на учениците и за подобрување на резултатите 

25. План за професионална ориентација на учениците 

26. План за промоција на добросостојбата на учениците, заштита од насилство, од злоупотреба и запуштање, 

спречување дискриминација  

27. План за следење и анализа на состојбите со оценувањето 

28. План за стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно-образовниот кадар 

29. Програма за самоевалуација на училиштето  

30. Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди 

31. Распоред на дежурни наставници 

32. План за естетско и функционално уредување на просторот и опкружувањето на училиштето 

33. Правилник за однесување на ученици, професори и родители (во училиштето и училишниот двор) 

34. Програма за професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар  

35. Програма за соработка на основното училиште со родителите / старателите 

36. Програма за соработка со локална средина и локална заедница  

37. Програма за грижа за здравјето на учениците 

38. Програма за јавна и културна дејност на училиштето 

39.Програма за следење и евалуација на годишната програма за работа на основното училиште 
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ПРИЛОГ 1: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОР 

 
Работата на директорот е насочена кон унапредување на сите сегменти на воспитно образовната работа и целосно остварување на целите и 

задачите на воспитно –образовниот процес во училиштето и образованието. 

Директорот ги врши следниве работи: 

- го застапува и претставува училиштето и е одговорен за законито работење,  

- ја организира, планира и ја води работата на основното училиште, 

- ја следи и унапредува воспитно-образовната работа во училиштето, 

- подготвува Развојна програма на училиштето, 

- подготвува предлог на годишна програма за работа и извештај на училиштето,  

- е одговорен за реализација на годишната програма за работа, 

- е одговорен за остварување на правата и обврските на учениците,  

 е надлежен за пријавување на кој било облик на насилство, злоупотреба и занемарување сторено врз ученик, до надлежните институции 

утврдени со закон, 

- врши избор на наставници, стручни соработници и друг административно-технички кадар согласно закон и актите на училиштето,  

- врши распоредување на наставници, стручни соработници и друг административно-технички кадар,  

- одлучува за престанок на работен однос на наставници, стручни соработници и воспитувачи и друг административно-технички кадар согласно 

закон и колективен договор,  

- врши контрола врз начинот на водењето на професионалните досиеја на наставниците  и стручните соработници, 

- поттикнува, следи и организира стручно оспособување и усовршување на наставниците и стручните соработници,  

- организира менторство за наставниците-приправници, стручните соработници-приправници, воспитувачи-приправници, присуствува на часови 

во наставата согласно планот за посета на часови од годишната програма за работа на училиштето, за што составува препораки и забелешки 

од остварената посета кои се приложуваат кон професионалното досие на наставникот и ја следи работата на наставниците, стручните 

соработници и воспитувачи и ги советува, 

- ја следи работата на училишниот педагог, психолог и другите стручни работници, 

- се грижи за соработката со родителите односно старателите,  
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- ги известува родителите односно старателите за работата на училиштето и за измени на правата и обврските на учениците,  

- одлучува за воспитните мерки, 

- ја организира и следи работата на училишниот инклузивен тим и други тимови во училиштето, 

- ја следи работата на стручните органи во училиштето, 

- ја поттикнува и следи работата на заедницата на учениците,  

- обезбедува извршување на одлуките на училишниот одбор,  

- ја донесува систематизацијата на работните места на училиштето, 

- одлучува за склучување договори за работните односи, 

- го формира училишниот инклузивен тим, 

- покренува постапка за дисциплинската одговорност на вработените во училиштето, 

- се грижи за соработката на училиштето со здравствената установа во општината и  

- врши други работи согласно закон и статутот на училиштето.  

 Освен горенаведените работи, директорот на основното училиште со ресурсен центар ги врши и следниве работи: 

- врши избор на образовни и лични асистенти кои им даваат поддршка на основните училишта во работата со ученици  со попреченост,  

- врши распоредување на образовни и лични асистенти кои им даваат поддршка на основните училишта во работата со ученици  со 

попреченост и 

-поттикнува, следи и организира стручно оспособување и усовршување на образовните и личните асистенти кои им даваат поддршка на 

основните училишта во работата со ученици со попреченост. 

Пред да отпочне со планирањето и програмирањето на својата работа, директорот најнапред треба да ги проучи и анализира сите услови и 

состојби се со цел да се здобие со соодветни познавања и квалитетни оценки за она што треба да биде приоритет во планирањето. 

Директорот треба да ја организира воспитно - образовната работа во училиштето. Од него зависи организацијата и реализацијата на сите 

подрачја на надворешната и внатрешната структура на наставата, а индиректно и работата на наставниците.  

Програмата за работа на  директорот е интегрален дел на програмата за работа на училиштето. Но, ако тргнеме од фактот  дека директорот е 

главниот носител на таа програма, сосема е разбирливо дека програмата за работа на директорот е камен - темелник на кој што се потпираат 

сите други програми, спојница која што ги поврзува и надоврзува сите поединечни програми.  Директорот, како педагошки раководител во 

училиштето, во функција на таа примарна компонента, предметот и содржината на својата програма за работа глобално ја структуира во две 

основни групи на работа и тоа: 
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 Административно организаторска 
 Педагошко-инструктивна 

 

АДМИНИСТРАТИВНО ОРГАНИЗАТОРСКА РАБОТА 

Во рамките на оваа подрачје директорот се јавува како организатор и иницијатор на целокупната работа во училиштето. Како орган на 

раководење ги спроведува насоките и одлуките што ги донесуваат органот на управување и стручните органи (Училишен одбор, Наставнички и 

одделенски совет, одделенски раководители, стручни активи). 

А Административно-организаторска работа 
 

I. Административна работа 
 Финансиска 
 Материјална 
 Нормативна работа (проучување закони и прописи) 
 Извршување увид 
 Давање помош 
 Вреднување и корекција 
 
II 

 
Организационо-техничко средување на училиштето 

 Функционалност на училници, работилници, спорт. терени, библиотека и др.  
 Претплата и користење на стручна литература, педагошки списанија и весници, ученичка лектира, наставни средства и учебни 

помагала. 
 Планирање и организација на ученички екскурзии од научен и рекреативен карактер.  
 Планирање посети  на музеи, театри, изложби и слично 
 
III 

 
Административно-правна работа 

 Работа со органот на управување 
 Помош при изработка на нацрт-акти и слично 
 
IV 

 
Документација и евиденција 

 Водење педагошка документација 
 Персонални досиеа за наставниците 
 Документација за планирање на воспитно-образовната работа  
 Документација за следење на воспитно-образовната работа  
 Документација за истражувања  и испитувања извршени во училиштето  
 Документација за извршени посети на часови 
 
Б 

 
Педагошко-инструктивна работа 

 
I 

 
Концепциско – програмско 

 Изготвување оперативна програма на активности за период јуни-август 
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 Утврдување на општите состојби во училиштето за остварување на дејноста 
 Изготвување на предлог-распределба на одделенските раководства и распределба на часови 
 Изготвување на програма за работа на Наставничкиот совет и стручно усовршување на наставниците 
 Изготвување на Годишна програма за работа на Директорот 
 Помош на наставниците во изготвување на Годишните Глобални и Тематски планирања 
 Изготвување на Годишна програма за работа на училиштето 
 Изготвување распоред на часови и слободни ученички активности 
 Вложување во унапредување на климата за работа  
 Соработка со стручни органи 
 
II 

 
Следење на организацијата и реализацијата на наставно - образовната работа и друга стручно педагошка работа во 
училиштето  

 Увид во годишните и тематските планирања и програмирања на наставата и воспитно образовната работа 
 Преглед на одделенските дневници и матични книги со осврт на истите 
 Увид, следење, насочување и водење евиденција за изработка на дневните планирања 
 Увид,контрола и следење на остварување на стручните оперативно-организациски, материјално-техничките и дидактичко-методските 

подготовки за реализација на наставната и воннаставната активност 
 Посета на часови 

Посета на часот на одделенскиот раководител со цел да се види реализацијата на воспитната компонента во наставата 
 Посета на часови за додатна и дополнителна настава 

остварување на задолжителни разговори, консултации 
советување и давање помош на наставниците за подобрување на состојбите 

 Насочување и следење на активностите во врска со интензивирање на воспитната функција на училиштето 
 
III 

 
Работа со наставници -  педагошки увид во наставата 

 Запознавање со општо програмска структура посебно со измените и дополнувањата во наствните планови и програми 
 Непосредна стручна методско - дидактичка помош во реализацијата 
 Непосредна стручна помош на наставник почетник 
 Следење и вреднување на работата 
 Советодавна работа со наставници,  ученици и родители 
 Увид во дневните  подготовки на наставниците за часови  
 Посета на часови (редовни, дополнителни, додатни и др. активности) 
 Анализа на часовите и консултации со наставниците   
 Следање на реализацијата на планот за унапредување на училишното оценување. 
 
IV 

 
Работа со стручни органи  и тимови во училиштето 

 Запознавање со соодветните законски акти за дејноста 
 Планирање и програмирање на работата на Наставничкиот совет и реализација на програмските задачи 
 Формирање училишен инклузивен тим, за период од три години кој се грижи за инклузивните политики и практики на ниво на целото 

училиште  
Формирање инклузивен тим за ученик којшто работи по индивидуален образовен план (во натамошниот текст: ИОП) или по 
модифицирана наставна програма  
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Формирање тим за училишна интеграција за период од три години, составен од седум члена и тоа претседателот на ученичкиот 
парламент, ученичкиот правобранител и од редот на стручните соработници и наставници 

 Помош во планирање и реализација на задачите на Одделенските совети 
 Помош, учество, давање насоки за работа на стручните активи 
 Помош, следење на реализација на часот на одделенскиот раководител 
 Запознавање со соодветните законски акти за дејноста 
 Редовно следење на литература за организацијата на работа на стручните органи во училиштето. 
 Редовно присуство на сите седници на стручните активи во училиштето. 
 Поттикнување стручни и целосни расправи по сите прашања кои се на дневен ред на состаноците. 
 Подготвување и водење на седниците на Наставнички совет и настојување да се реализираат донесените заклучоци. 
 Поднесување извештаи пред Наставнички совет за превземените мерки во врска со унапредувањето на ВОР во училиштето. 
 
V 

 
Работа со ученици и ученички организации 

 Индивидуален контакт 
Го свикува првиот состанок на ученичкиот парламент  

 Помош во конструирање и работа на ученичките организации 
 Помош во работата на новодојдените ученици и надарени ученици 
 Работа со ученици кои покажуваат асоцијално однесување 
 Работа со ученици кои покажуваат слаби резултати 
 Насочување и давање помош во организирање на културно забавниот и спортскиот живот на учениците 
 Давање иницијатива за реализацијата на зимски и летни одмори на учениците 
 Поттикнување за естетско уредување на просторот во училиштето 
 Поттикнување на соработка со локалната средина (со организациите од општината) 
 Поттикнување на соработка со културни институции и организации од локалната средина (кино, театар, библиотека, музичко 

училиште, пионерски дом и сл.)  
 
VI 

 
Следење и разрешување на карактеристични воспитно-образовни предизвици 
Одлучување за одложувањето на следењето на наставата од здравствени или други причини по претходно даден на предлог на 
комисија,  
 

 
VII 

 
Аналитичко-студиска работа и осовременување на восп.-образовната работа 

 Анализа на годишните глобални и тематски планови на наставниците 
 Увид во дневните подготовки на наставниците  
 Изработка на анализи, извештаи на постигнатите резултати во работата на Училиштето 
 Упатување на наставниците во аналитичка работа во наставата и останатите области 
 Изготвување информации: за работа на ученичките организации 

за одржување натпревари на учениците за соработка со др. воспит.образ.институции 
 
VIII 

 
Соработка со стручни служби во училиштето и стручни институции надвор од  Училиштето 

 Учество во работата на стручните соработници во училиштето при програмирање, следење и контрола над работата 
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 Соработка со МОН, Биро за развој на образование и локалната заедница на Р. Македонија 

 Соработка со стручни организации, друштва и институции 
 Обезбедување на стручно усовршување на наставниот кадар преку семинари, курсеви, консултативни состаноци, следење 

евиденција и увид во резултатате од тоа усовршување 
 Изготвување на Училишно планирање за унапредување за оценувањето за учебната 2019/20 
 
IX 

 
Перманентно стручно педагошко-психолошко усовршување на наставниот, воспитниот и друг стручен кадар  

 Грижа за обезбедување на Училиштето со неопходна стручна литература како и поттикнување за користење на истата 
 Упатување на воспитно-образовниот кадар на стручно усовршување надвор од Училиштето (повратно информирање за ефектите од 

советувањето) 
 Непосредна стручна помош во реализацијата на наставните содржини 
 Индивидуална работа на сопствено стручно усовршување 
 
X 

 
Работа со наставници, воспитувачи и стручни соработници 

 Запознавање со општата програмска структура, посебно со измените и дополнувањето на наставните планови и програми 
 Непосредна стручна, методско-дидактичка помош во реализацијата 
 Непосредна стручна помош како и воведување во задачите на наставниот предмет што го предава: наставник-почетник, новодојден - 

наставник  во Училиштето 
 Давање поддршка во работа со ученици кои покажуваат асоцијално однесување  
 Давање поддршка во работа  со ученици кои покажуваат послаби резултати во учењето 
 Насочување и давање помош во организирањето на културно-забавниот живот на учениците  
 Помош во организирање на зимување и летување на учениците  
 
XI 

 
Соработка со родителите на учениците 

 Непосредно вклучување на родителите во процесот на реализацијата на плановите и програмите во училиштето. 
 Планирање, програмирање и грижа за реализација на задачите за работа  на Советот на родители 
 Планирање, подготовка и реализација на соработката со родителите  
 Помош во планирање и реализација на состаноците со родителите  
 Организирање и координирање на активности за информирање на родителите  
 Непосредно учество во педагошкото образование на родителите 
 Индивидуални и групни средби и разговори со родителите 
 Откривање на родители кои можат да се вклучат и придонесат во реализирање на одредени активности 
 Редовно информирање на родителите од животот и работата со училиштето, непосредно и посредно преку одделенските 

раководители. 
 Навремено запознавање на родителите со редот во училиштето. 
 
XII 

Други работни задачи на директорот 

 Постојано обезбедување материјално-технички услови за работа 
 Следење и увид во финансиско-административното работење во училиштето; 
 Грижа за хигиената во училиштето; 
 Формира тричлена комисија за упис на првачиња 
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 Следење на законските прописи 
 Работа со управните органи; 
 Подготовка и учество во седниците на Училишниот одбор и неговите комисии и тела. 
 Подобрување на климата во училиштето 

Предлага Комисија за самоевалуација  
Подготвува Развијна програма 

 

По потреба Годишната програма за работа на директорот на училиштето може да претрпи промени во склоп со актуелни тековни проблематики 

и информации од воспитно образовната дејност. При изработка на Годишната програма за работа и нејзина реализација ќе се користи Законот 

за основно образование, Законот за наставници, Правилникот за формата и содржината на развојната и годишната програма за работа на 

основното училиште, Правилник за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по 

одделни предмети на општинско, регионално и државно ниво во основното образование,Правилник за начинот на избор на основно училиште, 

поблиските критериуми и начинот на организирање на наставата во здравствени установи, казнено-поправни и воспитно-поправни установи, 

како и во домашни услови,  Правилник за начинот на менторска поддршка на приправникот, Правилник за програмата за полагање на 

стручниот испит на наставник-приправник и стручен соработник-приправник и за начинот на спроведувањето на стручниот испит, Правилник за 

професионалните стандарди за звањата наставник-ментор и наставник советник и начинот на стекнување, Правилник за професионалните 

стандарди за звањата стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник и начинот на стекнување, Правилник за начинот и обемот на 

работните задачи  во рамките на работното време на наставниците и стручните соработници во текот на 40-часовна работна недела, 

Правилник за формата, содржината и начинот на водење на професионалното досие за наставникот и стручниот соработник во основно и 

средно училиште, Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за покривање на трошоците за котизација и пат за учество 

на еден меѓународен натпревар од областа на математиката, информатиката и природните науки,Правилник за основните професионални 

компетенции по подрачја на стручниот соработник во основните и средните училишта, Правилник за основните професионални компетенции на 

наставниците во основните и средните училишта по подрачја, Правилник за формата и содржината на личниот план за професионален развој 

на наставниците и стручните соработници во основните и средните училиштанаставниците и стручните соработници во основните и средните 

училишта,Правилник за организацијата и начинот на спроведување на дополнителната и додатната настава во основните училишта, 

Правилник за формата, содржината и елементите на Програмата за поддршка на приправникот и Извештајот за совладување на основните 

професионални компетенции и неговата подготвеност за полагање на стручен испит, Правилник за начинот на изведување на екскурзиите, 

излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните училишта, Концепција за воннаставни активности во основното 

образование, Упатството за наставниците за начинот на оценување на учениците во период на реализација на настава преку далечинско 

учење, Концепцијата за далечинско учење и други законски и подзаконски акти. 

Оперативна програма за работа на директорот 

                         Програмска содржина Очекувани резултати Соработници и комуникација Време на реализација 

Организација на животот и работата во 
училиштето, распоред, задолженија и 
дежурства на наставниците и целиот 
персонал прилагодено со состојбата во 
однос на Ковид 19 (прилагодување на 

Подготовка за успешен почеток на 
учебната година. 

Стручни активи, 
Стручни соработници, Наставници, 

Активи 

 
август 

 

http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/07/Pravilnik-za-razvojna-I-godishna-programa-1-1-1.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/07/Pravilnik-za-razvojna-I-godishna-programa-1-1-1.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/Pravilnik_za_natprevari_osnovno-1.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/Pravilnik_za_natprevari_osnovno-1.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-1.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-1.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8-1.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/Pravilnik_za_nacinot_na__mentorska_poddska_na_pripravnikot.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_1.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8_1.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/13_Pravilnik%20rabo%20vreme_finalen%20(1).pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/13_Pravilnik%20rabo%20vreme_finalen%20(1).pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/Prafilnik%20za%20formata%20sodrzinata%20i%20nacinot%20na%20vodenje%20na%20profesionalnoto%20dosie%20za%20nastavnikot%20i%20strucniot%20sorabotnik%20vo%20osnovno%20i%20sredno.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%BE%D1%86%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0/Prafilnik%20za%20formata%20sodrzinata%20i%20nacinot%20na%20vodenje%20na%20profesionalnoto%20dosie%20za%20nastavnikot%20i%20strucniot%20sorabotnik%20vo%20osnovno%20i%20sredno.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/Pravilnik_za_kotizacija.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/Pravilnik_za_kotizacija.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/07_Pravilnik-za-osnovni_kompetencii_strucen_sorabotnik_13_02_2020.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/07_Pravilnik-za-osnovni_kompetencii_strucen_sorabotnik_13_02_2020.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/06_Pravilnik-za-osnovni-profesionalni-kompetencii-za-nastavnici_18_02_20....pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/06_Pravilnik-za-osnovni-profesionalni-kompetencii-za-nastavnici_18_02_20....pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/04_Pravilnik-za-licen-plan-za-profesionalen-razvoj_18_02_2020-2.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/04_Pravilnik-za-licen-plan-za-profesionalen-razvoj_18_02_2020-2.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/03/04_Pravilnik-za-licen-plan-za-profesionalen-razvoj_18_02_2020-2.pdf
http://www.mon.gov.mk/images/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B0.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2020/06/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%98%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA-1.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
http://mrk.mk/wp-content/uploads/2019/12/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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процесот на наставата, оценувањето и 
соработката со учениците и родителите) 

Изготвување акциони планови за 
постапување по препораките од Комисијата 
за Самоевалуација 2018/20 година. 

Унапредување на квалитетот на 
работата на училиштето 

Директор, 
Стручни активи, 

Стручни соработници, Наставници, 
Активи 

 
Август/септември 

Воведување кабинетска настава според 
заклучоците и препораките од спроведената 
Самоевалуација (2018/20 год) 

Унапредување на квалитетот на 
наставата 

Стручни активи, 
Стручни соработници, Наставници, 

Активи 

Август/септември 

Формирање училишен инклузивен тим 
(измени во неговиот состав) 

Формиран училишен инклузивен тим, кој 
се грижи за инклузивните политики и 
практики на ниво на целото училиште 

Директор  
Училишен инклузивен тим 

август 

Формирање инклузивен тим за ученик којшто 
работи по индивидуален образовен план 
(ИОП) или по модифицирана наставна 
програма 

Формиран инклузивен тим за ученик 
којшто работи по индивидуален 
образовен план (ИОП) или по 

модифицирана наставна програма 

Директор  
Инклузивен тим на ученик 

Август/септември 

Соработка со Локалната самоуправа, 
Министерство за образование и наука и 
Бирото за развој на образованието на РМ 

Да се увидат и применат сите новини и 
промени 

Министерство за образование, 
Педагошки завод  и претставници 

на Министерството 

август 
Септември 

Насоки и координација во планирањето и 
програмирањето 

Планирањето и програмирањето да се 
изврши квалитетно според наставниот 

план и програм 

                Директор, 
Стручни соработници 

 
август 

Септември 

Увид и учество во подготовките за прием на 
учениците  во училиштето , особено 
организирање на програма за прием на 
првачиња 
 

Да се одбележи почетокот на учебната 
година. 

Стручни активи, 
Стручни соработници, 

Одделенски раководители 

 
август 

Септември 

Предлага комисија за спроведување 
самоевалуација до Училишниот одбор 

Да се оцени работата на училиштето за 
период од две години 

Директор, 
Училишен одбор, 

Наставнички совет, 
Совет на родители 

Септември 

Свикување на првиот состанок на ученичкиот 
парламент  

Да даде подршка на учениците членови 
на ученички парламент 

Директор, одговорни наставници, 
ученици претставници на ученички 

парламент 

септември 

Вмрежување на ученичките парламенти на 
ниво на Општина 

Зајакнување на демократската 
партиципација и меѓуетничка интеграција 

на учениците 

Директор, одговорни наставници, 
ученици претставници на ученички 

парламент 

 
септември 

формирање тим за училишна интеграција за 
период од три години,  

Формиран тим за училишна интеграција  Директор, 7 члена на тимот и тоа 
претседателот на ученичкиот 

парламент, ученичкиот 
правобранител и педагог, 

септември 
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психолог, дефектолог, одделенки 
наставник, предметен наставник 

Увид во годишните и тематските 
распределенија (планирања) на 
наставниците. 

Да се види квалитетот на планирањето и 
да се укаже на недостатоците. 

Директор, 
Стручни соработници, Наставници 

Септември 

 
Работа со наставниците почетници 

Заеднички да се индентификуваат 
проблемите во планирањето и 
организирањето на наставата 

Стручни соработници, 
Претседатели на активи  
Наставници – ментори 

Септември 
континуирано 

Општествено корисна работа – одржување 
на училишните простории и дворот. 

 
Да се уредат училниците, кабинетите, 

холот и училишниот двор. 

Директор, 
Хигиеничари, Наставници, 

Ученици 

 
Континуирао 

Увид во работата на проектите Да се започне со изготвување на 
одделенските “портфолио”. 

Директор, 
Стручни соработници, Наставници 

 
Септември 

Увид и давање упатства за правилно водење 
педагошката документација во училиштето 

Да се види квалитетот на планирањето и 
де се отстранат евентуалните грешки. 

Директор, 
Стручни соработници, Наставници 

 
 

Септември 

Увид и давање упатства за ажурирање на е-
дневник ЕМИС и ХРМ 

Да се види навремено внесување и 
водење е-дневник (внесување на 

новозапишани ученици, распоред на 
чсаови, планирани писмени проверки...) 

Директор, 
Администратори за ЕМИС и ХРМ 

 
 

Септември 

 
Стручен и аналитички увид во сите планови 
доставени до дирекророт 

Да се види квалитетот  на планирањето и 
да се отстранат евентуалните грешки 

Директор, 
Стручни соработници, 

 
 

Септември 

Работа со одделенски раководители за 
реализирање на одделенски часови 

Да се упатат одд.раководители за 
правилно и функционално реализирање 

на одд. час 

Директор, 
Стручни соработници,, 

Одделенски раководители 

 
 

Септември 

Увид во организационата поставеност на 
ученичките организации и слободните 
ученички активности 

Да се увиди функционалноста и 
организираноста на слободните ученички 

активности 

 
Директор, 

Стручни соработници, Наставници 

 
Септември 

Увид во ЛППР на наставниците Да се увидат потребите на наставниоот 
кадар и стручните соработници 

Директор, 
Стручни соработници, 

Одговорни на стручен актив 

Септември/октомври 

Подготовка и реализација на екскурзии. Добро осмислување и реализирање на 
екскурзиите. 

Директор, 
Стручни соработници,, Наставници 

IX-X, V-VI 

Размена на искуства со други директори. Стекнување на нови искуства од областа 
на раководењето 

Директор Во текот на цела 
година 

Следење на активностите на наставниците 
планирани во Развојната програма на 
училиштето 2017-2020 за првата година 

Примена на активности и задачи на 
наставникот со кои кај учениците, 

поттикнува критичко мислење, анализа и 
решавање  проблеми. 

Директор, 
Стручни соработници, Одговорни 

наставници,  

Цела година 
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Посета на часови од I до IX одд. Да се види како се реализираат 
предвидените задачи со програмите и 

квалитетот на извршените задачи 

Директор, 
Стручни соработници, 

Во текот на цела 
година 

 
Преглед на одделенските книги (дневници ) 

Со цел правилно да се евидентираат 
соджините во нив и нивниот реден број 

Директор, 
Комисија за преглед 

 
 

Октомври 

Увид во главната книга -запишување на 
првооделенците. 

Да се види квалитетот на извршените 
задачи. 

Директор, 
Стручни соработници, 

Октомври 

 
Увид во дневните подготовки на 
наставниците 

Да се види дневната подготовка за час и 
примената на современи форми и 

методи. 

Директор, 
Стручни соработници, 

Трета седмица 
септември Октомври 
Ноември  Декември 

Фрвруари Март  април 
мај 

Следење на примената на нови наставни 
форми,методи и средства во наставата 

Да се унапредува воспитно-образовната 
работа во училиштето 

Директор, 
Стручни соработници, 

 
Континуирано 

Увид во водењето на педагошката 
евиденција и документација 

Поефикасно водење на педагошката 
евиденција и документација 

Директор, 
Стручни соработници, 

 
Континуирано 

Организација и прием на првачињата во 
Детската организација. 

Организирано стапување на децата во 
детската организација. 

Одговорен наставник Октомври 

Следење на примената на нови наставни 
форми, методи и средства во наставата. 

Да се унапредува воспитно-образовната 
работа во училиштето. 

Директор, 
Стручна служба 

Континуирано 

Увид на часовите од дополнителна и 
додатна настава со цел да се оцени 
нејзината ефикасност и изготвување на 
извештај на извршените педагошки увиди 

Да се види ефикасноста од 
реализацијата на додатната и 

дополнителната настава 

Директор, 
Стручни соработници, 

 
Октомври 

Усовршување на формите за соработка со 
родителите. 

Да се запознаат и иницираат родителите 
за поголема соработка со училиштето. 

Директор, 
Стручни соработници, Родители 

        Континуирано 

Увид во работата на хигиеничарите. Да се подобри хигиената во училиштето 
и санитарните јазли. 

Директор, 
Хигиеничари 

Континуирано 

Организација и одржување на Одделенските 
совети за првото тромесечие. 

Да се види успехот на учениците и да се 
согледаат пропустите. 

Директор, Стручни соработници, 
Наставници 

 
Ноември 

Подготовка , одржување разгледување и 
анализа на успехот и дисциплината на 
учениците во првото тромесечие на 
Наставнички совет. 

Анализа на успехот и поведението во ова 
тромесечие. 

Директор, 
Стручни соработници, Наставници 

 
Ноември 

Увид во работата на Стручниот актив, 
Посета на нагледен час во паралелка со 
примена на современи форми на наставна 
работа 

Да се види час во кој се применети 
современи  форми на наставна работа 

Директор, Стручни соработници, 
Наставници 

 
Ноември 

Анализа на структурата со реализираните 
активности на ниво на стручен актив 

Да се увидат позитивните и негативните 
страни и да се разменат идеи 

Директор, 
Стручни соработници,,Стручни 

 
Континуирано 
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активи -Наставници 

Увид во одделенските книги во реализација 
на наставниоте и воннаставните активности 

Да се види како се реализираат 
наставните програми и воннаставните 

активности. 

Директор, Стручни соработници, 
Тим за воннаставни активности 

 

 
Ноември 

Консултативни состаноци во ПЕ на МОН-
Гази Баба 

Запознавање со новините во воспитно-
образовниот процес 

Директор, Претставници на ПЕ-
Скопје 

 
По потреба 

Планирање и подготовки за одбележување 
на Денот на  училиштето, задолженија по 
активи, програма и сл. 

Успешно да се реализираат подготовките 
за патрониот празник на училиштето. 

Директор, 
Стручни активи, Стручни 

соработници 

 
 

Ноември 

Следење на реализацијата на програмата за 
дополнителна и додатна настава 

Да се види квалитетот на реализацијата 
на  дополнителната и додатната настава 

Директор, 
Стручни соработници, 

 
Континуирано 

Следење и насоки за поуспешна реализација 
на програмите за слободните ученички 
активности 

Да се изврши увид во квалитетот во 
реализацијата на слободните ученички 

активности 

Директор, 
Стручни соработници, Наставници 

 
Континуирано 

Увид во дневниците  и е-дневник со нагласок 
на оценувањето и примена на формите на 
оценувањето на знаењето на учениците 

Упатување на наставниците во правилно 
користење на формите на оценувањето 

Директор, 
Стручни соработници, Наставници 

 
Декември 

Советодавна работа со учениците  кои 
нередовно ја посетуваат наставата , 
недисциплина и соработка со нивните 
родители 

Да се спречат несаканите појави      и 
оштетување на инвентароти да се 
отстранат причините за нередовно  

посетување на наставата 

Директор, 
Стручни соработници, Одделенски 

раководители 

 
 

Континуирано 

Организација на Новогодишен базар Да се сочува и негува традицијата и 
обичаите 

Директор, Наставници. 
Ученици 

 
Декември 

Организација и подготовка за одржување на 
Одделенски совети на крајот од првото 
полугодие. 

Да се изврши увид во успехот на 
учениците и да се согледаат јаките и 

слабите страни при оценувањето 

Директор, 
Стручни соработници,, Наставници 

Декември Јануари 

Организација и одржување на Наставнички 
совет на крајот од првото полугодие. 

Анализа на успехот и поведението на 
учениците во првото полугодие. 

Директор, 
Стручни соработници,, Наставници 

Декември Јануари 

Подготовки и учество во одржување на 
родителските средби 

Разрешување на тековни проблеми. Директор, 
Стручни соработници,, 

Одделенски раководители 

 
Декември-Јануари 

Изготвување полугодишен извештај за 
работата на учениците во првото полугодие 

Да се соберат податоци за квалитетен 
полугодишен извештај 

Директор, 
Стручни соработници, Наставници 

 
Јануари 

Разговор со наставниците за проблемите кои 
се јавуваат кај нив при реализацијата на 
програмските задачи 

Да се идентификуваат и отстранат 
проблемите за поуспешно одвивање на 

наставата 

Директор, 
Наставници 

 
По потреба 

Увид во работата на пописната комисија Да се види квалитетот на извршениот 
попис 

Директор, 
Чл. на пописна ком. 

Декември/ Јануари 
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Состанок со Училишниот одбор-
разгледување на полугодишниот извештај за 
работата на училиштето 

Да се информира Училишниот одбор за 
содржината на полугодишниот извештај 

Директор, Секретар, 
Сметководител, Членови на УО 

 
 

Јануари 

Предавања против болести на зависност и 
социо-девијантните појави 

Заштита, превенција и отргнување на 
учениците од овие пороци 

Директор,Стручни активи , 
Стручни соработници, 

 
Јануари 

Присуство и учество во работата на 
Стручните активи 

Да се види како се реализираат 
предвидените задачи со програмите и 

квалитетот на извршените задачи. 

Наставници , 
Стручни соработници, 

 
Тековно 

Увид во водење на педагошката евиденција 
и документација 

Поефикасно водење на педагошката 
евиденција и документација 

Директор, 
Комисија за прегледување 

 
 

Јануари 

Учество и насоки за професионално 
ориентирање на учениците од IX одд. 

Помош на учениците за избор на идно 
занимање 

Директор, Стручни 
соработници,Наставници 

Во текот на цела 
година 

Увид во работата на библиотеката-стручен и 
детски печат(списанија) 

Да се зголеми бројот на претплата на 
детски печат 

Директор, 
Библиотекар 

 
Февруари 

 
Увид во работата на училишниот парламент 

Поднесување извештај за работата на 
ученичката заедница 

Директор, 
Одговорни наставници 

 
Февруари 

Изнаоѓање на форми за користење на 
слободното време на учениците во рамките 
на училиштето 

Правилно и рационално користење на 
слободното време на учениците во 

училиштето 

Директор, 
Стручни соработници, 

Наставници 

 
 

Март 

Увид во работата на библиотеката-
медијатеката 

Да се види искористеноста на фондот на 
книги и негово збогатување 

Директор, 
Библиотекар 

 
Март 

Организација и реализација на 
Одделенските совети за третото тромесечие 

Да се види успехот на учениците и да се 
согледа пропуштеното 

Директор, 
Стручни соработници, Наставници 

 
 

Март -Април 

Формирање тричлена комисија за упис на 
првачиња 

Успешно да се спроведе уписот на 
првачиња 

Директор 
Педагог 

Двајца одделенски наставници кои 
што ќе водат прво одделение во 

наредната учебна година 

 
Март/април 

Подготвување и одржување седница на 
Наставничкиот совет на кој ќе се разгледува 
анализата на успехот и поведението на 
учениците во третото тромесечие на 
учебната година 

Анализа на резултатите од наставно-
воспитната работа во третото 

тромесечие на учебната година 

 
Директор, 

Стручни соработници, Наставници 

 
 

         Март-Април 

 
 
Увид во Реализација на наставата  I од IX до 
одделение 

Да се увиди правилноста во 
реализациајта на наставта и примената 

современи наставни средства и 
помагала 

Директор, 
Стручни соработници, 

Трета седмица од 
Октомври 

Прва  седмица 
Декември 

Трета седмица Март  
Втора  седмица мај 
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Увид во Реализацијата на воннаставните 
активности и друга стручно – педагошка 
дејност производно – корисна работа ,  
активности од МИО програмата, еко 
активности и грижа за здравјето 

Да се уреди училишниот двор и истиот 
да се засади со дрвца и цвеќе 

Да се јакне мултикултурализмот и 
меѓуетничката интеграција  

Стручни соработници, Одговорни 
наставници, Еколошка секција 

ТИМ за МИО 

 
 

Континуирано 

Изготвување на упатсво за работа на 
наставниците со учениците  кои покажуваат 
незадоволителни резултати 

Упатување на наставниците да работат 
со ученици кои покажуваат 
незадоволителни резултати 

 
Директор, 

Стручни соработници, 

 
 

Април 

Организирање и спроведување на процесот 
на Самоевалвација на училиштето 

Формирање тимови, континирано 
следење на работата 

Директор  
Април 

Одлучување за одложувањето на следењето 
на наставата на прваче од здравствени или 
други причини по претходно даден  предлог 
на комисија 
 

Да се даде поддршка на ученици 
првачиња кои имаат потреба од 

одложување на почетокот на наставата 

Директор 
комисија 

Во текот на 
наставната година 

Спроведување на уписот во прво одделение Опфаќање на сите деца од таа возраст Стручни активи , 
Одговорни наставници 

Мај (во текот на 
целиот месец) 

Организација и изведување на екскурзии  и 
настава во природа во    Р Македонија-
маршута и траење. 

Да се запознаат учениците со местата 
кои ќе ги посетат. 

Директор, Тим за екскурзии 
Наставници 

Септември/октомври 
Април/Мај 

Информации и насоки за родителите за упис 
на учениците во средните училишта 

Да се запознаат родителите со условите 
за упис во средните училишта 

Директор, 
Стручни соработници,  

Наставници, 
Родители 

 
Мај 
Јуни 

Организирање состанок на одделенската 
заедница и родителите на деветто 
одделение-полуматурска забава. 

Подготовка за успешно организирање на 
полуматурската забава. 

Директор, 
Наставници, 

Родители 

 
Мај 

 
Учество во работата на Стручните активи 

Да се увиди работата на стручните 
активи. Давање предлози и сугестии 

Директор , Стручни соработници, 
Наставници , 

Стручни активи 

 
 

Мај 

Набавка на сведителства за учениците Навремено набавување на свидетелства 
за учениците 

Директор, 
Секретар 

 
Јуни 

Организација и одржување на Одделенски 
совети на крајот од учебната година 

Да се внимава на единствен критериум 
за оценување на крајот од учебната 

година 

Директор, 
Стручни соработници,  

Наставници 

 
 

Јуни 

Анализа и утврдување на постигнатите 
резултати на учениците на крајот од 
учебната година на Наставнички совет 

Да се утврдат рез. на учениците пост. во 
оваа учебна година 

 
Директор, 

Стручни соработници,  
Наставници 

 
 

Јуни 

Увид во изготвување на распоред за 
изведување на продолжителна настава 

Поефикасно изведување на 
продолжителна настава 

Директор, 
Стручни соработници,  

Наставници 

 
Јуни 
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Разгледување на резултатите од 
продолжителната настава на Одделенски и 
Наставнички совет 

Да се видат резултатите од 
продолжителната настава 

Директор, 
Стручни соработници,  

Наставници 

 
 

Јуни 

Подготовка за изработка на Годишен 
извештај за работата на училиштето 

Правилно да се пополнат табелите за 
Годишниот извештај 

Директор, 
Стручни соработници,  

Наставници 

 
 

Јуни 

Изработка на Годишен извештај за работата 
на училиштето 

Навремено изготвување на Годишниот 
извештај 

Директор, 
Стручни соработници, 

 
Јуни 

Разгледување на Годишниот извештај за 
работата на училиштето на Наставнички 
совет 

 
Разгледување на Годишниот извештај 

Директор, 
Стручни соработници,  

Наставници 

 
 

Јуни 

Одржување на седница со Училишниот 
одбор-усвојување на Годишниот извештај за 
работата на училиштето 
 

Усвојување на Годишниот извештај за 
работата на училиштето 

                        Директор, 
Членови на УО 

 
 

Јуни 

Подготовка на Развојна програма за период 
од 4 години 

Да се испланира мисијата и визијата во 
работата на училиштето за период 

следниот период 

Директор 
Наставнички совет, 
Совет на родители, 

Училишен одбор 

Јуни 

Организирање на доделување на 
свидетелства за завршено одделение 

Доделување на сведителства за завр. 
одд. 

Директор, 
Наставници 

 
Јуни 

Подготвување на упатство за изготвување на 
распоред на часовите за наредната година 

Навремено изготвување на распоред на 
часовите за наредната година  

Директор, 
Психолог,   Наставници 

 
Јуни 

- одржување на продолжителна настава и 
поправни испити 
- состаноци со активи 
- издавање решенија за користење на 
год.одмори 
- подготовка за поправка –санација на 
простории 

Следење на промените и новините во 
сите делови на планирањето и 

подготовките за почетокот на учебната 
година 

Директор, 
Стручни соработници, 

Наставници 

 
 
 
 

Тековно 

Соработка со Бирото за развој на 
образованието и Министерството за 
образование и ПЕ при општина Гази Баба 

Да се следат промените и новините во 
сите делови на планирањето и 

подготовките за почетокот на учебната 
година 

Одговорни лица во 
Министерството и соработници во 
Биро за развој на образованието- 

Р.Македонија 

 
 
 

Август 

Да се прегледаат сите простории на 
училиштето поради утврдување на состојба 
пред почетокот на новата учебна  година 

утврдување на состојба пред почетокот 
на новата учебна  година 

 
Технички персонал 

 
 
 

Август 

Подготовка и одржување на работната 
седница на Стручните активи и 

Давање инструкции за изготвување на 
програма на Стручните активи 

Стручни активи на настава,  
Директор 
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Наставничкиот совет Август 

Конечна (завршна фаза)  на изготвувањето 
на Годишната програма за работа на 
училиштето 

Изготвување на Годишната програма по 
делови и како целина 

Стручни активи , Тимови, 
Директор 

Јуни/јули/Август 

Изготвување на годишен извештај за 
работата на училиштето во учебната година 

Да сеувиди целокупната работа на 
училиштето во учебната година 

 
Стручни активи , 

Директор 

 
 

Јуни-Август 

Изготвување на предлог листа на нагледни 
средства и помагала кои треба да се 
дообезбедат и докомплетираат и по одреден 
распоред да се стават во функција 

Збогатување со нагледни средства и 
помагала за поуспешно реализирање на 

наставата 

Претседател на  активи , 
соработници 

 
 

Август 

Подготовка и одржвање на Наставничкиот 
совет на кој ќе се изврши распределба на 
предметите на наставниците , одделенските 
раководства и определување на евентуален 
технолошки вишок 

 
Подготовка за успешен почеток на 

учебната година 

Директор,Стручни активи на 
наставата 

 
 

Август 

Учество во Изготвување на распоред на 
часови во учебната година 

Да се изготви прецизен распоред на 
часови во учебната година 

Директор, Одговорен кој ќе го 
изготвува распоредот 

 
Август 

Седница на Училишниот одбор-усвојување 
на Годишната програма за работа на 
училиштето  

Да се усвои Годишната програма за 
работа на училиштето 

Директор, Членови на УО Најдоцна до 14 Август 

Седница на Советот на родители Конституирање на Советот на родители и 
соработка за подобрување на успехот и 

дисциплината на учениците како и 
подобрување на условите за работа 

Директор, 
Стручни соработници, Членови на 

СР 

 
Август 

Набавка на педагошка документација  Да се превземат и дистрибуираат 
одделенски дневници на наставниците, 
главна книга и ученички легитимации 

Директор, 
БРО 

 
Август 
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ПРИЛОГ 2: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГ 
 
   Годишната Програма за работа на училишниот педагог е изготвена врз основа на: 

➢ Законот за Основно Образование  ( Службен весник на РМ бр 161/ 2019) 
➢ Статутот на училиштето. 
➢ Годишниот Извештај за работата на училиштето во учебната 2019/2020 година. 
➢ Годишната Програма за работа на училиштето во учебната 2019/2020 година. 
➢ Условите, потребите и состојбите во кои работи училиштето. 
➢ Концепцијата за деветгодишно воспитание и образование. 

    Целта на оваа програма е преку примена на повеќе современи методи, средства и техники да се придонесе за остварување на предвидените 
цели и задачи во основното образование, кои се утврдени со Законот за основно образование. 
Основните задачи на педагошката служба во училиштето ги опфаќа следниве подрачја 
 
1. РАБОТА СО УЧЕНИЦИ 

 ЦЕЛИ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИ
ЈА 

СОРАБОТН
ИЦИ 

ИНДИКАТОРИ / ДОКАЗИ /  
ФОРМИ / МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ / 
ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 

1
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- проценка на 
подготвеноста на 
учениците за 
вклучување во 
образовниот систем 

- учествo во комисијата за 
запишување на ученици во 
училиште (прво одделение) 
- спроведување на постапката 
за запишување на ученици 

05 – 09.2020. Психолог, 
Наставник 

- Одлука  Комисија за упис на ученици; 
- Матичен лист; 
- Прашалник за родители 
- Работни листови; - Извод;  
- Потврди;- Соопштение; 
- Покани; - Мислење; Преведници 
Индивидуална / Групна 
Разговори/Тестови 

Извештај од 
спроведена 
активност,  
Формулари 
Пријави 

- проценка на 
јазичните и 
способности кај 
учениците во 
почетните одделенија 

- Дијагностичко испитување 
на подготвеноста за читање и 
читањето кај учениците воII 
/III одделение 
 

09.2020. 
 
 
 

Психолог, - Дијагностички тестови; 
- Обработени резултати 
- Препораки за работа за 
наставниците и родителите; 
Индивидуална/групна 
Разговори и проценка на ученици; 
Индивидуална / Групна 
извештај од спроведена активност, 
/Тестови 

Тестови од 
спроведена 
активност, 
Извештај од 
спроведена 
активност,  
 
 

- поддршка на сите 
ученици во учењето, а 
посебно на оние кои 
имаат тешкотии 

- идентификување и 
поддршка за различните 
образовни потреби на 
учениците 
 

Во текот на 
учебната  
година 

Психолог, 
Наставници 

- Разговори со наставници и родители;  
- Разговори и проценка на ученици;  
- Насоки за наставниците за работа со 
учениците; 
- Индивидуален образовен план. 
Индивидуална / Групна 

 
Формулари, 
Извештај од 
спроведена 
активност, 

- градење кај учениците 
високи лични стандарди 
за успех и позитивен став 

- индивидуална и групна 
работа со учениците за 
учењето, успехот, системот 

Во текот на 
учебната  
година 

Психолог, 
Наставници 

- Разговори и проценка на ученици; 
- Препораки за ученици, наставници и 
родители; 

Формулари, 
Извештај од 
спроведена 
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кон учењето; на вредности - Разговори со родители; 
Индивидуална / Групна 

активност, 

Индивидуална работа 
со ученици 

- (он-лајн) 

- Оспособување на учениците 
за совладување на техниките 
за учење. 

Во текот на 
учебната  
година 

Психолог, 
наставници 

-Разговори со родители; 
Индивидуална / Групна 

Извештај од 
спроведена 
активност 

- подобрување на 
мотивираноста за 
учење кај учениците 

- непосредна поддршка на 
учениците во учењето: 
„Подобрување на 
мотивацијата за учење“. 

Во текот на 
учебната  
година 

Психолог, 
Наставници 

- Разговори со ученици; 
- Препораки за начинот на учење; 
- Работилници. 
Индивидуална / Групна 

Формулари, 
Извештај од 
спроведена 
активност, 

1
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- зголемување на 
самодовербата и 
самопочитувањето кај 
учениите 

- Вклучување на учениците во 
искажување на сопствено 
мислење и донесување 
одлуки за одредени 
активности во училиштето. 

Во текот на 

учебната  

година 

Психолог, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилита
тор, 
Наставници 

- Работилници; 
- Записници од активностите на 
заедницата на ученици; 
- Индивидуални разгвори со ученици; 
- Час на одделенската заедница; 
Индивидуална / Групна 

- Записници од 
активностите на 
заедницата на 
ученици; 
 

- подобрување на 
системот за поддршка 
на учениците во 
училиштето 

- Информирање на учениците 
за можностите да добие 
поддршка од стручниот 
соработник 

Во текот на 

учебната  

година 

Директор, 
Наставници 

- Родителски средби; 
- Час на одделенската заедница; 
- Усно информирање; 
- Веб страна; 
Индивидуална / Групна 

- Записници од 
активностите 

- соодветно 
справување со лични 
кризни состојби на 
ученикот 

- Помош на ученици со 
емоционални проблеми 

Во текот на 

учебната  

година 

Психолог, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилита
тор, 
Наставници 

- План за поддршка на ученици со 
емоционални проблеми; 
- Разговори со ученици, наставници и 
родители; 
Индивидуална / Групна 

Формулари, 
Извештај од 
спроведена 
активност 

- увид во причините за 
неуспехот и 
несоодветното 
однесување на 
учениците 

- Прибирање податоци за 
личниот и социјалниот развој 
на учениците; 
- Прибирање информации за 
учењето и однесувањето на 
учениците 

Во текот на 

учебната  

година 

Психолог,  - Набљудување,  
- Интервју, 
- Анкета,  
- фокус групи  
- протокол за следење на час, 
Индивидуална / Групна 

Формулари, 
Извештај од 
спроведена 
активност 

- подобрување на 
здравјето и начинот на 
живеење на учениците 

- Превентивни активнсти за 
физичкото и менталното 
здравје, превенција од 
насилно и асоцијално 
однесувње, дискриминација 
- работилници со учениците 
за препознавање и 
диференци-рање на 
насилството 

Во текот на 

учебната  

година 

Психолог, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилита
тор,Надвор
ешни 
стручни 
лица 

- работилници; 
- индивидуални и групни разговори; 
- Плакати; 
Индивидуална / Групна 

Плакати 
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- користење на 
соодветни стратегии 
за справување со 
несоодветно 
однесување на 
учениците. 

- Интервенирање при 
несоодветно однесување на 
ученици 

Во текот на 

учебната  

година 

Психолог, 
Наставници 

- Дневник за работа, 
- записници, 
Индивидуална / Групна 

- Дневник за 
работа, 
- Записници, 
 

 

Подобрување на 
состојбата со статусот 
на учениците со 
посебни образовни 
потреби 

- Доставување барање за 
прецизирање на законските 
одредби во однос на првично 
идентификување и задолжи-
телно упатување на децата со 
посебни образовни потреби 
на Комисиско категоризирање 
видот на попреченост 

10.2020 Психолог 
Специјален 
едукатор и 
рехабилита
тор 

Анализа на состојбата; Барање. 
 Индивидуална / Групна 

Извештај од 
спроведена 
активност 

 

Обезбедување на 
потребната 
информираност 

- информирање на учениците 
за мрежата на средни 
училишта, занимањата кои се 
изучуваат во рамките на 
истите и условите за 
запишување 
- организирање презентации 
на средните училишта. 

Во текот на 

учебната  

година 

Психолог, 
Директор 

Конкурс за запишување во средните 
училишта; 
Разговори, дискусии со ученици: 
Презентации од средни училишта 
Програма за професионална 
ориентација; 
Веб страни на училишта. 
Индивидуална / Групна 

Конкурс за 
запишување во 
средните 
училишта; 
Флаери 

- правилно 
ориентирање согласно 
интересите, 
можностите и 
способностите на 
учениите. 

- индивидуално и групно 
советување на ученици и 
родители за правилен избор 
на понатамошно 
образование. 

Во текот на 

учебната  

година 

Психолог, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилита
тор 

Разговори и дискусии со ученици и 
родители; 
Работилници; 
Родителски средби. 
Индивидуална / Групна 

Формулари 
Флаери 
Извештај од 
спроведена 
активност 

- увид во 
континуираноста и 
објективноста на 
успехот на учениците 

- следење на постигањата на 
учениците во средно 
образование 

Во текот на 

учебната  

година 

Психолог Преписка; информации; споредби. 
Индивидуална / Групна 

 

 
2. РАБОТА СО НАСТАВНИЦИ 

 ЦЕЛИ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИ
ЈА 

СОРАБОТН
ИЦИ 

ИНДИКАТОРИ / ДОКАЗИ /  
ФОРМИ / МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ / 
ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 
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- Запознавање со 
нови закони, 
правилници, упатства 
концепциски 
документи и слично. 

- работилница/состанок за 
анализаа и примена на 
компетенциите за работата 
на наставникот  
- известување за новини во 
законите и наставните 
планови и програми 

Во текот на 

учебната  

година 

Директор, 
Наставници 

Стручен актив;  
Наставнички совет; 
Работилници; 
Индивидуална / Групна 

Записници од 
реализирани 
активности 
Извештај од 
спроведена 
активност 
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- Увид во начинот на 
планирање и 
реализација на 
наставата 

- следење на наставата од 
различни аспекти: ИКТ во 
наставата, начинот на 
планирање,  

Во текот на 

учебната  

година 

Директор Протокол за следење на час; 
Повратна информација (писмена или 
усна) на наставниците; 
Планирања за час и нивни корекции;  
Индивидуална / Групна 

Формулари 
Извештај од 
спроведена 
активност 

 

- земање во предвид 
на индивидуалните 
карактеристики и 
потреби на развојните 
периоди при 
планирање и 
реализирање на 
наставата 

- учество (координирање) во 
работата на тимот за 
изготвување на ИОП; 

Во текот на 
учебната  
година 

Наставници 
Специјален 
едукатор и 
рехабилита
тор 

Листи за следење на ученици; 
Индивидуални образовни планови; 
Состаноци; 
Индивидуална / Групна 

Индивидуални 
образовни планови;  
Извештај од  тимот 
за изготвување на 
ИОП 
 

- Подобрување на 
начинот на планирање 
на наставата 

- даваање насоки за успешно 
планирање на наставата 
- увид во планирањата за 
настава и консултации со 
наставниците за 
подобрување на истите; 

08.2020  
 
Во текот на 
учебната  
година 

Директор  Насоки за планирање на наставата; 
Листа за следење на планирањата; 
Насоки за подобрување; 
Индивидуална / Групна 

Листа за следење 
на планирањата; 
 

- обезбедување на 
позитивната социо-
емоционалната клима 
во училницата; 

- набљудување на 
однесувањето на учениците 
од паралелката за време на 
настава и одмор  
- индивидуални консултации 
со наставници ) за создавање 
стимулативна средина за 
учење; 

Во текот на 
учебната  
година 

Психолог, 
Директор 

Разговори со наставници; 
Протоколи за следење; 
Повратни информации; 
Насоки за подобрување на социо-
емоционалната клима во училницата; 
Индивидуална / Групна 

Протоколи за 
следење; 
Формулари 
 

- планирање на 
наставата согласно 
резултатите од 
оценувањето 

- работилница/состанок за 
разгледување и анализа на 
постигањата  

Во текот на 
учебната  
година 

Наставници Стручен актив;  
 Групна 

Анализа од 
споредбени  
резултати 

- подобрување на 
начинот на оценување 
на учениците 

- Работилница/состанок за 
подобрување на 
оценувањето (повратната 
информација од родителите) 

Во текот на 
учебната  
година 

Наставници Стручен актив; 
 Групна 

Записници од 
реализирани 
активности 

- Подобрување на 
ефективноста во 
наставата 

- Презентирање на 
современи методи, техники и 
стратегии за реализација на 
наставата 

Во текот на 

учебната  

година 

Наставници Стручен актив; Индивидуални 
консултации; 
Индивидуална / Групна 

Записници од 
реализирани 
активности 
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- Успешна 
реализација на 
тековни проекти 

Учество во: еТвининг 
- Проектот за меѓуетничка 
интеграција во 
образованието, 
- „Интеграција на еколошката 
едукација во образованието“ 

Во текот на 

учебната  

година 

Директор, 
Психолог,  
Специјален 
едукатор и 
рехабилита
тор 
Наставници 

Споделени информации; 
Индивидуални консултации; 
состаноци; 
 Акциски планови; 
Обуки; 
 Планирања;  
 Групна 

Извештај од 
спроведените 
проекти 
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- Препознавање на 
потребите од 
учениците, 
почитување на 
личноста на секој 
ученик и 
идентификување и 
развивање на 
неговите јаки страни 

- насоки за работа на 
наставниците со одделни 
групи и поединечни ученици 
(тешкотии во учењето, 
проблеми во развојот, 
болест, емоционални 
проблеми, надарени ученици 
и слично). 
- примери на наставни 
содржина за работа со 
учениците со посебни 
образовни потреби 

Во текот на 

учебната  

година 

Психолог 
 
 
 
 
 
 
 
Наставници 

Приоди во учењето; 
Мислења;  
Наоди; консултирање стручна 
литература; 
Стручни активи;  
Примери; 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Наоди; 
Формулари 

- индивидуализација 
во задолжителната, 
додатната и 
дополнителната 
настава, слободни 
ученички активности, 
натпревари; 

- запознавање на 
наставниците со 
карактеристиките на 
новозапишаните ученици; 
- запознавање на  
наставниците со различни 
начини на кои учениците 
учат; 

Во текот на 

учебната  

година 

Психолог  Мислења; планирања; стручни 
активи; 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Протокол за 
следење на час 
Формулари 

- подобрување на 
комуникацијата на 
наставникот со 
учениците 

- давање стручна поддршка 
на наставниците за 
воспоставување на добра 
комуникацијата помеѓу 
учениците и наставниците и 
учениците меѓусебно; 

Во текот на 

учебната  

година 

Психолог  Индивидуални консултации; 
Советување; 
Разговор 
Индивидуална / Групна 
 

Формулари 
Извештај од 
спроведена 
активност 

- согледување на 
причините за 
несоодветно 
однесување,  
предлагање стратегии 
за надминување и 
следење на ефектите 
од превземените 
активности 

- помош на наставникот во 
справување со и 
разрешување на проблеми со 
однесувањето на учениците. 

Во текот на 

учебната  

година 

Психолог 
Специјален 
едукатор и 
рехабилита
тор 

Индивидуални консултации; 
Советување, 
Разговор 
Индивидуална / Групна 

Формулари 
Извештај од 
спроведена 
активност 
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3. РАБОТА СО РОДИТЕЛИ 

 ЦЕЛИ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИ
ЦИ 

ИНДИКАТОРИ / ДОКАЗИ /  
ФОРМИ / МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ / 
ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 

3
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- поддршка на 
семејството во 
развојот и учењето на 
учениците  

- Информирање на родителите 
за учењето и однесувањето на 
ученикот  
- Им помага на родителите да 
препознаат како кризната 
ситуација во семејството е 
поврзана со учењето и развојот 
на учениците и ги советува како 
да реагираат во одредени 
ситуации; 
- Работилници со родители за 
подобрување на 
мотивираноста за учење на 
нивните деца 

Во текот на 

учебната година 
Психолог, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Наставници 

Родителски средби; 
Индивидуални средби; 
Советодавни разговори со 
родители; 
Работилници; 
Индивидуална / Групна 

Записници од 
советодавни 
разговори со 
родители; 
 

 

- поддршка на 
родителите од 
учениците со посебни 
образовни потреби 

- информирање на родителите; 
- насоки за комуникација и 
поддршка во учењето со 
децата; 

Во текот на 

учебната година 
Психолог,  
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Наставници 

Индивидуални разговори; 
Информации за соодветни 
институции; 
Упатување на родители; 
Индивидуална  

Записници од 
советодавни 
разговори со 
родители; 

3
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- запознавање на 
родителите со 
работата на 
училиштето 

- учество во изработката на 
брошура за работата на 
училиштето 
- информирање на родителите 
за услугите што училиштето и 
стручните соработници ги нудат 
за поддршка на учениците 

Во текот на 

учебната година 
Психолог,  
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор  
Директор, 
Наставници 

Брошура; веб страна; 
родителски средби; состаноци; 
работилници. 
Индивидуална / Групна 

Брошура; веб 
страна; 
Извештаи 
Записници од 
реализирани 
активности 

- развивање на 
вештини на 
родителите за 
поттикнување на 
развојот и учењето кај 
своите деца 

- идентификување на 
потребите на родителите за 
едукација поврзана со нивната 
родителска улога; 
- организирање на едукативни 
средби и/или работилници со 
родители: - мотивација за 
учење иразвивање свест за 
значењето на учењето и – 
подобрување на дисциплината 

Во текот на 
учебната година 

Психолог, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Наставници  

Разговори;  
Работилници;  
Состаноци. 
Индивидуална / Групна 

 
Записници од 
реализирани 
активности 
Извештај од 
спроведена 
активност 
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- промовирање 
доверба и разбирање 
за градење на 
партнерства со 
семејствата;  
- мотивирање на 
родителите да се 
вклучат во 
активностите на 
училиштето; 
- развивање 
ефективна соработка 
со семејствата 

- планирање и овозможување 
вклучување на родители во 
одделни сегменти од воспитно-
образовниот процес 
(здравствена заштита, 
професионална ориентација, 
јавна и културна дејност, 
еколошки активности, 
меѓуетника интеграција.). 
 
 

Во текот на 
учебната  
година. 

Психолог, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор  
Директор  

Годишна програма за работа; 
Акциски планови; 
Покани; Соопштенија;  
Индивидуална / Групна 

Годишна програма 
за работа; 
Извештаи 
 

 
4. СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА 

 ЦЕЛИ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИ
ЦИ 

ИНДИКАТОРИ / ДОКАЗИ /  
ФОРМИ / МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ / 
ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 

4
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- промовирање 
соработка со  
локалната заедница; 
 
 

- планирање, реализирање и 
следење на активности меѓу 
училиштето и заедницата;  
- презентирање и 
промовирање на работата на 
училиштето; 
- информирање на  заедницата 
за потребите и постигањата на 
училиштето. 

Во текот на 
учебната година 

Директор, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитато
р 
 Психолог,  
Наставници 

Годишна програма; Посети; 
Реализација на наставни и 
воннаставни активности; 
Веб страна; Преписки; 
Информации.  
Индивидуална / Групна 

Записници од 
реализирани 
активности 
Извештаи 

- успешна 
реализација на 
воннаставните 
активности 

- учество во организацијата и 
реализацијата на превентивни, 
хуманитарни и културни 
активности на локалната 
заедница 

Во текот на 
учебната година 

Директор, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитато
р, 
Психолог,  
Наставници 
Општина,  

Годишна програма; Приредби; 
Манифестации; Настани; 
Индивидуална / Групна 

Записници од 
реализирани 
активности  
Педагошка 
евиденција и 
документација 
Извештаи 

- рефлектирање на 
вредносите и 
културите во 
заедницата во сите 
аспекти на работата 
на училиштето 

- насоки за реализирање и 
следење на активности кои 
промовираат интеркултурно  
образование. 

Во текот на 
учебната година 

Директор, 
Наставници 

Насоки за планирање; Акциски 
планови; 
 Следење на активностите; 
Индивидуална / Групна 

Извештаи 
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професионализација 
на сопствената 
работа 

- идентификување релевантни 
институции за соработка во 
одделни подрачја; 
- консултирање институции при 
работата со одредена група 
ученици, наставници, родители 
и за сопствената работа;  
- запознавање и упатување на 
учениците, наставниците и 
родителите во соодветни 
институциите за решавање на 
одреден проблем. 

Во текот на 
учебната година 

Стручни 
соработници 

Разговори; 
 Барања; 
 Упатување; 
 Преписки; 
 Препораки; 
 Мислења;  
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Професионално 
досие 
Извештаи 

- доверба и почит во 
градење на 
партнерства со 
училиштата 

- соработка со училиштата од 
реонот и пошироко (Страшо 
Пинџур,Миладиновци) 

Во текот на 
учебната година 

Директор, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитато
р, 
Психолог,  
Наставници 

Партнерства; Соработка; 
Заеднички активности; 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Извештај 

- поддршка во 
работата  

- соработка со институции во 
рамките на Министерството за 
образование и наука: БРО, 
ДИЦ, ДПИ  

Во текот на 
учебната година 

Стручни 
соработници 

Преписки; Барања; Разговори; 
Закони; Правилници; Насоки за 
работа; Апликации; 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Дописи ; 
Преписки; 
Барања; 

 

 
5. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА 

 ЦЕЛИ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦ
И 

ИНДИКАТОРИ / ДОКАЗИ /  
ФОРМИ / МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ / 
ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 

5
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- унапредување за 
сопствената пракса; 

- внесување иновации во 
сопствената работа проценка 
на нивната ефективност; 

Во текот на 
учебната година 

Стручни 
соработници  

Записници, 
 Извештаи 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Записници од 
реализирани 
активности, 
Извештаи 

- идентификување 
на потребите за 
личен 
професионален 
развој; 

- планирање, водење 
евиденција и докази за 
сопствениот професионален 
развој; 

Во текот на 
учебната година 

 Компетенции и стандарди за 
педагог; Саморефлексија на 
сопствената работа; Личен 
план за професионален развој; 
Сертификати, Посетени и 
реализирани обуки; 
 Досие на педагогот. 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Записници од 
реализирани 
активности 
Извештаи 
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- подобрување на 
сопствената пракса; 

- учество во различни форми 
на стручно усовршување во и 
надвор од училиштето;  
- следење стручна литература 
и информации од значење за 
образованието и 
воспитувањето; 

Во текот на 
учебната година 

Обучувачи, 
фондации. 

Обуки;  
Дисеминации;  
Стручни книги и списанија; 
Релевантни веб извори; 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Стручни книги и 
списанија 

Личен план за 
професионален 

развој 

- подобрување на 
соработата со 
другите стручни 
соработници 

- учество во различни 
активности на 
професионалните здруженија, 
социјални мрежи и форуми 

Во текот на 
учебната година 

Стручни 
соработници 

Средби;  
Преписки; 
 Разговори; 
 Социјални мрежи, 
 Форуми;  
Веб страни. 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

 
Записници од 
реализирани 
активности 
Извештаи 
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- промовирање на 
професионални и  
колегијални односи 

- учество во работата на тимот 
за професионален развој во 
училиштето; 
 

Во текот на 
учебната година 

Наставници Програма за професионален 
развој; Работилници; 
 Обуки; 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Извештај 
Личен план за 
професионален 
развој 

- мотивирање на 
наставниците за 
професионално 
усовршување и 
создавање 
поттикнувачка 
средина во која сите 
учат 

- информирање и 
дисеминација на стекнати 
знаења и вештини од 
посетувани обуки; 
- помош на стручните активи 
во подготовка и реализација на 
одделни содржини од нивната 
работа; 
- споделување  стручни 
материјали  со наставниците; 
- упатување на наставниците 
за користење различни 
ресурси  за осовременување 
на наставниот процес; 

Во текот на 
учебната  
година. 

Наставници Состаноци; 
Обуки; 
Работилници;  
Стручни материјали; Насоки; 
Препораки. 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Извештај 
Личен план за 
професионален 
развој 

- унапредување на 
професионалниот 
развој на 
наставниците во 
училиштето 

- подготвување инструменти, 
прибирање податоци и 
анализа на потребите за 
професионален развој на 
наставниците; 
- предлагање теми за обука во 
училиштето; 

08. – 09. 2020 Стручни 
соработници 

Прашалници; 
Програма за професионален 
развој;  
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Прашалници; 
Програма за 
професионален 
развој;  
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- успешна 
реализација на 
интерното стручно 
усовршување на 
наставниците 

- едукација на воспитно-
образовниот кадар. 

Во текот на 
учебната година 

Психолог, 
Стручни 
соработници 
Наставници 

Предавања; 
 Работилници; 
 Состаноци; 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Извештаи од 
работилници 

- следење на 
професионалниот 
развој на 
наставниците 

- водење документација за 
професионалниот развој на 
наставниците: наставничко 
досие; педагошки картон; 
- учество во процесот на 
сертификација на 
наставниците за работа во 
одделни програми/ проекти. 

Во текот на 
учебната  
година. 

Директор Досие на наставникот; 
Педагошки картон; Материјал 
за сертификација; 
 Следење на часови; 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Досие на 
наставникот; 
Педагошки 
картон; 

 
6. АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

 ЦЕЛИ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦ
И 

ИНДИКАТОРИ / ДОКАЗИ /  
ФОРМИ / МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ / 
ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 

6
.1

 А
Н

А
Л

И
З

А
 И

 П
Р

О
Ц

Е
Н

К
А

 Н
А

 

В
О

С
П

И
Т

Н
О

-О
Б

Р
А

З
О

В
Н

А
Т

А
 Р

А
Б

О
Т

А
 

- воспоставување 
систем за редовни 
анализи на 
одделни воспитно-
образовни 
прашања во 
училиштето; 

- изработка на инструменти за 
прибирање на податоци 
- анализа и извештаи за 
состојбите во различни 
области од воспитно-
образовната работа; 

Во текот на 
учебната  
година. 

Директор, 
Психолог, 
 Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
 Наставници 

Протоколи; 
 Евидентни листи;  
Обрасци; 
Прегледи,;  
Анализи (споредбени, 
трендови); 
Извештаи за успехот, 
поведението, редовноста, 
опфатот  и напредувањето на 
учениците. 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Обрасци; 
Анализи 
(споредбени, 
трендови); 
Извештаи за 
успехот, 
поведението, 
редовноста, 
опфатот  и 
напредувањето на 
учениците. 

- унапредување 
воспитно-
образовниот 
процес. 

- споделување/презентирање 
на добиените информации од 
проценката и анализата со/на 
вработените, родителите, 
заедницата, стручните органи 
и тела, надлежните 
институции. 

Во текот на 
учебната година 

Директор, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Психолог,  
Наставници 

Состаноци; Известувања; 
Брошура; Веб страна. 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Записници од 
состаноци 
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 - унапредување на 
воспитно-
образовната 
работа базирана на 
истражувања и 
факти; 

- идентификување проблеми 
за чие решавање се потребни 
податоци добиени со 
истражување;  
- анализа и интерпретација на 
податоци од спроведени 
истражувања 
- давање предлози и сугестии 
за подобрување на праксата 
врз основа на сознанијата од 
истражувањата 

Во текот на 
учебната година 

Директор, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Психолог,  
Наставници 

Прашалници;  
Разговори;  
Следење;  
Анализа; 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Анализи  
Извештаи 
Самоевалуација 

 
7. УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА 

 ЦЕЛИ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИ
ЦИ 

ИНДИКАТОРИ / ДОКАЗИ /  
ФОРМИ / МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ / 
ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 
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- унапредување на 
воспитно-
образовниот процес 

- иницијативи за 
осовременување на воспитно-
образовната работа; 
- учество во изработката на 
Годишна програма за работа 
на училиштето; 

Во текот на 
учебната година 

Директор Приоритетни задачи; Годишна 
програма; 
 Акциски планови; 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Годишна 
програма; 
Дневник за работа 
на педагогот; 

- систематичност и 
одговорност во 
работењето на 
училиштето 

- учество во организацијата на 
работата во училиштето 

Во текот на 
учебната година 

Директор, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитато
р, 
Психолог,  
Наставници 

Распоред; Календар; 
Распределба на учениците; 
Планирање и програмирање 
на воспитно – образовната 
работа; протоколи, 
формулари, соопштенија, 
службени покани, дописи, 
евиденциони листи. 
Индивидуална / Групна 
Разговор  

Годишна 
програма за 
работа на 
училиштето 
Дневник за работа 
на педагогот; 

- придонес во 
работата на 
стручните органи и 
тела 

- учество во работата на 
стручните органи и тела во 
училиштето 

Во текот на 
учебната година 

Директор, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитато
р, 
Психолог,  
Наставници 

Одделенски и наставнички 
совет; Стручни активи; Совет 
на родители; Тимови за 
поддршка; Проектни тимови. 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Записници од 
реализирани 
состаноци 
  
Извештаи 
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- организираност и 
прегледност во 
работата 

- водење евиденција за 
работата со  учениците и 
родителите; 

Во текот на 
учебната година 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитато
р, 
Психолог,   

Евиденција на советодавни 
разговори; Дневник за работа 
на педагогот; Досиеа на 
ученици; 

Евиденција на 
советодавни 
разговори; 
Дневник за работа 
на педагогот; 
Досиеа на 
ученици 

- увид во 
регуларноста и 
квалитетот на 
водењето на 
педагошката 
евиденција и 
документација 

- следење на начинот на 
водење на педагошката 
евиденција и документација и 
предалагање мерки за 
подобрување 

Во текот на 
учебната година 

Директор, 
Психолог, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитато
р 

Листи за следење на 
планирањата; Насоки и 
упатства за подобрување; 

Извештаи од 
преглед на 
педагошка 
документација и 
евиденција 

- подобрување на 
воспитно – 
образовната работа 
во училиштето 

- следење на наставните и 
воннаставните активности, 
анализа на сознанијата и 
предлагање мерки релевантни 
за целото училиште 

Во текот на 
учебната година 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитато
р, 
Психолог,   

Протоколи и инструменти за 
следење; Стратегии за 
подобрување на воспитно – 
образовната работа; 

Протоколи и 
инструменти за 
следење; 
Формулари 
Самоевалуација 

- снабдување на 
базата податоци за 
потребите на МОН 
електронскиот 
дневник. 

- Внесување податоци во ХРМ 
и ЕМИС 

Во текот на 
учебната година 

Директор 
Наставник 

Електронски апликации Извештаи 
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- поттикнува 
соработка меѓу сите 
чинители во 
училиштето за 
создавање 
безбедина средина 
и позитивна клима; 

- учество во активностите за 
превенција на насилството во 
училиштето 

Во текот на 
учебната година 

Психолог, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитато
р  
Наставници 

Процедура;  
Превентивни и интервентни 
активности; 
 Работилници;  
Плакати; 

Извештаи 

- создавање клима 
на прифаќање на 
различностите, 
толеранција и 
ненасилно 
однесување 

- превенирање на случаи на 
дискриминација во 
училиштето; 
- идентификување на случаите 
на дискриминација и 
нерамноправ-ност во 
училиштето и преземање 
соодветни мерки; 
- сензибилизирање на 
наставниците и учениците за 
родова еднаквост. 

Во текот на 
учебната година 

Психолог, 
наставници 

Системски мерки; Превентива; 
Советодавна работа; 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Извештаи 
Записници од 
реализирани 
активности 
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- подобрување на 
безбедноста на 
учениците во 
училиштето 

- идентификување на можните 
закани по безбедноста кои се 
специфични за училиштето и 
за конкретната популација во 
училиштето; 
- предлагање мерки за 
отстранување на можните 
закани по безбедноста на 
учениците  
- соодветна советодавна 
помош на учениците во 
ситуации на закани или 
загрозување на здравјето или 
безбедноста 

Во текот на 
учебната година 

Психолог, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитато
р  
Директор, 
Наставници 

Системски мерки; Превентива; 
 Советодавна работа; 
Индивидуална / Групна 
Разговор 

Записници од 
реализирани 
активности 
Извештаи 

- поттикнување на 
чувството на 
одговорност и 
демократско учество 
на учениците во 
животот на 
училиштето  

- планирање и организирање 
активности за демократско 
учество на учениците во 
животот на училиштето; 
- организирање и учество во 
работата на ученичката 
заедница; 
- огранизирање дебати, 
дискусии со учениците; 
- помагање на учениците во 
процесите на информирање, 
формирање и искажување 
мислење, донесување одлука 
и преземање соодветна акција, 
за нив релевантни прашања од 
животот во училиштето што се 
од нивен интерес. 

Во текот на 
учебната  година. 

Психолог, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитато
р, 
Наставници 

Заедница на ученици; 
Програма за работа на 
заедницата на ученици; 
Дебати; Дискусии; Разговор 
Индивидуална / Групна 
 

Записници од 
реализирани 
активности 
Извештаи 
Програми 
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ПРИЛОГ 3: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГ 
 
Примарна цел во работата на училишниот психолог е грижа за менталното здравје на учениците што се остварува преку следењето и 
поттикнувањето на когнитивниот, емоционалниот и социјалниот развој на учениците. Програмата за работа на училишниот психолог 
содржински се вклопува и е составен дел на програмата за работа на училиштето. 
Годишната програма за работа на психологот е изработена врз основа на: 

▪ Законот за основно образование; 
▪ Поставките дадени во “Основните професионални компетенции по подрачја на стручниот соработник во основните и средните 

училишта “; 
▪ Годишниот извештај за работата на училиштето во 2019/20; 
▪ Годишната програма за работа на училиштето во 2020/21 година и 
▪ “Инструментот за вреднување на постигањата на стручниот соработник во основното образование. 

 
Подрачје 1: Работа со ученици 

 активности цели реализација соработници индикатори/докази/ 
форми/методи 

следење/повратна 
информација 
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Индивидуална работа 
со ученици 
(он-лајн) 

Оспособување на 
учениците за 
совладување на 
техниките за учење. 
Зголемување на 
вниманието и 
подобрување на 
концентрацијата. 
Подобрување на 
емоционалниот 
развој  

Во текот на 
годината 

Наставници 
Родители 
Инклузивен тим 

Евиденција на психологот.  
Групна/индивидуална. 
Разговор/тестови. 

Извештај од спроведена 
активност.  

Наоди од психолошки 
тестови 

Идентификување на 
когнитивни способности 
на учениците со 
употреба на 
психометриски 
инструменти – тестови 

Идентификување на 
надарени ученици, 
ученици со пречки 
во развојот и 
ученици со 
потешкотии во 
учењето 

Во текот на 
годината 

Наставници 
Родители 
Инклузивен тим 

Евиденција на психологот.  
Групна/индивидуална. 
Разговор/тестови. 

Извештај од спроведена 
активност.  
Наоди од психолошки 
тестови 

Проучување на 
мотивацијата за учење  
(он-лајн) 

Идентификување на 
мотивацијата  

Ноември  Наставници 
Родители 

Евиденција на психологот.  
Групна/индивидуална. 
Разговор/тестови. 

Извештај од спроведена 
активност.  
Наоди од психолошки 
тестови 
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Следење и откривање 
на талентирани и 
надарени ученици 

Зајакнување на 
децата за 
унапредување со 
бијхевиорални, 
емоционални и 

Во текот на 
годината 

Наставници 
Родители 

Евиденција на психологот.  
Групна/индивидуална. 
Разговор/тестови. 

Извештај од спроведена 
активност.  
Наоди од психолошки 
тестови 
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социјални вештини 

Следење и откривање 
проблеми кај групи 
ученици 

Да научат да се 
однесуваат во 
справување на 
проблемите 

Во текот на 
годината 

Наставници 
Родители 

Евиденција на психологот.  
Групна/индивидуална. 
Разговор. 

Извештај од спроведена 
активност 
 

Проучување на 
социјалната клима во 
паралелката 

Да научат да се 
однесуваат во 
справување на 
проблемите 

Во текот на 
годината 

Наставници 
Родители 

Евиденција на психологот.  
Групна/индивидуална. 
Разговор. 
Социометриска постапка 

Извештај од спроведена 
активност 
 

Следење на учениците 
со пречки во развојот 

Унапредување на 
менталното здравје 
на учениците 

Во текот на 
годината 

Наставници 
Родители 
Инклузивен тим 

Евиденција на психологот.  
Групна/индивидуална. 
Разговор/тестови. 

Извештај од спроведена 
активност.  
Наоди од психолошки 
тестови 

Следење и работа со 
ученици од 
дисфункционални 
семејства 

Унапредување на 
емоционалното 
здравје на 
учениците 

Во текот на 
годината 

Наставници 
Родители 

Евиденција на психологот.  
Групна/индивидуална. 
Разговор. 

Извештај од спроведена 
активност  
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Прашалник за проценка 
на професионлната 
ориентација кај 
учениците од IX 
одделение 
(он-лајн) 

Да се добијат 
сознанија за 
афинитетите на 
учениците за средно 
стручно или 
гимназиско 
образование 

Јануари Психолог Евиденција на психологот 
Групна/индивидуалнаРазгов
ор/тестови. 

Извештај од спроведена 
активност 
 

Испитување на општи и 
специфични 
способности на 
учениците од IΧ 
одделение 

Самопроценка на 
сопствените 
способности 

Февруари - март Психолог Евиденција на психологот.  
Групна/индивидуалнаРазгов
ор/тестови. 

Извештај од спроведена 
активност 
Анализа од спроведени 
прашалници 

Испитување  на  
интересите и 
афинитетите на 
учениците од IΧ 
одделение 

Самопроценка на 
сопствените 
интереси 

Февруари - март Психолог Евиденција на психологот.  
Групна/индивидуалнаРазгов
ор/тестови. 

Извештај од спроведена 
активност  
Анализа од спроведени 
прашалници 

Мерење на 
интелигенција   

Проценка на 
когнитивни 
способности 

Февруари - март Психолог Евиденција на психологот.  
Групна/индивидуалнаРазгов
ор/тестови. 

Извештај од спроведена 
активност  
Анализа од спроведени 
тестови 
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Организирање 
индивидуални и групни 
разговори со ученици и 
родители. 
(он-лајн) 

Помош и 
насочување на 
учениците кон идно 
занимање и 
професионално 
советување 

Март-Јуни Ученици 
Родители 

Евиденција на психологот.  
Групна/индивидуална.  
 

Извештај од спроведена 
активност  
Анализа од спроведени 
прашалници/тестови 

Презентирање 
пропаганден материјал 
од средните училишта, 
организирање средби со 
преставници на 
приватни и државни 
средни училишта. 
Организирање посети 
на средни училишта со 
учениците од IΧ 
одделение 

Информирање за 
капацитетите на 
средните училишта 
и начинот на 
пресметување 
бодови по бараните 
критериуми 

Во текот на 
второто 
полугодие 

Приватни и 
државни средни 
училишта 

Брошури, флаери, 
презентации, постери 

Информирање за мрежа 
на средни училишта, 
услови и критериуми 
Список од средни 
училишта 

Водење евиденција и 
документација со 
анализа за избор на 
средни училишта 

Да се опфатат сите 
ученици во средно 
задолжително 
образование 

Во текот на 
второто 
полугодие 

Психолог Обработка на податоци Евиденција за избор на 
средни училишта 

Индивидуална работа 
со ученици. 
(он-лајн) 

Помош и 
насочување на 
учениците кон идно 
занимање и 
професионално 
советување 

Март-Јуни Ученици 
 

Евиденција на психологот  
Индивидуална 
Разговор/тестови 
Рефлексија и 
самооценување 

Извештај од спроведена 
активност  
Анализа од спроведени 
прашалници/тестови 

Известување за опфат и 
упис во средни 
училишта до надлежни 
институции 

Контактирање и 
дописи од средните 
училиштата 

Септември МОН, ДПИ Дописи Информација за 
запишани ученици во 
средни училишта 
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Подрачје 2: Работа со наставници 

 

активности цели реализација соработници индикатори/докази/ 
форми/методи 

следење/повратна 
информација 
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а
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Помош во 
изготвување и 
поврзување на 
елементите на 
тематско процесно 
планирање преку 
индивидуална 
соработка. 

Давење стручна 
поддршка во 
планирањето на 
наставата 

Август Наставници 
Директор  
Педагог  

Наставен план и програма 
 

Годишни програми 
Извештај од спроведена 
активност 

Увид и анализа на 
Годишните и 
тематски 
планирања,  
консултации со 
наставници 

Давење стручна 
поддршка во 
планирањето на 
наставата 

Август Наставници 
Директор  
Педагог  

Наставен план и програма 
Образец за вреднување на 
планирањата 

Годишни и темастско 
процесни ппланирања 
Извештај од спроведена 
активност 
 

Учество за избор 
на соодветни 
методи и за 
изработување и 
користење 
инструменти за 
оценување на 
постигањата на 
учениците  

Давање на стручна 
помош за 
воведување на 
наставни форми и 
инструменти за 
оценување. 

Во текот на 
годината  

Наставници  
Директор 
Педагог  

Критериуми за оценување на 
постигањата на учениците 

Извештај од спроведена 
активност 

Учество и помош 
во изработка на 
тестови на знаење 

Давење насоки за 
подобрување на 
тестовите врз 
основа на 
психометриска 
анализа. 
Индивидуално или 
групно 

Во текот на 
годината 

Наставници Изготвување на тестови Извештај од спроведена 
активност 
Психометриска анализа 

Учество и помош 
во изработка на 
проектни 
активности 

Афирмирање на 
училиштето 

Во текот на 
годината 

Тим за 
промоција на 
училиштето  

Активности поврзани со 
проектот  

Извештај од спроведена 
активност 
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2
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у
ч

е
н

и
ц

и
т
е
 Соработка со 

наставниците кои 
имаат надарени, 
талентирани и 
креативни ученици 

Советување и 
заедно со 
наставникот се 
осмислуваат начини 
за поттикнување на 
ваквите ученици 

Во текот на 
годината 

Наставници Програма за работа со 
надрени, талентирани и 
креативни ученици. 
Евиденција на психологот.  
Индивидуална. 
Разговор/тестови. 

Извештај од спроведена 
активност  
Наоди од психолошки 
тестови 

 
Подрачје 3: Работа со родители 

 

активности цели реализација соработници индикатори/докази/ 
форми/методи 

следење/повратна 
информација 

3
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т
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Советување со 
родители за 
превземање 
одговорност за 
подобрување на 
постигањата на 
учениците и 
формирање 
просоцијално 
однесување кај 
учениците. 
(он-лајн) 

Помош во 
надминување на 
проблеми од 
различен карактер 
во насока на 
подобрување на 
успехот и 
однесувањето во 
училиштето 

Во текот на 
годината 

Родители 
 

Евиденција на 
психологот 
Индивидуална 
Разговори  
Консултации 
Советување  
Акции 

Евиденција за 
работа на 
психологот 
Записници од 
реализирани 
активности 

Советување со 
родители на деца со 
посебни образовни 
потреби. 
(он-лајн) 

Советувања и 
консултации со 
родители на 
учениците со 
посебни образовни 
потреби 

Во текот на 
годината 

Родители 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
 

Евиденција на 
психологот 
Индивидуална 
Разговори  
Консултации 
Советување  
Акции 

Евиденција за 
работа на 
психологот 
Записници од 
реализирани 
активности 
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Соработка со Советот 
на родители за 
превзимање 
превентивни мерки за 
спречување на 
негативното влијание на 
средината врз младите 

Да се формира 
поддршка со 
поактивно учество 
на родителите во 
училишниот живот 

Во текот на 
годината 

Родители 
 

Евиденција на 
психологот 
Акции 
Проекти 

Евиденција за 
работа на 
психологот 
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Подрачје 4: Соработка со заедницата 

 

активности цели реализација соработници индикатори/докази/ 
форми/методи 

следење/повратна 
информација 

4
.1

. 
С

о
р

а
б

о
т
к
а
 с

о
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о
к
а
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т
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а
е

д
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Учество на работа на 
секција на психолози 

Размена на искуства Во текот на 
годината 

Секција на 
психолози 

Соработка 
Индивидуална 
Консултации 
Разговори  
заеднички 
активности 
Размена на искуства 

Евиденција за 
работа на 
психологот 
Извештаи од 
активности 

Соработка со БРО, 
МОН, Сектор за 
образование на Гази 
Баба 

Соработка со 
стручни 
институции за 
унапредување на 
сопствена работа и 
работа на 
училиштето 

Во текот на 
годината 

Директор 
Советници 
Сектори  

Соработка со стручни 
институции 
Извештаи 
Посети и заеднички 
активности 

Евиденција за 
работа на 
психологот 
Извештаи од 
активности 

Соработка со ЗМЗ, 
Стручно тело за 
функционална 
проценка, МЦСГ, МВР 

Соработка со 
стручни 
инстсиуции за 
унапредување на 
адаптација, 
ментален 
развој, напредок во 
учење и 
социјализација 
на учениците 

Во текот на 
годината 

Директор 
Родители 
Педагог 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Стручни лица 

Соработка со стручни 
институции 
Консултации 
Извештаи 

Евиденција за 
работа на 
психологот, 
Извештаи од 
активности 

Соработка со средни 
училишта и факултети, 
медиуми 

Соработка со 
стручни 
институции за 
унапредување на 
сопствена работа и 
работа на 
училиштето 

Во текот на 
годината 

Директор 
Педагог 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Стручни лица 

Соработка  
Извештаи 
Посети и заеднички 
активности 

Евиденција за 
работа на 
психологот, 
Извештаи од 
активности 

Соработка со 
невладини организации 

Личен и 
професионален 
развој 

Во текот на 
годината 

Директор 
Педагог 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Стручни лица 

Соработка со невладини 
организации 
Индивидуална 
Консултации 
Разговори  
Извештаи 
Посети и заеднички 
активности 

Евиденција за 
работа на 
психологот 
Извештаи од 
активности 
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Подрачје 5: Професионален развој и професионална соработка 

 

активности цели реализација соработници индикатори/докази/ 
форми/методи 

следење/повратна 
информација 

5
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Планирање на 
професионалниот 
развој на наставниците 

Унапредување на 
знаењето 

Во текот на 
годината 

Стручни 
соработници 
Наставници 
Директор 

Скала за самопроценка 
на компетенции 

Личен план за професионален 
развој 

 

Подрачје 6: Аналитичко-истражувачка работа 

 

активности цели реализација соработници индикатори/докази/ 
форми/методи 

следење/повратна 
информација 
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Спроведување на 
анкетен лист-скалер за 
надарени ученици. 
(он-лајн) 

Добивања сознанија 
врз основ на кои ќе 
се темелат 
стратегиите и 
активностите за 
подобрување на 
работата во 
училиштето 

Септември Наставници Анкетен лист  Анализа и извештај од 
спроведен активност 

 

Подрачје 7: Училишна структура, организација и клима 

 

активности цели реализација соработници индикатори/докази/ 
форми/методи 

следење/повратна 
информација 
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Следење на 
педагошка 
евиденција и 
документација, 
консултации со 
наставници 

Подобрување на 
анализата и 
евалуацијата на 
планирањата во 
училиштето 

Во текот на 
годината 

Стручни 
соработници 
Наставници 
Директор 

Дневник/електронски 
дневник 

Извештај од спроведена 
активност 
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Анализа на 
реализација на 
Годишната 
програма 

Подобрување на 
работата на 
училиштето 

Во текот на 
годината 

Стручни 
соработници 
Наставници 
Директор 

Увиди 
Анализи 
Дискусии 
Извештаи 
Разговори 
Седници на 
Наставнички совет 
Предлози 

Полугодишен и Годишен 
извештај. 
Записници од 
Наставнички совет 

Учество во 
изготвување на 
развојна програма 

Подобрување на 
работата на 
училиштето 

Во текот на 
годината 

Тим за развој на 
училиштето 

Увиди 
Анализи 
Дискусии 
Извештаи 
Разговори 
Седници на 
Наставнички совет 
Предлози 

Самоевалуација на 
училиштето/препораки 
изведени од слабите старни  

Посета на 
наставни часови и 
советодавна 
работа со 
наставниците во 
реализација на 
развојните 
наставни цели 

Давење стручна 
помош во 
подготовката и 
реализацијата на 
интерактивната 
настава 

Во текот на 
годината 

Наставници 
Директор 
Педагог  

Образец за следење на 
наставен час  

Извештај од спроведена 
активност 
Дневни планирања 
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 Изготвување 

брошура/постер за 
правилна 
социјална 
инклузија на 
ученици со 
посебни образовни 
потреби и 
меѓуврсничка 
поддршка 
(он-лајн)  

Дебата за социјална 
инклузија и 
меѓуврсничка 
поддршка 

Во прво полугодие Училишен 
инлузивен тим 
T им за поддршка 
на работата на 
ученичката 
заеднкица, 
ученички 
парламент 

Дебата 
Разговори 
Размена на мислење и 
ставови 

Изработка на постер и 
брошура 
Извештај од спроведена 
активност 
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ПРИЛОГ 4: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СПЕЦИЈАЛЕН ЕДУКАТОР И РЕХАБИЛИТАТОР 
 

Работата на училишниот специјален едукатор и рехабилитатор е грижата за ученици со посебни образовни потреби, нивно детектирање и 
проценување на нивните специфични потреби. Специјалниот едукатор и рехабилитатор  заедно со инклузивниот тим ги следи нивните 
постигања во учењето согласно индивидуално поставените цели во индивидуалниот образовен план (ИОП) и учествува во креирањето 
инклузивна култура, инклузивна политика и практика во училиштето.  

Програмата за работа на училишниот специјален едукатор и рехабилитатор  содржински се вклопува и е составен дел на програмата за 
работа на училиштето. 

 
Подрачје 1: Работа со ученици 

 активности цели реализација соработници индикатори/докази/ 
форми/методи 

следење/повратна 
информација 

1
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. 
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а

 н
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Користење различни 
методи и инструменти 
за испитување на 
подготвеноста за 
вклучување на 
учениците во 
соодветното ниво на 
образование. 

Подобрување на 
квалитетот на живот 
на децата- ученици 
со потешкотии и 
потикнување на 
развој на сите деца 

Септември и во 
текот на цела 
учебна година 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Психолог 
Педагог 
Наставници 
Родители 
 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Евидентни листови Извештаи  

Извештај од 
реализираната активност 
Наод и мислење од 
потребната установа 

Подготвување 
документи 
(наставни 
планови,процедури, 
насоки, препораки) за 
идентификување на 
образовните потреби на 
учениците и за 
обезбедување 
соодветна поддршка. 

Поседување знаења 
за соодветни 
техники и стратегии 
за проценка на 
образовните 
потреби на ученици 
со посебни 
образовни потреби 
и прилагодување на 
методите на работа, 
наставните средства 
и помагала и 
дидактичкиот 
материјал 

Август, 
Септември 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Психолог 
Педагог 
Наставници 
Родители 
Инклузивен тим 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Евидентни листови Извештаи 
Педагошка евиденција 

Извештај од 
реализираната активност 
Наод и мислење од 
потребната установа 

Информирање на 
родителите, 
наставниците и 
учениците за посебните 
образовни потреби и 
давање соодветни 
препораки, како и 
индивидуална 
поддршка. 

Давање соодветна 
поддршка и 
запознавање со 
учениците со 
посебни образовни 
потреби. 
Запознавање со 
индивидуалните 
разлики помеѓу 

Во текот на 
учебната година 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Наставници 
Родители 
 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Разговор 

Извештај од 
реализираната активност 
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(он-лајн) децата и начинот 
како некои семејства 
работаат со своите 
деца кои имаат 
посебни потреби. 

Користење асистивна 
технологија во работата 
со учениците и нејзино 
вклучување во ИОП. 

Поголема 
пристапност до 
редовната 
училишна програма, 
за напредок на 
учениците со 
посебни образовни 
потреби како и 
вклучување на 
асистивната 
технологија во ИОП. 

Во текот на 
учебната година 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Инклузивен тим 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Евидентни листови Извештаи 
Педагошка документација 

Извештај од 
реализираната активност 

1
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Користење различни 
видови стратегии и 
приоди во 
индивидуалната и 
групната комуникација 
со учениците. 
(он-лајн) 

Воочување на 
разликите во 
доживувањето на 
учениците како 
ресурси на кои им 
треба поддршка во 
учењето. 
Ораганизирање 
дефектолошка 
поддршка 

Во текот на 
учебната година 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Инклузивен тим 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Евидентни листови Извештаи 
 

Извештај од 
реализираната активност 

Следење на постигања 
на учениците во 
учењето согласно 
поставените цели во 
индивидуалниот 
образовен план и 
учествување во 
ревизија на истиот 
доколку има потреба 

Учествување/вршењ
е ревизија на ИОП 
Утврдување на 
потреба од 
дополнителни 
сервиси за 
поддршка 

Септември и  во 
текот на 
учебната година 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Психолог 
Педагог 
Инклузивен тим 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Евидентни листови Извештаи 
ИОП 

Извештај од 
реализираната активност 
Наод и мислење од 
потребната установа 

Информирање на 
учениците со посебни 
образовни потреби за 
воннаставните 
активности во 
училиштето 

Дефинирање на 
индивидуалните 
можности на децата 
и специфичните 
потреби на учење на 
одделни деца.  

Септемрви, 
Јануари 

Наставници 
Инклузивен тим 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
ИОП 

Извештај од 
реализираната активност 
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Организирање 
индивидуални и групни 
разговори со ученици и 
родители. 
(он-лајн) 

Запознавање на 
специфичните 
карактеристики на 
учениците со 
посебни образовни 
потреби и лепезата 
на адекватни 
занимања за 
учениците со ПОП. 

Во текот на 
второ полугодие 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Психолог 
Наставници 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 

Извештај од 
реализираната активност 
 

Водење евиденција и 
документација со 
анализа за избор на 
средни училишта. 
 

Давање поддршка 
при соодветен избор 
на занимања 

Во текот на 
второ полугодие 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Психолог 
Наставници 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 

Извештај од 
реализираната активност 
 

Индивидуална работа 
со ученици со посебни 
образовни потреби.  
(он-лајн) 

Информирање на 
учениците со 
посебни образовни 
потреби за 
соодветните 
професии 

Во текот на 
второ полугодие 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Психолог 
 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Разговор 

Извештај од 
реализираната активност 
 

 
Подрачје 2: Работа со наставници 

 

активности цели реализација соработници индикатори/докази/ 
форми/методи 

следење/повратна 
информација 
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Следење на наставата 
и работата со ученици 
со ПОП и за различни 
аспекти кои се 
набљудувани давање 
повратна информација 
(писмена или усна) на 
наставниците. 

Познавање на 
соодветни начини за 
модификации и 
адаптации во 
наставата според 
ИОП. 

Во текот на 
годината 

Училишен 
инклузивен тим 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 
ИОП 

Извештај од 
реализираната активност 
ИОП на увид 

Правење увид во 
квалитетот на 
планирањата за 
настава и консултации 
со наставниците за 
подобрување на истите, 
со фокус на изработка 
на ИОП. 

Изготвување и 
избирање на 
методи, техники, 
средства за работа 
со учениците со 
ПОП според ИОП. 

Во текот на 
првото 
полугодие 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Училишен 
инклузивен тим 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
ИОП 

Извештај од 
реализираната активност 
ИОП на увид 
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Организирање и 
реализирање 
информативни средби 
за актуелни настани и 
иновации во наставата 
за учениците со ПОП. 

Вклучување на 
учениците со 
посебни образовни 
потреби во разни 
настани. 

Во текот на 
годината 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Родители 

Средби,  
Разговори,  
Размена на мислење и 
ставови 

Извештај од 
реализираните средби и 
настани 

Реализирање 
активности 
(работилници,презента
ции, примери на добра 
практика, индивидуални 
консултации со 
наставници) за 
создавање 
стимулативна средина 
за учење за учениците 
со ПОП. 

Давање насоки за 
неопходните 
промени во 
наставата, и нивна 
адаптација со цел 
ученикот 
максимално да 
учествува и 
постигнува. 

Во текот на 
годината 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Психолог 
Педагог 
Наставници 

Работилници,  
Разговори, Презентации, 
Индивидуални и групни 
консултации 

Извештај од 
работилниците и 
презентациите 
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Поддршка на 
наставникот за работа 
со ученици во 
зависност од видот и 
специфичните 
потешкотии на 
конкретен ученик. 

Давање стручна 
помош на 
наставниците за 
идентификување на 
специфилните 
потешкотии на 
учениците. 

Во текот на 
годината 

Стручни 
соработници 
Наставници 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 
ИОП 

Извештај од 
реализираната активност 

Запознавање на 
наставниците со 
различни начини на кои 
учат учениците со ПОП. 

Запознавање на 
карактеристиките на 
учениците со 
посебни образовни 
потреби. 

Во текот на прво 
полугодие 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор  
Наставници 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 

Извештај од 
реализираната активност 
 

Советување на 
наставниците за 
комуникација со 
одделна група ученици 
со ПОП. 

Јакнење на 
капацитетите на 
наставниците за 
препознавање и 
работа со учениците 
со ПОП. 

Во текот на 
годината 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор  
Наставници 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 

Извештај од советувањето 
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Подрачје 3: Работа со родители 

 

активности цели реализација соработници индикатори/докази/ 
форми/методи 

следење/повратна 
информација 

3
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Помагање на 
родителите да 
препознаат како 
кризната ситуација во 
семејството е поврзана 
со учењето и развојот 
на учениците и 
советување како да 
реагираат во одредени 
ситуации. 

Родителите со 
своите сознанија и 
податоци можат да  
придонесат во 
создавањето на 
услови за 
реализирање на 
инклузивната 

практика. 

Во текот на 
годината 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор  
Родители 

Средби,  
Разговори,  
Размена на мислење и 
ставови 

Извештај од 
реализираната активност 
 

Споделување на 
информациите за 
учењето и 
однесувањето на 
ученикот со ПОП на 
соодветен начин и 
споделување со 
родителите. 

Поддршка на 
родителите во 
работата со деца со 
посебни образовни 
потреби. 

Во текот на 
годината 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор  
Родители 
Наставници 

Средби,  
Разговори,  
Размена на мислење и 
ставови 

Извештај од 
реализираната активност 
 

Реализирање 
индивидуални и групни 
консултации за 
поддршката на 
родителите на 
учениците со ПОП  
(он-лајн) 

Користење различни 
методи за 
индивидуални и 
групни советувања 
за родителите на 
децата со посебни 
образовни потреби. 

Во текот на 
годината 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор  
Родители 
Наставници 

Средби,  
Разговори, 
Индивидуална 
Групна  
Размена на мислење и 
ставови 

Извештај од советувањето 
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Подрачје 4: Соработка со заедницата 

 

активности цели реализација соработници индикатори/докази/ 
форми/методи 

следење/повратна 
информација 

4
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Планирање, 
реализирање и 
следење на 
активностите меѓу 
училиштето и 
заедницата со кои се 
подобруваат 
постигањата на 
учениците. 

Зголемување на 
делотворното 
дејствување на 
училиштето во 
реализирањето на 
инклузивниот 
процес. 

Во текот на 
годината 

Директор 
Стручни 
соработници 
Наставници 
 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 
Брошура 

Извештај од 
реализираната активност 
 

Организирање и 
реализирање 
превентивни, 
хуманитарни и културни 
активности на 
локалната заедница. 

Организација и 
учество на разни 
активности 
организирани од 
локалната заедница 
како инклузивни 
методи на 
поучување. 

Во текот на 
годината 

Директор 
Стручни 
соработници 
Наставници 
Претставници од 
локалната заедница 
 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 
Брошура 

Извештај од 
реализираната активност 
 

Соработка со основните 
училишта од општина 
Гази Баба и пошироко 

Размена на 
сознанија и 
информации 
значајни за 
работата.   

Во текот на 
годината 

Директор 
Стручни 
соработници 
Наставници 
 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 

Евиденција од соработка 
со локалната заедница 

Учество во промоција и 
презентација на 
работата на 
училиштето, како и 
информирање на 
заедницата за 
потребите и 
постигањата на 
училиштето 

Успешно 
презентирање и 
промовирање на 
работата на 
училиштето  
Навремено и 
транспарентно 
информирање на 
заедницата за 
потребите и 
постигањата на 
училиштето. 

Во текот на 
годината 

Директор 
Стручни 
соработници 
Наставници 
Ученици 
Претставници од 
локалната заедница 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Брошура 
Огласни табли 
Флаери 
Веб-страница на училиштето 
 

Брошура 
Веб-страница на 
училиштето 
Извештаи 
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Подрачје 5: Професионален развој и професионална соработка 

 

активности цели реализација соработници индикатори/докази/ 
форми/методи 

следење/повратна 
информација 
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Планирање и 
евидентирање на 
сопствениот 
професионален развој. 
Внесување иновации во 
сопствената работа и 
вршење проценка на 
нивната ефективност. 

Познавање на 
основните 
професионални 
компетенции. 
Стекнување на нови 
знаења, искуства, 
преку посета на 
едукативни 
работилници, обуки, 
семинари, 
конференции. 

Во текот на 
годината 

Директор 
Стручни 
соработници 
 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 

Извештај од 
реализираната активност 
 

Соработка со колегите 
во професионалните 
здруженија, социјални 
мрежи и форуми. 

Поврзување на 
формите и 
содржините на 
професионалниот 
развој со 
потребните 
компетенции на 
наставниците 

Во текот на 
годината 

Директор 
Стручни 
соработници 
Наставници 
 

Средби,  
Разговори,  
Индивидуална 
Групна 
Размена на мислење и 
ставови 

Извештај од 
реализираната активност 
 

Упатување на 
наставниците да 
користат различни 
ресурси за 
осовременување на 
наставниот процес. 
Дисеминирање на 
стекнати знаења и 
вештини од посетувани 
обуки. 

Споделување на 
стекнатите искуства 
и знаења со 
наставниците во 
училиштето, преку 
едукативни 
презентации, обуки. 

Во текот на 
годината 

Директор 
Стручни 
соработници 
Наставници 
 

Средби,  
Разговори,  
Индивидуална 
Групна 
Размена на мислење и 
ставови 

Извештај од 
реализираната 
дисеминација и обука 
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Подрачје 6: Аналитичко - истражувачка работа 

 

активности цели реализација соработници индикатори/докази/ 
форми/методи 

следење/повратна 
информација 
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Анализа на 
постигањата на 
учениците при премин 
од одделенска во 
предметна настава. 

Увид во 
постигањата на 
учениците при 
премин од 
одделенска во 
предметна настава. 

Во текот на 
второ полугодие 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор  

 Психолог 
 Наставници 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 

Извештај од 
реализираната активност 
 

Увид и анализа во  
долгорочниот, 
среднорочниот и 
краткорочниот  ИОП 
како и изготвување на 
извештај од примената 
на ИОП-от. 

Зголемување на 
ефективноста на 
наставата, како и 
предлог за наредни 
активности. 

Во текот на 
годината 

Стручни 
соработници 
Наставници 
 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 

Евидентен лист за 
ревизија на ИОП-от 

Анализа по спроведена 
анкета за 
професионална 
информираност и 
ориентација на 
учениците од деветто 
одделение. 

Увид во 
професионална 
информираност и 
ориентација на 
учениците од 
деветто одделение. 

Мај Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор  

 Психолог 
 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 

Извештај од анализата 
професионална 
информираност и 
ориентација на учениците 

 

Подрачје 7: Училишна структура, организација и клима 

 

активности цели реализација соработници индикатори/докази/ 
форми/методи 

следење/повратна 
информација 
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Учество во изработката 
на Годишната програма 
за работа на 
училиштето. 

Надминување на 
забелешките од 
извештајот од 
спроведената 
самоевалуација на 
работата на 
училиштето и 
годишниот извештај 
за работата на 
училиштето. 

Август Специјален   
едукатор и  
рехабилитатор 
Директор 
Психолог 
Педагог 
Наставници 
 

Евиденција од годишниот 
извештај. 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 
Евидентни листови 
Извештаи 

Извештај од годишната 
програма 
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Планирање и 
програмирање на 
сопствената работа 

Изготвување на 
годишна програма. 

Август Специјален   
едукатор и  
рехабилитатор 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Евидентни листови 
Извештаи 

Извештај од годишната 
програма 
 

Учество во изготвување 
програма за работа  на 
училишниот инклузивен 
тим  во својство на 
координатор. 

Следење на начинот 
на водење 
евиденција и 
документација за 
учениците со 
посебни образовни 
потреби. 

Август Училишен 
инклузивен тим 

Евиденција од годишната 
програма 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 
Евидентни листови 
Извештаи 

Извештај од годишната 
програма на училишниот 
инклузивен тим 
 

Изготвување на 
развојни програми за 
корективно-
стимулативна работа со 
учениците кои имаат 
сензорни или психо-
физички пречки. 

Стимулирање на 
развојот на 
учениците, 
корекција и 
компензација на 
недостатоците 

Септември Специјален   
едукатор и  
рехабилитатор 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 
Евидентни листови 
Извештаи 

Извештај од 
реализираната активност 
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Следење на 
интерперсоналните 
односи (училишна 
клима) во училиштето. 

Подобрување на 
училишната клима 

Во текот на 
годината 

Специјален   
едукатор и  
рехабилитатор 
Директор 
Психолог 
Педагог 
Наставници 

Евиденција на специјалниот 
едукатор и рехабилитатор. 
Индивидуална 
Групна 
Извештаи 

Евидентни листи од 
разговори со ученици, 
наставници 

Учество во ученички 
заедници за побрзо и 
полесно прифаќање на 
учениците со пречки во 
развојот. 

Соодветна 
вклученост на 
учениците со 
посебни образовни 
потреби во 
активностите на 
ученичките 
заедници. 

Во текот на 
годината 

Специјален 
едукатор и 
рахебилитатор 
Психолог 
Наставници 

Евиденција 
од ученичлата заедница 
Индивидуална 
Групна 
Разговор 
Евидентни листови 
Извештаи 

Извештај од ученичка 
заедница 

Изготвување 
брошура/постер за 
правилна социјална 
инклузија на ученици со 
посебни образовни 
потреби и меѓуврсничка 
поддршка. 
(он-лајн) 

Дебата за социјална 
инклузија и 
меѓуврсничка 
поддршка 

Во текот на прво 
полугодие 

Училишен 
инклузивен тим 
Тим за поддршка 
на работата на 
ученичката 
заедница, Ученички 
парламент 

Дебата,  
Разговори,  
Размена на мислење и 
ставови 

Изработка на 
постер/брошура 
Извештај од спроведена 
активност 
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ПРИЛОГ 5: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАР 
 

Во текот на учебната година во библиотеката се собира, стручно обработува и дава на користење библиографски материјал потребен 
на учениците и наставниот кадар  за извршување на училишните задачи.Работата на библиотеката се вградува во наставно-образовната 
работа на училиштето. 
Основните задачи на библиотеката се: 

• развивање на култура на читање и  творечки потенцијали; 

• оспособување на учениците за самостојно и ефикасно пронаоѓање на потребните  информации при барањето на одредена литература; 

• поттикнување на учениците за учество во културната дејност на училиштето; 

• обнова на книжниот фонд; 

• континуирано и систематско водење напропишаната евиденција и документација ; 

• заштита на библиотечниот материјал; 

• библиотечно-информативна дејност; 

• меѓубиблиотечна соработкaна ниво на општина и град; 

• секојдневно се води прoпишаната евиденција за издадени книги и библиотечен материјал; 

• се води библиотекарска секција; 

• се изработува полугодишен извештај и годишен извештај; 

• се обработува книжниот фонд во МДК систем. 
 

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК БИБЛИОТЕКАР   
  
1.  РАБОТА СО УЧЕНИЦИ 

 АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈ
А 

СОРАБОТНИЦИ ИНДИКАТОРИ, ДОКАЗИ / 
ФОРМИ, МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ/ 
ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 

П
о

д
д

р
ш

к
а
 н

а
 у

ч
е

н
и

ц
и

т
е

 в
о

 

у
ч

е
њ

е
т
о

 

 

Креативни работилници за 
читање и пишување на лични 
творби. Се користат платформи 
потребни за комуникација  на 
далечина: веб страната на 
училиштето, комуникација преку 
платформата зум, електронска 
пошта и сл. 

Разивање и следење 
на напредокот на 
читателските, 
креативни и 
информациски 
способности кај  
учениците. 

континуирано 
 

наставници, 
родители, 
стручни соработници 

Материјали, фотографии од 
активностите 
Индивидуална 
Групна 
Разговори 
Дијалози 
писмено изразување 

 

извештаи 
изложби 

програма за работа 

Тематски изложби на книги како 
и поучување на учениците за 
користење на ресурсите за 
истражување во библиотеката. 

Промовирање на 
читањето и 
развивање на 
читателските 
способности кај 
учениците во склад 
со нивните желби и 
интереси. 

Одбележување 
на значајни 
датуми :  
Ден на 

осамостојување 
Ден на мајката 
Светски ден на 

книгата 

наставници, 
родители, 
стручни соработници 

Материјали, фотографии од 
активностите 
Индивидуална 
Групна 
Разговори 
Дијалози 
писмено изразување 
 

извештаи 
изложби програма за 

работа 
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  Ден на 
мајчиниот јазик. 

Запознавање научениците со 
различни форми на  библиотечна 
граѓа и оспособување на 
учениците за користење на разни 
методи   за самостојно учење; 
Користење на електронска 
пошта, веб страната на 
училиштето, зум и други 
платформи  за комуникација на 
далечина. 

 

Развивање на 
вештини за 
самостојно учење и 
користење  извори 
на информации 
(информациска  
писменост),самостој
но користење на 
книги, енциклопедии, 
лексикони , 
интернет; 

континуирано наставници, 
родители, 
стручни соработници 

материјали, фотографии 
индивидуална,групна форма 
активна метода –
замислување, 
сеќавање,дискутирање 
,воочување и решавање на 
проблемот 

извештаи 
изложби 

 

Помош на учениците при избор 
на литература за воспитно -
образовни потреби и естетски ; 

 

Поттикнување за 
разбирање и 
разговор за 
прочитаното . 
Читање заради 
усвојување на 
знаења како и од 
задоволство. 

 
континуирано 

наставници, 
родители, 
стручни соработници 

Материјали, извештаи 
индивидуална, групна форма 
учење од искуство –
засновано на претходни 
знаења 

извештаи 

Упатување на внимателно 
користење и чување на 
библиотечниот материјал 

Стекнување знаења 
од областа на 
библиотекарството и  
примена на 
знаењата на млад 
библиотекар; 

континуирано наставници, 
родители, 
стручни соработници 

Материјали, извештаи 
индивидуална, групна форма 
кооперативен метод – се 
формира лично искуство, во 
заедница се решаваат 
проблемите 

 
Извештаи 
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Следење на интересот и 
потребите за набавка на нова 
литература. Користење на 
електронска пошта,  зум и други 
платформи  за комуникација на 
далечина. 

Учениците 
покажуваат интерес 
кон најновите 
изданија во 
библиотеката. 
Учествуват во 
изборот на 
литература. Се 
интересираат за 
средување и 
сместување на 
книгите по МДК 
ситем. 

континуирано директор 
наставници 
стручни соработници 
родители 

книги, лектири, 
стручна литература 
индивидуална 
групна 
разговори, дијалози 

инвентарна книга 
евиденција 
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Известување за активности на 
учениците  во библиотеката и 
на веб страната , известување 
на активот на општествена 
група  предмети. 
 

Информирани 
ученици и активни 
учесници во сите 
активности на 
библиотеката. 
Искажуваат 
спремност за 
учество на културни 
манифестации, 
покажуваат вештина 
во читањето, усно 
изразување, 
комуникација 

континуирано директор 
наставници 
стручни соработници 
родители 

книги, лектири, 
стручна литература 
индивидуална 
групна 
разговори, дијалози 

инвентарна книга 
евиденција 

Следење и анализа на 
потребите и интересот на 
корисниците и евидентирање на 
потребите (правење план) за 
набавка на нови книги и избор 
на најактивни читатели. 
 

Учениците 
учествуват во 
изборот на 
литература. Се 
интересираат за 
средување и 
сметување на 
книгите по МДК 
ситем 

континуирано директор 
наставници 
стручни соработници 
родители 

книги, лектири, 
стручна литература 
индивидуална 
групна 
разговори, дијалози 

инвентарна книга 
евиденција 

Запознавањена учениците  со 
состојбата на читањето, ги 
известувам за невратени книги. 
Избор на  најактивните читатели 
и учесници во активностите на 
библиотеката. 

Учестуваат во 
активностите на 
библиотеката. 
Одговорно се 
однесуваат кон 
книгите и 
бесплатните 
учебници. 
Навреме ги враќаат 
и ги читаат книгите 
позајмени од 
библиотеката. 

континуирано директор 
наставници 

стручни соработници 
родители 

книги, лектири, 
стручна литература 

индивидуална 
групна 

разговори, дијалози 

инвентарна книга 
евиденција 
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2. РАБОТА СО НАСТАВНИЦИ 

 

 АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ ИНДИКАТОРИ 
ДОКАЗИ/ФОРМИ 

МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ/ 
ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 
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Планирање и соработка со 
наставниците, директорот, 
стручните соработници за 
ангажирањето на библиотеката и 
активно учество во 
изведувањето на тимската, 
групната и индивидуализирана 
настава. 
Учество во проекти: МИО,ЕКО, 
ненасилство и вклучување во 
нови. 

Реализација на 
потребите за различни 
современи методи и 
форми  во изведувањето 
на наставата. 
 
 

Континуирано директор 
наставници 

стручни соработници 

книги, лектири, 
стручна литература 

индивидуална 
групна 

разговори, дијалози 

инвентарна 
книга 

евиденција 

Следење на интересот и 
потребите како и известување 
при набавка на нова литература. 
Користење на електронска 
пошта,  зум и други платформи  
за комуникација на далечина. 
 

Мотивираност  и 
вештина за доаѓање до  
на образовните и 
воспитни информации . 

континуирано директор 
наставници 

стручни соработници 

книги, лектири, 
стручна литература 

индивидуална 
групна 

разговори, дијалози 

инвентарна 
книга 

евиденција 

 

Поттикнување на наставниците  
и учениците за користење на 
стручна литература  за 
изработка на проекти и  задачи. 
Користење на електронска 
пошта,  зум и други платформи  
за комуникација на далечина. 

Прекуупатувањето  на 
соодветни  извори на 
информации, 
воведување   во 
истражувачка работа  и 
развивање  на социјални 
вештини  кај  
корисниците на 
библиотеката. 

континуирано директор 
наставници 

стручни соработници 

книги, лектири, 
стручна литература 

индивидуална 
групна 

разговори, дијалози 

инвентарна 
книга 

евиденција 
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Упатување на начините за 
користење на различни видови 
литература според потребите на 
наставата и воннаставните 
активности. Користење на 
електронска пошта,  зум и други 
платформи  за комуникација на 
далечина. 

Поттикнување на  
читањето и 
информациска  
писменост, мотивираност  
и вештина за доаѓање до  
на образовните и 
воспитни информации . 
Користење на ресурсите 
на библиотеката 
 

континуирано директор 
наставници 

стручни соработници 

книги, лектири, 
стручна литература 

индивидуална 
групна 

разговори, дијалози 

инвентарна 
книга 

евиденција 
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3. РАБОТА СО РОДИТЕЛИ 

 

 АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ ИНДИКАТОРИ 
ДОКАЗИ / ФОРМИ 

МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ / 
ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 

Е
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Разговори како да се поттикне 
интересот за читање  кај учениците 
преку личен пример и набавка и 
позајмување на привлечна , поучна 
вооспитно образовна популарна 
литература за учениците . 
Користење на електронска пошта,  зум 
и други платформи  за комуникација 
на далечина. 
 

Родителско учество за 
развој и збогатување на 
знаењата, 
интересот и љубовта кон 
книгата, јакнење на 
сигурноста кај  учениците  
во нивните способности  
и мотивација за читање и 
едукација. 

Континуирано родители 
наставници 

стручни соработници 

книги, лектири, 
стручна литература 

индивидуална 
групна 

разговори, дијалози 

инвентарна книга 
евиденција 

 

Соработка со родителите во набавка 
на литература преку почитување и 
уважување на нивни предлози со 
разговори, анкети.  следење на 
каталози на издавачките куќи, 
подароци од страна на родителите на 
училишната библиотека. 

Актино учество на 
родителите во 
поттикнување и развој на 
читателските 
способности кај нивните 
деца. 

континуирано родители 
наставници 

стручни соработници 

книги, лектири, 
стручна литература 

индивидуална 
групна 

разговори, дијалози 

инвентарна книга 
евиденција 

 
4. СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА 
 

 АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ ИНДИКАТОРИ 
ДОКАЗИ / 
ФОРМИ 
МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ/ 
ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 
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 Соработка и следење на активностите на НУБ„Св. 

Климент Охридски “ – следење на обуки, 
семинари, новини во библиотекарството, 
доставување барање за набавка на потребна 
литература.Соработка со библиотеки од 
локалната заедница и пошироко. Следење на веб 
портали на релевантни институции и 
здруженија.Формални и неформални контакти со 
библиотекари за размена на идеи и искуства. 
Соработка со издавачки куќи, за информации за 
изданија, списанија за во соработка со Редакција 
Детска радост, Просветно дело, Феникс, Топер, 
Тримакс и сл. 

Преку користење на 
каталогот  на книги, 
како и преку различни 
медиуми  учениците 
се поттикнуваат за  
примена на разни 
методи на 
информирање, се 
развива  свест за  
информациона и 
писменост. 
 

Континуирано Директор, 
родители 

наставници 
стручни 

соработници 

книги, лектири, 
стручна 

литература 
индивидуална 

групна 
разговори, 
дијалози 

инвентарна книга 
евиденција 
извештаи 
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5. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА 
 

 АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ ИНДИКАТОРИ 
ДОКАЗИ / ФОРМИ 

МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ/ 
ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 
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- Работење на постојано 
подобрување во водењето и 
организација на библиотеката. 
- Следење стручна литература  и 
информации значајни за 
образование и воспитание. 
- Внесување новини во 
работењето со наставниците и 
учењето. 
- Планирање, водање  
евиденција,  и поседување 
докази (обуки, семинари, 
сертификати) за личниот 
професионален  развој. 
- Однесување согласно етичкиот 
кодекс на професијата. 
Користење на електронска 
пошта,  зум и други платформи  
за комуникација на далечина. 

Унапредување во 
библиотекарското 
работење со 
учениците, внесување 
на нови активности, 
креативност кај 
учениците , нивно 
учество и залагање во 
библиотеката заради 
образование, 
постигање на воспитни 
цели и личен развој, 
соработка меѓу 
учениците , 
исполнување на 
ученичките задачи и 
цели. 

Континуирано Директор, 
наставници 

стручни соработници 

книги, лектири, 
стручна литература 

индивидуална 
групна 

разговори, дијалози 

инвентарна книга 
евиденција 
извештаи 
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Реализирање и  соработка со 
директор, стручните 
соработници, наставниците и 
другите вработени за 
подобрување на целокупниот 
амбиент за учење. 

 
Соработка  со учениците, 
наставниците администрацијата 
и со родителите во реализација 
на програмата за работа. 
Користење на електронска 
пошта, веб страната на 
училиштето,  зум и други 
платформи  за комуникација на 
далечина. 

Унапредување во 
библиотекарското 
работење , внесување 
на нови активности, 
креативност, учество и 
залагање во 
библиотеката заради 
образование, 
постигање на воспитни 
цели и личен развој, 
соработка меѓу сите 
корисници на 
библиотеката , 
исполнување на 
ученичките задачи и 
цели. 

Континуирано Директор, 
наставници 

стручни соработници 

книги, лектири, 
стручна литература 

индивидуална 
групна 

разговори, дијалози 

инвентарна книга 
евиденција 
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6.  УЧИЛИШНА СТРУКТУРА , ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА 
 

 АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ ИНДИКАТОРИ 
ДОКАЗИ / ФОРМИ 

МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ/ 
ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 
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Упатување на учениците и 
вработените на ресурсите во 
библиотеката. 
Изработување на материјали за 
промоциија на работата на 
библиотеката. 
Организирање активности за учење со  
користење разни ресурси 
(енциклопедии, речници, атласи, 
стручна 
литература,монографии,каталози, 
интернет, ИКТ технологија и сл.) Се 
користат методи на работа на 
далечина, е пошта, платформи на 
далечина- зум  веб страната на 
училиштето и сл. 

Користење на онлајн услугите на 
виртуелната библиотека COBISS. 
Учество во изготвувањето на 
развојните и годишните програми на 
училиштето. 

Уредување на информативното катче 
за известување за нови книги,списанија 
и новитети . 

 

Запознавање на 
учениците со 
литература од различни 
жанрови, 
Оспособување на 
учениците за користење 
на каталог 
Усвојување на знаења 
за составните делови и 
сместувањето   на 
книгите  во  
библиотеката. 
Поттикнување за 
запознавање и 
пренесување на знаења 
за културните традиции 
на различните култури, 
вери , нации и 
социјализација. 
Поттикнување за 
самостојно користење на 
енциклопедии, 
лексикони, интернет и 
други извори на 
информации. 

Континуирано Директор, 
наставници 

стручни 
соработници 

книги, лектири, 
стручна литература 

индивидуална 
групна 

разговори, дијалози 

инвентарна 
книга 

евиденција 
извештаи 
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ПРИЛОГ 6: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШЕН ОДБОР 

 Училишниот одбор е орган на управување во училиштето. Составот, надлежностите и задачите на Училишниот одбор се определени со 
Законот за основно образование, Статутот на училиштето, Деловникот на УО, Правилникот и др. законски одредби.         

Училишниот одбор во ООУ„Кирил и Методиј“ е составен од 7 члена, тројца претставници од наставниците, тројца од родителите и еден 
претставник од основачот. На седниците се покануваат без право на глас директорот и двајца претставници на ученици избрани од ученичкиот 
парламент. Претседател на УО е претседателот од Совет на родители - Димитар Богоевски, а записничар е одделенскиот наставник Емилија 
Георгиевска. 
Училишниот одбор има важна улога во образовниот систем. Добро етаблиран, училишниот одбор ја обезбедува потребната поддршка за 
училиштето, за да се подобрат неговите перформанси како образовна институција, како и постигнувањата на учениците. Тој обезбедува форум 
преку кој родителите и другите членови на училишната и локалната заедница може да дадат свој придонес во унапредувањето на училиштето, 
како и во резултатите и постигнувањата на учениците. Родителите, покрај наставниците, се клучни во континуираното зајакнување на нашиот 
образовен систем и нивната вклученост има важна улога во успехот на учениците. Преку ангажманот во училишните одбори тие имаат можност 
да влијаат на реализацијата и на резултатите од наставните програми. 
 
 

Училишниот одбор на основното училиште:  

донесува Статут на основното училиште, 

предлага Годишна програма за работа и извештај за работа на основното училиште до советот на општината, 

донесува Развојна програма на училиштето, 

предлага финансиски план до основачот, 

предлага завршна сметка до основачот, 

објавува јавен оглас за избор на директор во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Северна 
Македонија од кои еден од весниците кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик 
различен од македонскиот јазик, 

врши интервју со кандидатите за директор, 

предлага на градоначалникот на општината односно на министерот еден кандидат од пријавените кандидати на објавениот јавен оглас за 
избор на директор, 

дава предлог до директорот за избор на наставниците и стручните соработници, 

одлучува по приговорите и жалбите на вработените во основното училиште, 

одлучува по жалбите на ученици, родители, односно старатели на ученици 

врши и други работи утврдени со статутот на основното училиште 

 

Планирани активности Време на 
реализација 

Реализатор Очекувани резултати 

Подготовка на  Годишната програма за работа на 
Училишниот одбор  
Усвојување на годишниот извештај за работата на 
училиштето на крајот од учебната 2019/2020 година 
Разгледување и усвојување (донесување)  на Годишната 

 
 
 
јули - август 
          

Членови на 
Училишниот одбор, 
директор, 
двајца ученици од 
ученички парламент 

Следење на работата на училиштето 
Предлагање на усвојување на Советот на 
опшината 
Согледување на забелешките на 
членовите на Училишниот одбор околу 
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програма за работа на училиштето за учебната 2020/2021 
година 
Конституирање на училишниот одбор, утврдување на 
измени на членовите согласно ЗОО 
Разгледување и усвојување предлог план за јавни набавки 

 содржините во Годишната програма и 
соработка за нејзина имплементација 
Конструиран нов УО за непречено 
реализирање на програмите 

Дополнување и усвојување на Статутот на училиштето, 
согласно измените во ЗОО 
Учество во донесување на планот за спроведување на 
Самоевалуација на училиштето за 2020/2021 и 2021/2022 
година и Развојна програма на училиштето 
Информација околу огласите за екскурзии, 
фотографирање, исхрана на учениците, изнајмување на 
простор во училиштето 

септември – 
октомври 
 

Членови на 
Училишниот одбор, 
директор, 
двајца ученици од 
ученички парламент 
 

Непречено и навремено реализирање на 
Годишната програма на училиштето 
според Статутот на училиштето согласно 
ЗОО 
Согледување на состојбата во 
училиштето и одредување на приоритети 
за подобрување на работата во 
училиштето 
Навремено реализирање и соработка  

Формирање Пописна комисија 
Разгледување и предлагање на финансиски план до 
основачот 
Информација за успехот и поведението на учениците за 
крајот на прво тромесечие за учебната 2020/21 

ноември - 
декември 

Членови на 
Училишниот одбор, 
директор, 
двајца ученици од 
ученички парламент 
 

Навремено согледување на 
материјалната состојба во училиштето 
Согледување и дискусија на членовите 
на Училишниот одбор околу потребниот 
финансиски план и неговата реализација 
Соработка за постигнување подобар 
успех и поведение кај учениците 

Разгледување на финансовиот извештај и други извешти 
кои се однесуваат на материјално - финансовото работење 
во училиштето 
Разглдување и усвојување на план за јавни набавки 
Усвојување на  Полугодишниот извештај за работата на 
училиштето за учебната 2020/2021 година 
Разгледување  и усвојување на елаборатот од Пописот за 
2020 година 

јануари - 
февруари 

Членови на 
Училишниот одбор,  
Директор, 
Сметководител, 
претседател на 
пописна комисија, 
двајца ученици од 
ученички парламент 

Согледување и дискусија на членовите 
на Училишниот одбор околу годишниот 
финансиски план и неговата реализација 
Непречено и навремено реализирање на 
потребите на училиштето 
Предлагање на усвојување на Советот на 
опшината 
Навремено утврдување на материјалната 
состојба во училиштето 

Информација за постигнатиот успех и поведение на 
учениците за крајот на второ тромесечие за учебната 2020-
2021 година 

март - април Членови на 
Училишниот одбор, 
директор 

Соработка за постигнување подобар 
успех и поведение кај учениците 

Усвојување на годишниот извештај за работата на 
училиштето на крајот од учебната 2020/2021 година 
Следење на процесот на самоевалуација на училиштето 
Усвојување Развојна програма на училиштето 

мај - јуни Членови на 
Училишниот одбор, 
директор, 
двајца ученици од 
ученички парламент 

Согледување на забелешките на 
членовите на Училишниот одбор околу 
развојниот план за работа и 
самоеваулацијата, како водичи кон 
подобрување на работата во училиштето 

Дава мислење до директор за избор на наставници и друг 
персонал по основ на јавен оглас за работни места по 

тековно Членови на 
Училишниот одбор, 

Подобрување на квалитетот на работата 
и навремено пополнување на 
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потреба на училиштето 
Поддршка за воведување и реализација на проекти 
Одлучување по жалби на ученици, родители-старатели 
Разгледување на приговори од вработените би дава 
мислење до директорот за нивно решавање 
Одлука за отпис и расходување на искршен, амортизиран, 
непотребен инвентар 
Анализа на изврешените санации и потребните тековни и 
инвестициони вложувања 
Вклучување во активностите од работата на училиштето – 
отворен Ден по граѓанско образование, прослави, 
хепенинзи, посети, приредби 
Врши тековни работи согласно законските одредби  од 
делокругот на своите надлежности 
Разгледување на други прашања утврдени со Закон, Статут 
и Деловник за работа на УО 

 директор,  
сметководител,  
двајца ученици од 
ученички парламент 
 
 

ослободените работни места 
Надминување на проблемите и 
подобрување на климата и условите за 
работа 
Согледување на забелешките на 
членовите на Училишниот одбор околу 
развојниот план за работа и 
самоеваулацијата, како водичи кон 
подобрување на работата во училиштето 
Афирмација на училиштето 
Соработка и помош за непречено и 
навремено реализирање на годишната 
програма и потребите на училиштето 
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ПРИЛОГ 7:  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ  

Советот на родители на училиште го сочинуваат по еден претставник од родителските одбори на ниво на паралелка и ќе работи по своја 
годишна програма, која во текот на учебната година може да претрпи измени зависно од актуелните состојби во училиштето.   
Задачите на овој Совет се да води грижа за задоволување на потребите на учениците на ниво на училиште, пред сé зачувување на здравјето 
на учениците, за постигнување добри резултати во учењето, правилно користење на нивното слободно време, соработка со наставниците, 
подобрување на успехот, поведението и редовноста на учениците, помош во обезбедување подобри услови за работа во Училиштето, ги 
запознава родителите со активностите од проектите во кои е вклучено училиштето и др.  
Советот на родители функционира во Стајковци со 18 члена, а во ПОУ с.Страчинци со 9 члена. 
 

Оперативна програма за работа на Совет на родителите 
 

Програмски содржини Време на 
реализација 

Реализатори 

-Конституирање на Советот на родители (партиципирање со нови 
членови) ;     
 -Запознавање на родителите со новите подзаконски акти, 
протоколи и уредби за работа и поддршка на родителите при 
реализација на наставата и воннаставните активности;   
-Организациони прашања во врска со подготовките за реализација 
на ВОР за новата учебна година; 
-Разгледување на Годишна програма за училиштето; 
-програма за работа на Советот на родители во учебната 2020/21 
година; 
- Информации за  Е- дневник во наставата; 
-Информации околу користење на учебници по предмети и 
одделенија и за набавката на нови и распределба. 

Септември Претседател на  Совет на родители 
Директор, педагог, психолог, специјален едукатор и 
рeхaбилитатор, Совет на родители, наставници 

-Запознавање со Павилникот за учебници од МОН;   
-Тековни и нови проекти - цел и предности; 
- Предавања и работилници за грижа на здравјето на учениците;                                                                       
-Родителски средби, одбирање и презентирање теми за родители; 
-Опременост на кабинети; 
-Осовременување на дизајнот на училишниот простор; 
-Иницирање на родителите да дадат свои предлози за 
унапредување и организација на животот во училиштето и 
воспитно образовната работа, во наставните и воннаставните 
активности; 
-Реализација на здравствената и социјалната заштита на 
учениците, екскурзии, излети, организирање на хуманитарни акции 
за помош на ученици кои се социјално загрозени;  

Тековно Претседател на Совет на родители 
директор, педагог, психолог, специјален едукатор и 
рeхaбилитатор, Совет на родители, наставници 
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-Соработка меѓу родителите од централното и подрачното 
училиште за реализација на активности од Проектот за МИМО. 

-Запознавање со куќниот ред и негово почитување; 
-Запознавање на родителите со Правилникот на училиштето за 
педагошки мерки - награди, пофалби и казни; 
-Учество во избор на понудувачи за исхрана, екскурзии, детски 
печат, фотографирање, јавни набавки, зимувања и летувања, 
посети и набљудувања, фотографирање и алманаси, полуматурска 
вечер; 
 -Подобрување на условите за работа на училиштето и др. 

Тековно Претседател на Совет на родители 
директор, педагог, психолог, специјален едукатор и 
рeхaбилитатор, Совет на родители, наставници 

-Организирање хепенинзи; По потреба Претседател на Совет на родители, директор, педагог 
психолог, специјален едукатор и рeхaбилитатор, Совет на 
родители, наставници 

-Разгледување на успехот и поведението на учениците во првото 
тримесечие; 
-Реализација на здравствена и социјална заштита на учениците. 

Ноември Претседател на Совет на родители 
директор, педагог, психолог, специјален едукатор и 
рeхaбилитатор, Совет на родители, наставници 

-Извештај за работата на училиштето и постигнатите резултати во 
првото полугодие во учебната 2020/21 год.; 
-Анализа на успехот на учениците и преземање мерки за 
подобрување на истиот.  

Јануари Претседател на Совет на родители 
директор, педагог, психолог, специјален едукатор и 
рeхaбилитатор, Совет на родители, наставници 

-Извештај за постигнатите резултати во третото тримесечие; 
-Анализа на соработката на училиштето со семејството за 
реализирање на годишната програма. 

Април Претседател на Совет на родители 
директор, педагог, психолог, специјален едукатор и 
рeхaбилитатор, Совет на родители, наставници 

- Одбележување на  Денот на училиштето. Мај Претседател на Совет на родители 
директор, педагог, психолог, специјален едукатор и 
рeхaбилитатор, Совет на родители, наставници 

-Собирни акции, помош на учениците кои се од социјално 
загрозени семејства; 
-Хигиена и уредување на просторот во и вон училиштето. 

Тековно Претседател на Совет на родители, директор, педагог, 
психолог, специјален едукатор и рeхaбилитатор, Совет на 
родители, наставници 

-Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата и 
постигнатите резултати  на училиштето во учебната 2020/21 год. 

Јуни Претседател на   Совет на родители 
директор, педагог, психолог, специјален едукатор и 
рехабилитатор,  Совет на родители, наставници 

-Подготовка за изработка на Годишната програма за Совет на 
родители за наредната учебна година. 

Јуни Претседател на Совет на родители, 
директор, педагог, психолог, специјален едукатор и 
рехабилитатор, Совет на родители, наставници 
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ПРИЛОГ 8: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ  
 

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани резултати 
Одговорно 

лице за 
следење 

Подготовка на 
работата на 
училиштето за 
новата учебна 
година според 
Законот за 
основно 
образование и 
Законот за 
наставници и 
стручни 
соработници 

Разгледување и 
усвојување на 
Годишната програма за 
работа на училиштето; 
Насоки за 
планирањата, обуките; 
Подготовки за 
започнување на новата 
учебна година. 

август директор, стручна 
служба 

документи 
планови 
програми 
водење на 
состаноци со 
физичко 
присуство или 
на далечина 
преку е - 
платформа 

Подготовка за  
активностите за 
успешно започнување 
на новата учебна 
година. 
 

директор, 
наставници 
стручна 
служба 

Планирање на 
следни активности 
и учесници во 
реализацијата. 

Организација на 
воспитно-образовната 
дејност; 
Распоред на часови; 
Формирање на тимови 
за комисии  и проекти. 

август директор, стручна 
служба 

документи 
планови 
програми 
водење со 
физичко 
присуство или 
на далечина 
преку е - 
платформа 

Прецизирање и добра 
подготовка за следните 
активности 

директор, 
наставници 
стручна 
служба 

Распределба на 
задачи според  
план за работа за 
новата учебна 
година 

Информации и насоки 
за тековни и за 
понатамошните 
активности. 

август директор, стручна 
служба 

документи 
планови 
програми 
водење на 
состаноци со 
физичко 
присуство или 
на далечина 
преку е - 
платформа 

Прецизирање и добра 
подготовка за следните 
активности. 

директор, 
наставници 
стручна 
служба 

Известување за 
реализација и 
планирање на 
следни 

Тековни насоки за 
воннаставни 
активности; 
Извештаи од 

октомври директор, стручна 
служба 

документи 
планови 
програми 
водење на 

Вреднување  и добра 
подготовка за следните 
активности. 

директор, 
наставници 
стручна 
служба 
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активности. екскурзии. состаноци со 
физичко 
присуство или 
на далечина 
преку е - 
платформа 

Реализација на 
предвидените 
наставни планови 
и програми 

Разгледување и 
усвојување извештаи, 
анализи;  
Редовно водење на 
евиденција и 
документација; 
Организација на 
манифестации, 
прослави. 

тековно директор, стручна 
служба 

документи 
планови 
програми 
водење на 
состаноци со 
физичко 
присуство или 
на далечина 
преку е - 
платформа 

Вреднување  и  
подготовка за следните 
активности. 

директор, 
наставници 
стручна 
служба 

Сумирање на 
сработеното во 
првото тромесечие 

 

Утврдување на успехот 
и поведението во 
првото тромесечие и 
давање мислење за 
планирањето, 
реализацијата и 
вреднувањето на 
постигањата; 
Родителски средби.  

ноември директор, стручна 
служба 

документи 
планови 
програми 
водење на 
состаноци со 
физичко 
присуство или 
на далечина 
преку е - 
платформа 

Прецизирање и  
подготовка на следните 
активности, 
вреднување на 
постигањата во 
наставата и учењето. 

директор, 
наставници 
стручна 
служба 

Информирање на 
наставниците 
 

Резиме на сработеното 
и насоки за активности 
и обуки кои следуваат 
за наставниците и  
проекти. 

декември директор, стручна 
служба 

документи 
планови 
програми 
водење на 
состаноци со 
физичко 
присуство или 
на далечина 
преку е - 
платформа 

Прецизирање  на 
следните активности. 
 

директор, 
наставници 
стручна 
служба 

Анализа на 
сработеното во 
првото полугодие 

Разгледување  на  
полугодишниот 
извештај;  
 Усвојување на успехот 

јануари директор, стручна 
служба, наставници 

документи 
планови 
програми, 
водење на 

Давање мислење за 
планирањето, 
реализацијата и 
вреднувањето на 

 
директор, 
наставници 
стручна 
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во прво полугодие;  
Родителски средби 

состаноци со 
физичко 
присуство или 
на далечина 
преку е - 
платформа 

постигањата во 
наставата и учењето; 

служба 

Реализација на 
предвидени и 
договор за 
наредни 
активности 

Договор за работата на 
стручните активи  

тековно директор, стручна 
служба, наставници 

документи 
планови 
програми, 
водење на 
состаноци со 
физичко 
присуство или 
на далечина 
преку е - 
платформа 

Давање мислење за 
планирањето, 
реализацијата и 
вреднувањето на 
постигањата во 
наставата и учењето. 

директор, 
наставници 
стручна 
служба 

Организирање на 
настава во 
природа,екскурзии,  
полуматура, 
учество на 
натпревари. 

Договорни активности 
за настава во природа, 
екскурзии, полуматура; 
Договор за училишни и 
регионални натпревари 
и определување 
ученици за натпревар; 

март  директор, стручна 
служба, наставници 

документи 
планови 
програми, 
водење на 
состаноци со 
физичко 
присуство или 
на далечина 
преку е - 
платформа 

Изведување на настава 
во природа, екскурзии, 
полуматура,натпревари.  
 

 
директор, 
наставници 
стручна 
служба 

Договор за 
бесплатните 
учебници; 
Упис на првачиња; 
Реализација на  
е- дневник и 
пишан дневник. 
 

Одлука за користење 
бесплатни учебници; 
Формирање комисија 
за упис на првачиња; 
Водење педагошка 
евиденција 

април директор, стручна 
служба 

документи 
планови 
програми 

Снабденост со 
потребни учебници; 
Запишување на 
првачиња; 
Успешно водење на 
педагошката 
евиденција и 
документација. 

директор, 
наставници 
стручна 
служба 

Вреднување на 
сработеното; 
Организирање 
тековни 
активности  
 

Усвојување на успехот 
за трето тромесечие; 
Договор за 
воннаставни 
активности 

април директор, стручна 
служба 

документи 
планови 
програми 
водење на 
состаноци со 
физичко 

Вреднување на успехот; 
Спроведување на 
планираните 
активности. 

директор, 
наставници 
стручна 
служба 
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присуство или 
на далечина 
преку е - 
платформа 

Подготовка на 
патрониот празник 

Планирање активности 
и задолженија за 
патронатот. 

мај директор, стручна 
служба, наставници 

документи 
планови 
програми 

Успешно одбележување 
на патронатот и 
реализација на 
предвидени активности. 

директор, 
наставници 
стручна 
служба 

Извештаи за 
учество и освоени 
награди на 
натпревари,  
извештаи од увид 
во 
документацијата и 
новозапишани 
првачиња. 

Анализа на резултати 
од натпреварите;  
Анализа од увидот во 
документацијата;  

Разгледување на 
информации за број на 
ново запишани 
ученици во прво 
одделение. 

мај директор, стручна 
служба, наставници 

документи 
планови 
програми 
водење на 
состаноци со 
физичко 
присуство или 
на далечина 
преку е - 
платформа  

Промовирање на 
работата на 
училиштето; 
вреднување на 
работењето; 
број на новозапишани 
ученици  

директор, 
наставници 
стручна 
служба 

Водење на 
електронскиот и 
пишаниот дневник 
и друга 
документација и 
евиденција 

Анализа и насоки за  
водењето на 
педагошката 
евиденција и 
документација. 

тековно директор, стручна 
служба, наставници 

документи 
планови 
програми 

Успешно водење на 
педагошката 
евиденција и 
документација. 

директор, 
наставници 
стручна 
служба 

Сумирање на 
сработеното 
според 
изработени 
извештаи за 
успехот и 
постигањата на 
учениците 

Усвојување на 
постигањата и 
поведението на 
учениците; Избор на 
првенец на генерација; 
Организирање  
одделенски испити; 
Одредување термин за 
доделување 
свидетелства и 
награди за учениците. 

јуни директор, стручна 
служба, наставници 

документи 
планови 
програми 
водење на 
состаноци со 
физичко 
присуство или 
на далечина 
преку е - 
платформа 

Вреднување на успехот. директор, 
наставници 
стручна 
служба 
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Прилог 9: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА  

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице за 

следење 

Собирање 
предлози и 
мислења од 
членовите на 
Активот 

Дополнување и 
усвојување на 
програмата за 
работата на одд. 
актив 

август 

Одделенски 
наставници 
Стручна служба 
Директор  

Предлози во 
наративна 
форма 
Компјутерска 
технологија  

Донесување на 
годишната 
програма 

Одговорен 
одделенски 
наставник на 
активот 

Подготовка за 
првиот 
училишен ден и 
пречек на 
првачињата 

Договор и 
организација за 
прием на 
првачињата на 
првиот училишен 
ден  

септември 

Одделенски 
наставници 
Ученици  
Стручна служба 
Директор  

Материјали за 
работа 

Промоција на 
училиштето 

Одговорен 
одделенски 
наставник на 
активот 

Обука за Е-
настава  и 
користење на 
смарт табла 

Обезбедување на 
стручен советник 
или предавач 
Реализација на 
обуката 

август-септември 

Одделенски 
наставниции 

Материјали за 
обука, работни 
листови, смарт 
табла, 
компјутер 

Професионален 
развој на 
наставниците 

Директор 
 

Одбележување 
на значајни 
датуми  

Собирање 
предлози и 
мислења од 
членовите 
Реализација на 
активности 
соодветни на 
настанот што се 
одбележува 

септември-јуни 

Одделенски 
наставници 
Ученици  

Презентации, 
реферати, 
паноа, снимени 
материјали 

Проширување  и 
усвојување на 
воспитно 
образовните цели 

Одговорен 
одделенски 
наставник на 
активот 

Учество во 
проекти  

Реализација на 
активности 
поврзани со МИО, 
ЕКО и Еразмус 
проекти 

септември-јуни 

Одделенски 
наставници 
Ученици 

ИКТ  
Материјали за 
работа 
Чек листи 

Проширување  и 
усвојување на 
воспитно 
образовните цели 

Одговорен 
одделенски 
наставник на 
активот 

Следење на 
успехот на 
учениците  

Анализа на успехот 
на учениците  
 септември-јуни 

Одделенски 
наставници 
 

Инструменти за 
следење 

Вреднување на 
успехот 

Одделенски 
наставници 
Стручна 
служба 
Директор 
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Реализација на 
посети и 
екскурзии  

Организирање,  
подготовка и 
реализирање 

септември-јуни 

Одделенски 
наставници 
Ученици 
Родители 

Програма, 
културно 
историски 
споменици, 
музеи, 
институции од 
културата, 
природни 
ресурси, 
превоз 

Развивање љубов 
кон околината 

Одделенски 
наставници 
Директор 

Учество на 
ученици за 
разни 
натпревари и 
конкурси  

Избор на ученици, 
подготовка и 
учество на 
натпревари и 
конкурси 

септември-јуни 

Одделенски 
наставници 
Ученици 

ИКТ  
Литература 

Примена на 
стекнатите знаења 

Одделенски 
наставници 

Одбележување 
на Денот на 
училиштето  

Избор на точки, 
мото, подготовка и 
реализација мај 

Одделенски 
наставници 
Ученици 
Родители 

Ресурси според 
потребите на 
програмата 

Промоција на 
училиштето и 
учениците 

Одделенски 
наставници 
Стручна 
служба 
Директор 

Споделување 
искуства 

Реализација на 
отворени часови септември-јуни 

Одделенски 
наставници 
 

Годишна 
програма за 
работа 

Унапредување на 
работата на 
наставниците 

Одделенски 
наставници 
 

Следење на 
потребите на 
членовите на 
Активот 

Тековно 
одржување на 
состаноци на 
активот 

август-јули 

Одделенски 
наставници 
 

Годишна 
програма за 
работа на 
активот 

Унапредување на 
работата на 
училиштето 

Одговорен 
одделенски 
наставник на 
активот 

Следење на 
интересите и 
потребите на 
учениците 

Он-лајн наставни и 
воннаставни 
активности 
 

Според потребите на 
учениците 

Одделенски 
наставници 
Ученици 
Родители 

Годишна 
програма 
ИКТ 

Реализација на 
воспитно 
образовни цели од 
годишна програма  

Одделенски 
наставници 
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ПРИЛОГ 10: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА АКТИВОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКА ГРУПА  
 

Стручниот актив е стручно тело кое го сочинуваат помала група наставници кои предаваат ист предмет или група наставници кои 
предаваат различни наставни предмети со допирни програми и целини. Членови на Активот на општествено-хуманистичка група на предмети 
се наставниците по мајчин и странски јазици, музичко и физичко образование, историја и граѓанско образование. Стручниот актив се состанува 
и работи според претходно донесена годишна програма за работа. Со него раководи лице од редот на наставниците во улога на одговорно 
лице, претседател на Стручниот актив. Во текот на годината се реализираат активности кои имаат за цел усовршување и усогласување на 
наставниците во работата, стандарди за оценување, професионален развој, зголемување на мотивацијата и интересот кај учениците  за 
поголема ефикасност и успех за полесно совладување на наставните содржини преку употреба на најразновидни методи, форми и техники на 
работа, подигнување на свеста кај учениците за почитување на различните култури и традиции, превземање мерки за подобрување и  
унапредување на воспитно-образовниот процес. 

 

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани резултати 
Одговорно 

лице за 
следење 

Планирање и 
организирање на 
работата на активот 
за поквалитетна 
настава и 
воннаставни 
активности 

1. Формирање на стручниот 
актив, избирање раководство и 
усвојување на предлог 
програмата. 
Поделба на обврски и задачи 
за работата на активот 
2. Презентирање онлајн алатки 

Август 
Членовите на 
Активот 

Компјутер 
Смарт табла 

Програма за работа на 
Активот 
 
Споделени знаења за 
онлајн алатки 

Директор и 
стручна 
служба 

Да се организираат 
активности за 
одбележување  
ИКТ во наставата 
Презентирање на 
техника  

1. Активности по повод 
одбележување на Европскиот 
Ден на јазиците 
2. Отворен час по француски 
јазик 
3. Нагледен час по македонски 
јазик 

Септември 

Членовите на 
Активот 

 

Елена Блажевска 

 

Маја Медарска  

Кретивни 
работилници, 
Хамери 
 
 
Интерактивна 
табла, листови  

Меѓуетничка 
интеграција, зголемена 
свест за почит кон 
различни култури 
 
Споделени знаења  

Директор и 
стручна 
служба  

Да се презентираат 
иновации во 
наставата  
Да се организираат 
активности 

1. Отворен час по германски 
јазик 
2. Ден на граѓанското 
образование 

Октомври 

Теута Хаскај 
Војника, Благица 
Србиновска, 
Активот и др 
вработени 

Учебник, 
компјутери 
Паноа, хамери, 
листови 

Споредба на изучување 
на граматичките 
содржини кај јазиците 
кои се изучуваат 
Отворен ден  

Директор и 
стручна 
служба 

Презентирање на 
нови наставни 
техники 
Активности за 
одбележување 

1. Отворен час по англиски 
јазик 
2. Денот на албанската азбука 

Ноември 

Биљана Арсова 

 

Сание Гани 

Интерактивна 
табла 
Ликовни и 
литературни 
творби, 
презентација 

Споделени знаења  
 
Одбележување на  
Денот на албанската 
азбука со песни, танц, 
проза, поезија 

Директор и 
стручна 
служба 



OОУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје 
 Учебна 2020 / 2021 година 

 

67  

 

Да се споделат 
новини во 
наставата 
Активности за 
одбележување 

1. Отворен час по физичко 
образование 
2.Извештај од евентуални 
одржани советувања, семинари 
и натпревари 
3. Активности по повод 
новогодишните празници 

Декември 

Фатон Ганиу 

 

Членовите на 
активот 

Со цело одд, по 
групи, топки, 
мрежа, 
работилници, 
анализа 

Учениците ги 
препознаваат и умеат 
да ги применат 
правилата на игра 
Анализа 
Новогодишни изработки 

Директор и 
стручна 
служба 

Да се споделат 
нови искуства, 
знаења 
Да се анализира 
работата на активот 

1. Изработка на извештај за 
работата на стручниот актив на 
крајот од I полугодие 
2. Анализа на постигнатиот 
успех и поведение на 
учениците од првото полугодие. 

Јануари 

Активот 

 

Педагог 

 

 

Дискусија Споделени нови 
искуства, збогатени 
знаења 
Изработен полугодишен 
извештај 

Директор и 
стручна 
служба 

Презентација на 
техника 
Да се организираат 
активности  

1. Отворен час по граѓанско 
образование  
2. Одбележување на Денот на 
мајчиниот јазик Февруари 

Благица 
Србиновска 

Маја Медарска, 
Анета 
Кузмановска, 
Марина Димоска 

Вера Стојаноска 

Работни 
листови,  
Работа по 
групи, хамери, 
листови во боја 

Споделени новини во 
наставата 
Организирана 
работилница 

Директор и 
стручна 
служба 

Да се изработи 
креативно ликовно 
дело  
- мартинки 

1. Отворен час по  
ликовно образование 
2. Отворен час по англиски 
јазик  

Март 

Ели Чочова 

 

Вјоса Елези 

Ликовна 
работилница 
Листови во 
боја, хамери 

Изработка на мартинки 
 
Изработки за Денот на 
жената 

Директор и 
стручна 
служба 

Да се презентираат 
иновации во 
наставата 

1. Нагледен час по англиски 
јазик 
2. Отворен час по историја 

Април 

Емилија 
Наумовска  

Зејнуре Мемети 

Презентации, 
дискусија,  
Интерактивна 
табла 

Споделени знаења Директор и 
стручна 
служба 

Да се организираат 
активности за 
одбележување на 
Денот на 
училиштето 

1. Активности по повод 
одбележување на Денот на 
училиштето 
2. Училишни спортски 
натпревари 

Мај 

Сите вработени Озвучување 
Хамери... 
Спортски 
реквизити 

Приредба Директор и 
стручна 
служба 
 

Да се анализира 
работата на 
Активот 

Анализа Изработка на предлог 
програма за наредната учебна 
година 

Јуни 
Активот Дискусија Изработен годишен 

извештај и предлог 
програма 

Директор и 
стручна 
служба 
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ПРИЛОГ 11: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКАТА ГРУПА  

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице за 

следење 

Правилно да се 
распредели за 
изборот на 
темите од ЕКО 
стандардите 

1) Усвојување на 
програмата за работа 
на Активот во 2019/2020 
година. 
2)Задолженија на 
членовите од Активот 
за учебната 2019/2020 
година. 
-избор на часови за : 
-МИО, ИКТ, ЕКО и 
спречување на 
насилството 
3)Тековни прашања. 

Август 
Наставниците од Активот 

на Природно – 
математичката група 

Компјутерска 
технологија 

-Примена на 
темите од ЕКО 
стандардите во 
наставата 
-правилно 
следење 
проверување и 
задавање на 
домашните задачи 
по предмети 

Актив  и 
педагог 

Да ги именува 
елементите на 
дропките и да 
умее да 
применува 
операции со нив 

1) Отворен час по 
математика / VIII одд 
2) TEMA: Број и 
решавање проблеми 
Содржина: Множење и 
делење цел број со 
дропка. Дел од целина 
3) Разговор по 
реализираниот час. 
4)Тековни прашања. 

Септември Габриела Јорданов 
Компјутерска 
технологија 
Смарт табла 

Применува 
операции со 
дропки и бара дел 
од цело 

педагог 

Да научи кои се 
планетите во 
сончевиот систем 
и која е разликата 
меѓу планети и 
сателити 

1) Отворен час по  
географија/ VI одд 
2) Тема : Планети 
Содржина: Планети и 
сателити 
3) Разговор по 
реализираниот час. 
4)Тековни прашања. 

Октомври Зејнуре Мемети 
Табла 

Компјутерска 
технологија 

Знае колку 
планети има 
сончевиот систем, 
ги набројува по 
редослед 
 

педагог 

Опишува ефекти 
од дејството на 
силите врз 
движењето, 

1) Отворен час по 
физика / VIII одд.  
2)Тема: Сили и 
движење Содржина: 

Ноември Јасмина Јездиќ 
Смарт табла 
Компјутерска 
технологија 

Можам да 
објаснам како 
силата влијае врз 
движењето на 

Директор 
Педагог 



OОУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје 
 Учебна 2020 / 2021 година 

 

69  

 

вклучувајќи 
триење и 
воздушен отпор. 

Сили на триење  
3) Разговор по 
реализираниот час. 
4)Тековни прашања. 

телата 

Користи места 
каде различни 
видови 
материјали 
наоѓаат своја 
примена 
 

1) Отворен час по 
техничко образование / 
VI одд. 
2)Тема: Работа со 
материјали 
Содржина: Примена на 
текстилни материјали 
3) Дискусија за 
реализираниот час 
4)Тековни прашања 

Декември Славица Анчевска 

Учебник 
Тетратка 

Прибор за 
цртање 

Може да објасни 
значење на 
материјалите во 
секојдневниот 
живот 

 

Да се запознаат 
со интернет 
страните и да 
умеат да 
создадат веб 
страна на истите 

1) Отворен час по 
информатика / VI одд 
2)Тема: Интернет 
Содржина: Веб 
страници на интернет 
3) Дискусија за 
постигнатиот успех во 
првото полугодие. 

Јануари Ибрахим Демири 
Компјутерска 
технологија 
Смарт табла 

Знае да ги користи 
веб страните 

Директор 
Педагог 

Да се запознаат 
со начините за 
безбедност на 
интернет 
- Да препознаат 
on-line предатори 

1)Отворен час по 
информатика /VI, VII, IX 
одд 
2)Тема : Интернет 
 Содржина:Ден на 
безбеден интернет 
3) Дискусија по 
реализираниот час. 
4) Тековни прашања 

Февруари Благородна Сотиров 
Смарт табла 

 

Се запознаа со 
начините за 
безбедност на 
интернет и умеат 
да ги препознаат 
on-line 
предаторите 
 

Директор 
Педагог 

Да ја разбере 
корисноста на 
екологијата во 
секојдневието 

1) Отворен час по 
биологија / IX одд 
2)Тема: Екологија 
Содржина : Дихотомни 
клучеви 
3) Разговор по 
реализираниот час. 
4) Тековни прашања 

Март 
Маја Цекова 

 
Учебник 

Смарт табла 

Знае како да се 
заштити себе си и 
својата околина од 
штетните материи 

Директор 
Педагог 

Да знаат како да 1)Отворен час по Април Илфие Емини Табла Знаат каде се Директор 
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црта агли 
 
Да знае видови на 
агли 
 
Да знае да мери 
агли 

математика / VI одд 
2)Тема: Геометрија и 
решавање проблеми 
Содржина: Мерење и 
цртање агли. Видови агли 
3) Разговор по 
реализираниот час. 
4) Тековни прашања. 

Учебник 
Компјутерска 
технологија 

наоѓаат примена 
аглите 

Педагог 

да воочува колку 
загадувањето 
штетно влијае на 
водата и воздухот 
да ги лоцираат 
факторите кои 
влијаат на 
загадувањето на 
водата и воздухот 

1) Отворен час по 
математика/ IX одд. 
Тема:Загадување 
Содржина: Загадување 
и заштита на воздухот и 
водите 
2) Разговор по 
реализираниот час. 
3) Резимирање на 
постигнатите резултати 
на учениците од 
натпреварите. 
4) Тековни прашања 

Мај Огнен Симиќ 
Смарт табла 

Учебник 

Знае кои се 
најштетни 
елементи на 
загадување и знае 
како да се заштити 
од нив 

Директор 
Педагог 

Да се изврши 
анализа и да се 
издвојат 
позитивните 
насоки и знаења 
од работата на 
активот во 
тековната учебна 
година 

1) Анализа на работата 
на Активот за учебната 
2019/2020 година 
2) Изработка на 
извештај за работата на 
стручниот Актив од 
тековната година. 
3) Внесување на 
податоци за успехот на 
учениците на крајот на 
учебната година во е-
дневникот. 
4) Предлог-програма за 
работа на Активот за 
следната учебна 
2021/2022 година. 
5) Тековни прашања. 

Јуни 
Членови на 

Активот 
 

Компјутерска 
технологија 

Преимена  на   
позитивните 
насоки и знаења 
од работата на 
активот во 
тековната учебна 
година 

Директор 
Педагог 
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ПРИЛОГ 12: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ОДДЕЛЕНСКИ СОВЕТИ 
 

Програма совет на одделенски наставници 

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице за 

следење 

Известување за 
реализација на 
наставната 
програма  

Разгледување на 
реализацијата на 
наставната 
програма 

Ноември 
Јануари 
Април  
Јуни 

Одделенски совет на 
одделенска настава 

  Директор  

Стручни соработници 

Дневник на 
паралелката 
Записник од 
одделенски совет 
Извештај 
Формулари 

Целосна 
реализација 
на наставните 
програми 

Директор  
Стручни 
соработници 

Разгледување на 
успехот и 
поведението на 
учениците од прво 
до петто одделение 

Реферирање на 
успехот и 
поведението на 
учениците од прво 
до петто одделение 

Ноември  
Јануари 
Април 
Јуни 

Одделенски совет на 
одделенска настава 
 

Дневник на 
паралелката, 
Записник од 
одделенски 
совет, 
Извештај 
Формулари 

Подобрување 
на успехот и 
поведението 
на учениците  

Директор  
Стручни 
соработници 

Известување за 
реализацијата на 
дополнителна и 
додатна настава, 
како и слободните и 
воннаставните 
ученички 
активности 

Разгледување на 
реализацијата на 
дополнителна и 
додатна настава и 
слободни ученички 
активности 

Ноември  
Јануари 
Април 
Јуни 

Одделенски совет на 
одделенска настава 

  Директор  
Стручни соработници 

Дневник на 
паралелката, 
Записник од 
одделенски 
совет, 
Извештај 
Формулари 

Реализација 
на 
дополнителна 
и додатна 
настава и 
слободни 
ученички 
активности 

Директор  
Стручни 
соработници 

Известување за 
адаптација на 
новозапишаните 
ученици и 
учениците во прво 
одделение 

Разгледување на 
адаптацијата на 
новозапишаните 
ученици 

Ноември Одделенски совет на 
одделенска настава 

  Директор  
Стручни соработници 

Дневник на 
паралелката, 
Записник од 
одделенски 
совет, 
Извештај 
Формулари 

Адаптираност 
на учениците 

Директор  
Стручни 
соработници 

Одржување 
родителски средби 

Договор за 
одржување 
родителски средби 

Ноември  
Јануари 
Април 
Јуни 

Одделенски совет на 
одделенска настава 

  Директор  

Стручни соработници 

Дневник на 
паралелката, 
Записник од 
одделенски 
совет, 
Извештај 

Реализација 
на родителски 
средби 

Директор  
Стручни 
соработници 
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Програма за совет на предметни наставници 

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице за 

следење 

Известување за 
реализација на 
наставната 
програма  

Разгледување на 
реализацијата на 
наставната 
програма 

Ноември 
Јануари 
Април  
Јуни 

Одделенски совет на 
предметна настава 

  Директор  

Стручни соработници 

Дневник на 
паралелката 
Записник од 
одделенски совет 
Извештај 
Формулари 

Целосна 
реализација 
на наставните 
програми 

Директор  
Стручни 
соработници 

Разгледување на 
успехот и 
поведението на 
учениците од шесто 
до деветто 
одделение 

Реферирање на 
успехот и 
поведението на 
учениците од шесто 
до деветто 
одделение 

Ноември  
Јануари 
 Април  
Јуни 

Одделенски совет на 
предметна настава 
  

Дневник на 
паралелката, 
Записник од 
одделенски совет, 
Извештај 
Формулари 

Подобрување 
на успехот и 
поведението 
на учениците  

Директор  
Стручни 
соработници 

Известување за 
реализацијата на 
дополнителна и 
додатна настава, 
како и слободните 
и воннаставните 
ученички 
активности 

Разгледување на 
реализацијата на 
дополнителна и 
додатна настава  и 
слободни ученички 
активности 

Ноември  
Јануари 
 Април 
 Јуни 

Одделенски совет на 
предметна настава 

  Директор  
Стручни соработници 

Дневник на 
паралелката, 
Записник од 
одделенски совет, 
Извештај 
Формулари 

Реализација 
на 
дополнителна 
и додатна 
настава и 
слободни 
ученички 
активности 

Директор  
Стручни 
соработници 

Известување за 
адаптација на 
новозапишаните 
ученици и 
учениците од шесто 
одделение 

Разгледување на 
адаптацијата на 
новозапишаните 
ученици 

Ноември Одделенски совет на 
предметна настава 

  Директор  
Стручни соработници 

Дневник на 
паралелката, 
Записник од 
одделенски совет, 
Извештај 
Формулари 

Адаптираност 
на учениците 

Директор  
Стручни 
соработници 

Одржување 
родителски средби 

Договор за 
одржување 
родителски средби 

Ноември  
Јануари 
 Април 
 Јуни 

Одделенски совет на 
предметна настава 

  Директор  

Стручни соработници 

Дневник на 
паралелката, 
Записник од 
одделенски совет, 
Извештај 

Реализација 
на родителски 
средби 

Директор  
Стручни 
соработници 
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ПРИЛОГ 13: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШЕН ИНКЛУЗИВЕН ТИМ 
 

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице за 

следење 

Идентификување 
на учениците со 
ПОП 

Опсервација и 
разговори со 
ученици со ПОП 

 
Септември 

Октомври 

Инклузивен тим Листа за 

опсервација 

Прашалници 

Тестови за 
проценка 

Навремено 
идентификува
ни ученици со 
ПОП 

Инклузивен 
тим 

Упатување на  
учениците во 
Завод за ментално 
здравје/МКФ и 
обезбедување 
наод и мислење 

Доставување 
писмено барање до 
родителите за 
обезбедување на 
наод и мислење од 
ЗМЗ 

Мај, Јуни  

Септември 

 

Инклузивен тим 

Стручен тим од ЗМЗ/МКФ 

Прибирање на 
релевантни 
податоци 
потребни за 
работа на 
инклузивен тим 

Навремено 
добиена 
медицинска 
белешка 
(потврда) за 
децата со 
ПОП 

Инклузивен 
тим 

Проценка на 
способностите на 
децата со ПОП 

Опсервација, 
разговори и 
тестирање на 
децата со ПОП 

Мај, Јуни,  

Септември 

 

Инклузивен тим 

Специјализирани лица од 

други институции 

Чек листи 
Листа за 
опсервација 
Прашалници 
Тестови за  
проценка 

Навремено 
проценети 
способностите 
и слабостите 
на учениците 
со ПОП 

Инклузивен 
тим 

Споделување 
мислење со 
родителите на 
децата со ПОП 

Соработка со 
родителите и 
разговор со децата 
со ПОП 

Август 

Септември 

Инклузивен тим Вклученост на 
родителите во 
воспитно-
образовниот 
процес 

Поддршка на 
родителите на 
учениците со 
ПОП 

Инклузивен 
тим 

Давање 
инструкции на 
наставниците за 
карактеристиките 
на учениците со 
ПОП кои се 
запишани во оваа 
учебна година 

Инструктивна 
работа преку 
разговор, 
прирачници 

Септември  

Октомври 

Инклузивен тим Листа за 

опсервација 

Прашалници 

Тестови за 
проценка 

Навремено и 
соодветно 
упатување на 
наставниците,
запознавање 
со потребите и 
карактеристик
ите на 
учениците со 
ПОП 

Инклузивен 
тим 
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Проценка на 
способностите на 
учениците со ПОП 
со цел да 
изработиме ИОП 

Опсервација, 
следење, 
разговори 

Септември 

Октомври 

Наставници Инклузивен тим 

Родители 

Модели на ИОП 

Аналитички 

листови 

Стручна 

литература 

 

Навремено 
проценување 
на 
способностите 
на учениците 
со ПОП со цел 
да се подготви 
и изработи 
ИОП 

Инклузивен 
тим 

Изработка на 
индивидуални 
образовни планови 

Изработување на 
индивидуални 
образовни планови 

Континуирано Инклузивен тим 

Наставници 

Родители Стручни лица 

Модели на ИОП 

Аналитички 

листови 

Стручна 

литература 

Остварување 
на 
предвидените 
цели со ИОП 

Инклузивен 
тим 
Наставници 

Учество на 
родителите при 
изготвување на 
индивидуални 
образовни планови 

Поттикнување на 
родителите на 
учениците со ПОП 
за активно учество 
во воспитно-
образовниот 
процес  преку 
вклучување во 
планирањето и 
поддршката на 
развојот на 
учениците 

Континуирано Инклузивен тим 

Наставници 

Родители  

Модели на ИОП 

Аналитички 

листови 

Стручна 

литература 

 

- Вклученост на 
родителите во 
воспитно-
образовниот 
процес 
- Успешна 
инклузија на 
учениците со 
ПОП во 
редовниот 
воспитно-
образовниот 
процес 

Инклузивен 
тим 
Наставници 

Градење стратегии 
за учење со 
примена на 
диференциран 
пристап 

Работилници за 
обука на 
наставниците за 
примена на 
диференциран 
пристап 

Октомври Инклузивен тим 

Наставници 

ИОП 

Обрасци за 
следење на 
ученикот со ПОП и 
потешкотии во 
учењето 

Формирање на 
соодветни 
стратегии за 
учење кај 
децата со 
ПОП кои ќе 
бидат 
применети на 
диференциран 
начин 

Инклузивен 
тим 
Наставници 

Ревизија на ИОП Направен увид во 
реалзицација на 
целите од ИОП 

Ноември Инклузивен тим 

Наставници 

ИОП 

Обрасци за 
следење на 

Целите кои се 
планирани со 
ИОП реално 

Инклузивен 
тим 
Наставници 
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ученикот со пп и 
потешкотии во 
учењето 

да се 
остварени 

Проценка на 
ефектите на ИОП-
оценувањето 
(микро сумативна 
описна оценка) 

Примена на 
соодветни искази 
во описот на 
постигањата на 
учениците со ПОП 

Декември 

Јануари 

Инклузивен тим Наставници Индивидуални 
инструменти, 
Алатки 
Тестови 

Објективна 
проценка на 
напредокот во 
учењето на 
ПОП 

Инклузивен 
тим 
Наставници 

Следење на 
учениците со ПОП 
и инструктивни 
работилници со 
наставници и 
родители 

Следење, 
разговори и 
работилници 

Март Инклузивен тим  

 

Специјализирани лица 

Индивидуални 
инструменти, 
 
Алатки 
 
Тестови 

Напредок во 
учењето и 
реален 
пристап и 
адекватна 
помош од 
страна на 
родителите 

Инклузивен 
тим 
Специјали-
зирани лица 

Ревизија на ИОП Направен увид во 
реализација на 
целите од ИОП 

Мај 

Јуни 

Инклузивен тим  

 

Наставници Родители 

ИОП 

Обрасци за 
следење на 
ученикот со пп и 
потешкотии во 
учењето 

Целите кои се 
планирани со 
ИОП реално 
да се 
остварени 

Инклузивен 
тим 
Наставници 

Проценка на 
ефектите од 
севкупните работи 

Евалуација на 
работата на 
инклузивниот тим 

Јуни Инклузивен тим Индивидуални 
инструменти, 
 
Алатки 
 
Тестови 

Дефинирање 
на следните 
чекори и 
активности на 
инклузивниот 
тим 

Инклузивен 
тим 

Организирање на 
он-лајн часови со 
учениците со ПОП 

Следење на 
напредокот на 
ученикот со ПОП 
 

Континуирано Инклузивен тим  

Наставници 

Електронски 
платформи 
 
Електронски 
наставни листови 

Размена на 
искуства и 
примена на 
интерактивни 
методи,приста
пи на работа 

Инклузивен 
тим  
Стручен 
актив на 
наставници 
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ПРИЛОГ 14: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШЕН ХОР И ОРКЕСТАР 
 
УЧИЛИШЕН ХОР 

Цел  
- Учениците да ги прошират знаењата и способности согласно своите афинитети и интерес, определба и сензибилитет; 
- да се оспособуваат за соработка и колективен однос во заедничка презентација на вокални дела; 
- да се оспособат за лична и колективна афирмација во училиште и пошироко.  
 
Посебни цели: 

• да создава навика за редовност и точност; 

• да ги развива творечките способности, етичките и естетските вредности; 

• да развива колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон интерпретацијата на хорските композиции; 

• да развива способност индивидуално вокално интерпретирање; 

• да ги почитува дадените упатства на диригентот и менторот; 

• да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката; 

• да проценува вредностите на музичките дела преку анализа; 

• да открива нови можности за примена на хорска активност во синтетизираните уметности или мултимедијален проект ; 

• да учествува на разни видови настапи во училиштето, локалната средина и пошироко; 

• да соработува со други лица од културата, институции, стручни организации од областа на уметноста и културата; 

• да развива љубов кон пеењето 

Задачи Цели: 
 

Дидактички 
насоки 

Инструменти Начин на 
спроведување 

(Ресурси) 

Времен 
ска рамка 

обработка на 
композиции 

Посебни цели: 
 

Активности 
Ученикот:   

Активности 
Наставник: 
 

   
реализациј

а 

Аудиција 
  
 
 
 

- одредување на 
музикалноста – 
квалитетот на 
гласот; 
- тонски распон на 
гласот; 
 

- Пеење на 
мелодиско – 
ритмички мотиви 
во различни 
тоналитети 
- Интерпретација 
на песна по свој 
избор; 
- Интерпретација 
на задолжителна 
песна; 

- организирање на 
аудиција и реаудиција на 
членовите на хорот; 
-распејување 
-заедничко пеење; 
-индивидуално пеење; 
-нотен запис на песната 
„Билјана платно белеше“ 
подобна поради 
дијапазонот децима.  

Разговор, 
Евидентен 
лист за 
присутност; 
листа за 
проценка на 
музикалност
. 

Кабинет по музичко, 
Клавир -синтисајзер 

 септември 
 
 
 
во текот на 
целата 
учебна 
година  
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Усвојување на 
основи на 
вокална 
техника, 
демонстрација и 
примена на 
вежби за 
распејување и 
дишење. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- примена на 
правилен пеачки 
став, правилно 
дишење и поставка 
на вокал; 
- развивање на 
вокалната техника; 
- примена на 
различно темпо, 
динамика; 
- презентација на  
креативна и 
естетска вокална 
интерпретација; 
 

  
- пее вежби за 
правилно дишење 
и поставка на 
вокал; 
- пее вежби за 
развивање на 
вокалната техника; 
- применува вежби 
за правилен 
пеачки став, 
- применува 
различно темпо и 
динамика; 
- презентира 
креативна и 
естетска вокална 
интерпретација; 
- прави избор на 
програма; 

 
- објаснува за основните 
елементи на вокалната 
технока;  
-демонстрира вежби за 
распејување; 
-објаснува за значењето 
на вокалната техника и 
функционирање на 
фоноторните органи; 
-објаснува за 
постоењето на 
внатрешниот слух; 
-дискутира за пеењето 
со образложение и 
физиолошката и 
интелектуалната дејност, 
потребата за 
емоционално 
доживување што треба 
да допрат до свеста и 
душата на 
интерпретаторот и 
слушателот; 

 
Разговор, 
Демонстрац
ија; 
евидентен 
лист за 
присутност; 

 
Кабинет по музичко 
образование; 
нотен материјал; 
синтисајзер 

 
септември 
октомври 
 
во текот на 
целата 
година 
 

Обработка на: 
Химна на ОУ 
„Димитар 
Миладинов“  
  
Народни песни:  
 

-усвојува правила 
за изведба на 
свечена песна - 
химна 
 
- го проширува 
репертоарот на 
народни песни, дел 
од фолклорното 
наследство   

- усвојува 
ритмичко 
мелодиска 
целинба 
- применува 
правилна 
интерпретација со 
соодветно темпо и 
динамика 
- го доживува 
карактерот на 
композициите и 
презентира 
правилна изведба;  

-објаснува за  поимот 
химна – свечена песна; 
-дава напатствија за 
интерпретација на 
народни песни; 
Демонстрира правилна 
вокална интерпретација; 
-одредува интонација, 
темпо, динамика, 
внимава на правилна 
интонација и јасна 
дикција. 

Разговор, 
Демонстрац
ија; 
евидентен 
лист за 
присутност; 
листа на 
проценка. 

Кабинет по музичко; 
нотен материјал; 
синтисајзер 

октомври 
ноември 

„Божиќна 
песна“ Ј. 

- пее 
традиционални 

-да демонстрира 
правилна 

-објаснува за карактерот 
на песната;  

Разговор, 
Демонстрац

Кабинет по музичко; 
нотен материјал; 

ноември 
декември 
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Коџабашија 

„Тивка ноќ“ 
 
„Две лири“ – К. 
Гочева  
преработка 
(двогласна) 

странски песни 
преку кои ќе се 
запознае со 
творештвото и 
културата на други 
народи 
- применува 
повеќегласна 
интерпретација 

двогласна и 
тригласна вокална 
интерпретација; 
- да применува 
соодветно темпо и 
динамика; 
да го доживее 
карактерот на 
композицијата; 
 

-објаснува за 
традицијата на пеење на 
празнични песни; 
Демонстрира 
интерпретација со 
различни вокални 
техники; 
-одредува интонација, 
темпо, динамика,  
-внимава на правилна и 
јасна дикција. 

ија; 
евидентен 
лист за 
присутност; 
листа на 
проценка. 

синтисајзер јануари 
 
 
 

,,Сплет на 
народни песни- 
„Свилено 
фустанче“ 
„ Сербез Донка“                
 
„Велигденска 
песна“ 

-развива колективен 
интелектуално-
емоционален и 
креативен однос кон 
интерпретацијата на 
хорските 
композиции; 
 

- демонстрира 
правилна двогласна 
и тригласна вокална 
интерпретација; 
- применува 
соодветно темпо и 
динамика; 
да го доживее 
карактерот на 
композицијата; 
 

- објаснува за фолклорната 
традиција; 
-дискутира за потребатата 
од негување и пеење 
народни песни 
- демонстрира правилна 
вокална интерпретација; 
-одредува интонација, 
темпо, динамика,  
-внимава на правилна и 
јасна дикција. 

Разговор, 
Демонстрац
ија; 
евидентен 
лист за 
присутност; 
листа на 
проценка. 

Кабинет по музичко; 
нотен материјал; 
синтисајзер 

февруари 
март 
април 
 

Хорски 
натпревари 
 
Задолжителна 
композиција 
 
 

Репрезент на 
финалната работа 
на хорската настава 
- се стекнува со 
искуство на јавен 
настап( во 
училиштето, 
локалната средина 
и пошироко); 

- Учествува во  јавен 
настап со целосна 
одговорност и 
посветеност за 
успешна изведба; 
-ќе се стекне со 
натпреварувачки 
дух; 
- учествува на 
манифестација за 
која ќе даде критички 
и самокритички 
осврт; 
-ќе се дружи; 
- ќе учествува и ќе 
даде придонес на 
крајниот репрезент 
на својата и 
заедничката работа 
на училишниот хор. 

- ја финализира 
работата на 
активностите на хорот 
-ги подготвува учениците 
за јавен настап, 
натпревар; 
- раководи со хорот на 
јавниот настап; 
-Ги усогласува сите 
елементи на хорската 
изведба; 
- Внесува свое 
доживување и чувство;  
 

Разговор, 
Демонстрац
ија; 
евидентен 
лист за 
присутност; 
листа на 
проценка; 
слики; 
награди- 
диплома 

Свечена сала за проби, 
кабинет по музичко; 
нотен материјал; 
синтисајзер. 

април 
мај 
 

„Во пролет“   - развива љубов кон - демонстрира -објаснува за Разговор, Кабинет по музичко; мај 
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• да интерпретира композиции преку кои ќе се запознае со творештвото и културата на други народи 
 

Образовен процес 
       структура на содржини 

 
ЗАБЕЛЕШКА:  
Во текот на учебната година може да дојде до промена на репертоарот. Ќе се обработата композиции според потребите, интересот, желбите и 
можностите на хорските пајачи. 
 

Организација на хорската настава 
 

 Часовите по ХОР ќе се реализираат во текот на цела учебна година. Неделниот фонд на часови е според тежинското ниво на 
комппозициите по 3 (три) часа неделно. Во училишниот хор може да членуваат ученици од VI, VII , VIII  и IX одделение, согласно интересот и 
гласовните можности на учениците. Времето на реализација ќе биде по редовната настава. Поради специфичноста на активностите времето на 
реализацијата се организира спрема просторните услови во училиштето и можностите на учениците. Резултатите ќе се презентираат во 
училиште на разни манифестации и на хорските натпревари кои се реализираат секоја учебна година, во локалната средина и пошироко за 
разни потреби и пригоди. 
 

Наставни методи и активности 
Во остварувањето на целите на училишниот ХОР ќе се применуваат наставни форми и методи: истражувачка, проблемска, фронтална, групна, 
индивидуална, разговор, дискусии, практична работа, демонстративна и други. 
Во работата ќе преовладува иницијативноста, самостојноста, креативноста и слободното изразување на чувствата преку вокална 
интерпретација. Ќе се оствари соработка со културно-уметнички институции, и уметници кои ќе бидат гости во училиштето каде ќе може да се 
презентира професионален начин на хорска интерпретација. 
 

Просторни и материјално –технички услови 
Наставата по хор ќе се реализира во наменски кабинет по музичко образование опремен со соодветни помагала, инструменти и стручна 
литература. 

Ј. С. Бах 
 

пеењето; 
- интерпретира 
композизии преку 
кои ќе се запознае 
со творештвото и 
културата на други 
народи 
 

правилна 
двогласна и 
тригласна вокална 
интерпретација; 
- применува 
соодветно темпо и 
динамика; 
-  го доживува 
карактерот на 
композицијата 

композицијата и животот 
и творештвото на 
композиторот; 
-прави  анализа на текст; 
- демонстрира правилна 
вокална интерпретација; 
-одредува интонација, 
темпо, динамика,  
-внимава на правилна и 
јасна дикција. 

Демонстрац
ија; 
евидентен 
лист за 
присутност; 
листа на 
проценка 

нотен материјал; 
синтисајзер 

јуни 
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Настапи: Училишниуот хор ќе настапува на сите културно-уметнички манифестации предвидени во програмата на училиштето, програмата на 
ЗМПРМ, Активот на музичари на општината, проектни активности и хорските натпревари организирани од ЗМПРМ во соработка со БРО. 

УЧИЛИШЕН ОРКЕСТАР 

Цел 
- учениците на училишниот оркестар да ги прошират знаењата и способности согласно своите афинитети и интерес, определба и сензибилитет; 

-да се оспособуваат за соработка и колективен однос во заедничка презентација на инструментални дела; 

- да се оспособат за лична и колективна афирмација во училиште и пошироко.  

  

Посебни цели: 

• да создава навика за редовност и точност; 

• да ги развива творечките способности, етичките и естетските вредности; 

• да развива колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон интерпретацијата на инструменталните композиции; 

• да развива способност индивидуална инструментална интерпретација; 

• да ги почитува дадените упатства на диригентот и менторот; 

• да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката; 

• да проценува вредностите на музичките дела преку анализа; 

• да открива нови можности за примена на оркестарската активност во синтетизираните уметности или мултимедијален проект ; 

• да учествува на разни видови настапи во училиштето, локалната средина и пошироко; 

• да соработува со други лица од културата, институции, стручни организации од областа на уметноста и културата; 

• да развива љубов кон индивидуално и колективно свирење на ДМИ; 

• да интерпретира композизии преку кои ќе се запознае со творештвото и културата на другите народ. 

 

Образовен процес - структура на содржини 

Задачи Посебни цели: 
 

Дидактички насоки Инструменти Начин на 
спроведува

ње 
(Ресурси) 

Временска 
рамка 

Композиции 
и технички 
содржини за 
обработка 

Посебни цели: 
 

Активности 
Ученикот: 

Активности 
Наставникот: 

  реализација 

Аудиција 
  
 

- одредување на 
музикалноста 
 – техника на 

- демонстрира ритмички и 
мелодиски вежби. 
- Презентира ритмичка 

- организира аудиција на 
членови во училишниот 
оркестар 

Разговор, 
Евидентен 
лист за 

Кабинет по 
музичко, 
Клавир -

септември 
во текот на 
целата 
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свирење; 
- степен на обученост 
за свирење на 
инструменти; 
 

интерпретација; 
- демонстрира инструментална 
изведба по свој избор 
- да поседува елементарни 
знаења од музичката писменост 

-врши проверка на 
знаењата на учениците 
од областа на музичката 
писменост 
- демонстрира ритмички и 
мелодиски вежби. 

присутност;ли
ста за 
проценка на 
музикалност 

синтисајзер учебна 
година 

Видови, 
технички 
можности и 
наин на 
свирење на 
ДМИ 
 
 
 

- ги проширува 
теоретските знаења 
во областа на 
свирење на ДМИ; 
- развива љубов кон 
индивидуално и 
колективно свирење 
на ДМИ; 

- учи за поделбата на ДМИ 
(ритмички, мелодиски); 
- препознава ДМИ по навната 
звучност,  
- дискутира за секој инструмент 
од групата на ДМИ 
- свири на ДМИ. 

-Презентира ДМИ; 
-објаснува за поделбата 
на ДМИ; 
-демонстрира слики, 
аудио и видео снимки со 
примена на ДМИ и др. вид 
на инструменти 

Разговор, 
усна 
презентација; 
Евидентен 
лист за 
присутност;ли
ста за 
проценка на 
музикалност. 

Кабинет по 
музичко, 
ДМИ 

септември 
 
 

Видови, 
технички 
можности и 
наин на 
свирење на 
блок флејти  
 

- усвојува нови 
знаења; 
- развива творечките 
способности, 
етичките и естетските 
вредности 

-препознава видови на блок 
флејти; 
-усвојува техника на свирење на 
блок флејта; 
-демонстрира технички вежби; 
-демонстрира вежби за секој тон 
(sol; mi; sol-mi; fa; sol-fa-mi; do; 
sol-fa-mi-do; re; do-re-mi -fa-sol; la; 
do2; si;)  

- презентира видови на 
блок флејти 
- демонстрира и 
објаснува техники на 
свирење 
- презентира правилен 
начин на свирење и 
држење на инструм. 
- презентира мелодиски и 
ритмички вежби 

Разговор, 
усна повратна 
информација; 
Евидентен 
лист за 
присутност; 

Кабинет по 
музичко, 
блок 
флејти,ноте
н материјал 

септември 
октомври,  

Химна на 
Р.М. 

- усвојува  и 
презентира правила 
за изведба на 
свечена песна - 
химна 
- учествува на разни 
видови настапи во 
училиштето, 
локалната средина и 
пошироко 

-  интерпретира празнични 
композиции; 
- презентира правилна изведба 
- стекнува искуство за заедничко 
музицирање, 
- чувствува задоволство од 
изведбата на свечени песни; 

- врши поделба во групи   
- демонстрира мелодиска 
и ритмичка делница; 
-реализира посебни и 
заеднички проби; 
-дава потребни сугестии и 
насоки за правилна и 
естетска изведба; 

Разговор, 
усна повратна 
информација; 
Евидентен 
лист за 
присутност; 

Кабинет по 
музичко, 
ДМИ, нотен 
материјал 

октомври 
ноември 

Ритмичко 
мелодиски 
вежби и 
канони 

- се здобие со 
искуство за 
двогласно свирење 
- демонстрира 
правилна изведба на 

- усвојува поим канон; 
- свири канонска мелодија; 
- свири и следи втора мелодија 
 

-објаснува поим канон и 
начинот на изведба 
-демонстрира канонска 
мелодија, демонстрира 
канонска изведба 

Разговор, 
усна повратна 
информа 
ција; 
Евидентен 

Кабинет по 
музичко, 
ДМИ, нотен 
материјал 

ноември 
Декември. 
јануари 
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канонската мелодија  лист за 
присутност;ли
ста на 
проценка. 

Новогодишни 
композиции: 
„Новогодишен 
Валцер“ 
 

-Обработка на 
сле на 
народни 
песни; 
- обработка на 
познати 
мелодии со 
фолклорни 
мотиви 

-развива љубов кон 
индивидуално и 
колективно свирење 
на ДМИ 
- интерпретира 
композизии преку кои 
ќе се запознае со 
творештвото и 
културата на другите 
народи 

- интерпретира празнични 
композиции; 
- презентира правилна ритмичка 
и мелодиска изведба;  
-учествува во заедничко 
музицирање, 
- чувствува задоволство од 
изведбата на народни песни или 
композиции инспирирани од 
народниот фолклор; 
- свири композиции од светската 
литература 

- врши поделба во групи   
- демонстрира мелодиска 
и ритмичка делница; 
-реализира посебни и 
заеднички проби; 
-дава потребни сугестии и 
насоки за правилна и 
естетска изведба; 

Разговор, 
усна повратна 
информација; 
Евидентен 
лист за 
присутност;ли
ста на 
проценка. 

Кабинет по 
музичко, 
ДМИ, нотен 
материјал 

Декември, 
јануари 

Обработка на 
композиции 
од познати 
автори: 
„Арија од 
операта 
Оберон“ 
 
 
 

- развива способност 
индивидуална 
инструментална 
интерпретација; 
- почитува дадени 
упатства на 
диригентот и 
менторот; 
- ги проширува 
теоретските знаења 
во областа на 
историјата на 
музиката; 
- ги проценува 
вредностите на 
музичките дела преку 
анализа 

- интерпретира популарни 
композиции; 
- презентира правилна ритмичка 
и мелодиска изведба 
- стекне искуство за заедничко 
музицирање, 
- чувствува задоволство од 
својата интерпретација; 
- презентира изведба пред публика 

 

- врши поделба во групи : 
3 групи за мелодиски и 
една група за ритмичка 
придружба;  
- демонстрира мелодиска 
и ритмичка делница; 
-реализира посебни и 
заеднички проби; 
-дава потребни сугестии и 
насоки за правилна 
(темпо, динамика, 
карактер итн.) и естетска 
изведба 

Разговор, 
усна повратна 
информа 
ција; 
Евидентен 
лист за 
присутност;ли
ста на 
проценка. 

Свечена 
сала, 
кабинет по 
музичко, 
ДМИ, нотен 
материјал 

Февруари, 
март 

Јавни настапи 
оркестарски  
смотри-
натпревари 
 

развива способност за 
индивидуална 
инструментална 
интерпретација 
- интерпретира 

- јавно настапува  пред публика; 
- се залага за успешен јавен 
настап;  
- свири со задоволство, за 
разонода и забава, 

-реализира посебни и 
заеднички проби; 
-дава потребни сугестии и 
насоки за правилна и 
финална интерпретација; 

Усна повратна 
информа 
ција; 
Евидентен лист 
за 

Свечена 
сала, 
кабинет по 
музичко, 
ДМИ, нотен 

Април – мај 
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Задолжителна 
композиција 

композизии и учествува 
на натпревар преку кој 
се афирмира себе и 
училиштето  

интерпретирајќи композиции од 
светски автори 
 

(темпо, динамика, 
карактер итн.) 

присутност;лис
та на проценка; 
слики; награди 
– диплома. 

материјал 

Свирење 
композиции 
по избор 

- развива љубов кон 
свирењето; 
 

- чувствува задоволство од 
својата интерпретаира по својо 
избор; 
 

дава потребни сугестии и 
насоки за правилна 
(темпо, динамика, 
карактер итн.) и естетска 
изведба 

Евидентен 
лист за 
присутност; 
слики. 

кабинет по 
музичко, 
ДМИ, нотен 
материјал 

Мај, јуни 

 
ЗАБЕЛЕШКА: Во текот на учебната година може да дојде до промена на репертоарот. Ќе се обработат композиции според потребите  

интересот, желбите и можностите на членовите. 

 ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА ПО ОРКЕСТАР 

Часовите по ОРКЕСТАР ќе се реализираат во текот на цела учебна година. Неделниот фонд на часови е според тежинското ниво на 

комппозициите по 3 (три) часа неделно. Во училишниот оркестар може да членуваат ученици од VI, VII VIII и IX одделение, согласно интересот 

и гласовните можности на учениците. Времето на реализација ќе биде по редовната настава. Поради специфичноста на активностите времето 

на реализацијата се организира спрема просторните услови во училиштето и можностите на учениците. Резултатите ќе се презентираат во 

училиште на разни манифестации и на оркестарските натпревари кои се реализираат секоја учебна година, во локалната средина и пошироко 

за разни потреби и пригоди. 

Наставни методи и активности 

Во остварувањето на целите на училишниот ОРКЕСТАР ќе се применуваат наставни форми и методи: истражувачка, проблемска, фронтална, 
групна, индивидуална, разговор, дискусии, практична работа, демонстративна и други. 
Во работата ќе преовладува иницијативноста, самостојноста, креативноста и слободното изразување на чувствата преку инструментална 
интерпретација. Ќе се оствари соработка со културно-уметнички институции, и уметници кои ќе бидат гости во училиштето каде ќе може да се 
презентира професионален начин на инструменталната интерпретација. 
 

 

 

 

Просторни и материјално –технички услови 

 

Наставата по оркестар ќе се реализира во наменски кабинет по музичко образование опремен со соодветни помагала, инструменти и стручна 

литература. 

Настапи: Училишниот оркестар ќе настапува на сите културно-уметнички манифестации предвидени во програмата на училиштето, програмата 

на ЗМПРМ, Активот на музичари на општината, проектни активности и оркестарските натпревари организирани од ЗМПРМ во соработка на 

БРО. 
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ПРИЛОГ 15: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЗАЕДНИЦАТА НА ПАРАЛЕЛКАТА, УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ, 

УЧЕНИЧКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Ученичка заедница, ученички парламент и ученички правобранител 

Во текот на учебната 2020/2021 година, ќе се реализираат активности во врска со ученичката заедница, ученичкиот парламент и ученикот-

правобранител. Активностите се наведени во акциониот план за активности според редоследот на реализација. Активностите ќе бидат 

реализирани според предвидената динамика, по месеци, преку работилници, дебати, состаноци и сл. Поради можноста наставата да се одвива 

онлајн од почетокот на учебната година, активностите ќе се реализираат според предвидената динамика со помош на различни електронски 

платформи: училишната платформа, националната платформа, платформата ZOOM, училишната веб-страница, viber, меил-адреси и др. 

Потребни ресурси за реализација: хартија, хартија во боја, фломастери, компјутер, интернет, електронска табла, принтер, меил адреси, 

формулари за апликација, електронски платформи. 

 

АКЦИСКИ ПЛАН НА ТИМОТ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА УЧЕНИЧКИОТ ПАРЛАМЕНТ И УЧЕНИЧКИОТ 
ПРАВОБРАНИТЕЛ 

 

Реден 
бр. 

Активности Очекувани резултати Временска рамка  Планиран 
број часови 

за 
активноста 

Одговорност 

1  Состанок на тимот за подршка на 
работата на ученичкиот парламент и 
ученикот правобранител 

Договор за изработка на 
акционен план на училиштето 

Август 2020 1 час Директор 
Тим за поддршка 

2 Изготвување акционен план на 
училиштето 

Конкретно испланирани 
активностите за поуспешна 
реализација на законските 
измени во однос на правата и 
обврските на учениците 

Август 2020 4 часа  Директор 
Тим за поддршка 

3 Редефинирање  на улогата на 
Ученичкиот парламент и ученикот 
правобранител на сите субјекти во 
училиштето 

Обезбеден сеопфатен 
училишен приод за демократска 
партиципација на учениците 
преку: 
Редефинирање на ресурсниот 
пакет  
Мотивирање на поголем број  
класни раководители за активно 
учество во спроведување на 
процедурите.Стекната 

Септември 2020 1час 
 
 
 
1 час 
 
 
 
1 час 

Директор 
Тим за поддршка 
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поддршка од 
наставниците,родителите  

Информирани ученици  

4 Спроведување на процедурата за 
избор на претседател во одделенските 
заедници 

Формирани тела со ученици од 
одделенските заедници 
согласно демократските 
процедури 

Септември 2020 3 часа Тимот одговорен за 
поддршка и сите 
одделенски 
наставници и класни 
раководители од прво 
до деветто одделение 

5 Спроведување на процедура за избор 
на ученички парламент 

Формирана комисија од тројца 
членови за спроведување на 
претседател на ученички 
парламент ученички парламент 

Октомври 2020 2 часа Директор  
Тим за поддршка 

6 Спроведување на процедура за избор 
на ученички парламент 

Формиран ученички парламент 
и избрани координатори и 
координаторно тело на 
ученичкиот парламент 

Октомври 2020 3 часа Директор  
Тим за поддршка 

7 Изработка на предлог програма  за 
работата на ученичкиот парламент 

Изработена програма со 
конкретни активности  за 
работата на ученичкиот 
парламент 

Октомври 2020 5 часа Тим за поддршка 

8 Презентација на искуства и модели за 
работа на ученички парламент 

Правилно разбрана улогата на 
ученичкиот парламент 

Октомври 2020 2 часа Тим за поддршка 

9 Редефинирање на надлежностите за  
за работа на ученик правобранител 

Конкретни надлежности за 
работата на ученикот 
правобранител и неговите 
заменици 

Ноември 2020 2 часа Тим за поддршка 

10 Формирање Комисија за евалуација на 
претставки и пријави 

Правилно канализирање на 
работата на Ученикот 
правобранител и соодветно 
процесуирање на пријавите 

Ноември/декември 
2020 

1 час Тим за поддршка 
Наставници 

11 Организирање на инфо ден Промоција на работата на 
Училишниот парламент и 
Ученик правобранител 

Декември 2020 6 часа Тим за поддршка 
 

12 Работилница 1 „Мерење на 
температурата за почитување на 
правата на децата во нашето 
училиште“ 

Запознаени ученици со 
содржината и значењето на 
Конвенцијата за права на 
детето, преку анкетен 
прашалник 

Октомври 2020 3 часа Тим за поддршка 
Наставници 
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13 Работилница 2 

„Моја Одлука Твоја одлука“ 

Формира и искажува став и 
мислење; носи одлуки во врска 
со различни прашања 

Ноември 2020 4 часа Тим за поддршка 
Наставници 

14 Работилница 3 
Одржување на состаноци 

Осознавање дека учениците се 
деца од различен бекгроунд кои 
припаѓаат во иста група 

Декември 2020 3 часа Тим за поддршка 
Наставници 

15 Работилница 4 

„Преземање акција во училиште“ 

Применуваат промени од заеднички 
интерес во група и да практикуваат 
демократска партиципација  

 Јануари 2021 3 часа Тим за поддршка 
Наставници 

16 Дебата 1“Како до конструктивна 
дебата“ 

Запознаени ученици за начинот 
на водење на дебата со 
правила која се одвива помеѓу 
најмалку две спротивни страни 

Февруари 2021 3 часа Тим за поддршка 
Наставници 

17 Дебата 2 
“Треба да се забранат  насилните 
видео игри за деца“ 

Водат аргументирана дискусија 
со правила која се одвива 
помеѓу најмалку две спротивни 
страни, користејќи ненасилна 
комуникација 

Март 2021 3 часа Тим за поддршка 
Наставници 

18 Дебата 3 
Културата на другите етнички 
заедници најдобро се учи преку 
заедничко чествување на празниците 

Применуваат правила со кои се 
одвива дебата помеѓу најмалку 
две спротивни страни,со 
аргументи за почитување и 
толеранција 

Април 2020 3 часа Тим за поддршка 
Наставници 

19 Дебата 4 
Учениците треба да учествуваат во 
изработката на распоредот на часови 

Аргументирано дискутираат и 
изнесуваат факти за 
прилагоденоста на распоредот 
на часови  

Мај 2020 3 часа Тим за поддршка 
Наставници 

20 Дебата 5 
Ваквиот начин на работа на УЗ го 
подобри имиџот на училиштето 

Аргументирано дебатираат и 
конструктивно изведуваат 
заклучоци 

Мај 2020 3 часа Тим за поддршка 
Наставници 

21 Состаноци со одделенски заедници 

 

 

 

 

 

Подобрена состојбата на 
имплементацијата за 
ученичкото учество и заштитата 
на детските права во 
училишниот живот, развивање 
на критичко мислење кај 
учениците, поддршка за 
проактивно учество во 
донесување на одлуки 

Октомври 2020 – 
мај 2021  
 
 
 
 
 
 
 
Ноември 2020 – мај 

5часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 часа 

Тим за поддршка 
Наставници 
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Состаноци со ученички парламент 

 
 
 
 
 
 
 
 
Состаноци со ученик правобранител 

Подобрена состојбата на 
имплементацијата за 
ученичкото учество и заштитата 
на детските права во 
училишниот живот, развиено 
критичко мислење кај 
учениците, поддршка за 
проактивно учество во 
донесување на одлуки 

Промовира, дава, поддршка и 
заштита на учениците 

2021 
 
 
 
 
 
 
 
Декември 2020– 
мај 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 часа 

22 Состаноци на тимот и менторска 
поддршка на наставници 

Поддршка на капацитетите на 
наставниците за спроведување 
акции во одделенската 
заедница 

Помош во креирање одделенски 
портфолија 

Поддршка во спроведување 
работилници и дебати во 
одделенските заедници 

Август 2020 – јуни 
2021 

5 часа Директор 
Тим за поддршка 
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ПРИЛОГ 16: РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ 

Одделенска настава - Стајковци 

Одд

еле

ние 

Наставник Час Понеделник Вторник Среда Четврток Петок 

 

 

I-1 

 

Емилија 

Георгиевска 

 

1. Македонски ј. Математика Природни науки Македонскиј. Македонски ј. 

2. Математика Англиски ј. Македонски ј. Математика Математика 

3. Природни Науки Македонски ј. Математика Англиски ј. Музичко обр. 

4. Физичко и здр Македонски ј. Ликовно обр. Музичко обр Физичко и здр 

5.  Општество Ликовно обр. Физичко и здр.  

 

 

I-2 

 

Александра 

Накева 

 

1. Македонски ј. Македонски ј. Природни науки Математика Македонски ј. 

2. Математика Македонски ј. Македонски ј. Македонски ј. Математика 

3. Природни Науки Англиски ј. Математика Англиски ј. Музичко обр. 

4. Физичко и здр Математика Ликовно обр. Физичко и здр Физичко и здр 

5.  Општество Ликовно обр.   

 

 

II-1 

 

 

Габриела 

Постоловска 

1. Час на одд.заедн Македонски ј. Математика  Англиски ј. Македонскиј. 

2. Македонски ј. Македонски ј. Македонски ј. Македонскиј. Математика 

3. Математика Математика Општество Математика Музичко обр. 

4. Природни Науки Музичко обр. Ликовно обр. Природни науки Физичко и здр 

5. Физичко и здр Англиски ј. Ликовно обр. Физичко и здр Дополнителна  

6. Додатна настава     

  1. Час на одд. Македонски ј. Математика  Македонски ј. Математика 
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II-2 Дијана 

Илиевска  

заедница 

2. Македонски ј. Македонски ј. Македонски ј. Англиски ј. Македонски ј. 

3. Математика Математика Општество Математика Физичко и здр 

4. Природни Науки Англиски ј. Ликовно обр. Природни науки Музичко обр. 

5. Физичко и здр Музичко обр. Ликовно обр. Физичко и здр Дополнителна 

6. Додатна настава     

 

 

III-1 

 

 

Весна 

Величковска 

1. Англиски ј. Природни науки Математика Македонски ј. Македонски ј. 

2. Час на одд.заедн Математика Англиски ј. Математика Математика 

3. Математика Македонски ј. Македонски ј. Англиски ј. Музичко обр. 

4. Македонски ј. Македонски ј. Физичко и здр Природни науки Ликовно обр. 

5. Општество Музичко обр. Работа со комп. Физичко и здр Ликовно обр. 

6. Физичко и здр. Дополнителна Работа со комп. Додатна наст  

 

 

III-2 

 

 

Јасминка 

Анѓелевска 

1. Час на одд.заедн Математика Англиски ј. Математика Македонски ј. 

2. Англиски ј. Природни науки Математика Македонски ј. Математика 

3. Македонски ј. Македонски ј. Работа со комп Природни науки Музичко обр. 

4. Математика Македонски ј. Работа со комп  Англиски ј. Ликовно обр. 

5. Општество Музичко обр. Македонски ј. Физичко и здр. Ликовно обр. 

6. Физичко и здр Дополнителна Физичко и здр Додатна нас  

 

 

IV-1 

 

 

Лидија 

1. Час на одд.заедн Македонски ј. Математика Англиски ј. Математика  

2. Македонски ј. Англиски ј. Македонски ј. Природни науки Македонски ј. 

3. Англиски ј. Математика Природни науки Математика Музичко обр. 
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Јованчевска 4. Математика Општество Техничко обр. Македонски ј. Ликовно обр. 

5. Општество Физичко и здр Физичко и здр.обр Работа со комп. Ликовно обр. 

6. Физичко и здр Дополнителна  Работа со комп. Додатна настава 

7.      

 

 

IV-2 

 

 

Елена 

Антонова 

 

1. Час на одд.заедн Македонски ј. Математика Природни науки Македонски ј. 

2. Македонски ј. Математика Македонски ј. Англиски ј. Математика 

3. Математика  Англиски ј. Природни науки Математика Музичко обр. 

4. Англиски ј. Општество Музичко обр. Македонски ј. Ликовно обр. 

5. Општество Физичко и здр.обр Техничко обр. Работа со комп. Ликовно обр. 

6. Физичко и здр.обр Дополнителна Физичко и здр Работа со комп. Додатна настава 

7.      

 

 

V-1 

 

 

Адријана 

Сандева 

1. Час на одд.заедн Македонски ј. Македонски ј Техничко обр. Математика 

2. Математика Математика. Математика Техничко обр. Македонски ј 

3. Македонски ј. Физичко и здр Општество Македонски ј. Работа со комп. 

4. Општество Англиски ј. Англиски ј. Математика Работа со комп. 

5. Музичко обр. Природни науки Ликовно обр. Музичко обр Физичко и здр 

6. Англиски ј. Природни науки Ликовно обр. Физичко и здр Дополнителна 

7.   Додатна настава   

 

 

V-2 

 

 

Даниела 

Наумовска 

1. Час на одд.заедн Англиски ј. Математика Македонски ј. Работа со комп. 

2. Математика Природни науки Македонски ј. Математика Работа со комп. 

3. Македонски ј. Природни науки Англиски ј. Техничко обр. Математика 

4. Општество Македонски ј. Општество Техничко обр. Македонски ј. 
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5. Англиски ј. Математика Ликовно обр Музичко обр  Физичко и здр 

6. Музичко обр. Физичко и здр Ликовно обр. Физичко и здр Дополнителна 

7.   Додатна настава   

 

Одделенска настава - ПОУ Страчинци 

Одд

еле

ние 

Наставник Час Понеделник Вторник Среда Четврток Петок 

I-3 

 

 

Северџан 

Касами 

1. Албански ј. Албански ј. Албански ј. Албански ј. Албански ј. 

2. Албански ј. Математика Математика Математика Математика 

3. Математика Музичко обр. Општество Природни науки Природни науки 

4. Англиски ј. Ликовно обр. Ликовно обр.  Физичко обр. Музичко обр. 

5. Физичко обр. Физичко.обр. Англиски ј.   

 

II-3 

 

Неџати 

Лимановски 

1. Час на одд. заед. Албански ј. Албански ј. Албански ј. Англиски ј. 

2. Албански ј. Математика Математика Математика Албански ј. 

3. Албански ј. Природни науки Англиски ј. Општество Математика 

4. Физичко  обр. Физичко обр. Природни науки Музичко обр. Ликовно обр. 

5. Математика Ликовно обр. Музичко обр. Физичко обр. Додатна 

6.  Дополнителна    

 

III-3 

 

Имране 

Кривца 

1. Час на одд. заед. Албански ј. Албански ј. Албански ј. Албански ј. 

2. Албански ј. Општество Англиски ј. Математика Албански ј. 

3. Природни науки Математика Математика Природни науки Математика 
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4. Математика Физичко обр. Музичко обр.  Физичко обр. Англиски ј. 

5. Англиски ј. Музичко обр. Физичко обр. Ликовно обр. Работа со ком. 

6.  Додатна Работа со ком. Ликовно обр. Дополнителна 

IV-3 
Музафера 

Шабани 

1. Англиски ј. Македонски ј. Албански ј. Албански ј. Албански ј. 

2. Математика  Македонски ј. Математика Математика Англиски ј. 

3. Природни науки Албански ј. Природни науки Општество Математика 

4. Час на одд.заед Математика Англиски ј. Техничко обр. Ликовно обр. 

5. Албански  ј. Општество Ликовно обр. Работа со комп. Музичко обр. 

6. Музичко обр. Физичко обр Работа со комп. Додатна Физичко обр. 

7.  Дополнителна Физичко обр.   

V -3 Тасим Фазли 

1. Час на одд.зае Албански ј. Англиски ј. Албански ј. Албански ј. 

2. Англиски ј. Математика Математика Математика Математика 

3. Математика Македонски ј. Албански ј. Општество Англиски ј. 

4. Албански  ј. Македонски ј. Музичко обр. Ликовно обр. Ликовно обр. 

5. Општество Физичко обр. Работа со комп. Работа со комп. Физичко обр. 

6. Техничко обр. Природни науки Дополнителна Физичко обр. Музичко обр. 

7. Техничко обр. Природни науки  Додатна  
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Предметна настава - Стајковци 
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Предметна настава - ПОУ Страчинци 
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*Во случај наставата да се одвива на далечина, оnline-распоредот на часови за одделенска настава во Стајковци и Страчинци, како и 
за предметна настава во Страчинци ќе се одвива според горенаведените распореди за редовна настава, но со скратено времетраење, 
според Концептот за учење на далечина. 

 
Online-распоред - предметна настава (Стајковци) 
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Распоред за отворени часови со користење на смарт-табла 
 

Задача Активности 
Време на 

реализаци
ја 

Реализатор - 
предмет 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани резултати 
Одговорно 

лице за 
следење 

Да се оспособи за визуелно 
препознавање на големите 

печатни букви и цели зборови 

игри за 
препознавање 

букви 

мај 
 
 

Наставници од 
I oдд. 

 
македонски 

јазик 

Смарт табла 
Ги препознава големите 

печатни букви и цели 
зборови 

Директор / 
педагог 

Да ги користи паровите 
броеви чиј збир е 10 за 
собирање/ одземање со 

премин до 20 

различни игри за 
собирање до 20 

ноември 
 
 

Наставници од 
I oдд. 

 
математика 

Смарт табла 
Ги користи паровите броеви 
чиј збир е 10 за собирање/ 
одземање со премин до 20 

Директор / 
педагог 

Да знае да идентификува 
повеќе извори на звук 

 
игри со звуци 

март 
 
 

Наставници од 
I oдд. 

 
природни науки 

Смарт табла 
Идентификува повеќе извори 

на звук 
 

Директор / 
педагог 

Правилно да ги пишува и 
препознава буквите и да ги 

поврзува во зборови  

Читање и 
пишување на 

зборови со 
буквите А и М  

   
септември 

 

Наставници од 
II oдд. 

македонски 
јазик 

Смарт табла 

Да умее ученикот сам да ги 
пишува и препознава 

буквите и да ги поврзува во 
зборови 

Директор / 
педагог 

Да ги препознава и подредува 
парните и непарните броеви 

до 100  

Парни и  
непарни броеви 

до 100 
октомври 

Наставници од 
II oдд. 

математика 
Смарт табла 

Да умее да ги Да ги 
препознава и подредува 

парните и непарните броеви 
до 100 

Директор / 
педагог 

Да ги распознава природните 
од  вештачките материјали  

Природни и 
вештачки 

материјали 

декември 

 

Наставници од 
II oдд. 

природни науки 
Смарт табла 

Да знае кои се природни а 
кои вештачки материјали 

Директор / 
педагог 

Да прави споредба помеѓу 
минатото и сегашноста и да 

препознава предмети од 
минатото и сегашноста  

Истражување - 
Изработка на 

албум од  
фотографии од 
минатото  и сега 

- споредба    

 

февруари  

Наставници од 
II oдд. 

општество 
Смарт табла 

Да умее да направи 
споредба помеѓу минатото и 

сегашноста  

 

Директор / 
педагог 
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Да се оспособи за слободно 
пеење на песната  

Обработка на 
песна „Пролет“ 

март 

 

Наставници од II 
oдд. 

музичко 
образование 

Смарт табла 
Да умее да препознава и пее 

песна 
Директор / 

педагог 

Да знае да ги разликува 
контраст на бои и правилно да 

ги применува  

Боја-контраст на 
боја  

(мотив:„Папагал“ 
–пастел)   

Април 

 

Наставници од 
II oдд. 

ликовно 
образование 

Смарт табла 
Да умее да ги разликува 

контраст на бои и правилно 
да ги применува 

 

Директор / 
педагог 

Да ги усогласат движењата со 
ритамот на музиката  

Народни и други 
танци ИКТ 

Мај 

 

Наставници од 
II oдд. 

Физичко и 
здравствено 
образование 

Смарт табла 
Да умее да изведува 

ритмички движења според 
различна музика 

 

Директор / 
педагог 

Да знае да распознава сетила 
Да ги поврзува 

сетилата со 
нивните имиња 

април 
 
 

Наставници од 
III oдд. 

природни науки 
Смарт табла 

Да умее ученикот сам да ги 
набројува сетилата кои ќе 
бидат зададени на часот 

Директор / 
педагог 

Да знае за спомениците како 
доказ на нашето минато и 

доказ за историјата 

Да ги именува 
спомениците и 
да именува за 

минатото 

мај 
 
 

Наставници од 
III oдд. 

општество 
Смарт табла 

Да умее да ги препознае 
спомениците и да ги 

поврзува со настаните од 
минатото 

Директор / 
педагог 

Да знае за разликата меѓу 
класичната музика и 

народната 

Да распознава 
по гласот на 

музиката за кој 
вид на музика 
станува збор 

мај 
 
 

Наставници од 
III oдд. 

музичко 
образование 

Смарт табла 
Да знае да разликува 

сериозна од народна музика 
Директор / 

педагог 

Да знае да поврзува 2Д И 3Д 
форми 

Да ги  разликува 
според  

својствата 2д од 
3д формите 

 
март 

Наставници од 
III oдд. 

математика 
Смарт табла 

Да знае да набројува 2д и 3д 
форми 

 
Директор / 

педагог 

Да знае што е линија –да знае 
видови на линии 

Да знае 
слободно 

цртање на линија 
февруари 

Наставници од 
III oдд. 

ликовно 
образование 

Смарт табла Да црта  линија 
 

Директор / 
педагог 

Да знае за антоними, 
хомоними и синоними 

Да знае да ги 
разликува и 

пишува 
јануари 

Наставници од 
III oдд. 

македонски 
јазик 

Смарт табла 
Да пишува реченици што 

содржат 
антоним,синоним,хомоним 

 
Директор / 

педагог 
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Да знаат да носат разни 
предмети, да се 
натпреваруваат 

Да знаат како да 
се 

натпреваруваат 
април 

Наставници од 
III oдд. 

физ. и здр. 
образование 

Смарт табла 
Да се дружат и да имаат 

натпреварувачки дух 

 
Директор / 

педагог 

Коските во човечкото тело 
 

Интерактивна игра 
за запознавање и 

именување на 
коските 

 
 

ноември 
 

Наставници од 
IV oдд. 

природни науки 
Смарт табла 

Се запозна со коскениот 
систем кај човекот 

Директор / 
педагог 

Пред географската карта на 
Р.М /картографски знаци 

Цртање и 
изработка на 
апликации на 
картографски 

знаци 

 
 

јануари 
 
 

 
 

Наставници од 
IV oдд. 

општество 

 
 
 

Смарт табла 

Ги определува страните  на 
светот и чита географска 

карта 

Директор / 
педагог 

Множење едноцифрени 
броеви 

Интерактивна 
игра со множење 

март 
 
 

Наставници од 
IV oдд. 

математика 
Смарт табла 

Го применува практично 
множењето 

Директор / 
педагог 

Пишување голема буква 
 

Вежби за 
правилна 

примена на 
голема буква 

 
септември 

Наставници од 
IV oдд. 

македонски 
јазик 

 
Смарт табли 

Правилно применува голема 
буква 

 
Директор / 

педагог 

Комплементарен  
контраст на бои 

Игра-
комбинирање 
бои форми со 
примена на 

комплементарен 
контрас 

 
 

ноември 

Наставници од 
IV oдд. 
ликовно 

образование 

 
Смарт табли 

Применува комплементарен 
контраст на бои; 

 
Директор / 

педагог 

Преку смарт таблата да видат 
слика  устата со заби  и да ги 

цртаат  истите 

Да стекнат 
знаења за 

забите , вида на  
заби 

Активност 
Миење на заби 

Мај 
 

Музафера 
Шабани IV-3 

Смарт табла 
Да знаат како да ги 

одржуваат, чуваат, да имаат 
здрави и чисти заби 

Директор / 
педагог 

Граматички вежби 

Интерактивни 
игри  со 

пронаоѓање и 
именување 

различни видови  
на зборови во 

реченица 

октомври 

Наставници од 
V oдд. 

македонски 
јазик 

Смарт табла 
-именува именки, глаголи, 

придавки,броеви и сл. 
Директор / 

педагог 



OОУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје 
 Учебна 2020 / 2021 година 

 

99  

 

Разлики меѓу 2Д и 3Д форми 
цртање на 2Д и 

3Дформи 
 

април 

Наставници од 
V oдд 

математика 
Смарт табла 

-препознава и именува 
својства на 2д и 3д форми. 

 
Директор / 

педагог 

 
Симболи на ЕУ 

 
цртање на 

симболите на ЕУ 

 
 

април 

Наставници од 
V oдд. 

општество 
Смарт табла 

 
-умее да илустрира симболи 

на ЕУ 

 
Директор / 

педагог 

Комплементарен  
контраст на бои 

Игра-комбинирање 
бои форми со 
примена на 

комплементарен 
контраст 

 
 

октомври 

Наставници  од 
V oдд. 

ликовно 
образование 

 
Смарт табли 

-применува  комплементарен 
контраст на бои; 

 
Директор / 

педагог 

Читање и пишување 
децимални броеви 

Игра со 
децимални 

броеви 
септември 

Наставнициод 
V oдд. 

математика 

 
Смарт табли 

-чита и пишува децимални 
броеви. 

Директор / 
педагог 

Превозни средства 
Презентација – 

превозни 
средтсва 

март 

Билјана 
Оливероска-
Трајковска, 

англиски јазик 
I одд. 

Интерактивна 
табла 

Учениците ги препознаваат, 
разбираат и правилно 
изговараат лексичките 
единици за превозни 

средства 

Директор / 
педагог 

Училишен прибор 
Презентација – 

училишен 
прибор 

ноември 

Билјана 
Оливероска-
Трајковска, 

англиски јазик 
I одд. 

Интерактивна 
табла 

Учениците ги препознаваат, 
разбираат и правилно 
изговараат лексичките 

единици за училишен прибор 

Директор / 
педагог 

Мојот дом – видови 
живеалишта и простории во 

домот 

Именување на 
видови 

живеалишта 
простории во 

домот 

ноември 

Билјана 
Оливероска-
Трајковска, 

англиски јазик 
II одд. 

Интерактивна 
табла 

Учениците ги препознаваат, 
разбираат, правилно 

изговараат и применуваат 
видовите живеалишта и 
просториите во домот 

Директор / 
педагог 

Годишни времиња (одмори): 
spring, 

summer, autumn, winter, 
holidays, Временски услови 

(придавки): sunny, 
rainy, snowy, cloudy 

Опишување на 
традиционална 

облека кај 
различни 

националности 

април 

Билјана 
Оливероска-
Трајковска, 

англиски јазик 
II одд. 

Интерактивна 
табла 

Учениците препознаваат, 
разбираат, правилно 

изговараат и применуваат 
лексичките единици за 

годишни времиња и 
временски 

Директор / 
педагог 

Да се прошири вокабуларот за 
домашни и диви животни и да 

се дискутира за нивните 
физички способности 

Вежби и 
активности со 
глаголот can 
(вокабулар за 

ноември / 
декември, 

2020 

Предметен 
наставник 
Емилија 

Наумовска 

Смарт-табла 
Чек-листа 

Проширување на 
вокабуларот за животни и 

дискусија за физички 
способности 

Директор / 
педагог 
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животни) англиски јазик 
III одд. 

Да се именуваат простории и 
предмети во домот, како и 

нивната поставеност /  
местоположба 

Усвојување нов 
вокабулар 

(простории и 
мебел во домот) 

Октомври, 
2020 

Предметен 
наставник 
Емилија 

Наумовска 
англиски јазик 

IV одд. 

Смарт-табла 
Чек-листа 

Именување и опишување на 
просториите и мебелот во 

домот; 
Опишување на предметите 

во собата 

Директор / 
педагог 

Да се презентира и усвои 
вокабулар за разни видови 

професии 

Усвојување нов 
вокабулар 

(видови 
професии) 

Јануари, 
2021 

Предметен 
наставник 
Емилија 

Наумовска 
англиски јазик 

V одд. 

Смарт-табла 
Чек-листа 

Усвојување вокабулар за 
разни видови професии 

Директор / 
педагог 

Да се повторат формите на 
глаголи во сегашно трајно 

време и да се опишува облека 
што се носи во моментот на 

зборување 

Сегашно трајно 
време (потврдна, 

одречна и 
прашална 
форма) - 

вокабулар за 
облека 

Март, 
2021 

Предметен 
наставник 
Емилија 

Наумовска 
англиски јазик 

VI одд. 

Смарт-табла 
Чек-листа 

Користење на правилната 
форма на глаголите во 

сегашно трајно време и опис 
на облека што се носи во 
моментот на зборување 

Директор / 
педагог 

Потекло на македонскиот јазик 

Наставникот 
испланирал 

активности,мето
ди,форми и 

наставни 
средства со кои 
ќе се реализира 

содржината; 
дава 

објаснувања и 
појаснувања за 
податоците,потт

икнува на 
активности. 

Учениците ги 
следат 

објаснувањата,п
оставуваат 

Септември 

Маја Медарска 
Македонски 

јазик 
VI-1, VI-2 

смарт табла, 
power point, 

Да го знае потеклото на 
македонскиот јазик 

 

Директор / 
педагог 
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прашања за 
нејасностите;ги 

одговараат 
прашањата од 
учебникот;го 
согледуваат 
потеклото на 
македонскио 
јазик,прават 

план за 
содржината. 
Работа со 

учебник,објаснув
ање,разговор,пи
шување (планот 
за содржината). 

Поделба на филмовите 
според намената и според 

содржината 

Наставникот им 
дава упатства на 
учениците да 
проследат игран 
филм, да се 
подготват да го 
прераскажуваат во 
кратки црти 
(опфаќајќи ги само 
главните настани), 
со стилски богати 
реченици; можат 
да си направат и 
концепт во 
тетратките кој ќе 
им послужи при 
презентациите 
(14). 
Подготвува приказ  
(на табла) за  
поделбата на филмовите 
според намената и 
содржината. 
Разговор, објаснување, 
цртање табела (приказ) 
со поделбите. 
Шема (приказ), табла, 

октомври 

Маја Медарска 
Македонски 

јазик 
VII-1, VII-2 

смарт табла, 
power point 

Да прави разлика меѓу на 
филмовите според намената 

и содржината 

Директор / 
педагог 
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тетратки. 

Григор Прличев - живот и дело 

Наставникот 
посочил што 

треба учениците 
да подготват за 

овој час; ги 
испланирал 

активностите, 
целта, методите; 
ги поттикнува и 

насочува 
активностите, 

создава 
наставни 

ситуации; помага 
во создавањето 

на планот за 
содржината, 
поставувајќи 

прашања. 
Учениците се 
подготвиле за 
активности на 

часот; пронашле 
податоци и носат 

белешки; ќе го 
презентираат 
наученото; ги 
дополнуваат 
одговорите; 

учествуваат во 
правењето план 
за содржината и 

го пишуваат. 

септември 

Маја Медарска 
Македонски 

јазик 
IX-2 

смарт табла, 
power point 

Да ги знае основните 
податоци за Г. Прличев и 
времето во кое живеел и 

творел. 
 

Директор / 
педагог 

Да анализира народни песни 
,да препознава рефрен во како 

стилска фигура   
 

Наставна 
единица: 

Анализа на 
народни песни 

декември
  

Марина 
Димоска 

македонски 
јазик 

Смарт 
табла,интернет 
конекција,линк
ови од песни 

Анализира народни песни , 
препознава рефрен во како 
стилска фигура,самостојно 

посочува примери од 

Директор / 
педагог 
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во кои е застапен 
рефренот (од 
учебникот две 

песни и оние кои 
ќе ги донесат 
учениците). 

VIII-1/2  
 

„Македонско 
девојче“,„Ајде 

Милке да 
бегаме“,„Дејгид
и луди млади 

години“. 

слушани македонски 
народни песни  различни по 
мотив кои содржат рефрен 

 да ги збогати знаењата за 
елементите на филмската 

уметност и да биде поттикнат 
да го согледа значењето на 

звуците за филмот   

Звучни ефекти 
во филмот 

јануари 

Марина 
Димоска 

македонски 
јазик 
IX-2 

Смарт 
табла,интернет 
конекција,линк

ови од 
содржини 

поврзани со 
оваа тема 

 Поттикнување на разговор 
за звуците во филмовите кои 

ги гледале и кои биле 
составен дел од дејството 

кое се одвивало во филмот, 
значењето и ефектот кој го 

имаат врз гледачот; 
набројуваат звуци (тропање 
при одење по скали, звук при 

дување на силен ветер, 
мјаукање на мачка или звуци 

од други животни и сл.). 
- Разговор за она што го 
откриле за значењето на 

зборовите: синхронизација, 
кинематографија, ефекти, 

илустрирање (тонско и 
видео). 

Директор / 
педагог 

Да знае да мери агли со 
агломер 

примери на 
различни агли и 
сликовит приказ 
за нивно мерење 

   април 
 
    

Габриела 
Јорданов 

математика 
VI одд 

Смарт табла 
Да умее ученикот сам да 
мери агли кои ќе бидат 

зададени на часот 

Директор / 
педагог 

Да знае какви видови на 
трапези има кои елементи се 
потребни за пресметување на 

нивна плоштина 

различни видови 
трапези и 

примена на 
формулата за 
пресметување 
плоштина на 

трапез 

мај 
 
   

Габриела 
Јорданов 

математика 
VIII одд 

Смарт табла 

Да умее да ги препознае 
елементите на трапезок и да 

знае да пресмета она што 
недостига во формулата за 

плоштина на трапез 

Директор / 
педагог 

Да знае за кој вид на призма 
станува збор и што е потребно 
за пресметување на нејзиниот 

волумен 

Волумeн на 
призма 

мај 
 
 

Габриела 
Јорданов 

математика 
IX одд 

Смарт табла 
Да знае да пресмета 

волумен на било која призма 
Директор / 

педагог 
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Да работи со броеви, 
алгебарски изрази и равенки и 

применува  често користени 
алгоритми 

Редослед на 
операции во 
алгебарски 

изрази 

октомври 
Јасмина Јездиќ 
математика VII 

одд. 

Компјутер 
Смарт табла 

Работи со броеви, 
алгебарски изрази и равенки 

и применува  често 
користени алгоритми 

Директор / 
педагог 

Да користи запишување на 
степени со степенов 

показател позитивен цел број; 
применува  правила за 
множење и делење на 

степени во трансформирање 
на алгебарски изрази 

Трансформирањ
е алгебарски 

изрази со 
степени 

октомври 
Јасмина Јездиќ 
математика IX 

одд. 

Компјутер 
Смарт табла 

Користи запишување на 
степени со степенов 

показател позитивен цел 
број; применува  правила за 

множење и делење на 
степени во трансформирање 

на алгебарски изрази 

Директор / 
педагог 

Да истражува за рефракцијата 
и границата меѓу воздухот и 
стаклото или меѓу воздухот и 

водата 

Објаснување на 
рефракцијата 

април 
Јасмина Јездиќ 
физика VIII одд 

Компјутер 
Смарт табла 

 Истражува за рефракцијата 
и границата меѓу воздухот и 
стаклото, или меѓу воздухот 

и водата 

Директор / 
педагог 

Да мери јачина на струја, 
напон и отпорот користејќи 

мерни инструменти. 
Да опишува трендови и 

шаблони (корелации) што се 
јавуваат во резултатитe. 

Да толкува резултати 
користејќи научно знаење и 

разбирање 

Вовед во напон април 
Јасмина Јездиќ 
физика IX одд 

Компјутер 
Смарт табла 

мери јачина на струја, напон 
и отпорот користејќи мерни 

инструменти. 
опишува трендови и 

шаблони (корелации) што се 
јавуваат во резултатитe. 

толкува резултати користејќи 
научно знаење и разбирање 

Директор / 
педагог 

Да го именува и применува  
вокабуларот за време  

Вокабулар за 
време и клима 

мај 

Биљана 
Арсова 

англиски јазик 
VI одд. 

Компјутер 
Смарт табла 

Го опишува времето 
применувајќи го вокабуларот 

Директор / 
педагог 

Да образува прилози за начин 
и ги применува во дадени 

ситуации  

Прилози за 
начин 

март 

 
Биљана 
Арсова 

англиски јазик 
VII одд. 

Компјутер 
Смарт табла 

Образува прилози за начин 
применувајќи го правилото,  

ги применува и креира 
реченици 

Директор / 
педагог 

Да го разликува и  споредува 
Британскиот и Американскиот 

англиски јазик од аспект на 
граматика,вокаулар, спелинг и 

изговор  

Вокабулар 
British/American 

English  
 

мај 

 
Биљана 
Арсова 

англиски јазик 
VIII одд. 

Компјутер 
Смарт табла 

Воочува, споредува , 
применува вокабулар, 

граматика, спелинг и изговор  

Директор / 
педагог 
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Да го образува и применува 
структурите за втор 

кондиционал  

Услoвни 
реченици II 

Кондиционал 
април 

 
Биљана 
Арсова 

англиски јазик 
IX одд. 

Компјутер 
Смарт табла 

Искажува нереални ситуации 
применувајќи го вториот 

кондиционал 

Директор / 
педагог 

Да именува членови од 
семејството   

Семејство октомври 

Елена 
Блажевска 
француски 

јазик VI одд. 

Компјутер 
Смарт табла 

Се претставува себеси и 
членовите на своето потесно 

семејство 

Директор / 
педагог 

Да знае како се образува 
сегашно време   

Сегашно време септември 

Елена 
Блажевска 
француски 

јазик VII одд. 

Компјутер 
Смарт табла 

Искажува сегашни настани 
со кратки и едноставни 

реченици 

Директор / 
педагог 

Да се утврди материјалот од 
прво полугодие   

Повторување јануари 

Елена 
Блажевска 
француски 

јазик VIII одд. 

Компјутер 
Смарт табла 

Воочува, анализира, 
применува стекнати знаења 

Директор / 
педагог 

Да препознава, разбира и 
применува   

Идно време февруари 

Елена 
Блажевска 
француски 

јазик IX одд. 

Компјутер 
Смарт табла 

Препознава идно време, 
наведува кратки искази за 
идни планови, активности 

Директор / 
педагог 

Да знае да идентификува 
седум карактеристики на 

живите нешта и ги поврзува со 
различни организми од  
локалната и поширока 

средина   

Осетливоста на 
растенијата на  

силата на 
гравитација  и 

допир 

октомври 
Маја Цекова 
биологија VII 

одд. 

Компјутер 
 

Интерактивна 
табла 

Идентификува седум 
карактеристики на живите 

нешта и ги поврзува со 
различни организми од  
локалната и поширока 

средина 

Директор / 
педагог 

Да ги препознава и моделира 
основните делови од 

циркулаторниот систем   
Крвни садови јануари 

Маја Цекова 
биологија VIII 

одд. 

Компјутер 
 

Интерактивна 
табла 

Препознава и моделира 
основни делови од 

циркулаторниот систем 

Директор / 
педагог 

Да разбира дека организмите 
ги наследуваат 

карактеристиките од нивните 
родители преку генетскиот 

материјал кој го има во јадрото 
на клетките   

Повеќе за 
наследивањето 

мај 
Маја Цекова 
биологија IX 

одд. 

Компјутер 
 

Интерактивна 
табла 

Разбира дека организмите ги 
наследуваат 

карактеристиките од нивните 
родители преку генетскиот 

материјал кој го има во 
јадрото на клетките   

Директор / 
педагог 

Да прави разлика меѓу кисели, 
базни и неутрални раствори 
користејќи индикатори и pH 

Употреба на 
индикатори 

март 
Маја Цекова 

хемија VIII одд. 

Компјутер 
 

Интерактивна 
Разликува кисели, базни и 
неутрални раствори 

Директор / 
педагог 
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скала   табла користејќи индикатори и pH 
скала 

Да знае како се добиваат соли 
од карбонати растворливи во 

вода   

Добивање соли 
од крбонати 

растворливи во 
вода 

април 
Маја Цекова 

хемија IX одд. 

Компјутер 
 

Интерактивна 
табла 

Знае како се добиваат соли 
од карбонати растворливи 

во вода 

Директор / 
педагог 

Да твори со основни и 
секундарни бои  

Основни и 
секундарни бои 

и самостојно 
истражува за 

боите со помош 
на ИКТ 

октомври 
2020 

Ели Чочова 
ликовно 

образование 
VI одд.  

Интерактивна 
табла 

Твори со основни и 
секундарни бои 

Директор / 
педагог 

Да создава колористичка 
творба  

Колористички и 
естетски 

вредности во 
природата,  

чисти и 
интензивни бои 

октомври  
2020 

Ели Чочова 
ликовно 

образование 
VII одд. 

Интерактивна 
табла 

Создава колористичка 
творба 

Директор / 
педагог 

Да слика мртва природа или 
друг мотив со употреба на 

тонски вредности 
 

Моделација со 
употреба на 

тонски 
вредности 

октомври 
2020 

Ели Чочова 
ликовно 

образование 
VIII одд. 

Интерактивна 
табла 

Слика мртва природа или 
друг мотив со употреба на 

тонски вредности 
 

Директор / 
педагог 

Да користи светло темен 
контраст или топло студен 
контраст за да ги прикаже 

формите и просторот  

Модулација, 
примена на 

светло темен 
контраст или 
топло студен 

контраст 

октомври  
2020 

 

Ели Чочова 
ликовно 

образование 
IX одд. 

Интерактивна 
табла 

Користи светло темен 
контраст или топло студен 
контраст за да ги прикаже 

формите и просторот 

Директор / 
педагог 

Да се запознае со 
карактеристиките на кратката 

биографија  

Кратка 
биографија 

 
 
 

октомври  
2020 

 

Ели Чочова 
иновации IX одд. 

Интерактивна 
табла 

Е запознаен со 
карактеристиките на 
кратката биографија 

Директор / 
педагог 

Да се оспособи да изработи 
цртеж со пропорции 

Студија на 
портрет (портрет 

со пропорции) 

октомври  
2020 

 

Ели Чочова 
проекти од 

ликовна 
уметност 
VIII одд 

Интерактивна 
табла 

Е оспособен да изработи 
цртеж со пропорции 

Директор / 
педагог 

Наставникот испланирал 
активности,методи,форми и 

Атлетика 
септември-
октомври 

Дарко Костовски 
физичко и 

смарт табла, 
power point, 

Да умее во развивање на 
базичната моторика 

Директор / 
педагог 
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наставни  
       средства со кои ќе се 

реализира содржината;дава 
објаснувања и појаснувања за 

податоците,поттикнува на 
активности. 

      -Учениците ги следат 
објаснувањата,поставуваат 
прашања за нејасностите;ги 

одговараат прашањата. 

здравствено 
образование 

VI,VII 
VIII, IX одд. 

 

Облици на јавен живот  
(Забава и слободно време) 

Презентација на 
Power point  

  мај 

Предметен 
наставник по 

класична култура 
во европската 
цивилизација-

Валентина 
Николовска 

VI одд. 

Смарт табла, 
компјутер,разл
ични извори за 
учење(текстов
и,фотографии,

археолошки 
извори,попула

рни 
илустрирани 
образовни 

софтвери,ауди
о- визуелни 
средства,   

Интернет и др. 
 

-се запозна со различните    
содржини од секојдневниот        

живот на Хелените и на         
Римјаните како основа за         
развој на општествениот             

живот во Европа                                                          
-ги разликува и  ги знае            

клучните поими и основните     
места и објекти од областа        

на јавниот живот и  забава и    
слободно време                                                            

-ги согледа фокусните точки            
во античките градови и  што         

каде се одвивало                                                                                   
- прави разлика помеѓу 
театар и амфитеатар 

Директор / 
педагог 

Запознавање со поимот 
алгоритам, дефинирање на 

поимот алгоритам и програма. 
Објаснување за алгоритмите и 
раз-гледување и креирање на 

реални секојдневни 
алгоритми. 

 

Поим за 
алгоритам, поим 
за програма како 

дел од 
софтверот 

ноември 
Благородна 

Сотиров 

Компјутер 
 

Интерактивна 
табла 

да ги објасни поимите 
алгоритам и програма и да ја 

објасни преку примери 
примената на програмите во 

компјутерите и во 
секојдневниот живот; 

Директор / 
педагог 

Запознавање со за основните 
елементи на програмскиот 

јазик. 
Преку пример се открива 
исказ за приказ на екран. 
Презентација на неколку 

Основни 
елементи на 

програмски јазик 
февруари 

Благородна 
Сотиров 

Компјутер 
 

Интерактивна 
табла 

ги набројува и објаснува 
елементите на интегрирана 
околина за програ-мирање, 

користи интегрирана 
околина за програмирање за 
внесување и извршување на 

Директор / 
педагог 
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програми со приказ на екран. 
Изработка на програми со 

прикази на екран.  

пример програми и ги 
објаснува основ-ните 

елементи на ПЈ 

Да знае да ги препознава 
именките 

Именки 
   април 

 
    

Анета 
Кузмановска 

македонски јазик 
VI одд. 

Смарт 
табла 

Да умее 
да ги препознаваат именките 

Директор / 
педагог 

Осознавање како се создава 
книгата (списание)од авторот 

и патот на книгата до 
читателот 

Следење и 
разговор со 

писател 
 

март 

Вера Стојаноска 
библиотекар 

 
 

Книги, 
користење на  

PowerPoint 
презентација  

Учениците се информирани 
за работата писател, автор 

на книга на издавачките куќи, 
печатница и сл.  

 
Координато
р на тимот 

Осознавање како се создава 
книгата од авторот и патот на 

книгата до читателот 

Следење и 
разговор за 

презентацијата 
„Патот на 
книгата од 
авторот до 
читателот“ 

декември 

Вера Стојаноска 
библиотекар 

 
II, III одд. 

Користење на 
смарт табла  
PowerPoint 

презентација 
 
 

Учениците се информирани 
за работата писател, автор 

на книга на издавачките куќи, 
печатница и сл.  

 
Координато
р на тимот 

Користење на прирачна 
литература: енциклопедии, 
речници , лексикони, атласи 

Говорна вежба 
Следење и 
разговор за 

презентацијата  
„Референтна 

збирка во 
библиотеката“ 

март 
Вера Стојаноска 

библиотекар 

Користење на 
смарт табла  
PowerPoint 

презентација 
Книги, ИКТ 
технологија 

Учениците го имаат усвоено 
знаења за референтната 
збирка и  како се користи 

Координато
рот на тимот 

 
 

– да се запознаат со 
стапувањето на кралскиот 
престол на Александар III 

– да ги наведат 
најзначајните битки со 

Персија 

– да го објаснат 
претворањето на 

македонската држава во 
моќна светска сила 

– да ја објаснат визијата на 
АлександарIII за 

рамноправност,толеранциј
а и заедничко живеење 

Македонската 
држава во 
времето на 

Александар III 
 

февруари 

Благица 
Србиновска 

историја 
VI одд. 

Компјутер 
 

Интерактивна 
табла 

– го објаснуваат 
претворањето на 

Македонија во светска 
сила 

– ги покажуваат на карта 
границите на државата 

во времето на 
АлександарIII 

 

Директор / 
педагог 
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меѓу народите 

– да ја сфатат улогата на 
Александар III во 

македонската и светската 
историја 

-да го разбере и објасни 
создавањето на македонската 

држава 
-да ги опише востанијата 

против бугарската и 
византиската власт 

-да ги лоцира на карта 
границите на средновековната 

македонска држава 

Создавање и 
ширење на 

македонската 
средновековна 

држава 
 

ноември 
Благица 

Србиновска 
историја VII одд. 

Компјутер 
 

Интерактивна 
табла 

го опишува процесот на 
создавањето  на 

самоиловата држава 
-ги лоцира на карта 

границите на  самоиловата 
држава 

 

Директор / 
педагог 

да ги наведат причините за 
востанието 

-да го опишат ликот на 
Димитар Беровски 

-да го објаснат 
почетокот,текот и крајот на 

востанието 

Разловечкото 
востание 

 
март 

Благица 
Србиновска 

историја VIII одд. 

Компјутер 
 

Интерактивна 
табла 

ги наведуваат и објаснуваат 
причините за востанието  , 
-го опишуваат ликот на Д. 

Беровски 
-ги  објаснуваат причинско-

последичните врски 
за неуспехот на востанието   

Директор / 
педагог 

-да  ја  воочи суштината на 
холокаустот и антисемитизмот 
-да го објаснува  холокаустот 
и последиците од геноцидот 

Холокаустот и 
последиците  во 
текот на втората 

светска војна 

декември 
Благица 

Србиновска 
историја IX одд. 

Компјутер 
 

Интерактивна 
табла 

          -го објаснува  
холокаустот 

-   ги наведува последиците 
од холокаустот 

Директор / 
педагог 

 
да ја објасни улогата на 

меѓународните 
организации и нивното 

функционирање; 
да ги анализира 
придобивките од 

учеството на државите во 
меѓународните 
организации; 

Да истражува за улогата 
на меѓународните 

организации во однос на 
правата на детето 

Граѓанско образование 

 
Меѓународни 

односи 
 
 

мај 

Благица 
Србиновска 
граѓанско 

образование 
VIII одд. 

 
 

Компјутер 
 

Интерактивна 
табла 

- ги препознава 
придобивките од 

учеството  во 
меѓународните 

организации во однос на 
човековите права, мирот 

и развојот на 
демократските 

вредности во светот; 
- наведува конкретни 

примери или активности 
со кои би се заштитиле 
правата на детето со 

меѓународните 
документи 

Директор / 
педагог 
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-да го идентификува штетното 
влијание на корупцијата за 

развојот на личноста, групата 
и општеството. 

- да анализира механизми за 
спречување на корупцијата и 

заштита од коруптивни дејства 

Владеење на 
правото и 

правната држава 
 
 

април 

Благица 
Србиновска 
граѓанско 

образование 
IX одд. 

 

Компјутер 
 

Интерактивна 
табла 

-разликува приватен од јавен 
интерес и наведува примери 

на неетичност во својата 
средина.   -оценува дека 
секој чин кој има за цел 

лична добивка на штета на 
другиот е незаконски. 

Директор / 
педагог 

 
- Објаснува за: стојалиште, 
видик и видикова линија; 

- ги разликува и класифицира 
небеските тела според  

изгледот; 
- ги опишува Вселената и 

космосот и  
- се здобива со претстава за 
големината на небескиот или 

вселенскиот простор 

Вселена и 
ѕвезди 

 
септември 

Огнен Симиќ 
географија 
За 6-то одд 

 

ИКТ 
алатки,средств
а и помагала: 

училишни 
компјтери, 

лаптоп, LCD 
проектор, 

хартија за LCD 
проекција, 

SMART 
BOARD, CD, 

USB 

- Објаснува за: стојалиште, 
видик и видикова линија; 

- ги разликува и 
класифицира небеските тела 

според  изгледот; 
- ги опишува Вселената и 

космосот и  
- се здобива со претстава за 

големината на небескиот 
или вселенскиот простор 

Педагог/ 
директор 

- знае за начинот на 
настанување на езерата и 

како тие според тоа се 
поделени; 

- дава податоци за поголемите 
езера во Македонија; 

- со помош на геог. карта ги 
покажува вештачките езера и  

- го опишува стопанското 
значење на езерата 

Езера во 
Македонија 

октомври 

Огнен Симиќ 
географија 

 VII одд 
 
 

ИКТ 
алатки,средств
а и помагала: 

училишни 
компјтери, 

лаптоп, LCD 
проектор, 

хартија за LCD 
проекција, 

SMART 
BOARD, CD, 

USB 

- знае за начинот на 
настанување на езерата и 

како тие според тоа се 
поделени; 

- дава податоци за 
поголемите езера во 

Македонија; 
- со помош на геог. карта ги 
покажува вештачките езера 

и  
- го опишува стопанското 

значење на езерата 

Педагог/ 
директор 

 
- ја знае регионалната и 

територијалната поделба на 
Европа; 

- ги покажува на карта 
региите, државите и 

градовите; 

Регионална и 
политичко – 

територијална 
поделба на 

Европа 

ноември 
Огнен Симиќ 
географија 

VIII одд. 

ИКТ 
алатки,средств
а и помагала: 

училишни 
компјтери, 

лаптоп, LCD 
проектор, 

- ја знае регионалната и 
територијалната поделба на 

Европа; 
- ги покажува на карта 
региите, државите и 

градовите; 
-умее да ги разликува 

Педагог/ 
директор 
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-умее да ги разликува 
видовите на уредувања на 

државите во Европа; 
- опишува кој е најголем 
регион во Европа и кои 

држави влегуваат во неговиот 
состав  

хартија за LCD 
проекција, 

SMART 
BOARD, CD, 

USB 

видовите на уредувања на 
државите во Европа; 

- опишува кој е најголем 
регион во Европа и кои 

држави влегуваат во 
неговиот состав 

 
- има претстава за настанува-

њето на Кордиљерската 
планинска верига; 

- ги пронаоѓа на карта 
позначајните релјефни облици 
- има познавање од областите 
каде има голема вулканска и 

сеиазмичка активност и 
причините за нивната 

разместеност. 

Релјефни 
карактеристики 

на Америка 
февруари 

Огнен Симиќ 
географија 

IX одд 
 
 

ИКТ алатки, 
средства и 
помагала: 
училишни 
компјтери, 

лаптоп, LCD 
проектор, 

хартија за LCD 
проекција, 

SMART 
BOARD, CD, 

USB 

- има претстава за 
настанува-њето на Корди-

љерската планинска верига; 
- ги пронаоѓа на карта 
позначајните релјефни 

облици; 
- има познавање од 

областите каде има голема 
вулканска и сеиазмичка 

активност и причините за 
нивната разместеност. 

Педагог/ 
директор 

 
Да нацрта едноставен 

технички  цртеж со примена 
на технички линии 

 

Технички цртеж 
– цртање на 
едноставен 

предмет 

Септември 

Славица 
Анчевска 
техничко 

образование 
V одд 

Смарт  табла 
Чек листа 

Ги применуваат техничките 
линиите и цртаат технички 

цртеж 

Педагог/ 
директор 

Да ги идентификува фазите на 
работа во производството на 

производи од дрво, да 
дискутира за естетско 

обликување и дизајн во 
практичната примена  

Примена на 
дрвото како 

технички 
материјал 

Декември 

Славица 
Анчевска 
техничко 

образование 
VI одд 

Смарт  табла 
Чек листа 

Ги идентификува фазите на 
работа во производството  

Педагог/ 
директор 

Да анализира песни ,да 
препознава рефрен во како 
стилска фигура, умешно да 

рецитира 
 

Артистичен 
рецитал од : 

Мируш Кабаши, 
Решат Арбана, 

Драма “14 vjeç 
Dhëndër” 

 

октомври 

Сание Гани 
албански јазик 
VI,VII, VIII, IX 

одд. 

Компјутер 
 

Интерактивна 
табла 

Да анализира песни ,да 
препознава рефрен во како 
стилска фигура, умешно да 

рецитира 
 

Педагог/ 
директор 

Наставникот испланирал 
активности,методи,форми и 

Спортски 
натпревари, 

октомври 
Фатон Ганиу 

Физичко и 
Компјутер 

 
Наставникот испланирал 

активности,методи,форми и 
Педагог/ 
директор 
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наставни 
средства со кои ќе се 

реализира содржината;дава 
објаснувања и појаснувања за 

податоците,поттикнува на 
активности. 

-Учениците ги следат 
објаснувањата,поставуваат 
прашања за нејасностите;ги 

одговараат прашањата. 

учење на 
елементарни 
правила на 

колективните и 
индивидуалните 

спортови 
спортови 

здравствено 
образование 
VI,VII, VIII, IX 

одд. 

 

Интерактивна 
табла 

наставни 
средства со кои ќе се 

реализира содржината;дава 
објаснувања и појаснувања 

за податоците,поттикнува на 
активности. 

-Учениците ги следат 
објаснувањата,поставуваат 
прашања за нејасностите;ги 

одговараат прашањата. 

 

План за примена на ИКТ во наставата и застапеност по секој предмет 

Наставник и 

одделение 

предмет Годишен 

број на 

часови 

Часови 

со ИКТ 

 

месеци 

IX X XI XII I II III IV V VI 

 

Емилија 

Георгиевска 

I1 одделение 

 

Александра 

Накева 

I2 одделение 

македонски јазик 216 60 8 8 7 5 2 7 8 5 9 1 

математика 180 48 8 11 6 3 2 4 7 2 5 / 

природни науки 72 25 5 1 2 4 1 3 4 3 2 / 

општество 36 10 2 2 1 1 / / 1 2 1 / 

ликовно 

образование 
72 28 5 4 5 3 2 3 2 / 2 2 

физичко и 

здравствено 

образование 

108 24 8 5 4 2 / / 1 / 4 / 

музичко 

образование 
72 32 3 5 4 3 3 4 2 1 4 3 

 

 

Северџан Касами 

I3 одделение 

 

 

албански јазик 216 65 6 8 6 8 6 8 6 8 8 1 

математика 180 54 5 7 5 7 5 7 5 7 5 1 

природни науки 72 22 2 3 3 2 2 3 2 3 2 / 

општество 36 20 1 2 1 1 1 1 1 2 1 / 

ликовно 

образование 
72 22 2 3 3 2 2 3 2 3 2 / 

физичко и 

здравствено 

образование 

108 32 3 4 4 4 2 4 4 4 3 / 

музичко образо. 72 22 2 3 3 2 2 3 2 3 2 / 

Габриела 

Постоловска 

македонски јазик 216 54 9 9 9 8 4 8 9 8 8 / 

математика 180 43 5 5 5 5 3 5 5 5 5 / 
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II1 одделение 

 

Дијана Илиевска 

II2 одделение 

природни науки 72 22 2 3 3 2 2 3 2 3 2 / 

општество 36 23 1 3 3 3 2 3 3 3 2 / 

ликовно 

образование 
72 23 2 2 3 3 2 3 3 3 2 / 

физичко и 

здравствено 

образование 

108 30 2 4 5 6 3 3 2 3 2 / 

музичко 

образование 
72 23 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 

Неџати 

Лимановски 

II3 oдделение 

албански јазик 216 70 8 9 9 8 2 8 8 9 8 1 

математика 180 58 7 7 8 8 1 6 7 7 6 1 

природни науки 72 29 2 4 6 6 3 2 3 2 1 / 

општество 36 10 1 1 1 2 / 1 2 1 1 / 

ликовно 

образование 
72 23 3 3 3 3 1 4 3 2 1 1 

физичко и 

здравствено 

образование 

108 35 4 5 5 5 2 3 2 4 4 1 

музичко 

образование 
72 23 4 2 5 4 1 2 3 1 1 / 

 

Весна 

Величковска 

III1 одделение 

Јасминка 

Анѓелевска 

III2 одделение 

 

 

македонски јазик 216 65 4 5 9 9 2 8 8 7 5 1 

математика 180 60 7 9 9 10 3 2 8 8 4 / 

природни науки 72 26 3 3 2 3 1 3 4 3 3 1 

општество 36 20 2 / 3 4 1 2 2 2 4 / 

музичко 

образование 
72 34 4 2 5 5 1 2 3 1 1 / 

ликовно 

образование 
72 23 3 3 3 3 1 4 3 2 1 1 

физичко и 

здравствено 

образование  

108 35 4 5 5 5 2 3 2 4 4 1 

работа со 

комјутери и 

основи на 

програмирање 

72 60 6 6 6 6 2 8 10 8 6 2 

 

 

Имране Кривца 

III3 одделение 

албански јазик 216 65 4 5 9 9 2 8 8 7 5 1 

математика 180 60 7 9 9 12 2 2 8 7 4 / 

општество 36 36 2 / 3 4 1 2 2 2 4 / 

музичко 72 34 4 2 5 5 1 2 3 1 1 / 
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 образование 

природни науки 72 30 6 3 5 3 1 4 3 2 2 1 

ликовно 

образование 
72 23 3 3 3 3 1 4 3 2 1 1 

физичко и 

здравствено 

образование 

108 35 4 5 5 5 2 3 2 4 4 1 

работа со 

компјутери и 

основи на 

програмирање 

72 60 6 6 6 6 2 8 10 8 6 2 

 

Лидија 

Јованчевска 

IV1 одделение 

 

Елена Антонова 

IV2 одделение 

македонски јазик 180 62 7 15 5 4 2 3 13 6 6 1 

математика 144 39 6 6 5 3 2 3 3 5 5 1 

природни науки 72 34 3 7 5 3 2 3 8 2 1 / 

општесто 36 28 3 7 2 1 1 2 8 2 2 / 

ликовно 

образование 
72 23 4 6 2 1 1 2 3 2 2 / 

физичко и 

здравствено 

образование 

108 29 4 10 1 1 / 1 4 4 3 1 

музичко 

образование 
72 28 5 6 3 1 1 3 3 3 3 / 

техничко 

образование 
72 13 2 2 2 1 1 1 2 1 1 / 

 

 

Музафера 

Шабани 

IV3 одделение 

албански јазик 180 62 7 15 5 4 2 3 13 6 6 1 

математика 144 39 6 6 5 3 2 3 3 5 5 1 

природни науки 72 34 3 7 5 3 2 3 8 2 1 / 

општесто 36 28 3 7 2 1 1 2 8 2 2 / 

ликовно 

образование 
72 23 4 6 2 1 1 2 3 2 2 / 

физичко и 

здравствено 

образование 

108 29 4 10 1 1 / 1 4 4 3 1 

музичко 

образование 
72 28 5 6 3 1 1 3 4 4 3 1 

техничко 

образование 
72 13 2 2 2 1 1 1 2 1 1 / 

 

Адријана Сандева 

македонски јазик 180 56 7 11 6 8 4 6 4 7 4 1 

математика 144 44 4 7 3 4 1 5 6 6 6 / 
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V1 одделение 

Даниела 

Наумовска 

V2 одделение 

општество 72 30 4 3 4 4 2 5 3 3 1 1 

ликовно 72 29 2 3 4 3 1 3 3 3 5 2 

физичко и 

здравствено 

образование 

108 36 4 5 5 5 2 4 2 4 4 1 

музичко 72 23 2 3 2 3 2 3 2 2 3 1 

 

 

 

Тасим Фазли 

V3 одделение 

албански јазик 180 58 4 5 9 9 2 8 8 7 5 1 

математика 144 49 5 3 3 5 2 8 3 9 9 2 

општество 72 20 2 / 3 4 1 2 2 2 4 / 

ликовно 

образование 
72 23 3 3 3 3 1 4 3 2 1 1 

физичко и 

здравствено 

образование 

108 35 4 5 5 5 2 3 2 4 4 1 

музичко 

образование 
72 34 4 2 5 5 1 2 3 1 1 / 

Емилија 

Наумовска 

англиски јазик 

(III1/III2) 
108 32+32 3+3 4+4 4+4 3+3 2+2 4+4 4+4 4+4 3+3 1+1 

англиски 

јазик(IV1/ V2) 

108 32+32 3+3 4+4 4+4 3+3 2+2 4+4 4+4 4+4 3+3 1+1 

англиски јазик 

(V1/V2) 

108 32+32 3+3 4+4 4+4 3+3 2+2 4+4 4+4 4+4 3+3 1+1 

англиски јазик  

(VI2) 

108 32 3 4 4 3 2 4 4 4 3 1 

Билјана 

Оливероска 

англиски јазик I1,2 72 22 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1 

англиски јазик 

II1,2 

72 22 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 

 

Биљана Арсова 

англиски јазик VI 108 31 3 4 3 4 2 3 4 4 3 1 

англиски јазик VII1,2 108 31 3 4 3 4 2 3 4 4 3 1 

англиски јазик 

VIII1,2 

108 31 3 4 4 4 2 3 3 4 3 1 

англиски јазик IX1,2 108 31 3 3 4 4 2 3 4 4 3 1 

 

Валентина 

Николовска 

класична култура 

во европските 

цивилизации  VI1,2 

72 25 2 2 3 3 2 3 3 3 4 / 

Aлександар 

Тасевски 

музичко 

образование VI1,2 

36 10 / 1 / 3 1 1 4 / / / 

музичко 36 10 1 1 / 2 1 1 1 2 1 / 
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образование VII1 

музичко 

образование VIII1 

36 10 2 / 1 2 1 / 1 1 2 / 

музичко 

образование IX1 

36 10 1 1 / 2 1 1 2 2 / / 

проекти од 

музичката 

уметност  IX1,2 

72 20 6 2 / 2 / / 2 4 4 / 

 

Славица Анчевска 

техничко 

образование V1,2 

72 20 6 2 / 2 / / 2 4 4 / 

техничко обра.  

VI1,2 

36 12 4 2 3 1 / / 1 / 1 / 

Маја Медарска 

македонски ј. VI1,2 144 42 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 

македонски 

ј.VII1,2  
144 42 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 

македонски ј. IX2 144 38 6 3 3 4 2 4 4 6 4 2 

 

Огнен Симиќ 

географија VI1,2 72 21 2 2 3 3 2 2 3 2 2 / 

географија VII1,2 72 21 2 2 3 3 2 2 3 2 2 / 

географија VIII1,2 72 23 3 4 4 1 2 3 3 3 / / 

географија IX1,2 72 22 3 3 2 3 1 2 3 2 3 / 

Маја Цекова 

хемија VIII1,2 72 22 3 3 5 3 2 5 / / 1  / 

хемија  IX1,2 72 25 4 2 3 3 3 4 2 2 1 1 

биологија VII1,2 72 30 6 5 3 2 3 2 3 2 3 1 

биологија VIII1,2 72 28 2 5 8 / 4 3 2 2 2 / 

биологија IX1,2 72 27 3 4 1 4 2 3 3 3 4 / 

Јасмина Јездиќ 

математика  VII1,2 144 44 7 5 5 5 4 5 4 3 4 2 

математика   IX1 144 43 6 6 6 2 5 4 4 4 5 1 

физика  VIII1,2 72 23 3 3 2 2 / 3 4 3 2 / 

физика   IX1,2 72 22 1 2 4 /   1 4 2 5 3   / 

 

Габриела 

Јорданов 

математика  IX 2 144 44 6 6 5 2 5 6 4 5 4 1 

математика   VI1,2 180 54 7 6 7 7 4 5  5 6 5 2 

математика VIII2 144 36 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 

 

 

Благица 

Србиновска 

историја  VI1,2 72 25 / 2 4 3 / 5 4 3 4 /   

историја  VII1,2 72 23 4 2 5 1 1 1 4 3 2 / 

историја  VIII1,2 72 24 4 2 2 1 / 2 5 4 4 / 

историја  IX1,2 72 20 2 3 4 2 1 3 1 2 2 /   

граѓанско 

образование  
36 10 1 1 1 1 1 2 1 1 1 / 
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VIII1,2 

граѓанско 

образование  IX1,2 

36 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 / 

 

 

 

 

Ели Чочова 

ликовно 

образование VI1,2 

36 11 / 2 2 2 2 / 2 1 / / 

ликовно 

образование VII1,2 

36 11 / 3 2 2 1 / 1 / / 2 

ликовно 

образование VIII1,2 

36 10 / 1 3 1 / / 3 / 2 / 

ликовно 

образование   IX1,2 

36 10 / / 2 2 / / 3 2 1 / 

иновации  IX1,2 36 11 2 1 2 / 1 2 2 / 1 / 

проекти од 

ликовната 

уметност  VIII1,2 

72 26 2 2 8 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Елена Блажевска 

француски јазик  

VI1,2 

72 20 4 2 4 1 2 1 3 1 2 / 

француски  јазик 

VII1,2 

72 21 2 2 4 / 1 3 3 1 4 1 

француски јазик  

VIII1,2 

72 21 4 1 4 1 1 1 2 3 3 1 

француски јазик 

IX1,2 

72 23 5 4 2 / 2 5 2 2 1 / 

Предметен 

наставник 

етика VII1,2 36 9 1 1 1 1 / 2 / 1 2 / 

 

Сашка Крстевски 

природни науки 

V1,2 

72 22 1 3 4 4 / 2 4 1 3 / 

природни науки 

VI1,2 
72 22 1 3 4 4 / 2 4 1 3 / 

 

Марина Димоска 

македонски јазик 

VIII1,2 
144 42 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1 

македонски јазик  

IX1 

144 40 4 4 4 3 2 4 6 6 5 2 

вештини за 

живеење VII1,2 

72 24 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 

 

 

 

Анета 

македонски јазик 

IV3 

72 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

македонски јазик 

V 3 

72 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

македонски јазик 108 22 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
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Кузмановска VI3 

македонски јазик 

VII3 

108 17 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 

македонски јазик 

VIII3 

72 17 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 

македонски јазик  

IX3 

72 18 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 

 

Илфие Емини 

математика VI3 180 54 5 6 7 6 4 5 6 6 5 4 

математика VII3 144 43 5 5 5 5 2 5 5 6 4 1 

математика VIII3 144 43 4 6 5 5 2 5 5 5 5 1 

математика  IX3 144 43 5 5 5 5 2 5 5 5 5 1 

физика VIII3 72 22 2 3 3 2 1 3 3 3 2 / 

физика IX3 72 22 2 3 3 3 1 3 3 3 1 / 

Иновации  IX3 36 11 2 1 2 / 1 2 2 / 1 / 

Ќамуран Саќипи 

биологија VII3 72 21 2 2 3 3 / 2 2 3 3 1 

биологија VIII3 72 21 2 2 3 3 / 2 2 3 3 1 

биологија IX3 72 21 2 2 3 3 / 2 2 3 3 1 

хемија VIII3 72 21 2 2 3 3 / 2 2 3 3 1 

хемија IX3 72 21 2 2 3 3 / 2 2 3 3 1 

природни науки V3 72 22 1 3 4 4 / 2 4 1 3 / 

природни науки 

VI3 
72 22 1 3 4 4 / 2 4 1 3 / 

 

Сание Гани 

 

албански јазик VI3 144 34 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 

албански јазик VII3 144 34 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 

албански јазик 

VIII3 

144 34 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 

албански јазик IX3 144 34 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 

 

Фатон Ганиу 

 

физичко обр. VI3 108 28 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 

физичко обр. VII3 108 28 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 

физичко обр.VIII3 108 28 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 

физичко обр.IX3 108 28 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 

 

 

Теута В. Хаскај 

 

германски јазик VI3 72 18 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 

германски јазик 

VII3 

72 18 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 

германски јазик 

VIII3 

72 18 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 

германски јазик 

IX3 

72 18 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 
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Вјоса Елези 

 

 

англиски јазик VI3 108 31 3 4 3 4 2 3 4 4 3 1 

англиски јазик VII3 108 31 3 4 3 4 2 3 4 4 3 1 

англиски јазик VIII3 108 31 3 4 4 4 2 3 3 4 3 1 

англиски јазик IX3 108 31 3 3 4 4 2 3 4 4 3 1 

англиски јазик II3 72 22 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1 

англиски јазик III3 108 32 3 4 4 3 2 4 4 4 3 1 

англиски јаз  IV3 108 32 3 4 4 3 2 4 4 4 3 1 

англиски јазик V3 108 32 3 4 4 3 2 4 4 4 3 1 

Амур Мамути 

етика на религии 

VI3 
72 22 3 3 3 3 2 2 3 2 1 / 

етика VII3 36 9 1 1 1 1 / 2 / 1 2 / 

 
Ибрахим Демири 

информатика VI3 72 42 2 4 4 4 3 7 6 4 6 2 

информатика VII3 36 28 3 3 3 3 1 3 4 4 3 1 

техничко 

образование V3 

72 20 6 2 / 2 / / 2 4 4 / 

техничко 

образование VI3 

36 12 4 2 3 1 / / 1 / 1 / 

проекти од 

информатиката  
22 3 3 3 3 2 2 3 2 1 / 22 

 

 

 

Зејнуре Мемети 

историја  VI3 72 25 / 2 4 3 / 5 4 3 4 /   

историја  VII3 72 23 4 2 5 1 1 1 4 3 2 / 

историја  VIII3 72 24 4 2 2 1 / 2 5 4 4 / 

историја  IX3 72 20 2 3 4 2 1 3 1 2 2 /   

граѓанско обр.  

VIII3 

36 10 1 1 1 1 1 2 1 1 1 / 

граѓанско обр.  IX3 36 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 / 

географија VI3 72 21 2 2 3 3 2 2 3 2 2 / 

географија VII3 72 21 2 2 3 3 2 2 3 2 2 / 

географија VIII3 72 23 3 4 4 1 2 3 3 3 / / 

географија IX3 72 22 3 3 2 3 1 2 3 2 3 / 

запознавање на 

родниот крај VIII3 
72 21 2 2 3 3 2 2 3 2 2 / 

Ваљбон Беџети 

музичко образ. VI3 36 10 / 1 / 3 1 1 4 / / / 

музичко образ. 

VII3 

36 10 1 1 / 2 1 1 1 2 1 / 

музичко образ. 

VIII3 

36 10 2 / 1 2 1 / 1 1 2 / 

музичко образ. IX3 36 10 1 1 / 2 1 1 2 2 / / 
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проекти од 
музичката 
уметност  IX1,2 

72 20 6 2 / 2 / / 2 4 4 / 

 

Албана Реџепи 

ликовно 
образование VI3 

 
36 

 
11 

 
/ 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
/ 

 
2 

 
1 

 
/ 

 
/ 

ликовно 
образованиеVII3 

36 11 / 3 2 2 1 / 1 / / 2 

ликовно 
образование VIII3 

36 10 / 1 3 1 / / 3 / 2 / 

ликовно 
образование IX3 

36 10 / / 2 2 / / 3 2 1 / 
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ПРИЛОГ 17: АКЦИОНИ ПЛАНОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СИТЕ ПРОЕКТИ ВО УЧИЛИШТЕТО И АКЦИСКИ 
ИСТРАЖУВАЊА 

ГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН (МИО) 
 

Очекуван резултат 1:  
Меѓуетничката интеграција е составен дел од годишната програма за работа на училиштата 

Опис на активноста 
     Одговорни 
институции 

Временска 
рамка 

Индикатори Ресурси 
Поддршка 
и следење 

Општински ученички 
парламент 
(Вмрежување на 
ученичките заедници на 
ниво на Општината 
преку планирање 
заеднички активности) 

Директор на 
училиштето и 
одговорни 
наставници 

септември 

Активностите за унапредување на МИО се 
вклучени во Годишната програма за работа на 
училиштето и Развојниот план на училиштето; 

Сите во училиштето активно учествуваат во 
планирање на активностите за унапредување 
на МИО и даваат значаен придонес во 
нивната успешна реализација и одржливост; 
Наставниците работат во тимови и меѓусебно 
се поддржуваат во реализација на 
активностите за МИО; 
Училиштето прави самопроценка за 
напредокот на реализацијата на активностите 
на МИО на ниво на училиште според која се 
одредуваат приоритети за натамошен развој; 
Раководниот тим соработува и комуницира со 
целиот кадар и гради чувство на заедништво 
во работата. 
Во визијата и мисијата е вклучено креирањето 
на погодна средина во училиштето во кое се 
почитуваат вредностите за меѓусебно 
разбирање, почитување, толеранција, 
недискриминација и прифаќање на 
различностите; 
Постои континуирана комуникација меѓу сите 
училишни структури и сите заеднички 
учествуваат во ревидирање и прилагодување 
на стрaтегиите за развој на МИО; 
Училиштето обезбедува средина која се 

Прирачници, 
материјали во 
различен 
формат според 
потребите на 
учениците 

СИТ, Стручна 
служба, 
директор 
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базира на демократски вредности и во која 
учениците се активни учесници во училишното 
секојдневие и имаат можност слободно да го 
изразуваат своето мислење;   
Училиштето го применува принципот на 
демократско учество на учениците и има 
демократски формирана ученичка заедница 
на сите нивоа (од паралелка до училиште),  
Ученичката заедница го одразува етничкиот 
состав на училиштето; 

Изработка на веб 
страница за афирмација 
на самостојни и 
заеднички МИО 
активности меѓу 
учениците во 
Општината 

Директори на 
училиштата и 
одговорни 
наставници 

Во текот на 
целата 
година 

Преку реализација на самостојните 
мултикултурни активности кај учениците  се 
промовираат вредностите на заедничкотото 
живеење и почитување на разликите меѓу 
луѓето (учат за сопствената култура и 
културите на другите; учат за соработка, 
толеранција, еднаквост, праведност; 
развиваат вештини за намалување на 
стереотипи, предрасуди и дискриминација; 
промовираат човекови права и демократија; 
развиваат вештини за решавање конфликти);  
Преку искуството на заедничките активности и 
можноста на директна интеракција учениците 
од различни етнички заедници учат да 
комуницираат и соработуваат, да развиваат 
чувство на почит, доверба, емпатија, и 
прифаќање на другите етнички заедници. 

Материјали 
според 
потребите на 
учениците – он 
лајн или во 
физичка 
средина 

Претставниц
и од 
Општината, 
СИТ, 
Стручна 
служба, 
директор 

Организирање на он 
лајн квиз меѓу 
учениците од сите 11 
основни училишта во 
мешани групи, полово и 
етнички балансирани 

Општина Гази 
Баба и основните 
училишта 

март
-јуни 

Училиштето активно соработува со локалната 
заедница на заеднички проекти за 
унапредување на МИО. 

Електронска 
апликација, 
прашања за 
квиз, 
Програма за 
обработка на 
податоци, 
Награди за 
учениците 

Претставниц
и од 
Општината, 
директор, 
одговорни 
наставници и 
ученици 

Изработка на макети од 
народни носии и нивно 
изложување во Домот 
на културата во 

Општина Гази 
Баба и основните 
училишта 

јануари - 
јуни 

Училиштето има јасни политики/процедури за 
почитување на вредностите за МИО – сите во 
училиштето се запознаени со нив и се 
обврзани да ги почитуваат и соодветно да 

Материјали за 
изработка на 
макети 

Претставниц
и од 
Општината, 
директор, 
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Автокоманда реагираат во случаи на отстапување;  
Сите училишни политики/процедури 
вклучуваат вредности за заедничко живеење, 
рамноправен третман, еднаков пристап до 
квалитетно образование за сите ученици и 
мерки за заштита од сите форми на 
дискриминација (пол, раса, етничка или 
верска припадност, способност и др.); 
Родителите учествуваат во работата на 
Училишниот одбор и други тела кои 
одлучуваат или имаат советодавна улога. 
Членовите на Советот на родителите активно 
се вклучени и соработуваат во текот на 
планирањето и реализацијата на активностите 
за МИО  
Училиштето планира и организира активности 
за запознавање на сите родители со МИО. 
Училиштето ги вклучува родителите при 
реализацијата на ученичките активности за 
МИО (преку работа на проекти/секции, во 
спроведување на акции приредби/прослави 
или други настани) 
Идеите и сугестиите на родителите се 
добредојдени и се почитуваат; 
Училиштето активно соработува со локалната 
заедница на заеднички проекти за 
унапредување на МИО. 

одговорни 
наставници и 
ученици 

Очекуван резултат 2:  
Учениците со помош и поддршка од училиштето и од наставниците, учествуваат во различни манифестации и на натпревари од 
различни области што се организираат на општинско, регионално, државно или на меѓународно ниво. Учениците работат на проекти и 
покренуваат иницијативи од еколошка природа. Училиштето за афирмирање на воннаставните активности соодветно ги користи 
различните медиуми (пр. училиштен весник, училишно радио, интернет-страница, социјални мрежи, ученичко катче и сл.). 

Опис на активноста 
     Одговорни 
институции 

Временска 
рамка 

Индикатори Ресурси 
Поддршка 
и следење 

Организирање онлајн 
квиз меѓу учениците од 
сите 11 основни 
училишта во мешани 

Општина Гази 
Баба и основните 
училишта 

март-јуни 
Училиштето активно соработува со локалната 
заедница на заеднички проекти за 
унапредување на МИО. 

Електронска 
апликација, 
прашања за 
квиз, 

Претставниц
и од 
Општината, 
директор, 
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групи, полово и етнички 
балансирани 

Програма за 
обработка на 
податоци, 
Награди за 
учениците 

одговорни 
наставници и 
ученици, 
градоначални
к 

Очекуван резултат 3:  
Училиштето активно е вклучено во животот на локалната заедница преку спроведување заеднички проекти и организирање и учество на 
настани од интерес на заедницата. Училиштето промовира волонтерско вклучување на учениците во активностите на заедницата. 
Заедницата се вклучува во подобрување на условите за работа во училиштето. Училиштето промовира и прифаќа вклучување 
волонтери од заедницата во наставните и во воннаставните активности. Тоа промовира мултиетничка интеграција и инклузивност во 
пошироката средина.  

Опис на активноста 
     Одговорни 
институции 

Временска 
рамка 

Индикатори Ресурси 
Поддршка 
и следење 

Општински ученички 
парламент 
(Вмрежување на 
ученичките заедници на 
ниво на Општината 
преку планирање 
заеднички активности) 

Директор на 
училиштето и 
одговорни 
наставници 

септември 

 

Активностите за унапредување на МИО се 
вклучени во Годишната програма за работа на 
училиштето и Развојниот план на училиштето; 
Сите во училиштето активно учествуваат во 
планирање на активностите за унапредување 
на МИО и даваат значаен придонес во 
нивната успешна реализација и одржливост; 
Наставниците работат во тимови и меѓусебно 
се поддржуваат во реализација на 
активностите за МИО; 
Училиштето прави самопроценка за 
напредокот на реализацијата на активностите 
на МИО на ниво на училиште според која се 
одредуваат приоритети за натамошен развој; 
Раководниот тим соработува и комуницира со 
целиот кадар и гради чувство на заедништво 
во работата. 
Во визијата и мисијата е вклучено креирањето 
на погодна средина во училиштето во кое се 
почитуваат вредностите за меѓусебно 
разбирање, почитување, толеранција, 
недискриминација и прифаќање на 
различностите; 
Постои континуирана комуникација меѓу сите 

Прирачници, 
материјали во 
различен 
формат според 
потребите на 
учениците 

СИТ, Стручна 
служба, 
директор 
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училишни структури и сите заеднички 
учествуваат во ревидирање и прилагодување 
на стрaтегиите за развој на МИО; 
Училиштето обезбедува средина која се 
базира на демократски вредности и во која 
учениците се активни учесници во училишното 
секојдневие и имаат можност слободно да го 
изразуваат своето мислење;   
Училиштето го применува принципот на 
демократско учество на учениците и има 
демократски формирана ученичка заедница 
на сите нивоа (од паралелка до училиште),  
Ученичката заедница го одразува етничкиот 
состав на училиштето; 

Изработка на веб 
страница за 
афирмација на 
самостојни и заеднички 
МИО активности меѓу 
учениците во 
Општината 

Директори на 
училиштата и 
одговорни 
наставници 

Во текот на 
целата 
година 

Преку реализација на самостојните 
мултикултурни активности кај учениците  се 
промовираат вредностите на заедничкотото 
живеење и почитување на разликите меѓу 
луѓето (учат за сопствената култура и 
културите на другите; учат за соработка, 
толеранција, еднаквост, праведност; 
развиваат вештини за намалување на 
стереотипи, предрасуди и дискриминација; 
промовираат човекови права и демократија; 
развиваат вештини за решавање конфликти);  
Преку искуството на заедничките активности и 
можноста на директна интеракција учениците 
од различни етнички заедници учат да 
комуницираат и соработуваат, да развиваат 
чувство на почит, доверба, емпатија, и 
прифаќање на другите етнички заедници. 

Материјали 
според 
потребите на 
учениците – он 
лајн или во 
физичка 
средина 

Претставниц
и од 
Општината, 
СИТ, Стручна 
служба, 
директор 

Организирање онлајн 
квиз меѓу учениците од 
сите 11 основни 
училишта во мешани 
групи, полово и етнички 
балансирани 

Општина Гази 
Баба и основните 
училишта 

март-јуни 
Училиштето активно соработува со локалната 
заедница на заеднички проекти за 
унапредување на МИО. 

Електронска 
апликација, 
прашања за 
квиз, 
Програма за 
обработка на 
податоци, 
Награди за 
учениците 

Претставниц
и од 
Општината, 
директор, 
одговорни 
наставници и 
ученици 
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Изработка на макети од 
народни носии и нивно 
изложување во Домот 
на културата во 
Автокоманда 

Општина Гази 
Баба и основните 
училишта 

јануари - 
јуни 

Училиштето има јасни политики/процедури за 
почитување на вредностите за МИО – сите во 
училиштето се запознаени со нив и се 
обврзани да ги почитуваат и соодветно да 
реагираат во случаи на отстапување;  
Сите училишни политики/процедури 
вклучуваат вредности за заедничко живеење, 
рамноправен третман, еднаков пристап до 
квалитетно образование за сите ученици и 
мерки за заштита од сите форми на 
дискриминација (пол, раса, етничка или 
верска припадност, способност и др.); 
Родителите учествуваат во работата на 
Училишниот одбор и други тела кои 
одлучуваат или имаат советодавна улога. 
Членовите на Советот на родителите активно 
се вклучени и соработуваат во текот на 
планирањето и реализацијата на активностите 
за МИО  
Училиштето планира и организира активности 
за запознавање на сите родители со МИО. 
Училиштето ги вклучува родителите при 
реализацијата на ученичките активности за 
МИО (преку работа на проекти/секции, во 
спроведување на акции приредби/прослави 
или други настани и сл.);    
Идеите и сугестиите на родителите се 
добредојдени и се почитуваат; 
Училиштето активно соработува со локалната 
заедница на заеднички проекти за 
унапредување на МИО. 

Материјали за 
изработка на 
макети 

Претставниц
и од 
Општината, 
директор, 
одговорни 
наставници и 
ученици 
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ПЛАН НА АКТИВНОСТИ 

од проектот „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“  
 

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно лице 
за следење 

Формирање 
еко-патроли за 
надгледување 
на процесот 

Ученици кои ќе го 
надгледуваат и 
контролираат 
процесот на 
имплементација 

 
 
септември 

 

ученици и 
одговорен 
наставник 

формулари за 
следење 

Редово 
спроведување на 
еко активностите 

еко координатор 

Упатства за 
рационално 
користење на 
водата 

Поставување 
упатства за 
штедење вода 

 
октомври 

 
ученици 

постери, хамер Подигање на 
свеста за 
рационалното 
користење вода. 

еко координатор 

Поставување 
на штедливи 
чешми 

Замена на 
постоечките чешми 

 
јануари-јуни 

 
директор 

чешми  
Заштеда на вода 

еко координатор 

Поставување 
корпи за 
селекција на 
отпад 

Селектирање на 
отпадот  

 
ноември 

 
директор 

корпи за отпад Чисто и уредно 
училиште, свест за 
рециклирање 

еко координатор 

Еко – 
транспотрни 
средства 

Поставување на 
паркинг места за 
велосипеди 

  
јануари-јуни 
2021 

 
директор и еко 

одбор 

материјали за 
рециклирање 

Развивање на 
свеста за 
користење 
велосипеди  

еко координатор 

Светски ден за 
едукација за 
заштита на 
животна 
средина 

 
Презентација 

 
 
јануари 

 
одд. наставници 

 
смарт табла, 
презентација 

Унапредување на 
знаењата за жив. 
средина 

еко координатор 

Ден за заштита 
на животната 
средина 

Презентации, 
видеа и ликовни 
творби 

 
јануари 

 
ученици и 
одговорен 
наставник 

хамери, смарт 
табла 

Унапредување на 
знаењата за 
заштитата на 
озонска обвивка 

еко координатор 

„Пешачи со 
нас" 

пешачење во 
блиската околина 

  
септември 

ученици и 
наставници 

/ Почесто користење 
на активни начини 
на движење 

еко координатор 
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Светски ден за 
заштита на  
животните 

Предавање на тема 
„Да се дружиме со 
животните„ 

 
октомври 

ученици и 
наставници 

смарт табла, 
фотографии 

Грижа за животните еко координатор 

Штедиме 
енергија 

Изработка на 
презентации од 
учениците 

 
февруари 

ученици и 
натавници 

постери, 
презентации 

Заштеда на 
енергија 

еко координатор 

Светски ден на 
водата 

Ликовни и 
литературни творби 

 
22 Март 

ученици и 
наставници 

постери, 
презентации, 
смарт табла 

Заштеда на вода еко координатор 

Денот на 
планетата 
Земја 

Постери, ликовни и 
литературни творби 

 
 
22 Април 

ученици и 
наставници 

постери, 
презентации, 
смарт табла 

Грижа за околината еко координатор 

Хортикултурно 
уредување 

Активности по 
повод Ден на 
екологија 

 
21 Март  

ученици и 
одговорен 
наставник 

 
растенија 

Чист и урден 
еколошки свест 

еко координатор 

Одбележување 
на „Светскиот 
ден на 
храната“ 

Акциај за собирање 
храна 

 
октомври 

ученици и 
наставници 

 
разни видови 
храна 

Проширени знаења 
за значењето на 
храната 

еко координатор 

Еко акција за 
пластична 
амбалажа 

Собирање на 
пластика 

 
тековно 

ученици и 
одговорен 
наставник 

стара  пластика Развивање свест за 
рецилирање отпад 

одговорен 
наставник 

Еко собирна 
акција за 
хартија 

Собирање 
употребена хартија 

 
тековно 

ученици и 
одговорен 
наставник 

стара хартија Развивање свест за 
рецилирање отпад 

еко координатор 

Ден на 
здравјето 

Презентации, 
постери, 
литературни творби 

 
 
април 

 
ученици и 

однаставници 

презентации, 
хамери, смарт 
табла 

Грижа за здравјето одговорен 
наставник 

 
 
ЗАБЕЛЕШКА: Во текот на учебната година може да дојде до промена на содржините во зависност од потребите на учениците и конкретната 
ситуација. За време на потреба од електронко учење од дома, ќе се применува едукативна платформа која ќе ги ангажира децата и на забавен 
начин ќе се реализираат поставените цели. 
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Поврзување на еколошките активности со наставната програма 
(одделенска / предметна настава) 

 

I. ТЕМА: ВОДА 
 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 
Број на 
часови  

Време на 
реализација 

1.  
Значење на водата за 
живиот свет  

македонски јазик 
Марина.Д 

IX 
Анализа на песните ,,Крај изворот на 
Вардар” и ,,Бисера” 

1 февруари 

библиотека IV-IX 
Литературно читање, изведување 
драматизации  

2 март 

2. 
Извори на вода и нивна 
искористеност 

информатика VI Креирање на целосна презентација  1 март 

3. Загадување на водата природни науки III 1/2 Со вода или без вода 2 ноември 

 4. 
 

Рационално користење на 
водата 

географија VII Хидрографија во Македонија 1 октомври 

  општесво V Како да штедиме вода во училиште 1 декември 

5. Здрава вода за пиење природни науки I-3 Здрава вода 1 мај 

6. 
Изработка на упатства за 
рационално користење на 
вода 

природни науки II-3 Изработка на упатства за здрава вода 1 мај 

7. Дистрибуција на водата 
класична култура 
во евр. 
цивилизација 

VI Aрхитектура (Аквадукт) 1 февруари 

ВКУПНО           11   

 
II. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА 

 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 
Број на 
часови 

Време на 
реализација 

1. Видови енергија 

природни науки IV Правење струјно коло 1 декември 

физика VIII 
Создавање на електр.енергија од 
пареа во движење и од вода што се 
движи 

1 февруари 

2. 
Обезбедување на енергија 
преку алтернативни извори 

физика IX Горива за горење 1 декември 

3. 
Рационални користење на 
енергијата 

историја VIII Индустриски подем на Европа 1 септември 
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ВКУПНО           4  

 
III. ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО / ГРАДИНКАТА 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 
Број на 
часови  

Време на 
реализација 

1. 
Важноста на хигиената во 
зградата 

општество/ 
англиски јазик 

I  
Простории и вработени во училиштето/ 
Луѓе и места 

1 ноември 

одделенски час III  
Работилница„Ја разубавуваме 
училицата“ 

1 март 

2. Неупотребливи предмети природни науки IV Грижа за животната средина 1 октомври 

3. 
Еколошки средства за 
одржување на хигиена 

проекти од 
информатика 

IX 
Истражување „Еколошки средства за 
одржување на хигиената во домот?“ 2 мај 

4. 
 

Влијанието на човекот врз 
средината 

македонски јазик 
Анета К. 

VI 
Изразно читање на песната „Дрвјата 
во село“ 1 ноември 

мак.јазик и 
ликовно  

II Човекот и природата  (икт) 1 aприл 

ВКУПНО    7  
 

IV. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 
Број на 
часови  

Време на 
реализација 

1. Важноста на дворот  природни науки  III 3 Растенија 1 октомври 

2. Важноста на хигиената во 
дворот 

англиски јазик         III  
Важноста на хигиената во домот и 
дворот 

1 септ. / окт 

3. Подигање на свеста на 
пошироката заедница за 
хигиената во дворот 

природни науки         VI Собирање на фрлени отпадоци 1 март 

4. Изработка на упатства за 
одржување на дворот 

природни науки V-3 
Изработка на упатства за одржување 
на дворот 

1 декември 

 
6. 

Хортикултурно уредување 

македонски јазик 
М.Д 

VII  Современа драма „Булки крај шините“ 1 мај 

проекти од 
информатика 

IX 
Изработка на цртеж со фотографија и 
фотомонтажа 

1 октомври 

англиски јазик I Како да засадиме растение 1 декември 

ВКУПНО            7   
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V. ТЕМА: ОТПАД 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 
Број на 
часови 

Време на 
реализација 

1. 
Изработка на плакат за 
правилен начин на 
рециклирање 

проекти од 
информатика 

IX 
Повторување, утврдување и вежбање 
на стекнатите знаења  

2 ноември 

2. 
 

Реупотреба 
ликовно 
образование 

VI 
Изработка на ликовно дело со 
реупотреба 

2 декември/мај 

ВКУПНО    4  

  
VI. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 
Број на 
часови  

Време 
на 

реализа
ција 

1
. 

Влијанието на човекот врз 
биодиверзитетот 

проекти од 
информатика IX 

Изработка на презентација на тема 
според зададени упатства 1 

февруар
и 

2
. 

Влијанието на климатските 
промени врз биодиверзитетот биологија IX 

Прашања кои се однесуваат на 
жив.средина на Р.М 1 април 

географија VIII Клима во Европа 1 
септемвр

и 

ВКУПНО                3   

 
VII. ТЕМА: ТРАНСПОРТ 

 Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 
Број на 
часови  

Време на 
реализација 

1.  Видови транспорт општество I Видови возила и пешаци  1 април 

француски јазик IX  Превозни средства за градски 
сообраќај 

1 април/мај 

2. Изработка на упатства за 
користење на јавен превоз 
и велосипед 

информатика          VI Текстуален документ за изработка на 
упатства 

1 октомври 

ВКУПНО             3   

 
VIII. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 
Број на 
часови 

Време на 
реализација 

1.  Пирамида на исхрана ж.вештини VII и II Исхрана за здравје 2 октомври 
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одделенски час III-3 I IV-3 Пирамида на исхрана 1 март/април 

клас. култура во  
евр.цивилизација 

 
VI 

 
Готварство 

1 
 

април 

2.  
Влијанието на храната врз 
здравјето 

животни вештини II  Здрава храна  (икт) 1 ноември 

3. 6
. 
Влијанието на храната врз 
здравјето 

природни науки I 3 Здрава храна 1 декември 

македонски јазик V 3 Eсенски плодови 1 октомври 

биологија VII 
Микроорганизми кои предивикуваат 
болест 

1 декември 

англиски јазик I 
Презентирање на лексички единици 
за видови храна 

1 февруари 

4. 8
. 
Изработка на упатства за 
користење на здрава храна 

англиски јазик V  
Изработка на упатства на англиски 
јазик 

1 ноември 

вештини на 
живеење 

V Здрава храна 1 февруари 

5.  
Подигање на свеста на 
пошироката заедница за 
користење на здрава храна 

библиотека IV-IX Изработка на плакат 1 октомври 

француски јазик IX 
Давање совети за здрав живот и 
здрава исхрана 

1 септември 

ВКУПНО    13  

IX. ТЕМА: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 
Број на 
часови  

Време на 
реализација 

1. Важност од зачувување на 
природните живеалишта  

ликовно 
образование 

IV Градација на бои и тонови- “Живиот 
свет во природата” 

1 мај 

2. Одговорност кон животната 
средина 

граѓанско 
образование 

VIII Видови права и одговорности 1 ноември 

ВКУПНО    2  

 
 

ЗАБЕЛЕШКА: Во текот на учебната година може да дојде до промена на содржините во зависност од потребите на учениците и конкретната ситуација. За време на потреба од 

електронко учење од дома, ќе се применува едукативна платформа која ќе ги ангажира децата и на забавен начин ќе се реализираат поставените цели.  
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АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ОТВОРЕН ДЕН ЗА ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 
 Цел - зајакнување на демократската клима во училиштето - во текот на првото полугодие од учебната 2020/21 година, ќе се спроведе Отворен 

ден за граѓанско образование, чија намена е да се поттикне одговорноста кај учениците за состојбите и условите во училиштето и заедницата  

и да се зајакне нивната иницијативност за преземање активности за позитивна промена. Истовремено, активноста ќе придонесе во промоција 

на граѓанските вредности на ниво на целото училиште и поврзување на училиштето со пошироката заедница. 

Година 2020/2021 

  Временска 

рамка 

 Следење  

Задача Активност 9 1

0 

1

1 

1

2 

Носител Начин на спроведување 

(ресурси) 

Очекувани 

резултати 

Одговорно лице Буџет 

Дел 10: 

Воннан

ставни 

активно

сти 

Изготвување 

брошура/постер за 

правилна 

социјална 

инклузија на 

ученици со 

посебни 

образовни 

потреби и 

меѓуврсничка 

поддршка 

(он-лајн) 

Х Х Х Х Училишно 

раководство 

Училишен 

инлузивен тим 

 

Tим за поддршка 

на работата на 

ученичката 

заедница, 

ученички 

парламент 

- Дебата 
- Разговори 
- Размена на мислење и 

ставови 

Изработка на 

постер и 

брошура 

Извештај од 

спроведена 

активност 

Училишно 

раководство 

 

Стручна служба 

 

Наставник по ГО 

 

 

 

Дел 11: 

Поддрш

ка на 

ученици 

Креативна 

работилница – 

ученици на 

различни јазици ќе 

творат на тема 

Стереотипи,предр

асуди 

,дискриминација 

МИО 

Х  Х  Училишно 

раководство 

Стручна служба 

Наставник по ГО 

Наставници од 

јазично подрачје 

Ученици 

Тимот за МИО 

активности 

- Учениците ќе изработуваат 
цртежи, творби, пораки за 
дискриминација на пет 
различни јазици 

- Хамери, фломастери, 
боици, ножици, листови 
хартија, лепило, 
колаж/самолеплива хартија 

- Работилницата ќе биде 
проследена со музика,  

Позитивно 

социо-

емоционална 

клима 

Промовирање 

на мулти-

културализмот 

во училиштето 

и 

Училишно 

раководство 

Стручна служба 

Наставник по ГО 

Наставници од 

јазично подрачје 

Наставници по 

ЛО 

Одделенски 
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 фотографии, доделување 
на симболични награди за 
учесниците на 
работилницата 

- Изработка и презентација 
на постерот на  Отворениот 
ден на ГО 10.12.2020 година 

унапредување 

на 

меѓуетничката 

интеграција 

наставници 

Наставници по 

музичко 

образование 

Тимот за МИО 

активности 

Дел 11: 

Поддрш

ка на 

ученици 

Изработка на 

Вебстрана (за-

едничка за сите 

општински 

училишта 

МИО 

Х Х Х Х Училишно 

раководство 

Стручна служба 

- психолог 

Наставник по ГО 

Наставник по 

информатика 

Ученици 

- Електронски 
платформи 

Наставниците и 

учениците 

работат во 

тимови и 

меѓусебно се 

поддржуваат 

во реализација 

на 

активностите 

за МИО; 

 

Училишно 

раководство 

 

Стручна служба-

психолог 

 

Наставник по ГО 

 

Наставник по 

информатика 

 

Дел 11: 

Поддрш

ка на 

ученици 

Изработка на 

училишен е-

весник 

Ученичка 

иницијатива 

Он лајн 

Х Х Х Х Училишно 

раководство 

Стручна служба 

Наставник по ГО 

Наставници по 

македонски јазик 

Ученици 

 

- Училишна веб страна 
- Електронски платформи 

поттикнување 

одговорност кај 

учениците за 

состојбите и 

условите во 

училиштето и 

заедницата  и  

зајакнување на 

нивната 

иницијативност 

за преземање 

активности за 

позитивна 

промена.  

Училишно 

раководство 

 

Стручна служба 

- психолог 

 

Наставник по ГО 

 

Наставници по 

македонски јазик 

Училишен 
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администратор 

Дел 11: 

Поддрш

ка на 

ученици 

Вмрежување на 

ученички 

парламент 

Он лајн 

Х Х Х Х Училишно 

раководство 

Стручна служба 

Наставник по ГО 

Наставнициодоп

штествено-

хуманистичкагру

па 

 

Tим за поддршка 

на работата на 

ученичката 

заедница, 

ученички 

парламент 

Компјутер-

технологија(електронскипла

тформи), 

Подобрена 

соработка меѓу 

ученичките 

заедници, 

спроведување 

заеднички 

активности од 

заеднички 

интерес, 

поради 

зголемување 

на 

демократските 

капацитети во 

училиштата 

Училишно 

раководство 

 

Стручна служба 

 

 Tим за 

поддршка на 

работата на 

ученичката 

заедница, 

ученички 

парламент 

 

Дел12: 

Грижа 

за 

здравје

то 

Презентација за 

грижата за 

здравјето во 

време на 

пандемијата од 

корона вирус 

 Х   Училишно 

раководство 

 

Стручна служба 

 

Наставник по ГО 

 

Наставник по 

биологија 

 

Ученици 

- Компјутер 
- Електронска табла 

Информирани 

ученици за 

новите 

предизвици по 

нивното 

здравје во 

време на 

пандемија од 

корона вирус 

 

Потикнување 

на одговорност 

кај учениците 

за сопственото 

и здравјето на 

Училишно 

раководство 

 

Стручна служба 

 

Tим за поддршка 

на работата на 

ученичката 

заедница, 

ученички 

парламент 
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Tим за поддршка 

на работата на 

ученичката 

заедница, 

ученички 

парламент 

другите. 
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ПРИЛОГ 18: ПРОГРАМИ ЗА ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ КЛУБОВИ 

Основање училишен спортски клуб на 11.11. 2014 година    

УСК Кирил и Методиј - КИМ Стајковци, Скопје 

Одговорен 

наставник 

Општи цели Конкретни цели Видови спорт Kонкретизиран 

план на 

активности 

Време на 

реализација 

Вклученост 

на ученици 

(паралелка) 

Планирани 

настапи и 

турнири 

Дарко 

Костовски 

Фатон Ганиу 

 

 

Совладување, 

увежбување и 

усовршување 

на основните 

спортско – 

технички 

елементи од 

одбојката и 

нивна примена 

во игра 

Да се совладаат, 
увежбаат и усовршат 
основните одбојкарски 
ставови и движења, 
како и основната 
техника на одбивање 
на топка со прсти и 
чекан во место и 
движење; 
Да се совлада, увежба 
и усоврши техниката 
за смечирање со 
одраз на една и две 
нозе 
Да се совлада,увежба 
и усоврши техниката 
на школски сервис 
Да се совлада,увежба 
и усоврши техниката 
на блокирање и 
развивање на 
спретноста и 
скочноста 
Да се увежбаат 

тактичките варијанти 

во напад и одбрана со 

промена на места 

Да се научат и 

Одбојка 

 

Двапати неделно Септември 

2020 - Мај 

2021 

VI - IX Општински, 

зонски, 

регионални и 

државни 

натпревари 
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применат правилата 

на одбојкарската игра; 

Да се развие духот на 
спортско – корекно 
натпреварување и 
фер – плеј; 

Дарко 

Костовски 

Фатон Ганиу 

 

 

Совладување, 

увежбување и 

усовршување 

на техничките и 

тактичките 

елементи од 

фудбалот 

Да се совлада, 
усоврши водењето на 
топката, како и да се 
развие координацијата 
во просторот; 
Да се совлада увежба 
и усоврши 
додавањето,примањет
о на топка ,како и 
различните видови на 
удари со топка 
Да се совлада 
голманската техника 
за фаќање и уфрлање 
на топка во игра 
Да се совладаат 
основните тактички 
варијанти во на пад и 
одбрана; 
Да се совладаат и 
увежбаат тактичките 
варијанти применети 
во игра; 

Фудбал  

 

Двапати неделно Септември 

2020 - Мај 

2021 

VI - IX Општински, 

зонски, 

регионални и 

државни 

натпревари 

Дарко 

Костовски  

Фатон Ганиу 

Совладување и 
усовршување на 
основните 
елементи од 
кошарката, како и           
запознавање со 
основните 
правила и 
подобрување на 
моторичките 

Да се совлада увежба 
и усоврши 
додавањето и 
фаќањето на топката 
во место и во 
движење; 
Да се совлада увежба 
и усоврши водењето 
на топката (дриблинг)  
Да се совлада увежба 

Кошарка Двапати неделно Септември 

2020 - Мај 

2021 

VI - IX Општински, 

зонски, 

регионални и 

државни 

натпревари 
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способности 
 

и усоврши техниката 
на шутирање на кош; 
Да се совлада увежба 
и усоврши 
индивидуалната 
одбрана 
Да се совлада увежба 
и  усоврши зонската 
одбрана 
Да се совлада увежба 
и усоврши 
конбинираната 
одбрана 
Да се совлада увежба 
и усоврши игра напад 
(контранапад ) 
Да се совлада увежба 
и усоврши игра напад 
против зонска одбрана 
Да се учествува во 
игра со примена на 
правила во кошарката. 

Дарко 

Костовски  

Фатон Ганиу 

Совладување, 

увежбување и 

усовршување 

на техника на 

елементите од 

ракометот и 

нивна примена 

во игра со 

основните 

правила и 

судења 

Да се совлада, увежба 
и усоврши 
додавањето и 
фаќањето на топката 
во место и во 
движење; 
Да се совлада, увежба 
и усоврши водењето 
на топката (дриблинг) 
Да се совлада, увежба 
и усоврши техниката 
на шутирање на гол од 
6 и 9 метри; 
Да се совлада, увежба 
и усоврши  техниката 
на финтирање 
Да се совлада, увежба 
и усоврши техниката 

Ракомет Двапати неделно Септември 

2020 - Мај 

2021 

VI - IX Општински, 

зонски, 

регионални и 

државни 

натпревари 
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на блокирање 
Да се совлада, увежба 
и усоврши 
контранападот 
Да се совлада, увежба 
и усоврши елементите 
на голманската 
техника 
Да се примени игра на 
два гола со примена 
на основната 
техника,тактика и 
правилата на 
ракометот. 

Дарко 

Костовски  

Фатон Ганиу 

Совладување и 

усовршување 

на техниката на 

трчање, 

скокање и 

фрлање како и 

подобрување на 

функционалнит

е, моторичките 

и основните 

спортско 

технички 

знаења, умеења 

и навики 

Да се совлада и 
усовршува општата 
кординација и 
кординацијата со 
рацете и нозете; 
Да се совлада и 
усоврши техниката на 
низок и висок старт; 
Да се совлада и 
усоврши скоковите во 
далечина и височина 
(развој на скокалност, 
координација и 
експлозивност); Да се 
совлада и усоврши 
техниката на фрлање 
ѓуле; 
Да се развие силата 
на мускулните групи 
на горните 
екстремитети, 
раменскиот појас и 
вратот 

Атлетика Два патинеделно Септември 

2020 - Мај 

2021 

VI - IX Општински, 

зонски, 

регионални и 

државни 

натпревари 

 

 



OОУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје 
 Учебна 2020 / 2021 година 

 

141  

 

ПРОГРАМА ЗА СЕКЦИИ 

Секција Општи цели Конкретни цели Термин / 

времетраење 

Одговорен 

наставник 

Ресурси Вклученост на 

надворешни 

соработници и 

претставници 

од советот на 

родители 

(евентуална) 

Број на 

ученици 

и 

паралелка 

Англиски јазик 
 
 
 

 

Развивање 
интерес кај 
учениците за 
надградување на 
своите јазични 
познавања 

Развивање на 
јазичните компетенции 
и вештини на 
учениците преку 
интерактивни 
активности 

Четврток  

1 час 

Емилија 
Наумовска / 
Биљана 
Арсова 

- интернет 
- е-уреди 
- списанија 
- речници 
- наставни 
листови и сл. 

            Бројот 
варира 
согласно 
интересот на 
учениците 

III-IX одд. 

Физика 

 

развивањето на 
таленттот на 
учениците кон 
физиката и 
развивање на 
логичното 
мислење кај 
учениците 

усовршувањето 
афинитети на 
учениците за физика и 
за нивно 
дополнително 
мотивирање со 
поттикнување за 
учество на натпревари 

Понеделник 7 
час 

  40 минути 

Јасмина 
Јездиќ 

Табла, 
интерактивна 
табла, збирки 
со задачи, 
енциклопедии 

    12 ученици  

VIII и IX одд. 

Млади 
франкофони 

 

развивањето на 
комуникациската 
способност, 
проширувањето 
на активниот 
вокабулар и 
увежбување на 
истиот, 
запознавање со 
некои културни 
особености на 
земјите каде се 
зборува 
францускиот јазик 
и употреба на 
јазикот преку усно 

- проширување и 
продлабочување на 
знаењата и вештините 
стекнати со редовната 
настава 
- разбирање и 
продлабочување на 
знаењата за 
француската култура 
- развивање и 
збогатување на 
говорните способности 
- да се оспособи 
ученикот за примена 
на стекнатите знаења 
во секојдневниот 

Петок Елена 
Блажевска 

хамери, 
листови, 
речник, 
автентични 
документи, 
илустрации, 
компјутери 
(интернет), 
проектор, 
смарт табла 

    10 ученици 

  VI-IX    

   одд. 
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и писмено 
изразување 

живот 

Математика развивањето на 
таленттот на 
учениците во 
рамките на 
математиката и 
развивање на 
логичното 
мислење кај 
учениците 

Усовршување , 
афинитети на 
учениците  за 
математика и за 
дополнително 
мотивирање со 
поттикнување за 
учество на натпревари 

Понеделник  

7 час 

  40 минути 

Габриела 
Јорданов 

Табла, 
интерактивна 
табла, збирки 
со задачи, 
нумерус 

      8 ученици 

VI-IX одд. 

Литературна 
секција 

 

Јакнење на 
афинитетите 
поврзани со 
анализа на 
литературното 
творештво, 

создавање лични 
творби и нивно 
афирмирање на 
ниво на 
училиштето и 
надвор од него 

Активности,насочу-
вање и поддршка во 
творење,изразување и 
промовирање на лични 
творби. Поддршка на 
ученици кои се 
надарени и творат 
самостојно и 
насочување на 
ученици кои имаат 
афинитети и имаат 
желба да творат и се 
изразуваат преку 
создавање лични 
творби;афирмација на 
литературно 
творештво од познати 
наши и светски автори 
и зајакнување на 
ученички компетенции 
за анализа на 
различни видови 
литературни 
дела;развивање на 
читателски вештини и 
различни видови  

септември-
јуни  

(2020-2021) 

Марина 
Димоска 

Библиотека, 

Е-содржини, 

компјутер, 

електронска 
табла, 

печатач, 

паноа за 
изложување 

Библиотекар, 

Наставник по 
историја 

Наставници по 
странски јазици 

Писатели,поети 

Стручна 
служба 

   10 ученици  

VIII-1,2 и IX-1 
одд. 
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компетенции за 
истражување на разни 
литературни епохи. 

Еколошка 
секција 

 

Развивање на 
свеста за 
начелата за 
заштита на 
животната 
средина преку 
одржливо 
користење на 
природните 
ресурси 

Да ја разберат улогата 
на човекот во 
заштитата на 
животната средина 

Да откријат што се 
случува со живите 
суштества кога водата 
е загадена и да сфатат 
колку е важен 
проблемот на 
загадување на водата 
Да им се дадат совети 
и упатства како да се 
заштити животната    
средина започнувајки 
од дома 

Понеделник 

40 мин 

Маја 
Цекова 

Компјутер 
Зелен пакет 
Енциклопедии 
Интернет 
 

 VII-IX 

12 ученици 

Драмско-
рецитаторска 

 

Учениците да се 
почувствуваат 
исполнети, 
квалитетно да го 
искористат своето 
слободно време 
со содржини од 
различен карактер 
и да добијат 
можност да се 
истакнат на 
полето кое 
сметаат дека ги 
интересира. 

На учениците што 
покажуваат интерес и 
афинитети за 
предметот македонски 
јазик и за содржините 
предвидени за 
слободните  
активности по овој 
предмет да им се 
овозможи да ја 
покажат својата 
креативност, да ги 
покажат таленти за 
пишување. 

септември-
јуни 

(2020-2021) 

Маја 
Медарска 

Книги 
(соодветна 
литература за 
секцијата), 
смарт табла 

Писатели VI-IX   одд. 

Млади 
библиотекари 

Библиотекарство, 
познавање и 
разликување на 
библиотечната 
граѓа и нејзиното 
сместување по 

Запознавање на 
учениците со 
стручната работа на 
библиотекарот.  
Следење и 
вклучување во 

во приодот од 
3 септември 
до 10  јуни;  
два пати 
седмично во 
вторник и 

Вера 
Стојаноска  

Компјутери, 
интернет, 
библиотечната 
граѓа, 
инвентарната 
книга. Превоз 

Наставници, 
писатели, 
издавачи 

15 ученици 
од IV - IX одд 
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УДК систем.  
Откривање на 
уметничката 
литература и 
нејзините 
вредности.  
Учествување и 
организирање на 
културни 
манифестации и 
настани, 
одбележување на 
значајни датуми 
со драматизации, 
рецитации, лични 
творби, изложби, 
изработка на 
плакати и паноа.  
 

активностите на 
училиштето.  
Развивање на 
информациона 
писменост.  
Развивање на 
читателски, 
комуникациски, 
информациони и 
истражувачки 
вештини.  
Оспособување на 
учениците да дојдат до 
потребните 
информации и да 
знаат да ги применат 
стекнатите знаења.  
Развивање на 
позитивни ставови и 
мислења за книгата и 
читањето.  
Развој на креативноста 
и самодовербата кај 
учениците.  
Следење и 
вреднување на 
активностите на 
учениците, 
промовирање на 
нивните знаења и 
способности.  
 

четврток 
после 
часовите 
 

за посети и 
активности 
(обезбедени со 
донации) 

 

 

 

 

 



OОУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје 
 Учебна 2020 / 2021 година 

 

145  

 

АКЦИИ 

Согласно својата воспитно-образовна работа, нашето училиште организира активности кои се општествено значајни и хумани, а во кои 

активно учество имаат учениците, наставниците, родителите и пошироката заедница. Акциите имаат за цел да развијат чувство за солидарност 

и хуманост, љубов, позитивен однос кон работата, чувство за одговорност, подигнување на еколошката свест, навика за одржување на чиста и 

здрава околина кај учениците. Хуманоста се негува и манифестира преку организирање на базари, хепенинзи, хуманитарни акции што 

подразбираат - собирање парични средства, донирање на облека, училишен материјал, книги и друго. „Круг на хуманоста “ е хуманитарен 

настан  кој традиционално се одржува во нашето училиште со  цел  да се поттикне хуманоста кај секој поединец. Еколошките акции  

допринесуваат за средување на  училишниот двор, собирање на сметот, засадување садници и дрвца,  акции за рециклирање и селекција на 

отпадот и др. 

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВИ, БАЗАРИ,  ХЕПЕНИНЗИ, ХУМАНИТАРНИ НАСТАНИ И ЕКОЛОШКИ 

АКЦИИ 

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор Одделение 

Ресурси и 

инструменти 

Тим за следење 

на акциите 

Зајакнување на 

демократската 

партиципација 

на учениците 

во училиштето 

и развивање 

на критичко и 

креативно 

мислење 

- Ученички 

иницијативи 

доставени до 

раководството 

на училиштето 

или 

општинските 

власти 

 

Во текот на цела 

учебна година 

Ученичка 

заедница 

 

 Учениците од I – IX 

одделение 

Писмени иницијативи, 

анкети, интервјуа за 

сондирање на 

ставови, извештаи и 

анализи 

Тим за поддршка 

на работата на 

Ученички 

парламент и 

ученик 

правобранител 

Зајакнување на 

учеството на 

родителите во 

училишниот 

живот преку 

различни 

видови 

активности 

преку 

организација 

-Договор, 

-изработка на 

декорации и  

подароци,  

-подготовка на 

разновидна храна 

декември учениците, 

родителите и 

наставниците 

 

Учениците  од I до IX 

одделение 

хамери, хартија во 

боја, лепило, 

фломастери,намирниц

и за изработка на 

различни видови 

храна; 

 

Тимот одговорен 

за организирање 

на училишен 

базар и 

хепенинзи, 

претставник од 

Советот на 

родители  
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на училишен 

базар 

Зајакнување на 

еколошката 

свест на 

засегнатите во 

воспитно 

образовниот 

процес преку 

организација 

на ЕКО ден  

 

Садење на 

цвеќиња и дрвца 

Уредување на 

училниците 

Ноември 

21 Март 

22 април  „Ден на 

планетата Земја“ 

родителите, 

учениците и 

наставниците 

 

Учениците  од I до IX 

одделение 

материјали и средства 

за чистење, 

садници 

Еко тимот 

претставник од 

Советот на 

родители 

Развивање 

емпатија и 

хуманост преку 

акција: Круг на 

хуманоста  

Донирање монети, 

поставени една до 

друга со цел да се 

направи круг 

мај учениците, 

родителите и 

наставниците 

 

Учениците  од I до IX 

одделение 

монети  Тимот одговорен 

за организирање 

на хуманитарни 

акции  

Советот на 

родители 

Организирање 

хепенинзи по 

повод 

големите 

верски 

празници  

изработка на  

украси, предмети, 

сувенири, кои ги 

симболизираат 

овие празници 

април учениците, 

родителите и 

наставниците 

Учениците  од I до IX 

одделение 

хамери,  хартија во 

боја,  лепило, 

фломастери, 

Тимот одговорен 

за организирање 

на училишен 

базари и 

хепенинзи, 

претставник од 

Советот на 

родители 
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ПРИЛОГ 19: ПРОГРАМА ЗА ДОДАТНА / ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА, ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ И СЛОБОДНИ 

УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ 

ПРОГРАМА ЗА ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

Активност Носители на 

активност 

Начин на 

спроведување/Ресурси 

Инструменти Временска 

рамка  

Очекувани ефекти 

Спроведување на 
анкета за ученици и 
обработка на 
податоците 

Стручни 
соработници 
Одделенски 

раководители 

Он лајн анкета 

Скала на проценка  Јуни 2020 

Детектирање на 
интересите на 
учениците за  секции 
кои би се 
реализирале во 
училиштето 

Изработување на  
планови на секции 
кои би се 
реализирале во 
училиштето 

Наставници 

Меѓусебно договарање и 
соработка на 
наставниците 

реализатори на 
секциите 

чек листа Јуни 2020 

Пополнети табели 

Изработување на  
распоред на секции 
кој ќе се вклопи со 
распоредот на 
редовните часови 

Јасмина Јездиќ 

Изработка на распоред  

Табела Август 2020 

Изработен распоред 
за спроведување на 
активностите на 
секциите 

Организација на 
секциите:  
Објавување на список 
на секции 
Промовирање на 
секциите 

Сите наставници  

Огласна табла, флаер и 
WEB страна на 
училиштето 

Усни презентации од 
страна на наставниците 

Табела, флаер или 
презентација по 

избор на 
наставниците 

Септември 
2020 

Информираност на 
родителите и 
учениците за 
секциите кои ќе се 
реализираат во 
училиштетоПоголема 
вклученост на 
ученииците во некоја 
од секциите 

Планирање на 
активностите на 
секцијата 
 

Одговорни 
наставници 

согласност од 
родителот/старателот 

ученикот да следи 
додатна настава и 

дневник 
евидентен лист 

Септември 
2020 

Изработена програма 
и план на секцијата 
на секој одговорен 
наставник 
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информирање за 
распоредот за 

реализирање на 
додатната настава 

Изработување на 
список на учесници 
во секциите 

Одговорни 
наставници 

Програма и план на 
секцијата 

 

Водење педагошка 
евиднција  

Септември 
2020 

Определен број на 
учесници во 
секцијата 

Следење и бележење 
на редовноста, 
ангажираноста и 
напредокот на секој 
вклучен ученик 

Одговорни 
наставници 

Редовно следење и 
бележење на 
редовноста, 

ангажираности 
напредокот на 

учениците 

дневник, чек листа 
Во текот на 

годината 

Следење на 
напредокот на 
ученикот и  добивање 
на  насоки за 
подобрување 

Одбележување на 
позначајни настани 
во училиштето  

Одговорни 
наставници 

Тим за 
одбележување и 

промоција 

Приредби, хепенинзи, 
отворени денови, 

изложби Чек листа 
Во текот на 

годината 

Презентација и 
промоција на 
работата на секциите 

Вреднување на 
напредокот на 
учениците членови во 
секцијата 

Одговорни 
наставници 

Добиена повратни 
информации Белешки од 

следење на 
напредокот 

Јуни 2021 

Индивидуален успех 
и задоволство од 
членувањето на 
учениците во 
секцијата 

Изработка на 
Годишен извештај врз 
основа на 
индивидуалните 
извештаи на 
наставниците 
раководители на 
секциите 

Одговорни 
наставници 

Педагог 

Изработка на Годишен 
извештај за работата на 
секциите во училиштето Годишен извештај 

за работата на 
секциите во 
училиштето 

Јуни 2021 

Евалвација од 
работата на секциите 
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ПРОГРАМА ЗА ДОДАТНА НАСТАВА 

Активност Носители на 

активност  

Ресурси Инструменти Временска 

рамка  

Очекувани ефекти 

Креирање на политика 

за поддршка на 

планирањето на 

додатната настава во 

училиштето на 

месечно ниво 

Директор  

Стручни 

соработници 

Наставници 

анализа на 

состојбата 

 стручни материјали 

од БРО (наставни 

планови и програми) 

прашалник за 

наставниците од 

ефектите од 

реализација на 

додатна настава 

септември  Увид во досегашната 

состојба при 

реализација на 

додатната настава 

Планирање на 

додатната настава во 

училиштето на 

месечно ниво 

Директор  

Стручни 

соработници 

Наставници 

белешки и анализи 

на наставниците и 

стручната служба 

чек листа на месечно 

ниво 

Правилно 

насочување на 

учениците и 

излегување во 

пресрет на потребите 

Формирање тим за 

следење на работата 

и планирање на 

реализација на 

додатната настава  

Тим за за 

следење и 

евалуација 

анализа на 

состојбата  

образец за 

вреднување на 

планирањата 

образец за 

следење на час 

во текот на 

годината 

Рефлексија и 

извештај за 

подобрување на 

работата 

Следење на 

реализацијата на 

додатната настава 

Директор  

Стручни 

соработници  

следење на 

планирањата на 

наставниците  

следење на 

постигањата на 

учениците вклучени 

во додатна настава 

посета на часови  

евидентен лист за 

реализација на 

додатна настава  

работни листови за 

учениците 

во тек на 

годината 

Подобар квалитет 

при реализација на 

додатната настава 

 обезбедување 

поддршка во 

редовната настава на 

надарените ученици 

Соработка со 

родител/старател на 

ученици кои 

постигнуваат 

значителни резултати 

Стручни 

соработници 

Наставници 

согласност од 

родителот/старателот 

ученикот да следи 

додатна настава и 

информирање за 

дневник 

евидентен лист 

во тек на 

годината 

Редовно 

информирање на 

родителот/старателот 

за напредокот на 

ученикот 
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по одделни наставни 

предмет  

 

распоредот за 

реализирање на 

додатната настава 

Идентификување на 

ученици кои 

постигнуваат 

значителни резултати 

по одделни наставни 

предмет и покажуваат 

посебен интерес за 

проширување и 

продлабочување на 

знаењата за одделни 

наставни предмети, 

одделна тема/област 

од наставен предмет 

Стручни 

соработници 

Наставници 

изготвување 

програма за додатна 

настава согласно 

интересите на 

ученикот 

следење и го 

контролира 

напредокот на 

ученикот 

водење педагошка 

евиденција за 

додатна настава 

во тек на 

годината 

Збогатување на 

знаењата кај: 

напредни ученици кои 

имаат највисока 

оценка за наставниот 

предмет 

ученици што 

покажуваат посебен 

интерес за одредена 

област за 

тема/област од 

наставната програма  

ученици што се 

пријавуваат за 

учество на 

натпревари 

Евалуација Директор  

Стручни 

соработници  

програми и 

подготовки на 

наставниците 

 посета на час 

прашалник за 

наставниците  

обработка на 

податоците од увид 

на часови 

пополнети 

инструменти 

јуни Зголемени постигања 

на учениците кои 

покажуваат 

значителни резултати 

во определени 

области 
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ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА 

Активност Носители на 

активност  

Ресурси Инструменти Временска 

рамка  

Очекувани ефекти 

Креирање на 

политика за 

поддршка на 

планирањето на 

дополнителната  

настава во 

училиштето 

Директор  

Стручни 

соработници 

Наставници 

анализа на состојбата 

 стручни материјали од БРО 

(наставни планови и програми) 

прашалник за 

наставниците од 

ефектите од 

реализација на 

дополнителна 

настава 

Септември  Увид во досегашната 

состојба при 

реализација на 

дополнителната 

настава 

Формирање тим за 

следење на 

работата и 

планирање на 

распоред и 

реализација на 

дополнителна 

настава  

Тим за за 

следење и 

евалуација 

анализа на состојбата 

 

Распоред на 

месечно ниво 

образец за 

вреднување на 

планирањата 

образец за 

следење на час 

Во текот на 

годината 

Рефлексија и 

извештај за 

подобрување на 

работата 

Следење на 

реализацијата на 

дополнителната  

настава 

Директор  

Стручни 

соработници  

следење на планирањата на 

наставниците  

следење на постигањата на 

учениците вклучени во 

дополнителна настава 

посета на часови  

евидентен лист 

за реализација 

на дополнителна 

настава  

работни листови 

за учениците 

Во тек на 

годината 

Подобар квалитет при 

реализација на 

дополнителната 

настава 

обезбедување 

поддршка во 

редовната настава на 

надарените ученици 

Соработка со 

родител/старател 

за потребата 

ученикот да следи 

дополнителна 

настава 

Стручни 

соработници 

Наставници 

информирање на 

родителот/старателот за 

потребата ученикот да следи 

дополнителна настава и за 

распоредот за реализирање на 

дополнителната настава 

дневник 

евидентен лист 

Во тек на 

годината 

Редовно 

информирање на 

родителот/старателот 

за напредокот на 

ученикот 
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Идентификување 

на ученици кои во 

текот на 

редовната настава 

не ги постигнале 

очекуваните 

резултати од 

одредeни 

наставни програми 

или очекуваните 

резултати од 

одредени 

теми/области во 

рамките на 

наставните 

програми 

Стручни 

соработници 

Наставници 

планирање и реализирање 

придржувајќи се на наставната 

програма за конкретниот наставен 

предмет, а согласно потребите на 

учениците. 

индивидуална/индивидуализирана 

работа или по потреба, може да 

се организира реализација на 

дополнителна настава со групна 

форма на работа, доколку 

учениците имаат исти потешкотии 

во постигањето на очекуваните 

резултати (на пример: конкретна 

цел од иста тема од наставната 

програма) 

 

усогласување со 

стилот на учење 

на ученикот,   

користење 

содветни 

дидактички 

средства и 

материјали,  

применување 

интерактивен 

пристап  

користење 

активни методи 

на учење 

Во тек на 

годината 

Подобрувања на 

знаењата кај: 

ученици со помали 

предзнаења за 

наставниот предмет 

или одредена тема од 

наставниот предмет, 

ученци кои покажале 

слаби резултати од 

учењето (имаат 

негативна оценка за 

тој очекуван резултат 

или тема), 

ученици што подолго 

време отсуствувале 

од настава и 

ученици со 

потешкотии во 

учењето. 

Евалуација Директор  

Стручни 

соработници  

програми и подготовки на 

наставниците 

 посета на час 

- прашалник за 

наставниците  

обработка на 

податоците од 

увид на часови 

пополнети 

инструменти 

Јуни подобрени  

постигања на 

учениците кои имаат 

потешкотии во 

учењето 
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РАСПОРЕД ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОДАТНА, ДОПОЛНИТЕЛНА, СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ И 

ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ НА НАСТАВНИЦИ  

Одделенска настава - Стајковци 

Наставник Наставен 

предмет 

Одд. Додатна настава Дополнителна 

настава 

Слободни ученички 

активности / секција 

Воннаставни 

активности 

Габриела 

Постоловска 

МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК, 

МАТЕМАТИКА, 

ПРИРОДНИ НАУКИ, 

ОПШТЕСТВО 

II-1 Понеделник  6 час 

 

I смена:  11.30 – 12.10   

                        

II смена: 12.30 – 13.10 

Петок 5 час 

 

I смена: 10.45 – 11.25                           

II смена: 12.30 – 

13.10 

Среда  

 

I смена: 11.30 – 12.30 

II смена: 12.15 – 13.15 

Вторник / Четврток 

 

I смена: 11.30 – 12.30 

II смена: 12.15 – 13.15 

Дијана 

Илиевска 

МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК, 

МАТЕМАТИКА, 

ПРИРОДНИ НАУКИ, 

ОПШТЕСТВО 

II-1 Понеделник  6 час 

 

I смена:  11.30 – 12.10                           

II смена: 12.30 – 13.10 

Петок 5 час 

 

I смена: 10.45 – 11.25                          

II смена: 12.30 – 

13.10 

Среда 

 

I смена: 11.30 – 12.30 

II смена: 12.15 – 13.15 

Вторник / Четврток 

 

I смена: 11.30 – 12.30 

II смена: 12.15 – 13.15  

 Весна 

Величковска-

Ангелковска 

МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК, 

МАТЕМАТИКА, 

ПРИРОДНИ НАУКИ, 

ОПШТЕСТВО 

III-1 Четврток 6 час 

 

I смена:  11.30 – 12.10 

                           

II смена: 12.30 – 13.10 

Вторник 6 час 

 

I смена:  11.30 – 

12.30 

                           

II смена: 12.30 – 

13.10 

Петок  

 

I смена: 11.30 – 12.30 

 

II смена: 12.15 – 13.15  

Понеделник / Среда  

 

I смена: 12.15 – 13.15 

 

II смена: 12.15 – 13.15 

Јасминка 

Анѓелевска 

МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК, 

МАТЕМАТИКА, 

ПРИРОДНИ НАУКИ, 

ОПШТЕСТВО 

III-2 Четврток 6 час 

 

I смена:  11.30 – 12.10 

                           

II смена: 12.30 – 13.10 

Вторник 6 час 

 

I смена:  11.30 – 

12.10 

                           

II смена: 12.30 – 

13.10 

Петок 

 

I смена: 11.30 – 12.30 

 

II смена: 12.15 – 13.15 

Понеделник / Среда  

 

I смена: 12.15 – 13.15 

 

II смена: 12.15 – 13.15 

Лидија 

Јованчевска 

МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК, 

МАТЕМАТИКА, 

ПРИРОДНИ НАУКИ, 

ОПШТЕСТВО 

IV-1 Петок  6 час  

 

I смена:  11.30 – 12.10 

                        

II смена: 17.15 – 17.55 

Вторник  6 час  

 

I смена: 11.30 – 12.10 

                             

II смена: 17.15 –17.55 

Понеделник  

 

I смена: 12.15 – 13.15 

 

II смена: 12.15 – 13.15  

Среда  / Четврток  

 

I смена: 12.15 – 13.15 

 

II смена: 12.15 – 13.15 
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Елена 

Антонова 

МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК, 

МАТЕМАТИКА, 

ПРИРОДНИ НАУКИ, 

ОПШТЕСТВО 

IV-2 Петок  6 час   

 

I смена:  11.30 – 12.10 

                        

II смена: 17.15 – 17.55 

Вторник  6 час 

 

I смена: 11.30 – 12.10 

                            

II смена: 17.15 – 

17.55 

Понеделник  

 

I смена: 12.15 – 13.15 

 

II смена: 12.15 – 13.15  

Среда  / Четврток 

 

I смена: 12.15 – 13.15 

 

II смена: 12.15 – 13.15 

Адријана 

Сандева 

МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК, 

МАТЕМАТИКА, 

ПРИРОДНИ НАУКИ, 

ОПШТЕСТВО 

V-1 Среда 7 час 

 

I смена: 12.15 – 12.55 

 

II смена: 12.30 – 13.10 

Петок 6  

  

I смена:  11.30 – 

12.10 

                           

II смена: 12.30 – 

13.10 

Четврток   

 

I смена: 12.15 – 13.15 

 

II смена: 12.15 – 13.15 

Понеделник / Вторник 

 

I смена: 12.15 – 13.15 

 

II смена: 12.15 – 13.15 

Даниела 

Наумовска 

МАКЕДОНСКИ 

ЈАЗИК, 

МАТЕМАТИКА, 

ПРИРОДНИ НАУКИ, 

ОПШТЕСТВО 

V-2 Среда 7  час 

  

I смена: 12.15 – 12.55 

 

II смена: 12.30 – 13.10 

Петок  6 

 

I смена:  11.30 – 

12.10                      

II смена: 12.30 – 

13.10 

Понеделник 

 

I смена: 12.15 – 13.15 

II смена: 12.15 – 13.15 

Понеделник 

 

I смена: 12.15 – 13.15 

II смена: 12.15 – 13.15 

Емилија 

Наумовска 

АНГЛИСКИ ЈАЗИК III-VI Согласно распоредот на 

одделенска настава и 

предметна настава 

Согласно распоредот 

на одделенска 

настава и предметна 

настава 

Четврток 

 

I смена: 12.15 – 13.15 

 

II смена: 12.15 – 13.15 

Среда 

 

I смена: 12.15 – 13.15 

 

II смена: 12.15 – 13.15 
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Одделенска настава - ПОУ Страчинци 
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Предметна настава - Стајковци 
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Предметна настава - ПОУ Страчинци 
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ПРИЛОГ 20: ПРОГРАМА ЗА ВОНУЧИЛИШНИ АКТИВНОСТИ 
 

ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ И ИЗЛЕТИ 

         Со Годишната програма за работа на училиштето е регулирана активноста организирање на екскурзии и излети со воспитно-

образовен карактер, чија цел е кај учениците да се развива другарство, почитување, интерес за природните богатства и културно-

историското наследство, како и љубов кон природата.  

          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. 

 

Екскурзии и излети Време на изведување Релација Одделение 

Излет 
септември/октомври 

2020 
Излетничко место Дељадровци I – IX одд. 

Наставно-научна екскурзија со 

рекреативен карактер 
април/мaj 2021 

Тетово (еднодневна) 

 
III одд. 

Настава во природа 

 

април/ мај 2021 

 

Охрид V одд. 

Наставно-научна екскурзија со 

рекреативен карактер 
април/мај 2021 

Источниот дел на РС Македонија 

(дводневна) 
VI одд. 

Наставно научна екскурзија со 

рекреативен карактер 
април/мај 2021 

Централниот и Западниот дел на РС 

Македонија (тридневна) 
IX одд. 

Излет април/мај 2021 Излетничко место Сарај I – IX одд. 
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Ученички екскурзии и излети 

             Екскурзија е форма на воспитно-образовна работа со која на организиран начин се прошируваат општите и стручните 

знаења и ученичките сознанија за одредени подрачја од животот и работата на луѓето и се запознаваат со природните реткости  и 

културно историските знаменитости на РС Македонија, традицијата и обичаите.  

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

излетите и екскурзиите. 

ИЗЛЕТИ 

 

МЕСТО:  Излетничко место Дељадровци 

ОПФАТЕНОСТ: I – IX одд. 

НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТИТЕ: 

• одделенските наставници и класните раководители 

• учениците  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА УЧИЛИШНИТЕ ИЗЛЕТИ: 

• Развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 

• Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во посетените региони; 

• Социјализација и колективна заштита и стекнување искуство за осамостојување и грижа за себе; 

• Развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење. 
Содржина и активности: Рекреација, дружење, набљудување. 

Раководител на екскурзијата: Директорот на училиштето 

Одговорни наставници: одд.наставници и класните раководители. 

Време на реализација: септември/октомври (есенска)  

Начин на реализација: 

• одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите, 

• во организацијата и реализацијата посредува избрана туристичка агенција. 
Локалитети за посета и правци на патување:  Излетничко место Дељадровци 

Техничка организација: Високо квалитетни климатизирани туристички автобуси и лекар. 

Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите. 

 

МЕСТО: Излетничко место Сарај 

ОПФАТЕНОСТ: I – IX одд. 

НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТИТЕ: 
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• одделенските наставници и класните раководители 

• учениците  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА УЧИЛИШНИТЕ ИЗЛЕТИ: 

• Развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 

• Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во посетените региони; 

• Социјализација и колективна заштита и стекнување искуство за осамостојување и грижа за себе; 

• Развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење. 
Содржина и активности: Рекреација, дружење, набљудување. 

Раководител на екскурзијата: Директорот на училиштето 

Одговорни наставници: одд.наставници и класните раководители. 

Време на реализација: април/мај (пролетна) 

Начин на реализација: 

• одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите, 

• во организацијата и реализацијата посредува избрана туристичка агенција. 
Локалитети за посета и правци на патување: Излетничко место Сарај   

Техничка организација: Градски или меѓу градски климатизирани безбедни и квалитетни автобуси и лекар. 

Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите. 

 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД III ОДД. 

- Вид на туризам: домашен 
- Вид на екскурзија: наставно - научна 
- Времетраење: еднодневна 
- Време на реализација: март/април 
- Опфатеност на ученици: III - 1,  III - 2,  III - 3. 
- Објект на посета (реализација): Тетово: Шарена џамија, Лешочки Манастир „Св.Анастасиј“ 
- Раководители на екскурзија: Весна Величковска, Јасминка Анѓелевска и Имране Кривца 

 

Цели: 

1) Учениците да се запознаат со природно- географските карактеристики на Тетовскиот регион 
2) Да се запознаат со културно-историските споменици и етнографските особености на регионот 
3) Градење меѓусебна доверба, другарство, комуникација 
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4) Меѓусебна соработка наставник-ученик; ученик-ученик 
5) Развивање интерес и негување на културно-историските знаменитости 
6) Развивање интерес за природата и градење еколошки навики за здраво живеење. 

 

Техничка организација: Градски или меѓу градски климатизирани безбедни и квалитетни автобуси, туристички водич и лекар. 

Финансирање: од страна на родителите                                  

Реализација на екскурзијата: 

• Поаѓање: пред училиштето во 7: 30 часот со краток состанок со учениците 

• Релација на движење: Скопје, Тетово 

• Посета на Тетовскиот регион:  
   - Се патува за Тетово 

   - На учениците им се објаснува за Стапанскиот развој и културно историските знаменитости на тој регион, 

   - По пристигнувањето во градот се посетува Шарена Џамија, а потоа се посетува Лешочки Манастир„Св.Анастасиј“.  

   - По кратката посета учениците се подготвуваат за враќање. 

• Враќање: тргнување во 15 часот, пристигнување 18:30 часот. 
 

Подготвиле: тим на планирање на екскурзијата 

- Директор: м-р Анита Ангеловска 
- Наставници:  Даниела Наумовска, Маја Медарска, Фатон Ганиу, Тасим Фазли 
- Наставници: Весна Величковска-Ангелковска, Јасминка Анѓелевска, Имране Кривца 

 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД  VI ОДДЕЛЕНИЕ  

 

Вид туризам: домашен 

Вид екскурзија: наставно-научна 

Времетраење: 2 дена 

Време на реализација: септември/октомври 

Опфатеност на ученици:  VI одделение 

Релација на движење :  Скопје – Стоби – Демир Капија - Струмица - Дојран - Радовиш - Скопје 

Раководители на екскурзија: Биљана Арсова, Елена Блажевска, Фатон Ганиу 
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Мотиви 

1. природни                                        2. општествени                   

- геоморфолошки   - културно-историски 

- хидрографски    -етнографски  

- климатски    -разни манифестации 

- биогеографски 

 

Цели 

1. Да се запознаат со природните карактеристики на источниот дел на  
РС Македонија 

2. Да се запознаат со културно историските знаменитости на регионите и нивното значење 
3. Да се гради кај учениците меѓусебна доверба, другарство, самостојност и комуникација 
4. Да се развие соработка и интеракција меѓу ученик-ученик, ученик-наставник, ученик- објект 
5. Развивање интерес и негување на културно-историските знаменитости 
6. Развивање интерес за природата и градење еколошки навики за здраво живеење. 
 

Техничка организација 

Високо квалитетни  климатизирани, безбедни туристички автобуси и туристички водич и лекар 

Финансирање:  од страна на родителите 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И  РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕКСКУРЗИЈАТА 

Прв ден :  

Тргнување во 07.30 мин пред училиштето. Тргнување во 07.30 мин пред училиштето. Се посетува античкиот град Стоби. Потоа се посетува 

винаријата „Вила Марија“. Потоа се упатуваат кон Дојран каде што имаат посета на градот и посета на граничниот премин Дојрани. Се 

упатуваат кон Струмица каде што се посетуваат Колешински водопади. Прошетка низ градот Струмица. Се преноќува во Струмица.  

Втор ден :  

По доручекот се упатуваат кон посета на манастирот Водоча, а потоа манастирот Вељуса. Следува враќање во хотел со ручек и мал одмор. По 

ручекот се упатуваат кон Радовиш каде ќе ја посетат црквата Св. Троица. По нејзиното разгледување се продолжува кон Скопје и се 

пристигнува во вечерните часови. 

 

 

Тим за планирање на екскурзијата: 

Директор: м-р Анита Ангеловска 

Наставници:  Даниела Наумовска, Маја Медарска, Фатон Ганиу, Тасим Фазли 
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Одделенски раководители: Биљана Арсова, Елена Блажевска, Фатон Ганиу 

                                                                     

 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ ТРИДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД  IX ОДДЕЛЕНИЕ  

Вид туризам: домашен 

Вид екскурзија: наставно- научна 

Времетраење: 3 дена 

Време на реализација: април/мај  

Опфатеност на ученици:  IX-1, IX-2, IX-3 

Релација на движење:  Скопје – Прилеп - Крушево – Битола – Охрид - Струга- Вевчански Извори –„Св. Јован Бигорски“ - 

Маврово-Скопје 

Раководители на екскурзија: Ели Чочова, Маја Медарска, Илфие Емини 

     Мотиви 

1. природни    2. општествени 

- геоморфолошки   - културно-историски 

- хидрографски    -етнографски  

- климатски    -разни манифестации 

- биогеографски 

Цели: 

1. Да се запознаат со природните карактеристики на централниот  и западниот дел на РС Македонија; 
2. Да се запознаат со културно - историските знаменитости на регионите и нивното значење; 
3. Кај учениците да се гради меѓусебна доверба, другарство, самостојност и комуникација; 
4. Развој на соработка и интеракција меѓу ученик-ученик, ученик-наставник, ученик-објект. 
5. Развивање интерес и негување на културно-историските знаменитости 
6. Развивање интерес за природата и градење еколошки навики за здраво живеење. 
 

Техничка организација: Високо квалитетни  климатизирани, безбедни туристички автобус, туристички водич и лекар. 

Финансирање: Од страна на родителите 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА  И  РЕАЛИЗАЦИЈА  НА ЕКСКУРЗИЈАТА 

Прв ден :  

Тргнување во 07.30 мин пред училиштето. Се оди кон Прилеп со посета на Маркови Кули со кратка пауза. Се продолжува за Крушево со посета 

на културно-историските знаменитости на градот, спомен куќата и Музејот на Тоше Проевски. Се патува преку Демир Хисар кон Битола каде се 
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посетува Хераклеа и Музејот на албанската азбука. Патот продлжува кон Охрид со пристигнување во вечерните часови. Следува сместување 

во хотел, вечера и ноќевање.  

Втор ден :  

Појадок во хотелот и посета на Неолитската населба “Наколец“ и Св. Наум. Враќање во хотел, следува ручек и мал одмор. Во 16 часот се оди 

во посета на градот Охрид, прошетка низ стариот дел на Охрид, посета на Плаошник, Канео и Самоилова тврдина. Вечерта следува  

организирана забава во хотелот или во градот. 

Трет ден :  

Појадок во хотелот по што следи кратка посета на Билјанини Извори и прошетка низ градот. Ручек во хотелот и заминување преку Струга кон 

Вевчанските Извори. Од таму се патува кон  Манастирот „Св. Јован Бигорски“ и Маврово со разгледување на Мавровското Езеро. Потоа се 

продолжува во Тетово се посетува Шарена џамија. По кратка пауза се патува кон Скопје со пристигнување од 19.30-20.00 часот. 

Тим за планирање на екскурзијата: 

Директор: м-р Анита Ангеловска 

Наставници:  Даниела Наумовска, Маја Медарска, Фатон Ганиу, Тасим Фазли 

Одделенски раководители: Ели Чочова, Маја Медарска, Илфие Емини 

 

Програма за реализирање на Настава во природа 

Училиште: ОOУ ″Кирил и Методиј″-Стајковци 

Времетраење: 5 дена 

Опфатеност на ученици:  Ученици од V одделение 

Време на реализација: април/ мај 

Место: Охрид 

Техничка организација: Високо квалитетни климатизирани туристички автобуси, туристички водич и лекар. 

Објектите во кои се изведува наставата во природа имаат најмалку една училница, опремена според Нормативот за простор, опрема  и 

наставни средства за реализација на основно воспитани и образование согласно возрастана учениците. 

Цели: Целта на Наставата во природа е преку повеќедневен престој на учениците надвор од местото на живеење преку (низ) едукација, 

рекреација, прошетки, забави, спортување и другарување со примена и користење на современи педагошки форми, методи и техники за работа 

со целосно ангажирање на одделенските раководители и други стручни кадри за соодветни теми според програмата, да се обезбеди целосно 

воспитание и образование на учениците. 

Да се надминат етничките, социјалните и други разлики во индивидуалниот развој и сваќања на учениците со што ќе се обезбеди 

формирање на здрава и сестрана личност, способна активно и креативно да се вклучи во понатамошниот воспитно образовен процес и во 

други сфери на живеење и работа. 

Задачи: Со обработка на соодветни теми и наставни содржини  треба да се обезбеди: 
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- Стекнување, проширување и утврдување на нови знаења за природата, природните богатства и убавини, релјефот, водата, климата, 

растителниот и животинскиот свет и друго. 

- Запознавање со животот и работата на луѓето во крајот со поблиското и подалечното минато за посетениот крај - регион. 

- Да се запознаат со позначајните културно - историски, стопански и други објекти на посетениот регион. 

- Да ги стекнат основните сознанија за екологијата и да развиваат позитивни навики за правилен однос и зачувување на животната средина. 

- Да се запознаат со животинскиот и растителниот свет во посетениот регион. 

- Да можат да го препознаваат растителниот свет и тревната вегетација како и нивното општествено и стопанско значење. 

- Да се оспособат за ориентација и движење во просторот. 

- Да се стекнат и негуваат работи, да стекнат хигиенски навики и одржување на лична и општествена хигиена. 

- Да се негува другарски однос и меѓусебно почитување, да се стекнат со натпреварувачки дух, како и остварување на целите и задачите на 

физичкото, здравственото, естетското, работно-техничкото и друго воспитание и образование.  

 

Наставни теми: 

1.Образование и воспитание 

Во зависност од временскиот период и условите во објектот како и во согласност со Годишната програма на одделенските наставници и тоа: 

- Математика: Обработка на нови наставни содржини - работа со податоци, календар и временски интервали, решавање проблеми – 

повторување. 

- Македонски јазик: Изразување и творење, извештај за посетите, читање на текстови за локалитетите во Охрид. 

- Општество: Нашата татковина преку техника - коцка,  проектна задача. 

- Ликовно образование: Сликање во природа, Изработка на книга. 

- Музичко образование: Слушање музика и пеење песни по избор на учениците.  

2. Животна средина  

Ќе се обработуваат следните наставни содржини: поим и значење на животната средина, како треба да се однесуваме во просторот т.е 

животната средина, водата и нејзиното стопанско значење, езера и видови езера 

3.Спорт: 

- Утринско вежбање, пешачење во природа, атлетски игри и натпревари, спортски игри(фудбал, кошарка, ракомет, одбојка), рекреативно 

забавни игри. 

4. Забава и култура  

- Формирање на ученички секции (литературна, ликовна, музичка и др.) 

- Изготвување план за работа на ученичките активности- интереси 

- Програма за вечерни активности 

5.Општествено корисна работа  

- Учениците ќе изготвуваат производи во зависност од расположливиот материјал што го имаат, изготвување на ѕиден весник со лични ликовни 

и литературни творби. 

 6.Хигиена 

- Лична хигиена (прибор за лична хигиена, употреба и одржување на лична хигиена) 
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- Општа хигиена (одржување на хигиената во спалните соби, одржување на личната опрема, средување на креветите, одржување и чистење на 

дворот и околината.) 

7. Здравје 

- Медицински персонал 

- прегледи по потреба/упатства и лекарства 

8.Исхрана 

- Трпезарија 

- Примерно однесување за време на исхраната 

- Листа/мени за исхрана 

Организација на патувањето 

 

Место на поаѓање: пред училиште 

Време на поаѓање: Во 7,00 часот за учениците, а наставниците во училиште да бидат во 6,30 часот. 

Релација на движење:Стоби - Прилеп (могилата на непобедените, споменикот на Итар Пејо) - Битола (Хераклеа) - Крушево (спомен Куќата на 

Тоше Проески) - Охрид (Самоилова тврдина, Старата Чаршија, Охридската куќа, Чинарот, Плаушник, Билјанини извори) - Св.Наум - Заливот на 

коските - Струга -  Вевчанските извори - Скопје.   

Носител на активности: 

Одделенски раководители-ментори 

Помошен персонал-инструктор 

Медицинска сестра и опслужувачи 

 

Распоред на времето - Куќен ред 

1.Станување                                                             7.00 часот 

2.Утрински вежби                                         7.15-7.45 

3.Лична хигиена и уредување на просториите                  8.00-8.30  

4.Појадок                      8.30- 9.00  

5.Подготовка за настава                          9.00-9.30 

6.Реализација на наставата и враќање во објектот      9.30-12.30 

7.Подготовка за ручек        12.30-13.00 

8.Ручек          13.00-14.00 

9.Попладневен одмор                   14.00-15.30          

10. Попладневна настава-активности                            16.00-17.00 

11 .Спортски активности       17.00-18.00 

12. Подготовка за вечера       18.30-19.00 

13. Вечера                    19.00-20.00 

14. Културно-забавна програма      20.30-21.30  

15. Подготовка за спиење       22.00 часот 
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Глобална ориентациона програма 

Предмет: Настава во природа за ученици од V одделение  

1 ДЕН: Тргнување во 07.30 мин пред училиштето. Посета на Стоби,  

Прилеп (могилата на непобедените, споменикот на Итар Пејо), Битола (Хераклеа), Крушево (спомен Куќата на Тоше Проески). Се 

продолжува за Охрид и во вечерните часови се пристигнува во Охрид. Сместување во објектот, вечера, забава и подготовка за 

спиење. 

2 ДЕН: Претпладне: Посета на градот Охрид (Самоилова тврдина, Старата Чаршија, Охридската куќа, Чинарот, Плаушник, 

Билјанини извори) 

Попладне: Попладневна настава - средување на впечатоците од посетите во градот (изработка на книга од собраните материјали 

од посетата на градот) 

Навечер:  Забава – по избор на учениците  

3 ДЕН:  Претпладне: посета на св.Наум, Заливот на коските.  

Попладне: Средување на податоците од истражувањето и спортско рекреативни игри. 

Навечер: вечера и забава                  

4 ДЕН: Претпладне: Посета на манастир 

Попладне: Попладневна настава - сликање на манастирот и Охридското Езеро и избор на најубава творба. 

Навечер: Забава (по избор на учениците) 

5 ДЕН: По појадокот се  посетува Струга и Вевчанските извори. Се тргнува кон Скопје со пристигнување од 19.30-20.00 часот. 

 

 

Изработиле 

         

Тим за планирање:  

        

Директор: м-р Анита Ангеловска 

Наставници:  Даниела Наумовска, Маја Медарска, Фатон Ганиу, Тасим Фазли 

Наставници: Адријана Сандева, Даниела Наумовска, Тасим Фазли 
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ПРИЛОГ 21: ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧИЛИШНИ НАТПРЕВАРИ 

Задача Активности 
Време на 
реализација 

Реализатор 
Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно лице 
за следење 

Училишен 

Организирање 
училишен 
натпревар по сите 
предмети 

Во текот на 
целата 
учебна 
година  

Наставници 
Ученици и 
наставници 

Квалификување 
на ученици за 
учество на 
понатамошни 
натпревари 

Наставници 

 
Општински 

 

Ликовен конкурс – 
Мојата општина 

Окт – 2020 
Скопје 

Општина Гази 
баба 

7мо одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
на 
натпреварувачки 
дух 

 
Ели 
Чочова 

Меѓуградски Ликовен конкурс – 
Заштита од 
пожари 
 

Окт – 2020 
Скопје 

Противпожарен 
Сојуз на МК. 

7мо, 8мо              
одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
на 
натпреварувачки 
дух 

 
Ели 
Чочова 

Меѓуградски Противпожарен 
квиз 

 

Ноември – 
2020 

Скопје 

Противпожарен 
Сојуз на МК. 

8мо одд. 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
на 
натпреварувачки 
дух 

 
Ели 
Чочова 

Меѓуградски Лик. Конкурс – 
13ти Ноември - 
Ден на градот 

 

Ноември – 
2020 

Скопје 

Детски ликовен 
центар – Скопје 

6то, 7мо одд. 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
на 
натпреварувачки 
дух 

 
Ели 
Чочова 

Меѓуградски Лик. Конкурс - 
Флора и Фауна 

 

Ноември – 
2020 

Скопје 

Детски ликовен 
центар – Скопје 
6то, 7мо, 8мо, 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 

 
Ели 
Чочова 



OОУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје 
 Учебна 2020 / 2021 година 

 

171  

 

9то одд на 
натпреварувачки 
дух 

Општински Општински 
училишен сојуз на 

Општина Гази 
Баба 

 

Септември – 
декември 

Кошарка машки 
6то, 7мо, 8мо, 

9то одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

 
Дарко Костовски 

Општински Општински 
училишен сојуз на 

Општина Гази 
Баба 

 

Септември – 
декември 

Фудбал машки 
6то, 7мо, 8мо, 

9то одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

 
Дарко Костовски 

Општински Општински 
училишен сојуз на 

Општина Гази 
Баба 

 

Септември – 
декември 

Одбојка женски 
6то, 7мо, 8мо, 

9то одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

Дарко Костовски 

Општински Општински 
училишен сојуз на 

Општина Гази 
Баба 

 

Септември – 
декември 

Кошарка женски 
6то, 7мо, 8мо, 

9то одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

Дарко Костовски 

Општински Општински 
училишен сојуз на 

Општина Гази 
Баба 

 

Септември – 
декември 

Ракомет женски 
6то, 7мо, 8мо, 

9то одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

Дарко Костовски 

Општински Општински 
училишен сојуз на 

Општина Гази 
Баба 

 

Септември – 
декември 

Фудбал женски 
6то, 7мо, 8мо, 

9то одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

Дарко Костовски 

Регионален Федерација на 
училишен спорт на 

Македонија  

Ноември Кошарка машки 
 

8мо, 9то одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 

Дарко Костовски 
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Источен регион – 
Град Скопје 

натпреварувачки 
дух 

Општински Општински 
училишен сојуз на 

Општина Гази 
Баба 

 

Окт – 2020 
Скопје 

Наставници од 
сите основи и 

средни 
училишта , 
градинки во 

Општина Гази 
Баба  

ОДБОЈКА 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

 

Државен Клуб за Биатлон и 
нордиско скиање 

Окт - 2020 
Скопје 

Женски 
6то, 7мо, 8мо, 

9то одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

Дарко Костовски 

Градски Детски културен 
центар “КАРПОШ  

“ – Скопје 
 

Окт – 2020 
Скопје 

Првенство во 
шах за млади 
6то, 7мо, 8мо, 

9то одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

Дарко Костовски 

Општински Општински 
училишен сојуз на 

Општина Гази 
Баба 

 

Ноември Учество во шах 
турнирски 

систем 
6то, 7мо, 8мо, 

9то одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

 

Интернационален Учество на 
интернационален 
натпревар „Дабар“ 

 

Ноември -индивидуална 
форма 

 
-компјутери 
-интернет 
-сертификати 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

-интерес кај 
учениците за 
информатиката 
-развој на 
компјутерки 
вештини 
-развој на 
натпреварувачки 
дух 
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Меѓународен Учество на 
меѓународен 

ликовен натпревар 
– организатор 

Чешка 

Февруари 6то, 7мо, 8мо, 
9то одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

 
Ели Чочова 

Државен Ненасилство на 
спортски 

натпревари – 
Детски ликовен 

центар и 
федерација на 

училишен спорт 
МК 

Јуни 6то, 7мо, 8мо, 
9то одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

 
Ели Чочова 

Општински Здружение на 
биолози  

Февруари 7мо, 8мо, 9то 
одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

Маја Цекова 

Општински Здружение на 
хемичари 

Февруари 8мо, 9то одд ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

Маја Цекова 

Национален  Натревар – 
европски квиз на 

пари  

Мај 9то одд ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

Маја Цекова 

Општински Здружение на 
математичари 

Февруари 6то, 9то одд ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

Јасмина Јездиќ 

Општински Здружение на 
математичари 

Февруари 7то, 8то одд ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 

Габриела 
Јорданов 
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натпреварувачки 
дух 

Регионален Здружение на 
биолози 

Март 7мо, 8мо, 9то 
одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

Маја Цекова 

Регионален Здружение на 
хемичари 

Март 8мо, 9то одд ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

Маја Цекова 

Регионален Здружение на 
математичари 

Март 6то, 7мо, 8мо, 
9то одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

Јасмина Јездиќ и 
Габриела 
Јорданов 

Регионален 
 

Здружение на 
наставници по 

француски јазик 

Февруари 6то, 7мо, 8мо, 
9то одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

Елена Блажевска 

Општински 
Регионален 
Државен 

ELTAM Март - Мај 5то, 6то, 7мо, 
8мо, 9то одд 

ученици и 
наставници 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување 
натпреварувачки 
дух 

Емилија 
Наумовска 
Биљана Арсова 
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ПРИЛОГ 22: ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ / ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗМОТ И   

    МЕЃУЕТНИЧКАТА ИНТЕГРАЦИЈА 
 

ПРОГРАМА ЗА САМОСТОЈНИ АКТИВНОСТИ – МИО 

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани резултати 
Одговорно лице 

за следење 

Учениците  
да знаат државни и 
верски прослави и 
празници и како тие се 
одбележуваат, да ги 
запознаат и почитуваат 
семејните празници на 
децата од други вери и 
националности од своето 
опкружување 

Општество 
 
 
Дома 
празнуваме-
честитки 

декември Александра 
Накева 

 

Емилија 
Георгиевска 

I -1,2 
одделение 

Учебник по 
општество; 
презентација- 
Power Point 
(икт), молив, 
дрвени боички,  
 

знаат државни и верски 
прослави и празници и 
како тие се 
одбележуваат, да ги 
запознаат и почитуваат 
семејните празници на 
децата од други вери и 
националности од своето 
опкружување 

Стручна служба, 
директор 
 

Учениците да умеат да 
поставуваат прашања и 
да го шират другарството 

Македонски јазик 
Што ти се допаѓа 
кај твоето 
другарче 

септември Александра 
Накева 

Емилија 
Георгиевска 
I -1,2 
одделение 

Учебник по 
македонски 
јазик,наставни 
листови 

умеат да поставуваат 
прашања и  го шират 
другарството 

Стручна служба, 
директор 
 

Да знаат кои се 
особините на добрите 
другари,со цел 
надминување на 
етничките разлики меѓу 
децата ,почитување на 
разликите во 
култура,религија и сл. 

Ж.В.Цртаме 
заедно 

октомври 
 

Одд.наст. 
 
Северџан 
Касами I-3 

Хамери, 
хартија, 
фломастери, 
икт 

Учениците знаат кои се  
особините на добрите 
другари и согледуваат 
дека разликата по било 
која основа меѓу 
другарчињата не е пречка 
за успешно другарување 

Стручна служба, 
директор 

да знаат државни и 
верски прослави и 
празници  и како тие се 
одбележуваат ,да ги 
запознаат и почитуваат 
семејните празници на 
децата од други вери и 
националности од своето 
опкружување  

Оштество-
празнување 

мај Одд.наст. 
Северџан 
Касами I-3           

Презентација, 
молив, дрвени 
бои 

 Дискутират околу 
начинот на празнување, 
се запознаваат со 
семејните празници на 
децата од други вери 

Стручна служба, 
директор 
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Учениците да знаат дека 
постојат сличности и 
разлики меѓу луѓето, да 
ја прифаќа различноста 
како позитивност, да 
прифаќаат еднаков 
однос кон другите без 
разлика на сличностите 
и разликите; да знаат кои 
се особините на добрите 
другари, со цел 
надминување на 
етничките разлики меѓу 
децата, почитување на 
разликите во културата, 
религијата и сл. 

„Цртаме заедно“  
ОЖВ 
работилница 
III-3.1 (стр.205) 
и „Направи свој 
отпечаток“   
(2 часа) 

ноември  Одд. 
наставници:  
Габриела  
Постоловска, 
II-1 
одделение; 
Дијана 
Илиевска,  
II-2 
одделение;  
Неџати 
Лимановски  
II-3 
одделение 

Прирачник –
ОЖВ,  
картончиња во 
боја, листови од 
блок, водени 
бои,  
игровна 
активност 
 

Ученикот се оспособува 
за соработка;  развива 
интерес за групни 
активности со своите 
врсници; ликовно ги 
изразува своите мисли, 
чувства и желби, 
согледува дека 
изведувањето активности 
соодветни на своите 
способности и интереси 
причинува задоволство.  
Знае дека постојат 
сличности и разлики меѓу 
луѓето, ја прифаќа 
различноста како 
позитивност,  прифаќа 
еднаков однос кон 
другите без разлика на 
сличностите и разликите 

Педагог 

Учениците да развиваат 
интерес и почит кон 
традицијата и културното 
наследство; 
да ја запознаат 
културната различност 
во своето место на 
живеење; 
да развиваат чувства на 
припадност кон својата 
татковина. Да ја 
запознаат татковината 
како мултиетничка 
зедница; да ги 
почитуваат правилата на 
соживот. 

Час по 
предметот 
општество на 
тема: 
Македонија - 
мојата татковина 
(МИО)  
  
 

февруари Одд. 
наставници:  
Габриела  
Постоловска, 
II-1 
одделение; 
Дијана 
Илиевска,  
II-2 
одделение;  
Неџати 
Лимановски  
II-3 
одделение 

Учебник по 
општество; 
презентација- 
Power Point 
(икт), молив, 
дрвени боички,  
 
 
 

Учениците 
покажуваат интерес и 
почит кон традицијата и 
културното наследство; 
имаат развиено чувство 
на припадност кон својата 
татковина вклучувајќи ги 
сите етнички заедници во 
Македонија со порака за 

љубов и меѓусебна 
толеранција. 

 

Педагог 

Учениците да знаат дека 
постојат одредени 
разлики меѓу луѓето; да 
умеат да покажат почит 

Одделенски час: 
 (ОЖВ 
работилница 
III-  7.1, стр.231) 

март Одд. 
наставници:  
Габриела  
Постоловска, 

Прирачник-
ОЖВ, 
презентација- 
Power Point 

Учениците покажуваат 
почит кон разликите меѓу 
луѓето, се запознаваат со 
убавините на нашата 

Педагог 
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кон разликите меѓу 
луѓето; да ги знаат и 
почитуваат симболите на 
својата земја. 

„Деца со 
најубави имиња“ 
(активности со 
следење на 
презентација, 
дискусија по 
прочитан текст. 

II-1 
одделение; 
Дијана 
Илиевска,  
II-2 
одделение;  
Неџати 
Лимановски  
II-3 
одделение. 

(икт), слики од 
Интернет, 
ножички, лепак, 
хамер 
 
  

татковина и 
различностите во неа, 
осознаваат дека сите тие 
различности не треба да 
ни пречат, напротив, 
истите ја прават нашата 
земја да изгледа 
волшебна и прекрасна.   

Да ја запознае 
татковината како 
мултиетничка зедница -
да ги почитува 
правилата на соживот 
 

               
Македонски јазик 
и ликовно 
образование 
Убава е мојата 
татковина 
дискусија, 
презентација, 
цртање верски 
објекти 

декември Одд.настав-
ници за III 
одд. 
Весна 
Величковска-
Ангелковска 
Јасминка  
Анѓелевска 
Имране 
Кривца 

Интернет 
Слики, блок, 
бои за сликање 

Запознавање со својата 
татковина 

Координатор за 
МИО проектот 

Меѓусебна соработка 
наставник-
ученикродител; 
Запознавање со 
значењето на 
семејството како 
институција 
 

Ликовно 
образование 
Сликање со 
основни и 
секундарни бои 
„Шарање 
велигденски 
јајца“со 
припадниците на 
другите 
заедници 
дискусија -
разговор -
прашања и 
одговори 
работилница 

април Одд.настав-
ници за III 
одд. 
Весна 
Величковска-
Ангелковска 
Јасминка 
Анѓелевска 
Имране Кривца 

бои за сликање, 
декоративни 
материјали 

Ги знае обичаите и 
традицијата на 
христијанската зедница 

Координатор за 
МИО проектот 

Да развива интерес и 
љубов кон музиката, 
визуелно да ги 
препознава 

Музичко 
образование 
Слушање музика 
од етнички 

април Одд.наставни
ци за III одд. 
Весна 
Величковска-

Јајца, блок бои, 
декорации, 
интернет 
компјутер, 

Ги препознава и именува 
инструментите и го 
определува карактерот на 
музиката 

Координатор за 
МИО проектот 
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инструментите 
 

народи и 
народности во 
РМ – примена на 
ИКТ 
Слушање музика 

Ангелковска 
Јасминка 
Анѓелевска 
Имране 
Кривца 

дискусија, слики 

Да ги запознава верските 
различности  на 
етничките заедници  
Да се запознае, да ги 
разликува и слика 
народните  носии 

Општество, 
Ликовно образ. 
 
Носии од 
различни 
етнички 
заедници 

декември Одд.наставни
к на IV-3 
Музафера 
Шабани 

Учебник, 
Интернет, 
лаптоп, 
проектор, 
слики, носии, 
блок, темпера 

ги знаат верските 
различности,   
ги знаат, разликуваат и 
сликаат  народните носии 

Координатор за 
МИО проектот 

Да стекне знаења за 
религиите  и верските 
заедници во РМ 

Општество 
Религии и верски 
заедници во РМ 

февруари Одд.наставни
к на IV-3 
Музафера 
Шабани 

Компјутер, 
дискусија 

Ги знае религиите и 
верските заедници во РМ 

Координатор за 
МИО проектот 

Да ги препознава и 
именува народните 
песни според 
содржината; 
 Да стекнува позитивен 
став кон народното 
музичко 

Музичко 
образование 
 
Народно музичко 
творештво 
Народни песни 

март Одд.наставни
к на IV-3 
Музафера 
Шабани 

ЦД, учебник, 
наставен лист 

ги препознава и именува 
народните песни според 
содржината 
стекнува позитивен став 
кон народното музичко 
творештво 

Координатор за 
МИО проектот 

Соседство и соседски 
односи  

Посета на 
културни и 
верски објекти 
од различни 
националности) 

ноември 
 

Одд. наставн. 
за IV одд. и 
ученици 

Елена 
Антонова 

Лидија 
Јованчевска 

Прирачни-
ци,учебник, 
организиран 
превоз дио 
објектите, 

- да ја осознава улогата 
на соседите  
- да ги почитува 
правилата на соживот 

Координатор за 
МИО проектот 

Колку знам за мојата 
татковина (квиз) 

Меѓуодделенски 
квиз со 
учениците од 
четврто одд. 

март Одделенскит
е наставници 
за IV одд. и 
учениците 

Елена 
Антонова 

Лидија 
Јованчевска 

Компјутер, 
смарт табла, 
подготвени 
прашања, 
дипломи 

- да се запознае со 
позначајните објекти и 
карактеристики на 
татковината 

Координатор за 
МИО проектот 

- да ги запознава 
верските различности на 

Дискусија, 
презентација 

Ноември/ 
Декември 

Одд. 
наставници за 

Самооце-
нување на 

Учениците: 
- ги знаат верските 

Одд. наставници 
за V одделение 
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етничките заедници 
- да се запознае, да ги 
разликува и слика 
народните  носии 

сликање  
 
 

V одделение: 
Даниела 
Наумовска 
Адријана 
Сандева 
-Професор по 
англиски јазик 

учениците Чек 
листа за 
следење и 
вреднување на 
учениците 

различности, 
ги знаат, разликуваат и 
сликаат  народните носии 

- да стекне знаења за 
религиите и верските 
заедници во РМ 

Дискусија,  
истражување 

Февруари 
 
 

Одд. 
наставници за 
V одделение 
Даниела 
Наумовска 
Адријана 
Сандева 
Тасим Фазли 

Чек листа за 
следење на 
учениците 

- ги знае религиите и 
верските заедници во РМ 

Одд. наставници 
за V одделение 

- да ги препознава и 
именува народните 
песни според 
содржината 
- да стекнува позитивен 
став кон народното 
музичко творештво 

Слушање и 
пеење, 
илустрирање 

Март 
 
 
 

Одд. 
наставници за 
V одделение 
 Даниела 
Наумовска 
Адријана 
Сандева 
Тасим Фазли 

Чек листа за 
следење и 
вреднува-ње на 
учениците 

- ги препознава и именува 
народните песни според 
содржината; 
стекнува позитивен став 
кон народното музичко 
творештво 

Одд. наставници 
за V одделение 

Празнување на 
празникот Божиќ во 
различни земји во светот 
– 1 одделение 

Слушање и 
пеење Божиќни 
песнички 

декември 

Билјана 
Оливероска-
Трајковска, 
наставник по 
англиски јазик 

https://www.yout
ube.com/watch?
v=grhi8MLM1i8  

Учениците го разбираат 
значењето и начинот на 
празнување кај различни 
националности и 
споредба со големи 
празници од други 
етникуми 

Стручна служба, 
директор 

Како го поминуваме 
летниот распуст – 1 
одделение 

Слушање и 
пеење песнички 
поврзани со 
активности кои 
ги правиме за 
време на 
летниот распуст 

мај 

Билјана 
Оливероска-
Трајковска, 
наставник по 
англиски јазик 

https://www.youtub
e.com/watch?v=m
Vhh0oATqBI 
 

Учениците ги збогатуваат 
своите знаења за начинот 
на кој го поминуваат 
летниот распуст децата 
во повеќе земји во светот 

Стручна служба, 
директор 

Празнување на 
празникот Велигден во 
различни земји во светот 

Слушање и 
обработка на 
приказна за 

април Билјана 
Оливероска-
Трајковска, 

https://learnengli
shkids.britishcou
ncil.org/speak/th

Учениците го разбираат 
значењето и начинот на 
празнување кај различни 

Стручна служба, 
директор 

https://www.youtube.com/watch?v=grhi8MLM1i8
https://www.youtube.com/watch?v=grhi8MLM1i8
https://www.youtube.com/watch?v=grhi8MLM1i8
https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI
https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI
https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/speak/the-great-egg-hunt
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/speak/the-great-egg-hunt
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/speak/the-great-egg-hunt
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– 2 одделение празнувањето на 
празникот 
Велигден 

наставник по 
англиски 
јазик 

e-great-egg-hunt  националности и 
споредба со големи 
празници  

Обработка на лексички 
единици за облека – 2 
одделение 

Опишување на 
традиционална 
облека кај 
различни 
националности 

декември Билјана 
Оливероска
-Трајковска, 
наставник 
по англиски 
јазик 

Флеш карти, 
постери, слики 
со различни 
традиционални 
облеки 

Учениците препознаваат, 
разбираат, правилно 
изговараат и опишуваат 
облека карактеристична 
за различни 
националности 

Стручна служба, 
директор 

Tекст Australia  
8 одд. 

Да идентификува 
различни 
аспекти за 
историјата и 
културата на 
Австралија 

ноември Биљана 
Арсова 
(англиски 
јазик) 

флеш карти, 
наставен лист, 
ЛЦД проектор, 

Ги осознава различните 
аспекти за историјата и 
културата на Австралија. 

Директор и 
стручна служба 

Обичаи за Божиќ – 
Christmas around da world 
(Holiday traditions) 
7 одд 

Да ги споредува 
и  опишува 
обичаите, 
традициите за  
празникот низ 
светот 

декември Биљана 
Арсова 
(англиски 
јазик) 

флеш карти, 
наставен лист, 
ЛЦД проектор, 

Ги опишува обичаите и 
традициите за празникот 
низ светот  

Директор и 
стручна служба 

Учениците: 
- да можат да прашаат и 
да одговорат на 
прашања за својата и 
друга националност 
- да ги согледаат 
сличностите и разликите 
помеѓу сопствената и 
останататите 
националности во однос 
на традициите,обичаите 
и културата 

Искажување 
националност 
(сопствена и 
туѓа) 

Септември,  
2020 

Предметен 
наставник 
по англиски 
јазик 
Емилија 
Наумовска 

Смарт-табла, 
Интернет, 
компјутер, 
звучници, 
наставни 
листови, 
учебник и сл. 

Согледување на 
сличностите и разликите 
меѓу разните 
националности 

Директор / 
педагог,СИТ-тим 

Учениците да се 
запознаат со сличностите 
и разликите меѓу 
сопствените имиња и 
имињата и називите / 
титулите на личности од 
други националности 

Обработка на 
културолошка 
тема (имиња и 
називи / титули) 

Октомври, 
2020 

Предметен 
наставник 
Емилија 
Наумовска 

Смарт-табла, 
Интернет, 
компјутер, 
звучници, 
наставни 
листови, 
учебник и сл. 

Согледување на 
сличностите и разликите 
меѓу видовите имиња / 
називи од разни земји во 
светот 

Директор / 
педагог, СИТ-тим 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/speak/the-great-egg-hunt
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Учениците да се 
запознаат со начините на 
прославување на 
празниците и да 
направат споредба 
помеѓу сопствените и 
останатите начини на 
славење во светот 

Прославување 
на Нова година и 
Божик кај нас и 
во светот 
 

Декември, 
2020 

Предметен 
наставник 
Емилија 
Наумовска 
Вјоса Елези 

Смарт-табла, 
Интернет, 
компјутер, 
звучници, 
наставни 
листови, 
учебник и сл. 

Разбирање на начините 
на прославување на 
празниците и правење 
споредба 

Директор / 
педагог, СИТ-тим 

да се запознаат со 
сличностите и разликите 
меѓу сопствените 
традиции и од други 
националности 

Обработка на  
култури и 
традиции 

Ноември 
2020 

Предметен 
наставник 
по англиски 
јазик 
Вјоса Елези 

Смарт-табла, 
Интернет, 
компјутер, 
звучници, 
наставни 
листови, 
учебник  

Ги знаат сличностите и 
разликите меѓу 
сопствените традиции и 
од други националности 

Директор / 
педагог, СИТ-тим 

да се запознаат со 
начините на 
прославување на 
празниците и да 
направат споредба 
помеѓу сопствените и 
останатите начини на 
славење во светот 

Празници Март 2021 Предметен 
наставник 
Вјоса Елези 

Смарт-табла, 
Интернет, 
компјутер, 
звучници, 
наставни 
листови, 
учебник 

Знаат за начините на 
прославување на 
празниците и прават 
споредба помеѓу 
сопствените и останатите 
начини на славење во 
светот 

Директор / 
педагог, СИТ-тим 

Земји и националности – 
VI одд. 

Да се подигне 
свеста за 
почитување на 
различни 
националности 

септември/ 
октомври 

Елена 
Блажевска- 
наставник по 
француски 
јазик 

Компјутер 
Смарт табла 
Учебник 

Набројува националности 
во земјата и пошироко, 
креира реченици 

МИО 
координатор и 
стручна служба 

Физички изглед– VII одд. 

Да ги почитува 
разликите и 
различните 
култури 

септември/ 
октомври 

Елена 
Блажевска 

Учебник  
Смарт табла 
 

Именува основни 
придавки за опишување 
физички изглед 

МИО 
координатор и 
стручна служба 

Да ја изразуваме  
љубовта кон нашиот 
народ.  
Да знаат да се сакаат и 
да споделат еден кон 
друг, позитивна енергиа. 

Театар во клас, 
учениците си 
створаат самите 
претстава и 
улоги како да 
изгледа 
споделување 
љубов. 

октомври 

Фатон Ганиу 
(физичко 
образование), 
Сание 
Гани(албанск
и јазик) и 
учениците 

Анкетни 
листови,израбо
т- ка на 
анализа, 
Презентации и 
смарт табла 
(онлајн 
анкета,анализа 

Знаат што значи да 
споделуваат позитивна 
енергија и како влијае во 
друштвото. 

Сит тим,стручна 
служба,директор 
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и онлајн 
презентација) 

Дебата. Позивини и 
негативни навики во 
друштвото и околината. 
Како да создаваме 
позитивна енергија во 
нашето друштво. 

Промена на 
негативните 
мислења и 
негативната 
енергија во 
позитивна 
енергија. 
Делење во 
групи.  

февруари 

Фатон Ганиу 
(физичко 
образование),
Сание 
Гани(албанск
и јазик) и 
учениците 

Анкетни 
листови,израбо
т- ка на 
анализа, 
Презентации и 
смарт 
табла(онлајн 
анкета,анализа 
и онлајн 
презентација) 

Позитивна енергија во 
реформирано друштво и 
позитивна енергија во 
околината. 

Сит тим,стручна 
служба,директор 

Да ја прифати 
припадноста кон 
светската заедница 

Животни 
вештини 
Градење чувство 
за 
општоцивилизац
иска припадност 
Работилница III-
9.2”Милениумски 
цели-2” 

декември 

Благица 
Србиновска(и
сторија) 
Маја Цекова 
(биологија) и 
ученици од 
седмо одд. 

Анкетни 
листови,израбо
т- 
ка на анализа, 
Презентации и 
смарт 
табла(онлајн 
анкета,анализа 
и онлајн 
презентација) 

ја прифаќа припадноста 
кон светската заедница 

СИТ тим,стручна 
служба,директор 

Да ги знае процедурите 
за постапување пред 
одредени институции 

Животни вештини 
Користење на 
институциите за 
заштита и 
безбедност 
Работилница III-
12.1Писмо до 
градоначалникот 

јануари 

Благица 
Србиновска(и
сторија), 
Маја Цекова 
(биологија)и 
ученици од 
седмо одд. 

Анкетни 
листови,изработ- 
ка на анализа, 
Презентации и 
смарт 
табла(онлајн 
анкета,анализа и 
онлајн 
презентација) 

ги знае процедурите за 
постапување пред 
одредени институции 

СИТ тим,стручна 
служба,директор 

Да знае за опасноста од 
оружјето по себе и 
околината 

Животни 
вештини Јас и 
околината-Однос 
со надворешната 
средина 
Работилница V-
1.1 Да го 
дефинираме 
оружјето 

април 

Благица 
Србиновска 
(историја) 
 
Маја Цекова 
(биологија) 
 и ученици од 
седмо одд. 

Анкетни 
листови,израбо
т- 
ка на анализа, 
Презентации и 
смарт 
табла(онлајн 
анкета,анализа 
и онлајн 
презентација) 

знае за опасноста од 
оружјето по себе и 
околината 

СИТ тим, стручна 
служба, директор 
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Да знaе што значи да се 
биде „победничка а што 
„поразена“ страна во 
конфликтот; 
Да ги знае правилата на 
соработливо 
преговарање; 
Да согледа дека 
конфликтот е проблем 
кој треба заеднички да се 
реши. 

Животни 
вештини 
Разрешување 
конфликти 
 
II-7.2 „Соработка 
или натпревар“ 
 

    април Марина 
Димоска 
(македонски 
јазик) 

 
Габриела 
Јорданов 
(математика), 

Зејнуре 
Мемети  

и ученици 
од осмо 
одделение 

Анкетни 
листови,израбо
т- 
ка на анализа, 
Презентации и 
смарт 
табла(онлајн 
анкета,анализа 
и онлајн 
презентација) 

Знaе што значи да се 
биде „победничка а што 
„поразена“ страна во 
конфликтот; 
 Ги знае правилата на 
соработливо 
преговарање; 
Согледува дека 
конфликтот е проблем кој 
треба заеднички да се 
реши. 

СИТ тим, 
директор, 
стручна служба 

 Да ги знае знае 
елементите на различни 
групи; 
Да ја знае улогата на 
секој елемент; 
Да ја сфати и прифати 
вредноста на 
структурата.   

Животни 
вештини 
Познавање на 
структурата на 
групата 
 
III-4.1 „Секој има 
своја функција“ 
 

април Марина 
Димоска 
(македонски 
јазик) 
 
Габриела 
Јорданов 
(математика), 

Зејнуре 
Мемети 

 и ученици 
од осмо 
одделение 

Анкетни 
листови,израбо
т- 
ка на анализа, 
Презентации и 
смарт 
табла(онлајн 
анкета,анализа 
и онлајн 
презентација) 

Ги знае  елементите на 
различни групи; 
Ја знае улогата на секој 
елемент; 
 Ја сфаќа и прифаќа 
вредноста на структурата.   

СИТ тим, 
директор, 
стручна служба 

Да умее да дискутира за 
различни права и 
одговорности; 
Да посакува правата да 
се практикуваат и да се 
почитуваат. 

Животни вештини 
Познавање на 
базичните 
човекови права 
 
III-1.6 „Дела и 
казни“ 
 

април Марина 
Димоска 
(македонски 
јазик) 
 
Габриела 
Јорданов 
(математика) 
Зејнуре 
Мемети 
 и ученици од 
осмо 
одделение 

Анкетни 
листови,изработ- 
ка на анализа, 
Презентации и 
смарт 
табла(онлајн 
анкета,анализа и 
онлајн 
презентација) 

 Умее да дискутира за 
различни права и 
одговорности; 
Посакува правата да се 
практикуваат и 
придонесува истите  да 
се почитуваат 

СИТ тим, 
директор, 
стручна служба 

Учениците да го разберат 
поимот 
Мултикултурализам, 
прифаќање и 

Цртање на тема 
мултикултурализам - 

совладување на 
ликовните 

Октомври 
2020 

Ели Чочова 
– наставник 
по ликовно 
образование

  

Прибор за 
цртање 

Учениците создаваат  цртежи по 
повод „Ден на мирот“ 
 

Стручна служба и 
директор 
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почитување на другите 
култури и е тнички 
заедници 
 

елементи и 
принципи со 
користење на 
разновидни 
линии и форми, 
линии со 
различен 
интензитет и 
густина  

Јас и другите 
општествени односи 
 

Познавање на 
структурата на 
групите 
„ Заедно до 
решение “ 

Ноември 
2020 

Ели Чочова 
-одделенски 
раководител

  

Прирачник за 
Животни 
вештини 

Да се поттикнува да биде 
дел од одредена група и 
заеднички да доаѓа до 
решение 

Стручна служба и 
директор 

Јас и околината 
Однос со надворешната 
средина 
 

Безбедно 
однесување во 
околината 
„Интервенции за 
доброто на сите“ 

Март  
2020 

Ели Чочова 
-одделенски 
раководител

  

Прирачник за 
Животни 
вештини 

Да може да го приспособи 
своето однесување на 
конкретно место  

Стручна служба и 
директор 

„Одиме на екскурзија“ 
 

активно 
учествуваат во 
активностите од 
работилницата; 
дискутираат, 
размислуваат за 
значењето на 
планирање на 
некоја активност 
и преземање 
одговорност во 
дел од 
планирањето.  

Септември Маја 
Медарска 
IX-2 
(македонски 
јазик) 
 
Илфие 
Емини 
IX-3 
 

Прирачник, 
работни 
листови„Одиме 
на екскурзија “ 
,Планирање на 
екскурзија“, 
„Писмо до 
директорот, 
Писмо до 
родителот,, 
прибор за 
пишување 

Да се поттикнува да 
прифаќа постоење на 
различни групи и да се 
наоѓа во нив 
 

Стручна служба и 
директор 

„Одговорно однесување“ 
 

активно 
учествуваат во 
активностите од 
работилницата; 
размислуваат и 
дискутираат како 
да се надминат 
проблемите со кои 

ноември Маја 
Медарска 
(македонски 
јазик) 
IX-2 
Илфие 
Емини 
IX-3 

Прирачник, 
работни листови 
„Разни 
одговорности“, 
„Насоки за 
одговорно 
однесување“, 
прибор, чаршав, 
топка, кутија 

Да чувствува одговорност 
кон другите и одговорност 
за нивните потреби. 

Стручна служба и 
директор 
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тие се судруваат  

„Заедно до решение“ 
 

активно 
учествуваат во 
активностите од 
работилницата; 
размислуваат и 
дискутираат за 
значењето на 
одговорноста кон 
себе, другарите, 
семејството, 
училиштето, 
општеството. 

ноември Маја 
Медарска 
(македонски 
јазик) 
 
IX-2 
 
Илфие 
Емини 
IX-3 
 

Прирачник, 
работни 
листови , 
хартија, 

 прибор за 
пишување 

 

Да се поттикнува да биде 
дел од одредена група и 
заеднички да доаѓа до 
решение 

Стручна служба и 
директор 

Да определуваат 
непозната брзина од 
познато растојание и 
време. Да се намалат 
предрасудите и 
надминат стереотипните 
разлики меѓу 
припадниците од 
различните 
етнички/културни 
заедници 

Пресметување 
на брзина од 
поминатото 
растојание и 
време 

септември 

Јасмина 
Јездиќ 
Физика VIII 
одд. 

смарт табла 
табла 
тетратка 
(при онлајн 
настава 
активноста ќе 
биде 
реализирана на 
онлајн час 
преку zoom 
апликација) 

Ја определуваат 
непозната брзина од 
познато растојание и 
време. Намалување на  
предрасудите и 
надминување на 
стереотипните разлики 
меѓу припадниците од 
различните 
етнички/културни 
заедници 

Марина Димоска 

Да се определи 
непознатата густина на 
одредена течност. Да се 
намалат предрасудите и 
надминат стереотипните 
разлики меѓу 
припадниците од 
различните 
етнички/културни 
заедници 

Густина на 
течности и 
гасови 

октомври 

Јасмина 
Јездиќ 
Физика IX 
одд. 

смарт табла 
табла 
тетратка 
(при онлајн 
настава 
активноста ќе 
биде 
реализирана на 
онлајн час 
преку zoom 
апликација) 

Ја определуваат 
непознатата густина на 
одредена течност 
Намалување на  
предрасудите и 
надминување на 
стереотипните разлики 
меѓу припадниците од 
различните 
етнички/културни 
заедници 

Марина Димоска 

Да дефинираат 
правопропорционални 
величини. Да се намалат 
предрасудите и 
надминат стереотипните 

Правопропорцио
нални величини 

февруари 

Јасмина 
Јездиќ 
математика 
VII одд. 

смарт табла 
табла 
тетратка 
(при онлајн 
настава 

Дефинираат 
правопропорционални 
величини. Намалување 
на  предрасудите и 
надминување на 

Марина Димоска 



OОУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје 
 Учебна 2020 / 2021 година 

 

186  

 

разлики меѓу 
припадниците од 
различните 
етнички/културни 
заедници 

активноста ќе 
биде 
реализирана на 
онлајн час 
преку zoom 
апликација) 

стереотипните разлики 
меѓу припадниците од 
различните 
етнички/културни 
заедници 

Да умее да ја рзвие 
базичната моторика 
Да умее да го адаптира 
организмот при 
зголемени напори 

Експлозивна 
сила 
 
(8 одд.) 

септември 

Дарко 
Костовски 
(физичко 
образование) 

табели за 
мерење 

Умее да ја развие 
базичната моторика 
Да умее да го адаптира 
организмот при 
зголемени напори 

СИТ тим,стручна 
служба 

Да се изврши преглед и 
евиденција на базично 
тренажно вежбање 

Прецизност 
(9-то одд.) 

февруари 

Дарко 
Костовски 
(физичко 
образование) 

табели за 
мерење 

извршен преглед и 
евиденција на базично 
тренажно вежбање 

СИТ тим,стручна 
служба 

Да се развие естетската 
компонента за став и 
движење на телото 

Македонско 
народно(Пајдушк
о) оро 
(7 -мо одд.) 

април 

Дарко 
Костовски 
(физичко 
образование) 

табели за 
мерење 

Развиена естетска 
компонента за став и 
движење на телото 

СИТ тим,стручна 
служба 

Да ги препознава 
карактеристиките на 
ората од различни 
националности 

Соборски 
обредни ора 
(8 одд.) 

   ноември 

Александар 
Тасевски 
(музичко 
образование) 

Смарт 
табла,звучник 

ги препознава 
карактериситките на 
ората од различни 
националности 

СИТ тим,стручна 
служба 

Да ги усвои 
карактеристиките на 
обичаите 

Усвојување на 
карактеристики 
за традицијата и 
обичаите кај 
др.народи во 
нашата држава 
(9-то одд.) 

декември 

Александар 
Тасевски 
(музичко 
образование) 

Смарт 
табла,звучник 

ги знае 
карактеристиките на 
обичаите 

СИТ тим,стручна 
служба 

Да ги препознава 
карактеристиките на 
народните песни 

Поделба на 
народните 
песни(обредни 
љубовни песни) 
VI одд. 

Јануари 

Александар 
Тасевски 
(музичко 
образование) 

Смарт табла, 
Звуцник 

Ги знае карактеристиките 
на народните песни 

СИТ тим,стручна 
служба 

Целта на спроведената 
активност е да се 
поттикне меѓусебното 
разбирање, почитување 
и вреднување на 

Раси, култури и 
религии 

јуни 
Огнен Симиќ 
(географија) 

географска 
карта, глобус, 
компјутер, 
прожектор, 
цртежи 

-објаснува за различните 
култури и нивните 
карактеристики, 
- ја сфаќа разликата меѓу 
луѓето во однос на 

Педагог/ 
директор 
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навиките, обичаите, 
сфаќањата и 
размислувањата, како на 
часовите така и надвор 
од училиштето, во 
секојдневниот живот. 

јазикот, верата и расата 
- ја демонстрира на карта 
застапеност на јазиците и 
религиите во светот 

Целта на спроведената 
активност е да се 
поттикне меѓусебното 
разбирање, почитување 
и вреднување на 
навиките, обичаите, 
сфаќањата и 
размислувањата, како на 
часовите така и надвор 
од училиштето, во 
секојдневниот живот. 

 
Основни 
демографски 
карактеристики 
на населението 

ноември 
Огнен Симиќ 
(географија) 

карта на  
Македонија, 
нема карта, 
фотографии, 
Компјутер   
(Интернет ) 

-осознава за 
демографските 
карактеристики на 
населението во 
Македонија, 
- ги воочува 
демографските 
карактеристики во 
Македонија 
- учи да ги анализира 
демографските 
карактеристики 

Педагог/ 
директор 

Целта на спроведената 
активност е да се 
поттикне меѓусебното 
разбирање, почитување 
и вреднување на 
навиките, обичаите, 
сфаќањата и 
размислувањата, како на 
часовите така и надвор 
од училиштето, во 
секојдневниот живот. 

Култура, 
традиција и 
обичаи на 
населението во 
Европа 

октомври 
Огнен Симиќ 
(географија) 

Енциклопедии, 
географски 
атлас, 
компјутер, 
интернет, карта 
на Европа 

-да се запознае со поимот 
култура 
- да дефинира што е 
традиција и зошто е 
значајна за нас и 
народите во европа 
- да објасни за видови на 
општествен и 
традиционален развој на 
одредени видови 
семејства кај нас и во 
другите европски држави 

Педагог/ 
директор 

Учениците да го 
разберат поимот 
Мултикултурализам, 
прифаќање и 
почитување на другите 
култури и е тнички 
заедници 
 

Пишување на 
текст во колони –
мултикул-
турализам – 
„Репортажа за 
омилена летна 
дестиниција“ 

септември 
Благородна 
Сотиров 
информатика 

Интернет, 
програма за 
обработка на 
текст 
(OpenOffice.org, 
Writer или MS 
Word) 
 

Учениците создаваат  
репортажа на омилена 
летна дестинација (од 
околина) 

СИТ тим,стручна 
служба,дирек-тор 

Пребарување на 
Интернет за различни 

Учениците 
истражуваат за 

февруари 
Благородна 
Сотиров 

Интернет, веб-
прелистувач, 

Учениците истражуваат 
за различното 

СИТ тим, стручна 
служба, дирек-
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прослави на 8-ми март 
низ светот 

различните 
начини на 
прослави на 8-
ми март низ 
светот 

информатика веб-пребарувач 
 

прославување на Денот 
на жената низ светот  и 
споделуваат пронајдени 
информации. 

тор 

-да се совладаат 
вештини  при работа со 
полукартон 

Изработка на 
модел 
Календар 

декември 
Славица 
Анчевска 
(ТО) 

Готови работни 
задачи 

Совладани вештини за 
работа со полукартон 

СИТ тим,стручна 
служба 

-да ги знаат 
карактеристиките на 
различни  архитектонски 
типови   

Македонска 
архитектура-
карактеристики 
на типови куќи 
од различни 
краеви во 
земјата 

јануари 
Славица 
Анчевска 
(ТО) 

Презентации во 
Power Point 

ги знаат карактеристиките 
на различни  
архитектонски типови   

СИТ тим,стручна 
служба 

Вежби во писмено 
изразување 
 

Пишување и 
размена на 
новогодишни 
честитка  за 
непознато 
другарче 
 

декември 2020 

Библиотекар 
Вера 
Стојаноска 
одделенски/к
ласни  
раководители 

ИКТ  
технологија 
книги 

Воспоставување 
позитивна комуникација, 
разменување на 
новогодишни честитки 

координатор 

Правење избор на 
популарни книги за 
учениците 

Читање 
препораки за 
омилени книги 
 

март 2021 

Библиотекар 
Вера 
Стојаноска 
одделенски / 
класни  
раководители 

ИКТ 
технологија 
книги 

Учениците се запознати 
со популарни книги на 
различни култури   

координатор 

 
Учениците да ги воочат 
особеностите на 
поговорките и пораките 
кои ги пренесуваат 
поговорките во 
различните култури 
 
 

  
Проектна 
активност-
читање и 
запишување на 
поговорки од 
различни 
култури на хамер 

 
октомври 

 
Ученици од VI 
одд.  
и 
Валентина 
Николовска 
наставник по 
Класична 
култура во 
европска 
цивилизација  

 
Заедничка 
работилница на 
учениците од VI 
одд. - 
хамер,маркери 
лепак 
 

 
Учениците ги 
увидоа моралните 
поуки,универзални 
вистини,патриотските 
пораки и духовити 
забелешки кои ги 
пренесуваат поговорките 
од различни култури  

 
координатор 

Да се запознае со Презентирање декември Ученици од VI Копии од Учениците го увидоа координатор 
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присуството на 
митолошките 
теми,мотиви и содржини 
во различни уметности 
во европските култури 
 

на митови од 
различни 
култури 

одд.  
и 
Валентина 
Николовска 
 
наставник по 
Класична 
култура во 
европска 
цивилизација 

митови и 
презентирање 
на истите од 
различни 
култури  
 

влијанието на 
митолошките теми и 
содржини во различните 
култури 

МИО 

Обработка на 
текстот:,,Другари
’’ 

  септември 

Анета 
Кузмановска 
наставник по 
македонски 
јазик за 
заедниците 

Хамер,лепак,ли
стови во боја 

Подигање на свеста кај 
учениците за нивно 
меѓусебно  дружење 

Марина Димоска 

МИО 

Читање и 
анализа на 
песната:,,Во 
Новата година’’ 

декември 

Анета 
Кузмановска 
наставник по 
македонски 
јазик за 
заедниците 

Листови во 
боја,боички,нож
и-чки,лепак 

Подигање на свеста кај 
учениците за меѓусебно  
дружење,разговарање 

Марина Димоска 

МИО 

Говорна вежба 
на тема:Обичаи 
по повод верски 
празник 

мaj 

Aнета 
Кузмановска 
наставник по 
македонски 
јазик за 
заедниците 

Училишна 
тетратка 

Учениците меѓусебе се 
дружат, разменуваат 
мислење за двата 
празника 

Марина Димоска 

Да знаат традиција на 
прославување Божиќ во 
Германија, јадења, 
пијалоци и др. 

Божиќ во 
Германија декември 

Теута Хаскај 
Војника 
(германски 
јазик) 

Смарт 
табла,различни 
видеа и 
прослави 

Да знаат за традиција на 
прославување Божиќ во 
Германија, јадења, 
пијалоци и др. 

СИТ тим, 
директор 

Да осознаваат за 
различни германски 
јадења и да имаат 
можност да вкусат некои 
од нив 

Традиционални 
јадења март 

Теута Хаскај 
Војника 
(германски 
јазик) 

Смарт табла, 
различни видеа 
со процедури 
за подготовка 
на јадења 

Да споредуваат различни 
видови германски јадења 

СИТ тим, 
директор 
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ПРИЛОГ 23: ПРОЕКТИ ШТО СЕ РЕАЛИЗИРАААТ ВО УЧИЛИШТЕТО 
 

МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 
 

Цели  Исходи  Одговорен наставник 
реализатор 

Времетраење  Финансиска поддршка 

- Зголемување на 
компетентноста на 
учениците за живот во 
интегрирано 
образование во духот 
на меѓусебно 
разбирање, мир, 
почитување, 
прифаќање на 
разликите и право на 
еднаквост на сите; 
- Препознавање и 
разбивање на 
стереотипи и 
предрасуди; 
- Идентификување на 
причините за 
конфликтите; 
- Оспособување за 
препознавање и 
спротивставување на 
различни облици на 
дискриминација; 
- Препознавање на 
основните права и 
нивното прекршување 
- Прифаќање на 

мултикултурната / 

мултиетничката 

реалност во нашата 

земја 

- Стекнати знаења, 
вештини и ставови кои ги 
поттикнуваат учениците да 
ја прифатат 
мултикултурната / 
мултиетничката реалност 
во нашата земја.  
- Развиена свест кај 
учениците за 
меѓуетничка интеграција и 
толеранција, 
надминати предрасуди и 
стереотипи, намалување 
на насилство кое се 
базира на меѓуетничка 
нетрпеливост, развиена 
почит кон различните од 
себе и прифаќање 

вредности на другите 

култури. 

Директор 
 
Марина Димоска 
Емилија Георгиевска 
Имране Кривца 
 
Наставници од 
одделенска и предметна 
настава 
 
стручна служба 

септември, 2020-јуни, 2021 Општина  

МОН 
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ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА 

Цели  Исходи  Одговорен наставник 
реализатор 

Времетраење  Финансиска поддршка 

Грижа за животната 

средина 

Рационална употреба 

на енергијата 

Рационална употреба 

на водата 

Намалување на 

отпадот 

Уреден и еколошки 

чист училишен двор 

Развивање на еко-

свеста кај учениците 

Подигање на свеста за 

рециклирање 

Развивање на свеста 

за користење 

велосипеди 

Креирање активности 

(проекти) што ќе 

доведат до 

подобрување на 

состојбата во 

училиштето 

Чисто и уредно училиште 

Проширени знаења за 

значењето на храната 

Проширени знаења за 
заштеда на енергија и 

заштеда на вода 

Развиена свест за 

рециклирање отпад 

Подигната свест за 

рационалното користење 

вода 

Зголемена грижа за 

здравјето  

Зголемена свест за грижа 

и заштита на животните 

Уреден двор како пријатно 

катче за престој на 

учениците 

 

Директор 
 

Елена Антонова 
 

Еко-тим - Наставници од 
одделенска и предметна 

настава 
 

стручна служба 

септември, 2020 - 

јуни, 2021 

Здружение ОХО 

Со поддршка од МОН, а во 

соработка со ПАКОМАК 
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Е-ТВИНИНГ И ЕРАЗМУС+  
 

Цели  Исходи  Одговорен наставник 
реализатор 

Времетраење  Финансиска поддршка 

- Меѓународна 
размена, соработка и 
мобилност на 
наставен кадар и 
ученици  
- Комуникација, 
споделување знаење, 
искуство, активности и 
добри практики со 
училишта од цела 
Европа 
- Учество  во 
виртуелни проекти 
- Создавање мрежа од 
интернационални 
контакти 
- Стручно 
усовршување на 
наставниците 
-Афирмирање на 

училиштето надвор од 

државата 

Подобри комуникациски и 
јазични вештини  
 
Подобри ИКТ вештини 
 
Стекнати различни 
култури 
 
Поттикнати иновации во 
учењето 
 
Применети нови стратегии 
и методи во наставата  
 
Доживотно учење 

Директор 
 
Елена Блажевска 
Емилија Наумовска 
Биљана Арсова 
 
Наставници од 
одделенска и предметна 
настава 
 
стручна служба 

од 1 до 2 години Европска Унија 

Европска комисија за 

партнерски проекти 
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МАТЕМАТИЧКИ КРУЖОЦИ 
 

Цели  Исходи  Одговорен наставник 
реализатор 

Времетраење  Финансиска поддршка 

- Надградување на 

знаењата  

- Размена на искуства, 

размислувања, 

афирмирање на 

знаењата 

- Развивање на 

логичкото размислување 

на учениците  

- Решавање сложени 

задачи кои се малку 

застапени во редовната 

програма 

- Комуникација, 
споделување знаење, 
искуство, активности и 
добри практики со 
училишта од целата 
општина 

Подобри комуникациски 

вредности меѓу учениците 

Постигнување повисоки 

резултати на 

натпреварите 

Поголемо ниво на знаења 

надвор од предвидениот 

материјал 

Габриела Јорданов 

Јасмина Јездиќ 

септември-декември Општина 
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ПРИЛОГ 24: ПЛАН ЗА ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ И ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Конкретни цели Конкретни активности Одговорни наставници Очекувани резултати Тим за евалуација 

Следење на 
постигањата на 
учениците од различен 
пол, етничка припадност 
(и јазикот на наставата) 
според наставни 
предмети и според 
квалификациони 
периоди 

Прибирање, користење и 
анализирање податоци за 
постигањата на 
учениците според пол и 
јазикот на наставата, по 
сите наставни предмети, 
за сите квалификациони 
периоди 

Емилија Георгиевска 
Габиела Јорданов 
Тасим Фазли 

Подобрување на постигањата 
на учениците од различен пол, 
етничка припадност (и јазикот 
на наставата) 
Подобрување на постигањата 
на учениците преку редовната 
и дополнителната настава 

Тим за оценување 

Идентификување и 
поддршка на учениците 
со тешкотии во учењето 

Обезбедување поддршка  
на учениците  кои имаат 
тешкотии во учењето 

Елена Антонова 
Даниела Наумовска 
Музафера Шабани 

Реализирање дополнителна 
настава по сите предмети за 
кои учениците имаат тешкотии 
во учењето 

Инклузивен тим 

Идентификување и 
поддршка на 
надарените ученици 

Обезбедување поддршка  
на надарените ученици 

Биљана Арсова 
Елена Блажевска 
Вјоса Елези 

Реализирање додатна настава 
за учениците кои покажуваат 
интерес и постигаат 
значителни резултати во 
одделни области 

Тим за промоција на 

училиштето 

Идентификување и 
поддршка на учениците 
со пречки во развој 

Обезбедување поддршка  
на учениците со пречки во 
развој 

Весна Величковска 
Александра Накева 
Северџан Касами 

Реализирање на 
индивидуализирана настава 

Инклузивен тим 

Подобрување на 
интеркултурните 
компетенции кај 
учениците 

Развиен систем и 
организирање заеднички 
активности (наставни и 
воннаставни) со ученици 
од мешан етнички состав 
во рамките на 
училиштето или во 
партнерство со училиште 
од друг наставен јазик 

Марина Димоска 
Адријана Сандева 
Емилија Георгиевска 
Имране Кривца 

Постојан раст на бројот на 
вклучени ученици од мешан 
етнички состав во заедничките 
активности 

Тим за МИО 
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Програма за работа со надарени, креативни и талентирани ученици 
 

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице за 

следење 

Спроведување на 
анкета за 
надареност 

Препознавање на 
карактеристиките на 
надареност 

Септември Психолог Анкетен лист 
за надареност 

Идентификување 
на 
карактеристиките 
на надареност 

Психолог 

Изработка на 
скала на 
надареност, 
талентираност и 
креативност и 
доставување до 
наставниците 

Проценка  на надареноста кај 
учениците 

 
Септември 

Психолог Скала за 
проценка и 
препознавање 
на 
надареноста 

Идентификување 
на 
карактеристиките 
на надареност 

Психолог 

Примена на 
психолошки мерни 
инструменти кај 
ученици за кои 
наставниците 
детектирале 
надаренор, талент 
или креативност 

Препознавање на 
карактеристиките на 
надареност 

 
Октомври 

Психолог Психолошки 
мерни 
инструменти 

Согледување на 
карактеристиките 
на учениците 

Психолог 

По сумираните 
резултати 
повратна 
информација до 
наставниците за 
согледувањата на 
психологот 
добиени од 
средбите со оваа 
група на ученици 

Вклучување на учениците во 
афирмација на училиштето 

 
Септември 

Психолог, 
одделенски и 
предметни 
наставници 

Наставни 
листови, 
приредби, 
конкурси 

Континуирано 
развивање на 
креативното  

Тим за 
промоција на 
училиштето 

Препораки до 
наставниците и 
родителите за 
работа со оваа 
група на ученици 

Развивање на когнитивниот 
домен 

Ноември Психолог Брошура, 
разговори 

Континуирано 
развивање на  
кративноста 

Психолог 
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Работа со оваа 
група на ученици, 
советодавни 
разговори за 
правилно 
насочување на 
енергијата и 
слично 

Следење на интелектуалното 
функционирање и 
препознавање на 
мотивационите карактеристика 

Континуирано Психолог, 
одделенски и 
предметни 
наставници 

Евидентни 
листови за 
разговор со 
ученици, 
наставни 
листови, 
изработки 

Идентификација 
на видот на 
успешност 

Психолог 

Истакнување на 
постигнатите 
резултати на оваа 
група на ученици 

Учество на натпревари Континуирано Наставници Листи за 
постигања 

Препознавање на 
мотивационите 
карактеристики на 
учениците 

Тим за 
промоција на 
училиштето 

Континуирано 
вклучување на 
оваа група на 
ученици во 
организирање на 
култирни 
манифестации, 
натпревари и 
слично 

Учество на натпревари и 
меѓународни проекти 

Континуирано Психолог, 
наставници 

Евидентни 
листови за 
разговор со 
ученици, 
изработки  

Препознавање на 
мотивационите 
карактеристики на 
учениците 

Тим за 
промоција на 
училиштето 

Пофалби и 
награди за оваа 
група на ученици 
кои во текот на 
учебната година 
се истакнале и 
придонеле за 
презентирање на 
училиштето од 
повеќе области и 
тоа: резултати во 
учењето, 
натпревари во 
знаење, спортски 
натпревари, 
литературни и 
ликовни конкурси 
во и вон 
училиштето  

Благодарници за афирмација 
на училиштето и симболични 
награди 

Континуирано 
во текот на 
учебната 
година, и на 
крајот на 
учебната 
година на 
денот на 
доделување на 
свидетелствата 

Наставници, 
стручни 
органи и тела 
во 
училиштето и 
надвор од 
него 

Награди од 
типот на 
(училишен 
прибор, книги, 
енциклопедии, 
и слично) 

Идентификација 
на видот на 
успешност 

Тим за 
промоција на 
училиштето 
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Програма за деца со потешкотии и посебни потреби 
 

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице за 

следење 

-Евидентирање на 
учениците со посебни 
потреби  
-Разговори со 
одделенски 
раководители 
-Формирање  на тим за 
соработка,  
-Дефинирање  на  
временски  период и 
начини  за  соработка  со 
дефектолог, наставници, 
родители, институцијата 
со која ке соработуваме 
за одреден проблем. 

Откривање и 
евидентирање на 
ученици со 
посебни  
потреби 

 
 
 
 
 
 
Април 
 
Мај 

Стручен 
соработник  
Оддленски 
раководител 

 
 
 
 
 
 
Чек листи 
Листа за 
опсервација 
Прашалници 
Тестови за 
проценка 

 
 
 
 
Преглед на 
ученици и видот на 
посебни потреби  
 
Формиран е  тимот  
за соработка  
 

 
 
 
 
 
 
Училишен 
инклузивен 
тим 

-Стручно Консултативна 
Работа (СКР) на 
стручниот работник со 
наставниците за секој 
ученик поединечно; 
-Изготвување на 
Индивидуален образовен 
план за секој ученик кој 
има наод и мислење од 
соодветна стручна 
институција 

Индивидуализир
ање на 
наставата, 
прилагодување 
на методите на 
предавање-
оценување кон 
потребите на 
ученикот 

 
 
 
 
 
Октомври 

Стручен 
соработник  
Наставници 

 
 
 
 
 
Модели на ИОП 
Аналитички 
листови 
Стручна 
литература 
 

Планирање, 
организација на 
поучувањето 
Проширени извори  
на податоци 
 
Приспособување 
на содржините кон 
потребите на 
учениците 

 
 
 
 
 
Училишен 
инклузивен 
тим 

-Следење на успехот, 
редовноста на ученикот; 
-Увид во инструменти за 
следење, 
-СКР со учениците со 
посебни потреби; 
-Увид во 
Индивидуалниот 
образовен план за секој 

 
Утврдување на 
индивидуалните 
постигања на 
учениците со 
посебни потреби; 

 
 
 
 
 
 
Континуирано 

Стручен 
соработник  
Наставници 

 
 
 
 
 
Индивидуализир
ани инстументи 
и техники за 
работа со 

Реална проценка 
на постигнувањата 
 
Дополнувања на 
индивидуалниот 
план за работа со 
ученикот 
 
Определување 

 
 
 
 
 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
 



OОУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје 
 Учебна 2020 / 2021 година 

 

198  

 

ученик. ученици со 
потешкотии и 
ПОП 

соодветни 
форми/методи за 
работа со ученикот 

Психолог 

-Следење на успехот, 
редовноста на ученикот; 
-Увид во изработки на 
учениците; 
-Увид во инструменти за 
следење, вреднување на 
учениците. 

Утврдување на 
индивидуалните 
постигања на 
учениците со 
посебни потреби; 

 
 
 
 
 
Континуирано 

Стручен 
соработник  
Наставници 

 
 
 
 
Индивидуализир
ани инстументи 
и техники за 
работа со 
ученици со 
потешкотии и 
ПОП 

Проценка на 
постигањата; 
Измени, 
дополнувања на 
индивидуалниот 
план за работа со 
ученикот; 
Примена на 
соодветни 
форми/методи за 
работа со ученикот 

 
 
 
 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
 
Психолог 

-Социометриска метода; 
-Разговори со ученичка 
заедница; 
-Присуство на 
родителски средби 

Утврдување на 
социо-
емоционалниот 
статус- развој на 
учениците со 
посебни потреби; 

 
Март 
 
Април 

Стручни 
соработници 
Ученици 
Одделенски 
раководител 
Родители 

Во текот на 
годината Развивање на 

позитивни ставови  
кај учениците кон 
учениците со 
посебни потреби 

Училишен 
инклузивен 
тим 

-Утврдување на 
критерими за 
вреднување  на 
учениците со посебни 
потреби во согласност со 
наставни планови и 
програми, 

Изработка на 
индивидуални  
инструменти за 
утврдување на 
постигањата  на 
учениците со 
посебни потреби 

 Септември 
 
Октомври 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Педагог 
Психолог 
Наставници 

Во текот на 
годината 

Развој на 
критерими, 
индивидуални  
инструменти за 
вреднување на 
учениците со 
посебни потреби 

Училишен 
инклузивен 
тим 

-Утврдување на 
слаби/јаки страни од 
примената на 
програмата; 
-Конципирање развоен 
план за работа со 
учениците со посебни 
потреби 

Евалуација на 
програмата за 
работа со 
учениците со 
посебни потреби 

Континуирано 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 
Стручна служба,  
Наставници 

Во текот на 
годината 

Изработка на 
индивидуални 
планови за работа со 
учениците со посебни 
потреби 
 
Подобрување на 
социјализацијата на 
учениците со посебни 
потреби 

Училишен 
инклузивен 
тим 
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  ПРИЛОГ 25: ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Конкретни цели Конкретни активности Одговорни стручни 

соработници / наставници 

Очекувани резултати Тим за евалуација 

Известување за опфат и 

упис на учениците во 

средните училишта  

Контактирање и дописи од 

средните училиштата 

Елена Темелкоска 

 

Информација за запишани 

ученици во средни 

училишта 

Тим за професионална 

ориентација на учениците 

Прашалник за 

професионлана ориентација 

наменет за ученици од IX 

одделение 

Да се добијат сознанија за 

афинитетите на учениците 

за средно стручно или 

гимназиско образование  

Елена Темелкоска Откривање на афинитетите 

на учениците 

Тим за професионална 

ориентација на учениците 

Испитување на способности 

на учениците во IX 

одделение  

Самопроценка на 

сопствените способности 

Елена Темелкоска Помош и насочување на 

учениците кон идно 

занимање 

Тим за професионална 

ориентација на учениците 

Мерење на интелигенција   Проценка на когнитивни 

способности 

Елена Темелкоска Поттикнување на 

потенцијалите на учениците 

Тим за професионална 

ориентација на учениците 

Испитување на интересите  на 

учениците во IX одделение  
Самопроценка на 

сопствените интереси 

Елена Темелкоска Помош и насочување на 

учениците кон идно 

занимање 

Тим за професионална 

ориентација на учениците 

Спроведени индивидуални 

разговори со ученици и 

родители 

Рефлексија и 

самооценување 

Елена Темелкоска Професионално советување и 

информирање за мрежа на 

средни училишта, услови и 

критериуми 

Тим за професионална 

ориентација на учениците 

Презентирање, пропаганден 

материјал, организирање 

средби со преставници од 
приватни и државни средни 

училишта 

Информирање за 

капацитетите на средните 

училишта и начинот на 

пресметување бодови по 

бараните критериуми 

Елена Темелкоска 

Ели Чочова 

Маја Медарска 

Илфие Емини 

Информирање за мрежа на 

средни училишта, услови и 

критериуми 

Тим за професионална 

ориентација на учениците 

Организирање на посети на 

средни училишта  

Информирање за 

условите и уписната 

политика во средните 

училишта 

Елена Темелкоска 

Ели Чочова 

Маја Медарска 

Илфие Емини 

Информирање за мрежа на 

средни училишта, услови и 

критериуми 

Тим за професионална 

ориентација на учениците 

Водење евиденција и 

документација со анализа за 

избор на средни училишта 

Да се опфатат сите 

ученици во средно 

задолжително 

образование 

Елена Темелкоска Евиденција за избор на 

средни училишта 

Тим за професионална 

ориентација на учениците 
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ПРИЛОГ 26: ПЛАН ЗА ПРОМОЦИЈА НА ДОБРОСОСТОЈБАТА НА УЧЕНИЦИТЕ, ЗАШТИТА ОД НАСИЛСТВО, ОД 

ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАПУШТАЊЕ, СПРЕЧУВАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈА  

 
Планирани активности за спречување на насилството во училиштата  

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице за 
следење 

да прифати дека 
емоциите е 
покорисно да се 
изразуваат 
отколку да се 
прикриваат во 
себе си 

Македонски јазик 
Низ страниците на 
детски списанија - 
обработка на  текст 
дискусија, игровни 
активности 

Септември 
 

Одд. наставници за II одд. и  

учениците 

работен лист, 
детско списание, 
чек листа за 
следење на 
учениците 

Учениците 
слободно да ги 
изразуваат своите 
емоции 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

да знае за 
определени 
видови насилничко 
однесување, да 
знае каде може да 
побара заштита од 
насилничко 
однесување кон 
него/неа. 

Насилство –СТОП! 
II – 8.1 стр.153 

Мај Одд. наставници за II одд. и  
учениците 

работилница                        
Метод на разговор 
                      
Фронтална и 
разговор 
                       
Работен лист, 
црвен и зелен 
хартиен круг.  
 

 знат за 
насилството и 
ненасилството 
 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

да знае за 
определени 
видови 
насилничко 
однесување, да 
знае каде може 
да побара 
заштита од 
насилничко 
однесување кон 
него/неа. 

Насилство –СТОП! 
II – 8.1 стр.153 

Мај Одд. наставници за III одд. 
и  
учениците 

работилница                        
Метод на разговор 
                      
Фронтална и 
разговор 
                       
Работен лист, 
црвен и зелен 
хартиен круг.  
 

знаат за 
насилството и 
ненасилството 
 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

Да ги прифати 
пријатните 
чувства, 

Справување со 
емоции 

Декември Одд. наставници за IV одд. 
и  
учениците 

Дискусија 
Игровни 
активности 

Знае да прифати 
пријатни чувства, 
изразува симпатии 

Директор и 
стручна 
служба 
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љубовта, да 
изразува 
симпатии кон 
врсниците 

- Работилница - 

Симпа, Симпа, ти и 
јас 

Балон 
Налепници 
Ножици 
    фломастери 

кон врсниците координатор 
на тимот 

да знае кога 
лутината 
предизвикува 
агресивно 
однесување; 
- да може да ја 
контролира 
сопствената 
лутина, бес која 
е насочена кон 
другите 
 

дискусија, игровни 
активности 

Ноември Одд. наставници за V 
одделение 
 

- наставни листови 
- прирачник  
- работни листови 
за наставникот          
- мали парчиња 
хартија и сeлотејп 
Чек листа за 
следење на 
учениците 
 

знае кога лутината 
предизвикува 
агресивно 
однесување; 
- може да ја 
контролира 
сопствената 
лутина, бес која е 
насочена кон 
другите 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

да знае дека 
постојат правила 
кои треба да се 
почитуваат; 
- да знае да 
превземе 
одговорност за 
своите постапки 

Животни вештини 
 
Содржина: 
Разрешување 
конфликти 
Работилница:   
III-7.2 
Правила, правила, 
правила дискусија, 
игровни активности 
Групна работа 

Март Одд. наставници за V 
одделение 
 

дискусија, игровни 
активности Чек 
листа за следење 
на учениците 
 
 

знае дека постојат 
правила кои треба 
да се почитуваат; 
-знае да превземе 
одговорност за 
своите постапки 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

Дискусија за тоа 
кои видови 
технологија се 
развиени во 
денешно време, 
за користа и 
штетата од нив; 
изучување нови 
зборови и изрази 

Англиски јазик 
(IV) 
Обработка на 
вокабулар поврзан 
со технологија 

Декември Предметен наставник 
Емилија Наумовска 

Смарт-табла, 
Интернет, 
компјутер, 
звучници, наставни 
листови и сл. 

Запознавање / 
дискутирање за 
денешните видови 
технолошки уреди 
и разбирање за 
користа и штетата 
од нив 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

Придобивки од 
доброто 
наспроти 
последици од 

Англиски јазик 
(IV) 
Oднесување на 
спортски натпревар 

Февруари Предметен наставник 
Емилија Наумовска 

Смарт-табла, 
Интернет, 
компјутер, 
звучници, наставни 

Практична 
примена на 
стекнатите знаења 
за правилно 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
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лошото / 
насилно 
однесување во 
училишната 
средина и во 
секојдневниот 
живот 

листови и сл. однесување во и 
вон  
училишната 
средина  

на тимот 

да знае кои се 
последиците од 
грешките во 
преземените 
активности 
да прифати и 
другите можат да 
згрешат.   
да може да 
препознае 
грешка во 
однесувањето на 
другите 
да прифати дека 
простувањето е 
предуслов за 
сочувавање на 
добрите односи 

Прифаќање и 
признавање грешки 
- „Грешење и 
простување“ 
 

Октомври Одделенски 
раководители за  
VI одд 

дискусија со цела 
група; 

работа во групи; 

 игриви 
активности; 

 
Прирачник, 
Работен лист: 4 
ситуации, 4 грешки 
 

Знае  кои  се 
последиците од  
грешките  во 
преземените 
активности 
прифаќа дека и 
другите               
можат       да  
згрешат.            
прифаќа дека 
простувањето е 
предуслов  за 
сочувавање 
надобрите односи 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

Да ги објасни 
причините за 
донесување на 
сопствените 
одлуки 
Да осознава што 
значи и како 
изгледа одлука, 
правило, 
процедура 

Донесување одлуки 
во група 
„ Да се 
спротивставуваме 
или не? “ 
 

Мај Одделенски 
раководители за  
VI одд 

дискусија со цела 
група; 

работа во групи; 

 игриви 
активности; 

 
Прирачник, 

ги објаснува 
причините за 
донесување на 
сопствените 
одлуки 
 осознава што 
значи и како 
изгледа одлука, 
правило, 
процедура 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

да се запознае 
со правилата на 
преговарање и 
решавање на 
конфликтот 

Јас и ти – 
интерперсонални 
односи 

Преземање 

Септември Одделенски 
раководители за  
VII одд 

-демонстративен 
метод 
-презентација 
-монолошки 
-дијалошки 

Умеат да се 
справат со 
насилничко 
однесување и да  
разрешат 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 
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заедно со 
другата страна 

да се оспособи 
да гледа на 
конфликтот од 
позиција на 
другата страна 

 

одговорност за 
постапките 
II – 7.4.„Бура на 
идеи за 
разрешување 
конфликти“   стр. 
102 

-
дискусија,дискусија 
со цела група; 

-работа во групи; 

 -игриви 
активности 
Хартија и прибор 
за пишување 
 
 
 

конфликти на 
прифатлив и 
соодветен начин 
Умее правилно да 
ја согледа 
ситуацијата и да 
се справи со 
сакани и несакани 
начини на 
однесување на 
луѓето во повеќе 
различни средини 
Умее да прости и 
да даде нова 
шанса кај 
личностите кои 
што грешат 

да ги осознае 
демократските 
процедури  
да се оспособи 
самостојно да 
пронајде 
информации кои 
се потребни за 
донесување на 
одлука 

Јас и другите - 
општествени 
односи 
Донесување одлуки 
во група и 
разбирање на 
демократијата 
III -5.2 „Виновни или 
не?“  стр.149 

Декември Одделенски 
раководители за  
VII одд 

демонстративен 
метод 
-презентација 
-монолошки 
-дијалошки 
-дискусија со цела 
група; 
-работа во групи; 
 -игриви 
активности 
Хартија и прибор 
за пишување 
 

Умеат да се справат 
со насилничко 
однесување и да  
разрешат конфликти 
на прифатлив и 
соодветен начин 
Умее правилно  да ја 
согледа ситуацијата 
и да се справи со 
сакани и несакани 
начини на 
однесување на 
луѓето во повеќе 
различни средини 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

Јас и ти – 
интерперсонални 
односи 
 Справување со 
насилничко 
однесување 
  II -6.2 „Ако не 
реагирам” 

да ги согледа 
негативните 
последици од 
негирањето на 
ситуации кога некој 
друг или нешто  е 
жртва  на    
насилничко  
однесување 

Ноември Одделенски 
раководители за  
VIII одд 

демонстративен 
метод 
-презентација 
-монолошки 
-дијалошки 
-дискусија 

Хартија и прибор 
за пишување 

умее да се справи 
со насилничко 
однесување и да  
разрешат 
конфликти на 
прифатлив и 
соодветен начин 
 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 
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  Да знае за 
опасноста од 
оружјето по себе 
и околината 

Работилница  
V-1.1 
Да го дефинираме 
оружјето 

Јануари Одделенски 
раководители за  
VIII одд 

работен лист за 
учениците: 
Дефиниции за 
оружје/прашања, 
хартија за 
пишување,  прибор 
за пишување. 

знае за опасноста 
од оружјето по 
себе и околината, 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

Да знае како 
треба да се 
реагира на 
насилничко 
однесување за 
да се заштити 
жртвата  
Да  умее     да    
реагира на   
насилничко  
однесување 
упатено кон него 
/неа 

Справување со 
насилничко 
однесување 
 
„Реакции на 
омаловажување“ 
стр. 86 

Октомври Одделенски 
раководители за  
IX одд 

дискусија со цела 
група; 

работа во групи; 

 игриви 
активности; 

 

 

Знае како треба да 
се реагира на 
насилничко 
однесување за да се 
заштити жртвата, 
умее да реагира на 
насилничко 
однесување  
упатено кон него/неа 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

 Да знае како 
треба да се 
реагира на 
насилничко 
однесување за 
да се заштити 
жртвата, да  знае 
како треба да се 
реагира за да се 
спречи 
насилничко 
однесување. 

Работилница 
II-6.3 
Пасивно, агресивно 
или манипулативно 

Март Одделенски 
раководители за  
IX одд 

работен лист за 
учениците: Видови 
однесувања,  
работен лист за 
учениците: Видови 
однесувања, 
ситуации. 

ги согледува 
негативните 
последици од 
нереагирањето во 
ситуации кога 
некој друг или 
нешто друго е 
жртва на 
насилничко 
однесување. 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

Текст  - Bullying 
9 одд 
 
 
 

Да именува  и 
идентификува 
видови насилство 
Да дискутира што 
да направи во 
ситуации на 
насилство 
 

Март Предметен наставник 
Биљана Арсова 

флеш карти, 
наставен лист, 
ЛЦД проектор, 
 

Ги осознава 
видовите 
насилства, 
дискутира како да 
одговорат на 
насилството 
 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 
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Учениците : 
-да ги откријат 
негативните 
последици од 
насилничкото 
однесување по 
жртвата 
-да ги воочат 
значењето и 
потребата од 
реагирање при 
насилничко 
однесување 
-да се оспособат 
правилно да 
реагираат на 
исмејувањето и 
навредувањето 
со што ќе го 
оневозможат 
насилничкото 
однесување 

работа во групи 

-игровни активности 

-анализа на 
ситуација 

-дискусија 

- Учениците  
анализираат 
ситуации на 
омаловажување , 
осмислуваат  
постапки со кои би 
реагирале и се 
оспособуваат 
правилно да 
реагираат на 
насилно 
однесување 

Ноември Предметен наставник по 
Класична култура во 
европската цивилизација 

Валентина Николовска 

Ученици од VI одд 

-Прирачник за 
образование за 
животни вештини  

Работилница I I-9.1   

Работен лист 

 

Учениците: 
 -ги имаат 
откриено 
негативните 
последици од 
исмејувањето врз 
самопочитувањето 
и самодовербата 
на личноста 
-го имаат  воочено 
значењето и 
потребата од 
реагирање при 
насилничко 
однесување 
-се оспособени   
правилно да 
реагираат на 
омаловажувањата 
со што ќе го 
оневозможат 
насилничкото 
однесување 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

Да ги знае 
изворите на 
конфликтите 

-да ги воочи 
различните 
видови реакции 
во конфликтна 
ситуација и 
последиците од 
таквите реакции 

учениците добиваат  
одредено мислење 
без да имаат точни 
информации и да 
не дојде до 
поголеми 
несогласувања се 
обидуваат нештата 
да ги гледаат и низ 
очите на 
другиот/другата 

Април Предметен наставник по 
Класична култура во 
европската цивилизација 

Валентина Николовска 

Ученици од VI одд 

Прирачник за 
образование за 
животни вештини  

Работен лист 

Работилница II-
10.1 

 

Прифати дека 
секој конфликт 
има најмалку две 
страни  

-согледа дека од 
начинот на 
реагирање зависи 
дали конфликтот 
ќе се реши или не 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

Учтиво 
изразување - 1 
одделение 

Обработка на 
лексички единици 
за учтиво 
изразување 

Октомври Билјана Оливероска-
Трајковска, наставник по 
англиски јазик 

постери Флеш 
карти, 

Учениците ги 
препознаваат, 
разбираат и 
правилно 
изговараат 
лексичките 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 
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единици за учтиво 
изразување 

Обработка на 
лексички 
единици за 
облека и 
опишување на 
облеката – 2 
одделение 

Презентација – 
облека и 
опишување на 
облеката 

Декември Билјана Оливероска-
Трајковска, наставник по 
англиски јазик 

Флеш карти, 
постери и сликички 
со облека 

Учениците ги 
препознаваат, 
разбираат, 
правилно 
изговараат и 
применуваат 
лексичките 
единици за облека 
и ја опишуваат 
облеката 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

Развивање и 
збогатување на 
речникот и 
изразот, читање 
различни  
литературни 
родови и видови 

Говорна вежба 
Читање одломки и 
разговор за драмски 
текстови, раскази, 
поезија поврзана со 
ненасилство на 
тема: Со убаво се 
решаваат сите 
проблеми.   

Декември Вера Стојаноска 
библиотекар 

Книги,ИКТ 
технологија 

Богатство на 
речник, изразност 
во усното 
изразување 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

Збогатување на 
речникот стилот 
и изразувањето 
во 
литературното 
творештво 

Говорна вежба и 
читање поезија на 
тема: Сакам мир 

Март Вера Стојаноска 
библиотекар 

Книги,ИКТ 
технологија 

Учениците го 
имаат усвоено 
богатството на 
изразност фондот 
на зборови и 
метафори 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

Култура на 
работата – 
училишна 
работилница 

Техничко 
образование 

Правилно да го 
организира 
работното место, 
како и да ги 
применува 
културните навики 
при работењето 

Октомври Предметен наставник по 
техничко образование 
Славица Анчевска и 
учениците од 5 одд. 

Работа со сите 
ученици 
-дискусија 
-бура на идеи 

Го организира 
уредно работното 
место во 
училишната 
работилница; 
Ги применува и 
почитува 
културните навики 
во работењето 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 
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Учениците да 
препознаат и 
спречат 
насилничко 
однесување, 
Меѓусебна 
толеранција, 
прифаќање и 
почитување 

 

 

Цртање по повод 
Светскиот ден на 
Мирот – 21ви 
септември - 
Совладување на 
ликовните елементи 
и принципи со 
користење на 
разновидни линии и 
форми, линии со 
различен 
интензитет и 
густина 

септември Предметен наставник по 
ликовно образование Ели 
Чочова 

Прибор за цртање Учениците: 
знаат и умеат како 
треба да 
реагираат на 
насилничко 
однесување и како 
истото да го 
спречат 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

Учениците да 
препознаат и 
спречат 
насилничко 
однесување 

Сликање на тема - 
Безбедно 
однесување на 
спортски 
натпревари 

Октомври 
 
 
Март 

Предметен наставник по 
ликовно образование Ели 
Чочова 

Прибор за 
сликање 

Учениците  
 знаат и умеат како 
треба да  реагираат 
на  насилничко       
однесување 

Директор и 
стручна 
служба 
координатор 
на тимот 

 
Поради можноста наставата да се одвива онлајн од почетокот на учебната година, активностите ќе се реализираат според предвидената  
динамика со помош на различни електронски платформи: училишната, националната, апликацијата ZOOM, училишната веб-страница и др. 
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Планирани активности за антикорупциска едукација на учениците во училиштата 

Задача Активности 
Време на 
реализација 

 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорн
о лице за 
следење 

Да се проверат 
предзнаењата на 
учениците за 
корупција и анти 
корупција 
 

Пополнувањ
е анкета за 
предзнаења
та на 
учениците 
за корупција 
и 
антикорупција 

Септемв
ри 2020 

Благица Србиновска  

Наставник по граѓанско 
образование и учениците од 
училишната заедница и 
ученичкиот парламент 

Анкетен прашалник Пополнети анкетни 
прашалници и 
анализа на 
прашалникот во 
проценти 
 
Идентификувани 
предзнаењата на 
учениците 

Директор 
и  стручна 
служба 

Учениците да го 
воочат штетното 
влијание од 
корупцијата 

Причини и 
последици од 
корупцијата 
преку 
работилница 
“Линија на 
животот 

Септември 
2020 

Благица Србиновска  
Наставник по граѓанско 
образование и учениците од 
училишната заедница и 
ученичкиот парламент 

Говорна активност 
Дискусија 
Кусо поучување 

Воочување  на 
штетното влијание 
на корупцијата од 
страна на учениците 

Директор 
и  стручна 
служба 

учениците да се 
запознаат со 
основните поими 
кои се однесуваат 
на корупцијата и 
антикорупцијата,да 
препознаваат 
ситуации во кои има 
коруптивни 
активности,механиз
ми за борба против 
корупцијата 

Стекнување 
на основни 
знаења  за 
корупција и 
антикорупција 

Октомври 
2020 

Благица Србиновска  
Наставник по граѓанско 
образование и учениците од 
училишната заедница и 
ученичкиот парламент 

Електронска табла, 
компјутер,презентац
ија, поучување, 
дискусија, крстозбор 

Запознаени ученици 
со основните поими 
за корупцијата и анти 
корупцијата;оспособе
ни да препознаваат 
ситуации во кои има 
коруптивни 
активности и 
запознаени се со 
механизмите за 
борба против 
корупцијата. 

Директор 
и  стручна 
служба 

учениците преку 
конкретни ситуации 
да препознаваат 
коруптивни 
активности и како 

Активна 
борба 
против 
корупцијата 
преку 

Октомври 
2020 

Благица Србиновска  

Наставник по граѓанско 
образование и учениците од 
училишната заедница и 
ученичкиот парламент 

Електронска табла, 
компјутер,говорна 
активност, дискусија, 
кусо поучување 

Запознаени ученици 
преку конккретни 
ситуации со 
коруптивни 
активности; 

Директор 
и стручна 
служба 
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заклучок дека секој 
може да помогне во 
борбата против 
корупцијата ако 
реагира и пријави 
корупција без 
разлика од чија 
страна е направена. 

конкретни 
ситуации 

заклучоци дека секој 
може да помогне  во 
борбата против 
корупцијата ако 
реагира и пријави 
корупција 

Учениците да            
изработуваат  
постери на  тема 
корупција и    
антикорупција,да 
пишуваат слогани и 
фрази,да   
изработуваат 
цртежи,пишуваат  
песни 

Борба 
против 
корупцијата 
изработки 

Октомври 
2020 

Благица Србиновска  

Наставник по граѓанско 
образование и учениците од 
училишната заедница и 
ученичкиот 
парламент,родители,наставн
ици од двете училишта-МИО 
активност 

работилница, 
хартија, хартија во 
боја, хамери, боици, 
фломастери, лепило, 
ножици 

Изработени 
постери,слогани,фра
зи за корупцијата и 
антикорупцијата, 
песни и цртежи. 
Подигната свесност 
кај учениците и 
родителите за 
постоењето на 
корупцијата во 
општествата ,но и 
можноста дека секој 
може да помогне во 
сузбивањето на 
истата,преку личен 
ангажман 

Директор 
и стручна 
служба 

Учениците да 
изработат 
презентација на 
тема “Корупција и 
антикорупција“ 

Изработка 
на 
презентација 
на тема 
корупција и 
антикорупција 
за денот на 
ГО 
 

Декември 
2020 

Благица Србиновска  

Наставник по граѓанско 
образование и учениците од 
училишната заедница и 
ученичкиот парламент 

презентација 
компјутер 
електронска табла 

Изработена 
презентација на тема 
“Корупција и 
антикорупција“од 
учениците и 
преставена на денот 
на ГО, осамостоени и 
оспособени ученици 
за изработка на 
презентација за 
штетните влијанија 
за развојот на 
личноста и 
општеството.  

Директор 
и  стручна 
служба 
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Да го 
идентификуваат 
штетното влијание 
на корупцијата за 
развојот на 
личноста, групата и 
општеството.  Да 
анализираат 
механизми за 
спречување на 
корупцијата и 
заштита од 
коруптивни дејства. 

Работа во 
групи 
 
Групна 
дискусија 
 
Самостојна 
работа 
 

Април 2021 Благица Србиновска  

Наставник по граѓанско 
образование и учениците 

од 9 одд. 

техника призма 
работен лист 5.2 и 
5.3 од прирачникот 
за граѓанско 
образование за 9 одд 

Разликува приватен 
од јавен интерес и 
наведува примери на 
неетичност во 
својата средина.  
Оценува дека секој 
чин кој има за цел 
лична добивка на 
штета на другиот е 
незаконски. 

Директор 
и  стручна 
служба 

 

Поради можноста наставата да се одвива онлајн од почетокот на учебната година, активностите ќе се реализираат според предвидената  
динамика со помош на различни електронски платформи: училишната, националната, апликацијата ZOOM, училишната веб-страница и др. 
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ПЛАН ЗА ПРОЕКТОТ „ЗАЕДНИЧКА ГРИЖА ЗА ПРАВИЛНО НАСОЧУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ“  

Нашето училиште и оваа учебна година ќе продолжи со реализирање на проектот „Заедничка грижа за правилно насочување на 
учениците“ поддржуван од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието.    
           Целта на овој проект е зајакнување на врската „родител – ученик – наставник“, со што во образовниот систем се зајкнува и воспитната 
компонента во процесот на образованието. 
      По предлог на задолжителните активности од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието во нашето 
училиште се планираат следните активности: 

I одделение  

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани резултати 
Одговорно лице 

за следење 

Училишен 
базар 

-Дискусија, 
-изработка на 
декорации и  
подароци,  
-подготовка на 
разновидна 
храна 

декември учениците, 
родителите и 
наставниците 
Емилија 
Георгиевска 

Александра 
Накева 

Северџан  

Касами 

 

- хамери, хартија во 
боја, лепило, 
фломастери,намирниц
и за изработка на 
различни видови 
храна; 

-создавање позитивно 
расположение и 
дружење на релација 
наставник-ученик-
родител, 
 - собирање 
финансиски средства 
за потребите на 
училиштето и 
учениците. 

Емилија 
Георгиевска 
Александра 
Накева 

Северџан  

Касами 
 

Еко ден  
 

садење на 
цвеќиња, 
уредување на 
училницата 

22 април  „Ден на 
планетата Земја“ 

родителите, 
учениците и 
наставниците 

Емилија 
Георгиевска 

Александра 
Накева 

Северџан  

Касами 

материјали и средства 
за чистење 

Меѓусебна соработка  
 
 
Чисто училиште 

Емилија 
Георгиевска 
Александра 
Накева 

Северџан  

Касами 
 

Училишен 
театар  

Следење на 
претстава, 
филм 

јуни учениците, 
родителите и 
наставниците 

Емилија 
Георгиевска 
Александра 
Накева 
Северџан  

превоз и театар заедничко дружење и 
подготовка и гледање 
претстава од 
едукативен карактер 

Емилија 
Георгиевска 

Александра 
Накева 

Северџан  

Касами 
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Касами 

 

II одделение 

Задача Активности 
Време на 
реализација 

Реализатор 
Ресурси и 
инструменти 

Очекувани резултати 
Одговорно лице 
за следење 

Училишен 
театар 

Следење на 
претстава 

Јуни 
2021 

Дијана Илиевска 
Габриела 
Постоловска Неџати 
Лимановски 

учениците и 
родителите 

превоз и театар Меѓусебна соработка 
Стекнати и проширени  
знаења за медиумската 
култура 
 

Дијана Илиевска 
Габриела 
Постоловска 

Училишен 
базар 

изработка на 
декорации и 
подароци, 
подготовка на 
разновидна 
храна 

 
декември 
мај 

Дијана Илиевска 
Габриела 
Постоловска Неџати 
Лимановски 

учениците и 
родителите 

- хамери, хартија во 
боја, лепило, 
фломастери,н 
амирници за изработка 
на различни видови 
храна; 

-Меѓусебна соработка 
наставник-ученик; ученик-
ученик; наставник-ученик-
родител; -Градење 
меѓусебна доверба, 
другарство, комуникација 
меѓу релацијата наставник-
ученик-родител; 
 -собирање финансиски 
средства 

Дијана Илиевска 
Габриела 
Постоловска 

 

III одделение  

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани резултати 
Одговорно 

лице за 
следење 

Училишен 
базар 

изработка на 
декорации и 
подароци, 
подготовка на 
разновидна 
храна 

декември / 
мај 

наставниците 
од III одд., 
учениците и 
родителите 

Ивона 
Каранџуловска 
Јасминка 
Анѓелевска 

Имране Кривца 

- хамери, хартија во 
боја, лепило, 
фломастери,н амирници 
за изработка на 
различни видови храна; 

-Меѓусебна соработка 
наставник-ученик; ученик-
ученик; наставник-ученик-
родител; -Градење 
меѓусебна доверба, 
другарство, комуникација 
меѓу релацијата наставник-
ученик-родител;  
-собирање финансиски 
средства 

Одд. 
наставници за 
III одд. 
Ивона 
Каранџуловска 
Јасминка 
Анѓелевска 
Имране 
Кривца 
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IV одделение  

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор Ресурси и инструменти Очекувани резултати 

Одговорно 
лице за 

следење 

Родител,  
 наставник 

организирање 
презентација од 
родител од 
областа на 
пчеларството, за 
начинот на 
добивање на 
медот 

Март 2021 Елена Антонова и 
Лидија 
Јованчевска 
Музафера 
Шабани 

учениците и 
родителите 

ЛЦД проектор Стекнати и проширени  
знаења за хранливите 
својства на медот 

Елена 
Антонова  
Лидија 
Јованчевска 
Музафера 
Шабани 
 
 

Училишен 
театар 

 Следење 
театарска  
претстава 

Јуни 2021 Елена Антонова и 
Лидија 
Јованчевска 
Музафера 
Шабани 

учениците и 
родителите 

превоз и театар Меѓусебна соработка 
Стекнати и проширени  
знаења за медиумската 
култура 
 

Елена 
Антонова  
Лидија 
Јованчевска 
Музафера 
Шабани 
 

Училишен 
базар 

изработка на 
декорации и 
подароци, 
подготовка на 
разновидна 
храна 

декември 
мај 

Елена Антонова и 
Лидија 
Јованчевска 
Музафера 
Шабани 

учениците и 
родителите 

- хамери, хартија во боја, 
лепило, фломастери,н 
амирници за изработка на 
различни видови храна; 

-Меѓусебна соработка 
наставник-ученик; ученик-
ученик; наставник-ученик-
родител; -Градење 
меѓусебна доверба, 
другарство, комуникација 
меѓу релацијата наставник-
ученик-родител; 
 -собирање финансиски 
средства 

Елена 
Антонова 
Лидија 
Јованчевска 
Музафера 
Шабани 
 

 

V одделение  

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор Ресурси и инструменти Очекувани резултати 

Одговорно 
лице за 

следење 

„Новогодишна 
работилница“   
 

Декорирање на 
училниците и 
училишните 
холови со 
нивогодишни 

декември наставниците, 
учениците и 
родителите 

најразновидни хартии во 
боја, хамери, лепак, 
ножички и др. 

-заедничко дружење преку 
реализирање на креативни 
активности  
-создавање новогодишен 
амбиент со украси  кои  се 

Адријана 
Сандева 
 Даниела 
Наумовска 
Тасим Фазли 
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украси изработени од наставниците, 

родителите и учениците 

Еко-ден  
 

садење на 
цвеќиња, 
уредување на 
училницата 

22 април  „Ден на 
планетата Земја“ 

родителите, 
учениците и 
наставниците 

материјали и средства за 
чистење 

Меѓусебна соработка  

 

 

Чисто училиште 

Адријана 
Сандева 

Даниела 
Наумовска 

Тасим Фазли 

Училишен 
театар 

 

Следење на 
претстава, 
филм 

мај учениците, 
родителите и 
наставниците 

превоз и театар заедничко дружење и 
подготовка и гледање 
претстава од едукативен 
карактер 

Адријана 
Сандева 

 Даниела 
Наумовска 

Тасим Фазли 

 

VI одделение  

Задача Активности Време на реализација Реализатор 
Ресурси и 

инструменти 
Очекувани резултати 

Одговорно 
лице за 

следење 

Одиме во 
кино 

Следење 
филмска 
претстава  

март Биљана Арсова 

Елена Блажевска 

Фатон  Ганиу 

ученици 

родители 

финансирање од 
страна на 
родителите; 
-организирање 
автобуски превоз; 

Меѓусебна соработка 
наставник-ученик- 
родител; 
Запознавање со поими 
од медиумската 
култура, театар, кино 
сала, стекнување 
културни навики 

одделенски 
раководители 

Биљана Арсова 

Елена 
Блажевска 

Фатон  Ганиу 
 

 

VII одделение  

Задача Активности 
Време на 
реализација 

Реализатор 
Ресурси и 
инструменти 

Очекувани резултати 
Одговорно 
лице за 
следење 

Посета на 
ботаничка 
градина 

Разгледување 
на градината, 
запознавање со  
ендемични 

март/април Предметни 
наставници за VII одд. 
Благица Србиновска  

Маја Цекова 

-финансирање од 
страна на 
родителите; 
-организирање 

Меѓусебна соработка 
Стекнати и проширени  
знаења за многуте 
растителни видови, 

одделенски 
раководители 
Благица 
Србиновска  
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видови на 
растенија 

Сание Гани 
ученици и родители 

 

автобуски превоз; пред сé дендрофлората Маја Цекова 
Сание Гани 
 

 

VIII одделение  

Задача Активности 
Време на 
реализација 

Реализатор 
Ресурси и 
инструменти 

Очекувани резултати 
Одговорно 
лице за 
следење 

Одиме во 
театар 

Следење на 
театарска 
претстава  

март Марина Димоска 

Габриела Јорданов 

Зејнуре Мемети 

ученици од VIII одд.  

родители 

финансирање од 
страна на 
родителите; 
-организирање 
автобуски превоз; 

Меѓусебна соработка 
наставник-ученик- 
родител; 
Запознавање со поими 
од медиумската 
култура, таетар, кино 
сала, стекнување на 
културни навики 

одделенски 
раководители 

Марина 
Димоска 

Габриела 
Јорданов 

Зејнуре 
Мемети 

 

IX одделение  

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани резултати 
Одговорно 

лице за 
следење 

Одиме во 
кино 

Следење 
филмска 
претстава  

март Маја Медарска 

Ели Чочова 

Илфие Емини  

ученици 

родители 

финансирање од страна 
на родителите; 
-организирање 
автобуски превоз; 

Меѓусебна соработка 
наставник-ученик- родител; 
Запознавање со поими од 
медиумската култура, 
таетар, кино сала, 
стекнување на културни 
навики 

одделенски 
раководители 

Маја 
Медарска 

Ели Чочова 

Илфие 
Емини  

 

библиотекар 

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани резултати 
Одговорно 

лице за 
следење 

Избор на книга со препорака 
од родителите според 
возраста на учениците  

Родителите избираат и 
предлагаат книга со 
препорака до учениците 

декември 
Вера Стојаноска 
Библиотекар 
II, III одд. 

Книги, 
работни 
листови 

Учениците се информирани 
за книгите по избор на 
родителите со пораката од кн. 

 
Координатор 
на тимот 
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ПРОГРАМА ЗА БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТ 

Учениците се запознаваат со болестите на зависност и превенција од истите на часовите по животни вештини како и на 

часовите по соодветни предмети и содржини. 

 

 
 

Планирана програмска активност Време на  
реализација 

Реализатор За кого се  
реализира 

Очекувани ефекти 

Болести на зависности, пубертет и 
промените  во него 

Во текот на целата 
учебна година 

Претставник од 
здравствена установа 

Предметна 
настава 

Заштита и превенција 

Светски ден на превенција од 
самоубиство 

10 Септември Психолог Ученички 
парламент 

Грижа за менталното 
здравје 

Светски ден за заштита на ментално 
здравје 

Прва седмица 
октомври 

Психолог Ученички 
парламент 

Правилен психофизички 
развој 

Недела на борба против пушење, 
алкохол и дрога и заштита од нив 

Ноември Стручно лице Предметна 
настава 

Мерки за заштита и 
превенција од болестите 
на зависност 

Недела на борба против сидата Прва седмица од 
декември 

Одделенски раководител, 
стручни соработници 
 

8 и 9 
одделение 

Заштита од сида 

Пореметување во исхраната и болести 
на младите: анорексија и булимија 

Март  Одделенски раководител, 
стручни соработници 
 

8 и 9 
одделение 

Прифаќање на своето 
тело 

Светски ден на здравјето  7 Април Одделенски раководител, 
стручни соработници 
 

Сите 
ученици 

Заштита и превенција 

Светски ден за борба против пушењето  31 Мај Одделенски раководител, 
стручни соработници 
 

Сите 
ученици 

Мерки за заштита и 
превенција од болестите 
на зависност 
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ПРИЛОГ 27: ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ И АНАЛИЗА НА СОСТОЈБИТЕ СО ОЦЕНУВАЊЕТО 
 
 Во училиштето се спроведува интерно оценување на учениците, кое се врши според критериуми и стандарди  за 

оценување утврдени од Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието. 

  Оценувањето  на учениците се одвива континуирано, во текот на целата учебна година, со следење и анализи на 

состојбите во четири класификациони периоди.  

 

План за следење и анализа на состојбите со оценувањето 

  Временска рамка (месец)     Следење 

Задача Активност 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на 

спроведување 

(ресурси) 

Инструмен

ти 

Очекувани 

резултати 

Одговорно 

лице 

Воспоставув
ање систем 
за следење 
и анализа на 
состојбите 
со 
оценувањето 

Формирање 

тим за 

оценување 

            Директор, 

стручни 

соработн

ици, 

наставни

ци 

Закон за 

основно 

образование 

Сертифициран

и наставници 

 

 

Стандарди 

и 

критериуми 

за 

оценување  

Чек листа 

Усогласено

ст на 

оценување

то на ниво 

на 

училиште 

според 

стандарди 

и 

критериум

и 

Тим за 

оценување 

Изготвување 
приоцедури 
и 
инструменти 
за следење 
на 
оценувањето 

Поделба во 

тимови 

Делегирање 

задачи 

Изготвување 

инструменти 

Планирање 

на 

             

Тим за 

оценувањ

е 

Закони, 

Правилници 

Стандарди 

Стручна 

литература 

Процедури, 

протоколи и 

инструмент

и 

Стандарди

зирано 

планирање

, 

реализира

ње и 

следење 

на 

оценување

то 

Директор 
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подрдршката 

и следењето 

Работилници 

Отворени 

часови 

(форматив

но и 

сумативно) 

Следење на 
состојбата 
со 
оценувањето 
и поддршка 
на 
наставницит
е 

Посета на 

часови, 

Увид во 

планирањат

а, 

Споделувањ

е добри 

практики 

            Директор, 

стручни 

соработн

ици 

Планирања, 

извешти, 

инструменти за 

оценување, 

протоколи за 

следење на 

учениците, 

Наставничко 

портфолио 

ученичко 

портфолио, 

дневник, 

евидентни 

листи 

Чек листа 

Повратна 

информациј

а 

Излегувањ

е во 

пресрет на 

потребите 

на 

наставниц

ите за 

објективно 

оценување 

на 

учениците 

Тим за 
планирање, 
следење и 

вреднување 
на работата 

на 
наставницит

е и 
стручните 

соработниц
и 

Анализа на 
состојбата 
со 
оценувањето  
 

Анализа на 

извештаи и 

планирања 

            Тим за 

оценувањ

е 

ученичко 

портфолио, 

дневник, 

евидентни 

листи 

евидентни 

листи за 

постигања, 

стандарди и 

критериуми 

за 

оценување, 

формулари 

Усогласено

ст на 

оценување

то на ниво 

на 

училиште 

според 

стандарди 

и 

критериум

и 

Тим за 
планирање, 
следење и 

вреднување 
на работата 

на 
наставницит

е и 
стручните 

соработниц
и 
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ПРИЛОГ 28: ПЛАН ЗА СТРУЧНИ ПОСЕТИ И ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ КАДАР 
 

 
Активности  Носител на 

активноста 

Ресурси Инструменти Временска рамка Очекувани 

резултати 

Креирање политика 

за поддршка за 

планирањето за 

посета на часови 

Директор, стручна 

служба, одделенски и 

предметни 

наставници; 

Распоред на часови 

Извештај од посетени 

часови  

Прашалник за 

наставниците 

Август Увид во 

реализацијата на 

наставата 

Следење на 

планирањата на 

наставниците и 

стручните 

соработници 

Директор, стручна 

служба, одделенски и 

предметни 

наставници; 

Годишна програма на 

наставниците 

Инструмент за 

евалуација на 

годишните програми 

Септември Поквалитетни 

изработени годишни 

програми 

Следење на 

квалитетот на 

наставата преку 

посета на часови 

Директор, стручна 

служба, одделенски и 

предметни 

наставници; 

Следење на дневните 

планирања на 

наставниците  

 

Инструмент за 

евалуација на 

часовите 

Во текот на учебната 

година  

Поквалитетна  

реализација 

на часовите 

Користење на 

современи методи и 

техники, 

во 

наставата 

Евалуација  Директор, стручна 

служба, одделенски и 

предметни 

наставници; 

Извештаи, 

анализи и 

информации 

Обработка на 

податоците од 

увид на 

часовите  

Јуни Поефикасна 

наставата 

 



OОУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје 
 Учебна 2020 / 2021 година 

 

220  

 

ПРИЛОГ  29: ПРОГРАМА ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

Цели  Активности  Инструменти  Реализатори и време  

Формирање на тим за 
самоевалуација и  
Давање насоки 

-оределување на учесници по подрачја од сите 
структури  
-определување на носители по подрачја 
-формирање на Уч. тим за Самоевалуација на 
училиштето 

Закон за основно образование  
Прирачник за Самоевалуација на 
училиштето (ДПИ) 
Самоевалуација на училиштето 
План за развој на училиштето 

 
Наставници, родители  
Тим за   
самоевалуација на 
училиштето 

Определување на 
задачи и рокови за 
реализиација  

-планирање на активности по подрачја 
-оформување на план за Самоевалуација на 
училиштето 

-Прирачник за Самоевалуација на 
училиштето (ДПИ) 
- план за Самоевалуација на училиштето 

Тим за Самоевалуација на 
училиштето 
 

Изработка на 
критериуми за 
успешност по 
подрачја  

-определување на критериуми на успешност 
-определување на потребни инструменти за 
анализа на подрачјата  

- критериуми од Прирачник за 
Самоевалуација на училиштето (ДПИ) 
-интерно критериуми на успешност 
-кртериуми за успешност на реализација 
на ПлРУ 

Наставници, ученици, 
родители  
Тим за Самоевалуација на 
училиштето 
 

Изработка на 
инструменти по 
подрачја 

-изработка на инструменти за Самоевалуација 
на училиштето по подрачја за сите училишни 
структури   

-анкети за Ученици, Наставници, Родители 
по подрачја,-планови, -извештаи,         -
педагошка документација, -записници од 
работа на органи и тела,-правилници на 
ОУ, -записници од советувања на 
родители, -професионални портфолија -
професионални досиеа, -ученички досиеа, 
-паноа,  -финансиски планови и извештаи  

Наставници, ученици, 
родители  
Тим за Самоевалуација на 
училиштето 
 
 

Реализација на 
Самоевалуација на 
училиштето по 
подрачја 

-анализа на документи  
-анкета на Ученици, Наставници, Родители 

-анализа на резултати од анкети по 
подрачја 
-заклучоци од анализа на документи по 
подрачја 

Тим за Самоевалуација на 
училиштето 
 

Разгледување на 
Самоевалуација на 
училиштето 

-разгледување, измени и дополнување на 
Самоевалуација на училиштетопо подрачја 

-презентација на Самоевалуација на 
училиштетопред Наставнички совет, 
Совет на родители, Ученичка 
заедница,Училишен одбор ,  

Тим за Самоевалуација на 
училиштето  
Наставнички Совет, Совет на 
Родители,Ученичка 
Заедница,Училишен Одбор 

Усвојување на 
Самоевалуација на 
училиштето 

-усвојување на Самоевалуација на училиштето 
од органи и тела во ОУ 
-примена на Самоевалуација на училиштето во 
пракса  

-усвојување на Самоевалуација на 
училиштето 
-имплементација на приоритети по 
подрачја во Годишната програма , акциски 
програми  
-реализација на приоритети, 
-евалуација на активности  
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ПРИЛОГ 30: ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 
 

Задача Цели Активност Временска 
рамка 

Носител Начин на 
спроведување 
(ресурси) 

Очекувани 
резултати 

Одговорно лице 

Симулациона 
вежба 
-Евакуација при 
катастрофи- 
земјотреси 

Да умеат 
да се 
снајдат 
воситуаци
и кои го 
загрозуваа
т  животот 
и   
безбеднос
та 

Безбедно 
напуштање на 
учениците,наставн
иците и другите 
вработени на 
училиштето 

 

O
кт

о
м

в
р
и
-н

о
е
м

в
р
и

 

2
0
2
0

 

                  

Црвен крст 
Тим на 
црвениот крст 
на 
училиштето 
 

Училишен план за 
евакуација 
-правила на 

однесување при 

евакуација,поддршка 

од соодветни 

институции 

 Совладани 
правилата на 
однесување за 
време на 
природни 
непогоди од 
учениците,наста
вниците и 
останатите 
вработени 

Сите одделенски 
и предметни 
наставници и 
сите вработени 

Презентација за 
подготвеност и 
дејствување при 
катастрофи за 
учениците 

Усвојувањ
е на 
правилата 
на 
однесувањ
е при 
кризни 
ситуации 

- Следење 

презентација 

Дискусија за 

темата 

 

 

Ф
е
в
р
у
а

р
и

- 
м

а
р
т
 

2
0
2
1

 

Тимот на 
црвениот крст 

на 
училиштето 

 

Проектор, 

Компјутер 
презентација 

Совладани 
правилата на 
однесување за 
време на 
природни 
непогоди за 
учениците од 7 
одд. 

Наставникот по 
вештини за 
живеење  

Симулациона 
вежба 
-Евакуација при 
катастрофи, 
пожари 

Примена 
на 
правилата 
на 
однесувањ
е при 
кризни 
ситуации 

Безбедно 
напуштање на 
учениците, 
наставниците и 
другите вработени 
на училиштето  

 

А
п
р

и
л

 

2
0
2
1

 

Црвен крст 
 

Училишен план за 
евакуација 
-правила на 
однесување при 
евакуација,подршка 
од соодветни 
институции 

 Учениците ги 
препознаваат и 
разликуваат 
знаците за јавно 
тревожење 

Сите одделенски 
и предметни 
наставници и 
сите вработени 
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Превентива и 
психо-социјална 
помош при 
елементарни 
непогоди и 
епидемии, 
пандемии 

Да умеат 
да 
побараат 
помош од 
психо-
социјален 
карактер 

Вежби, дискусии, 
соодветни 
работилници 

 

В
о
те

ко
т 

н
а

 ц
е

л
а
та

 

у
ч
е
б

н
а
 г

о
д

и
н
а

 

2
0
2
0

/2
0

2
1

 

Тимот на 
Црвениот 

крст на 
училиштето, 

локална 
самоуправа, 
психолог на 
училиштето 

Соодветни 
работилници, вежби 
дискусии 

Знаат да ги 
превенираат 
проблемите од 
психо-социјален 
карактер, знаат 
кога и од кого да 
побараат помош 
кога им е 
потребна 

Училишниот тим 
на црвениот крст, 
психолог на 
училиштето и 
наставниците по 
физичко 
образование 

 
Поради можноста наставата да се одвива онлајн од почетокот на учебната година активностите не ќе можат да се реализираат 
според предвидената динамика, но со помош на различни електронски платформи: училишната, националната, апликацијата 
ZOOM, училишната веб-страница и др., дел од нив ќе бидат реализирани. 
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ПРИЛОГ 31: РАСПОРЕД НА ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ 
 
ООУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци ОДДЕЛЕНСКИ НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ 

 

ПОНЕДЕЛНИК 

1. Габриела Постоловска 

2. Дијана Илиевска 

1. Марина Димоска 

2. Биљана Арсова 

3. Сашка Крстевски 

 

ВТОРНИК 

1. Весна Величковска - Ангелковска 

2. Јасминка Анѓелевска 

1. Славица Анчевска 

2. Благородна Сотиров 

3. Дарко Костовски 

 

СРЕДА 

1. Емилија Наумовска 

2. Билјана Оливероска - Трајковска 

1.  Маја Медарска 

2. Габриела Јорданов 

3. Маја Цекова 

 

ЧЕТВРТОК 

1. Лидија Јованчевска 

2. Елена Антонова 

1.  Ели Чочова 

2.  Валентина Николовска 

3.  Јасмина Јездиќ 

ПЕТОК 
1. Адријана Сандева 

2. Даниела Наумовска 

1. Елена Блажевска 

2. Благица Србиновска 

3. Огнен Симиќ 

4. Александар Тасевски 

 
ПОУ „Кирил и Методиј“ - Страчинци ОДДЕЛЕНСКИ НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ 

 

ПОНЕДЕЛНИК 
1. Северџан Касами 

1. Илфие Емини 

2. Фатон Ганиу 

 

ВТОРНИК 
1. Анета Кузмановска 

1. Сание Гани 

2. Ваљбон Беџети 

 

СРЕДА 
1. Музафера Шабани 

1. Ќамуран Саќипи 

2. Ибрахим Демири 

 

ЧЕТВРТОК 
1. Неџати Лимановски 

1. Теута Хаскај 

2. Вјоса Елези 

ПЕТОК 1. Имране Кривца 
1.Зејнуре Мемети  

2. Албана Реџепи 
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ПРИЛОГ 32: ПЛАН ЗА ЕСТЕТСКО И ФУНКЦИОНАЛНО УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И ОПКРУЖУВАЊЕТО НА 
УЧИЛИШТЕТО 
 
 

Задача 
 
 

Активности Време на 
реализација 

Реализатор Ресурси и инструменти Очекувани 
резултати 

 

Одговорно 
лице за 

следење 

Уредување 
на холот на 
училиштето - 
Подготовки 
за почеток на 
новата 
учебна 
година и 
приемот на 
првачиња 
 

- естетско и 
функционално 
уредување на 
училиштето 
- поттик и 
позитивна 
атмосфера при 
приемот на 
првачиња 

 

Септември - Тим за естетско 
уредување 
- Одделенски 
наставници од I до 
V 
- Тим за МИО 
активности 
- Тим за ЕКО 
активности 
- Одговорни 
наставници за 
проектите  

- хамери, листови во боја, 
принтер, ножици,  лепило 
и други материјали 
 
 

-  придонес за 
естетското и 
функционалното 
уредување на 
училиштето 
- поттик и позитивна 
атмосфера кај 
првачињата  
 

Стручна служба 
и директор 

Есенско 
уредување на 
училниците и 
училишните 
ходници 

-  Грижа и   
допринос за 
естетското и 
функционалното 
уредување на 
училниците и 
училишните 
ходници 

Октомври - Тим за естетско 
уредување 
- Одделенски 
наставници од I до 
V 
- ученици од 1во 
до 5то одд. 
- ученици од 6то 
до 9то одд. 
-Хаус мајстор 

- хамер, хартија во боја, 
ножици, лепило и други 
материјали 
 
 

- грижа  естетското и 
функционалното 
уредување на 
училниците и 
училишните ходници  
 

Стручна служба 
и директор 

Промовирањ
е на 
училиштето 
-естетско 
уредување на 
училиштето 
по повод 
Отворениот 
ден на 
граѓанското 
образование 

Зајакнување 
на 
демократските 
капацитети во 
училиштето,про
мовирање на 
граѓанските 
вредности,промо
вирање на 
проектите во 
училиштето 

Октомври - Наставник по 
Граѓанско 
образование 
- Тим за естетско 
уредување 
 
- ученици од 6то 
до 9то одд. 
- родители 
- Хаус мајстор 

паноа,хамери,хартија,хар
тија во 
боја,лепило,ножици,флом
астери,темперни 
бои,флаери,постери,зацв
рстувачи  
 
 

Зајакнати 
демократските 
капацитети во 
училиштето,промови
рани граѓанските 
вредности,промовира
ни проектите во 
училиштето 

Стручна служба 
и директор 
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Новогодишно 
уредување на 
училниците и 
училишните 
холови  

- да развиваат 
на  одговорен 
однос кон 
уредувањето и 
одржувањето на 
просторот и 
опкружувањето 
на училиштето 
- поттикнување 
на учениците за 
целосно 
уредување на 
училишниот 
простор 

Декември - Тим за естетско 
уредување 
- Одделенски 
наставници од I до 
V 
- ученици од 1во 
до 5то одд. 
- ученици од 6то 
до 9то одд. 
- Хаус мајстор 

- хамери, хартија во боја, 
светкава хартија, креп 
хартија, ножици, лепак, 
стипопор, маркери во 
боја, боја за стакло, 
темперни бои 
 
 
 

- развиваат   
одговорен однос кон 
уредувањето и 
одржувањето на 
просторот и 
опкружувањето на 
училиштето 
 
 

Стручна служба 
и директор 

Пролетно 
уредување на 
училниците и 
училишниот 
хол 
 

- учениците да 
развиваат 
одговорен однос 
кон уредувањето 
и одржувањето 
на просторот и 
опкружувањето 
на училиштето 
- поттикнување 
на учениците 
целосно 
уредување на 
училишниот 
простор 

Март 2020 - Тим за естетско 
уредување 
- Одделенски 
наставници од I до 
V 
- ученици од 1во 
до 5то одд. 
- ученици од 6то 
до 9то одд. 
- Хаус мајстор 

- хамер, хартија во боја,  
хартија, лепак и други 
материјали 
 
 

- развиват   
одговорен однос кон 
уредувањето и 
одржувањето на 
просторот и 
опкружувањето на 
училиштето 
 

Стручна служба 
и директор 
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ПРИЛОГ 33: ПРАВИЛНИК ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ, НАСТАВНИЦИ И РОДИТЕЛИ (ВО УЧИЛИШТЕТО И 
УЧИЛИШНИОТ ДВОР) 
 
Со овој правилник се утврдуваат основните правила на однесување на вработените, учениците, родителите и други лица. Со почитување на 
правилата се обезбедува успешно одвивање на воспитно - образовната работа; подобрување на работната дисциплина и безбедност во 
училиштето и заштита на училишниот имот. Во прилог се и кодексите на однесување и Куќниот ред. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однесување на 

наставниците 

❖ Однос кон работното место, работата                       член 1 
Наставникот е пристојно облечен и уреден. 

 
член 2 

Навремено доаѓа на работното место. 
 

член 3 
Навремено започнува со наставниот  час. 

 
член 4 

Со своето однесување, начин на комуникација и културен однос во секоја ситуација наставникот е позитивен пример за 
учениците кои ги образува и воспитува. 

 
член 5 

Наставникот со учениците, нивните родители, колегите, вработените во училиштето се однесува коректно, користи културна 
терминологија. 

 
член 6 

Наставникот е одговорен за работната атмосфера, дисциплината и безбедноста на учениците на часот. 
член 7 

Наставниците за време на часовите  не треба да користат мобилен телефон. 
 

член 8 
Постојано стручно се усовршува и сознанијата стекнати на тој начин ги применува во секојдневната воспитно-образовна работа. 

 
член 9 

Наставникот има целосен увид за случувањата во училницата каде реализира наставен час-отсутни ученици, хигиена, состојба 
со инвентар, учебници. 

 
член 10 

Наставниците се должни редовно и активно да се вклучуваат во работата на Стручните органи на училиштето. 
 

член 11 
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За секое отсуство од работа или предвремено заминување, треба да биде известен директорот. 
член 12 

Секој училишен проблем треба да го решаваат навремено, конструктивно, постапно (наставник - ученик, наставник - ученик - 
одделенски раководител, наставник - ученик - родител, наставник - ученик - стручна служба). 

 
член 13 

Одделенскиот раководител е должен да биде во постојана комуникација со родителот, навремено и конкретно да го информира, 
да бара ангажман и соработка  во решавање на проблемите. 

 
член 14 

Педагошката евиденција и документација да ја води уредно, педантно и без корекции. 
 

❖ Однос кон учениците        
член 15 

Не е дозволено наставникот да отстранува ученици  од часот. 
 

член 16 
Наставникот има обврска да го прими на час ученикот кој доцни и истото да го евидентира. 

 
член 17 

Забрането е телесно и психичко малтретирање на ученикот. 
 

член 18 
Рационално изрекува и предлага педагошки мерки за учениците од паралелката. 

 

 

 

 

Однесување на 

учениците 

член 1 
Секој ученик за време на престојот во училиштето треба да се однесува културно и да биде пристојно облечен. 

 
член 2 

За време на часовите, учениците се должни мобилните телефони да ги исклучат. 
 

член 3 
Ученикот е должен да влезе во училницата пред наставникот. 

 
член 4 

Ученикот има обврска редовно да ја посетува наставата и да ги исполнува планираните обврски и задачи што се предвидени со 
наставниот план. 

 
член 5 

Излегувањето односно влегувањето во училиштето и училницата, движењето по ходници се одвива дисциплинирано и во 
најдобар ред. 
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член 6 
Ученикот не може да го напушти часот без дозвола на наставникот кој го води тој час. 

 
член 7 

За секое отсуство од часовите ученикот е должен навреме да го извести одделенскиот раководител (или предметниот наставник, 
стручната служба, директорот). 

 
член 8 

Ученикот е должен да ја почитува личноста на другите ученици, наставници и вработени во училиштето. 
 

член 9 
Ученикот е должен совесно да работи на усвојувањето на знаењата, вештините и вредностите пропишани со училишната 

програма и согласно тоа да не пречи во изведувањето на наставата 
 

член 10 
За време на наставата не смее да се нарушува редот и тишината во училишната зграда и во училишниот двор. 

 
член 11 

Ученикот, односно родителот или старателот, одговара за материјалната штета што ќе ја направи ученикот во училиштето, 
намерно или од крајно невнимание (неодговорно однесување). 

 
член 12 

Ученикот треба да се воздржува од употреба на навредливи зборови, поттикнување и учество во тепачки. 
 

член 13 
Ученикот треба да се грижи за училишниот инвентар во училницата и училишниот двор. 

 
член 14 

Учениците е должни да се грижат  за хигиената во  училиштето и блиската околина. 
 

член 15 
По завршување на училишните активности и обврски ученикот треба мирно да  замине од училиштето и училишниот двор. 

 
член 16 

За учениците кои ги прекршуваат правилата на воспитно-образовната работа се применуваат мерки што се утврдени со Законот 
за основно образование  

 
член 17                             

Учениците се пофалуваат и наградуваат  на начин утврден со Зконот за основно образование(чл. 64) 
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член 18 
Да ги почитуваат и да покажат толеранција кон другарите без разлика на верата и националната припадност. 

 
член 19 

Учениците не смеат да вршат психичко и физичко малтретирање на учениците и вработените во училиштето. 
 

член 20 
Ученикот во училиштето не смее да употребува вулгарни или навредливи зборови или да зборува со многу висок тон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однесување на 

родителите 

член 1 
Родителите на учениците и други надворешни лица  имаат обврска да ги почитуваат правилата и другите општи акти на 

училиштето. 
 

член 2 
Родителите и другите надворешни лица при влегување во Училиштето имаат обврска да се пријават кај дежурното лице. 

 
член 3 

Треба да се однесуваат културно и коректно кон учениците и вработените во училиштето. 
 

член 4 
Родителите треба редовно да се интересираат за учењето и однесувањето на своето дете. 

 
член 5 

Родителите треба да соработуваат со одделенскиот раководител и предметните наставници и  редовно да доаѓаат на 
родителските средби. 

 
член 6 

Родителите треба училишните проблеми да ги решаваат низ директна  и конструктивна комуникација исклучиво со одделенскиот 
раководител, наставниците, стручната служба, директорот. 

 
член 7 

Доаѓањето на родителите во училиштето е регулирано со планот за родителски средби. Во текот на учебната година планирани 
се минимум 4 општи родителски средби, а по потреба и повеќе. Индивидуалните средби на наставниците со родителите ќе се 
одвиваат согласно распоредот за приемни денови на наставниците и по потреба. Групните средби се реализираат по потреба. 

 
член 8 

Надвор од планираното време родителите не треба да престојуваат во училиштето. 
 

член 9 
Родителите се должни навремено да ги најавуваат и оправдуваат отсуствата на своето дете. 
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член 10 
Родителите треба да го почитуваат временскиот распоред на часовите и  да не влегуваат во училница за време на наставата. 

член 11 
Секоја намерно направена штета од страна на ученикот, родителот е должен да ја надомести. 

 
член 12 

Не е дозволено родителите да се расправаат со соучениците на своето дете. 
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КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ 
ВО ООУ ,,КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СТАЈКОВЦИ  

 

• Учениците редовно и навреме  да доаѓаат во училиште; 

• Да не доцнат на часовите; 

• Учениците се должни редовно да носат училиштен прибор, учебници и тетратки; 

• На часовите учениците треба внимателно да слушаат и навреме и целосно да ги извршува училишните обврски; 

• Да бидат дисциплинирани и да придонесат за одржување на работната атмосфера; 

• Во училиштето учениците треба да носат соодветна облека и да бидат уредни. 

• Учениците треба да се однесува пристојно, да бидат совесни, одговорни,  

• со должно почитување кон сите; 

• Да ги почитуваат и да покажат толеранција  кон другарите без разлика на верата и националната припадност; 

• Да помагаат на помалку успешните ученици;  

• Учениците не смеат  самоволно и без вистинска причина да го напушти  часот, без дозвола на предметниот наставник или 
одделенскиот раководител; 

• Ученици, избегнувајте  недолично однесување, не предизвикувајте тепачки и други нереди во училиштето и надвор од него; 

• Да  соработува со наставниците,стручната служба и другите субјекти во училиштето; 

• Учениците не смеат да користат мобилни телефони за врема на часовите; 

• Учениците не треба да носат вредни предмети и повеќе пари во училиште, а доколку им се загубат одговорноста е нивна; 

• На часовите не е дозволено да се џвакаат мастики, како и истите да се лепат на клупите и столчињата; 

• Учениците е должни да се грижат  за хигиената во  училиштето и блиската околина; 

• Да ги негуваат цвеќињата во училниците и ходниците и дрвјата во училишниот двор; 

• Отпоздрави го наставникот кога ќе влезе во училница; 

• За време на часот учениците да не  излегуваат  во тоалет; 

• Престојувај во училишниот двор за време на големиот одмор; 

• Не викај по ходниците, не трчај, придржувај се кон правилата на однесување; 

• Не приговарај на опомените на дежурните наставници и ученици; 

• Учениците се должни да се грижат за училишниот простор и имот-да не го уништува училишниот инвентар, компјутерите и нагледните 
средства изработени од ученици; 

• Да не ги уништуваат головите и мрежите во дворот на училиштето, 

• Да не ги кршат прозорците и друго стакло во училиштето;    

• Не фрлај отпадоци насекаде во училницата и училиштето и ако видиш отпад фрли го во корпа за отпадоци; 

• Да не цртаат по клупите, sидовите и на други места; 

• Штом го слушнеш ѕвончето веднаш влези во училницата; 

• Не ги навредувај и не се однесувај насилно кон помалите и послабите ученици; 

• Учениците не смеат да вршат психичко и физичко малтретирање на учениците и вработените во училиштето; 

• Кога наставникот зборува не го прекинувај; 
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• Обраќај им се со ВИЕ на возрасните; 

• Користи молам, благодарам, повели, извини во секојдневната комуникација; 

• Поздравувај со добро утро, добар ден и до видување; 

• Не користи вулгарни зборови кога комуницираш; 

• Почитувај ги правилата кои сте ги договориле со наставникот; 

• Не носи несоодветни предмети со кои би можеле да повредите други ученици; 

• Искажи го секое незадоволство со одбрани и пристојни зборови; 

• Биди самокритичен па потоа критикувај; 

• Чувај ги своите предмети и не посегнувај по туѓите; 

• Не ги потценувај способностите на своите соученици; 

• Повозрасните ученици да се однесуваат коректно кон помалите; 

• Сослушај го внимателно и почитувај го мислењето на другиот; 

• Почитувај ги различните од тебе; 

• Истакни ги позитивните особини кај себе  со постапки, а не со зборови; 

• Ако не се однесусваат добро со тебе, БИДИ ПРВ кој тоа  ќе го промени и однесувај се ти на вистински начин – ПРИСТОЈНО; 

• Учтивоста е особина која ја краси твојата личност, затоа однесувај се учтиво во секоја прилика; 

• Со своето примерно однесување ќе покажеш почит и кон своите родители; 

• Биди искрен со своите родители, дури и да згрешиш, тие ќе имаат разбирање за твоите постапки; 

• Редовно информирај ги родителите за случувањата во училиштето; 

• Ученикот задолжително треба на родителот да му ги пренесува информациите по барање на наставникот; 

Сите ученици треба да се придржуваат кон одредбите на овој Кодекс на однесување кои се подготвени врз основа на предлози од учениците и 
се усвоени од Училишната заедница во училиштето. За непочитување на одредбите од овој Кодекс следуваат педагошки мерки според 
утврдени критериуми. За направена материјална штета следува паричен надомест и соодветна воспитна мерка.   

   Обврски на Дежурните ученици: 
• Дежурството го изведуваат двајца ученици, на  влезот во ходникот; 

• Дежурниот ученик од горниот ходник за време на големиот одмор дежура пред наставничката канцеларија и не дозволува во неа да 
влегуваат ученици и родители, туку самиот ги повикува наставниците; 

• Останатите дежурни за време на големиот одмор се на своите одредени места; 

• Дежурниот ученик се оддалечува од одредените места само ако добијат задача од наставник, стручната служба или директорот; 

• Дежурниот ученик не смее да собира други ученици на местата за дежурање, ниту пак самите дежурни да се групираат заради 
дружење; 

• Дежурниот ученик мора да отиде на час доколку прави писмена работа, тест или треба да одговара по некој предмет, но претходно да 
се јави кај дежурниот наставник; 

• Доколку насети опасност или поголемо нарушување на дисциплината во ходниците, дежурниот ученик мора веднаш да го информира 
било кој вработен во училиштето што му е најблиску или обезбедувањето; 

• Дежурниот ученик повремено  да се движи низ ходниците и да врши проверка; 
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• Да го следи и евидентира влегувањето и излегувањето на лица кои не се вработени   во училиштето; 

• Да ги евидентира учениците кои постојано се движат низ училиштето за време на   часовите; 

• Да се грижи за редот и дисциплината за врем на часовите и одморите; 

• Дежурниот ученик ги  отклучува и заклучува вратите и не прави отстапки за никого, а во тоа му помага обезбедувањето; 

• Дежурството на учениците започнува во 7.30 часот, а завршува во 13,00 часот
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КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ  
ВО ООУ ,,КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СТАЈКОВЦИ  

 
 
 
 

• Наставникот треба да се грижи за целиот училиштен простор и имот, посебно за кабинетот во кој држи настава; 

• Наставникот треба секогаш да се залага за афирмација на својот предмет; 

• Наставникот треба да го почитува времетраењето на часот; 

• Наставникот да ги евидентира отсутните ученици на почеток на часот и тоа да го прави редовно; 

• Наставикот секогаш и секаде внимава на својот говор, тој треба да е литературен, јасен и достапен; 

• Наставникот треба секогаш да е пример со својот изглед и своето однесување; 

• Наставникот не смее да се изложува во јавноста под дејство на алкохол и дрога; 

• Секој наставник треба професионално да се усовршува преку следење на литература, посета на семинари, курсеви и користење на 
современа технологија; 

• Наставникот е должен да ја почитува личноста на секој ученик; 

• Наставникот е должен професионално да се однесува за време на часот; 

• Наставникот е должен реално да го оценува знаењето на ученикот без оглед на другите негови оценки; 

• Наставникот треба да го пофалува секој напредок на ученикот; 

• Наставникот треба да настојува ученикот навреме и квалитетно да ги извршува своите задачи; 

• Наставникот не смее да го казнува ученикот телесно и да го малтретира психички; 

• Наставникот е должен редовно да им помага на учениците, преку разни форми на активност; 

• Секој наставник треба да настојува  учениците пристојно и дисциплинирано да се однесуваат во училиштето и надвор од него; 

• Наставникот треба редовно и навреме да го повикува и известува родителот за постигнувањата, однесувањето и проблемите на 
неговото дете; 

• Наставникот треба да го упатува родителот на помош од компетентни лица, во ситуации кога за тоа има потреба; 

• Наставникот треба да го почитува секој свој колега, да соработува, разменува мислења и искуства врзани за работата; 

• Наставникот треба да се ангажира во работата на стручниот актив на кој припаѓа; 

• Наставникот треба редовно да присуствува во работата на одделенскиот и наставничкиот совет во училиштето; 

• Наставникот е должен да ги почитува одлуките од одделенскиот и наставничкиот совет; 

• Наставникот треба да е креатор на пријатна работна атмосфера и позитивна емоционална клима во   својата училница; 

• Наставникот треба да гради односи на меѓусебно разбирање, соработка, почитување со учениците и другите вработени; 
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КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА ДРУГИТЕ ВРАБОТЕНИ  
ВО ООУ ,,КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СТАЈКОВЦИ  

 

• Останатите вработени во училиштето треба да ги извршуваат работните задачи што се во нивниот делокруг, а се во согласност со 
Законот за ОО; 

• Да го почитуваат куќниот ред во училиштето; 

• Техничкиот персонал редовно и навреме да ги чистат училниците, ходниците и другите простории за општествена и педагошка дејност; 

• Техничкиот персонал да соработува со наставниците , стручните соработници и директорот и да се однесуваат во склад со потребите 
на наставата; 

• Стручните соработници и директорот го почитуваат кодексот за наставниците; 

• Вработениот треба да доаѓа навреме на работното место; 

• Вработениот треба совесно и самостојно да ја извршува својата работа; 

• При работата Вработениот не треба да дискриминира друг вработен или ученик по вера, раса, возраст, пол или економски статус ниту 
пак да влегува во било каков вид на комфликт; 

• Вработениот треба да го почитува секој ученик и вработен; 

• Вработениот треба да остварува коректна комуникација со останатите вработени без вербални напади или навреди; 

• Вработениот го почитува времетраењето на паузата и не ја користи надвор од предвидениот временски рок; 

• Вработениот треба да се воздржува од непотребно влегување на часовите освен во сличаи кога тоа го налага работната обврска 
предвидена за тој ден; 

• Вработениот треба да остварува коректна комуникација и треба да биде на располагање на родителите и учениците во текот на целото 
работно време или во термините за прием одредени од самиот вработен; 

• Вработениот со својот лик, однесување, говор и култура треба да биде пример за учениците и вработените во училиштето; 

КОДЕКС ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТE  
ВО ООУ ,,КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ СТАЈКОВЦИ  

 

• Почитувај го куќниот ред на училиштето; 

• Редовно информирајте се за постигнатиот успех и поведение на вашето дете; 

• Редовно исполнувајте ги обврските што ги имате кон училиштето (матерјиални обврски,оправдување на отсуства од часовите на 
учениците,консултации со наставниците и сл); 

• Задолжително присуствувајте на родителските средби во училиштето; 

• Имајте на ум дека Вашите постапки се пример за однесување на Вашето дете; 

• Училиштето е воспитно-образовна  институција во која се влегува со пристојна облека; 

Кодексот на задолжителните, морални и професионални норми ги одредува правилата на нашето училиште 
што се однесуваат на наставниците, учениците, стручните служби, персоналот и родителите.



OОУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје 
 Учебна 2020 / 2021 година 

 

236  

 

 

КУЌЕН РЕД 

 

• Наставничката канцеларија ја  користат само наставниците, а не и родители и ученици; 

• Одговорни за училишниот инвентар се дежурните ученици, одделенските заедници и одделенските и предметните наставници; 

• Одговорни за фискултурната сала, соблекувалните и просторот пред салата се дежурните ученици и наставниците по физичко и 
здравствено образование; 

• Движи се во ходниците без трчање, скокање и туркање; 

• Пред училниците да не се седи на подот, тоа дава лоша слика; 

• Учениците треба своите лични работи да ги оставаат во училница или да ги носат со себе и тиа се одговорни за истите; 

• Секоја намерно направена штета се наплатува; 

• Строго е забрането шкртање по ѕидовите, во било кој дел на училиштето; 

• Никој од субјектите во училиштето несмее да го уништува имотот во училиштето, да внесува лица од надвор без причина и да 
внесува супстанции (дрога, алкохол, запаливи средства и други предмети) со кои би го загрозил здравјето и безбедноста на 
учениците и вработените; 

• Забрането е пушење во училиштето и училишниот двор; 

• Дежурните наставници редовно го извршуваат дежурството во ходниците, според распоредот даден од стручната служба и 
директорот; 

• За време на часовите во ходниците дежураат двајца ученици, на местата определени за тоа; 

• За замена на часови, наставникот треба навреме да го извести директорот; 

• Секој вработен е должен за  своето отсуство да го извести директорот; 

• Промена на дневниот распоред на часови поради отсуство на наставник, прави стручната служба; 

• Претседателот на паралелката е должен да се информира кај стручната служба за замена на часот; 

• Родителите ќе се примаат само во одредени термини кај одделенските и предметните наставници, а кај стручната служба според 
условите и потребите; 

• Не е дозволено наставниците да излегуваат од час и да разговараат со родителите; 

• Наставниците треба да ги известат учениците за термините за одржување на додатна и дополнителна настава и за слободни 
ученички активности; 

• Вработените, уцениците и родителите треба во училиштето да доаѓаат пристојно облечени; 

 
Сите субјекти наведени во претходната точка мора да го почитуваат куќниот ред во училиштето
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ПРИЛОГ 34: ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН И КАРИЕРЕН РАЗВОЈ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ КАДАР 

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице за 

следење 
I-А.3 Ги следи новите 
сознанија од 
наставниот предмет 
I-А.1 Ја познава 
предметната 
материја и 
поврзаноста со 
другите предмети 
 

Следење на онлајн 
обуки за нови 
наставни програми 
 
Споделување на 
новините на ниво на 
Актив 

Јули-Август БРО 

Наставници по 

странски 

јазици 

 

Компјутер 
Zoom 
Презентации 
Наставна 
програма 
Дискусија 

Изработени нови 
наставни планови 
 
Прави корелација со 
други наставни 
предмети 

Педагог 
 
Одговорен на 
Актив 

I-А.11 Ги разбира 
современите 
образовни тенденции 
III-А.2 Ги знае 
потенцијалите и 
можностите на 
различни средства за 
учење (ИКТ) 

Следење 
надворешна обука 
Онлајн обука за 
Google classroom и 
Edmodo 
Запознавање со ИКТ 
алатки 
 

Август Надворешен 

(МОН, БРО, 

др.) 

Биљана 

Арсова Елена 

Блажевска  

Благородна 

Сотиров  

сите активи 

Компјутер 
Zoom 
Презентација 
 
 

Наставниците се 
способени за 
користење на онлајн 
едукативни 
платформи 
Изготвува материјали 
и користи разновидни 
извори за учење за 
поттикнување на 
мотивација кај 
учениците 

Стручна служба 

II-Б.18 Планира и 
реализира 
дополнителни 
активности (посети, 
соработка, проекти) 

Извештај за 
апликации за проекти 
КА1 и КА2  
Креирање тимови, 
реализација на 
планирани 
активности и 
споделување на 
резултати 

Август 2020-Јуни 

2021 

Еразмус тим Состаноци  
Дискусија 
 

Споделени примери 
на добра пракса, 
интернационална 
соработка, Европска 
димензија, учење 
преку проекти, јазични 
икт и други вештини 

Директор 
Еразмус тим 

VI-А.5 Ги дополнува и 
надградува знаењата 
и вештините со 
континуирана 
едукација 

Соработка на ниво на 
активи, Дисеминација 
од посетени обуки, 
Отворени и нагледни 
часови, 
Посета на часови 
 

Август 2020-Јуни 

2021 

Сите 

вработени 

Состаноци  
Дискусија 
Хоризонтално 
учење 
 

Ја унапредува својата 
работа користејќи 
стекнати знаења 
(формално, 
неформално, 
информално 
усовршување) 

Педагог, 
Директор, 
Одговорни на 
Активи 
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ПРИЛОГ 35: ПРОГРАМА ЗА СОРАБОТКА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ СО РОДИТЕЛИТЕ / СТАРАТЕЛИТЕ 

 

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно лице за 
следење 

Вклученост на 
родителите / 
старателите во 
работата на 
училиштето 

Информирање / 
запознавање на 
родителите со: 
Правата и 
обврските на 
учениците, 
родителите и 
наставниците што 
произлегуваат од 
законските 
одредби 
на основното 
образование и 
воспитание, 
Наставен план и 
програма, 
распоред, 
Годишната 
програма на 
училиштето, 
Куќниот ред на 
училиштето. 

Септември Одделенски / 
класни 
раководители 

Годишна 
програма на 
училиштето; 
 
Кодекс на 
однесување за 
ученици, 
родители и 
наставници; 
 
Куќен ред на 
училиштето; 
 
Наставен план и 
програма од 
БРО 

Одржување на 
нишката на 
„триаголник” во 
воспитно 
образовниот 
процес на 
учениците – 
ученик – 
наставник - 
родител. 

Директор 

Вклученост на 
родителите / 
старателите во 
животот и работата 
на училиштето 

Вклучување на 
родителите во: 
Реализација на 
одделни сегменти 
од воспитно 
образовниот 
процес, 
Разрешување на 
негативни појави во 
училиштето. 

Континуирано 

 

Стручни 
соработници и 
сите наставнци 

Записници Одржување на 
нишката на 
„триаголник” во 
воспитно 
образовниот 
процес на 
учениците – 
ученик – 
наставник - 
родител. 

Директор 
Стручни 
соарботници 

Вклученост на 
родителите / 
старателите во 

Анализа на 
работата на 
училиштето во 

Континуирано 

 

Стручни 
соработници и 
сите наставнци 

Записници 
Евидентни 
листи 

Одржување на 
нишката на 
„триаголник” во 

Директор 
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работата на 
училиштето 

текот на целата 
учебна година, 
Анализа на успехот 
и поведението на 
учениците 

 

Квартално 

 

Полугодишен и 
Годишен 
извештај за 
работа на 
училиштето 
 

воспитно 
образовниот 
процес на 
учениците – 
ученик – 
наставник - 
родител. 

Вклученост на 
родителите / 
старателите во 
процесот на учење 

Вклучување на 
родителите во 
воспитно 
образовен 
карактер: 
Одделенска и 
предметна настава 
(нагледни 
активности во 
рамките на 
различни наставни 
предмети), 
Планирање и 
давање поддршка 
на наставниците за 
работа со ученици 
со попреченост, 
надарени и 
талентирани 
ученици, 
Планирање и 
давање поддршка 
за професионална 
ориентација на 
учениците 

Континуирано 

 

Стручни 
соработници и 
сите наставници 

Записници 
Дневник 

Одржување на 
нишката на 
„триаголник” во 
воспитно 
образовниот 
процес на 
учениците – 
ученик – 
наставник - 
родител. 

Инклузивен тим 
Тим за промоција на 
училиштето 
Тим за 
професионална 
ориентација на 
учениците 

Вклученост на 
родителите / 
старателите во 
воннаставни 
активности 

Вклучување на 
родителите во 
воннаставни 
активности од 
воспитно 
образовен карактер  
 
Зачувување 

Континуирано 

 

Стручни 
соработници и 
сите наставнци 

Дневник Одржување на 
нишката на 
„триаголник” во 
воспитно 
образовниот 
процес на 
учениците – 
ученик – 

Тим за училишна 
интеграција 
Тим за МИО 
Тим з апромоција на 
училиштето 
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традиционални 
вредности 
Во културно - 
уметнички, 
спортски и 
хуманитарен 
карактер 

наставник - 
родител. 

Едукација на 
родителите / 
старателите 

Посета на 
советодавни, 
консултативни 
работилници / 
советувања 

Континуирано Психолог Записници Одржување на 
нишката на 
„триаголник” во 
воспитно 
образовниот 
процес на 
учениците – 
ученик – 
наставник - 
родител 

Директор 

Едукација на 
родителите / 
старателите 

Групни и 
индивидуални 
родителски средби 

Континуирано 

 

Сите 
наставници 

Записници Одржување на 
нишката на 
„триаголник” во 
воспитно 
образовниот 
процес на 
учениците – 
ученик – 
наставник - 
родител 

Директор 

Едукација на 
родителите / 
старателите 

Еко работилници Континуирано 

 

Наставник по 
биологија, 
хемија и 
природни науки 
Одделенски 
наставници 

Изработки Развивање 
еколошка свест 

ЕКО тим 

Едукација на 
родителите / 
старателите 

Проекти Континуирано 

 

Координатори 
на проектите 

Изработки 
Патувања 

Поддршка и 
промоција на 
училиштето 

Тим за промоција на 
училиштето 

Едукација на 
родителите / 
старателите 

МИО работилници Континуирано Сите 
наставници 

Изработки Унапредување на 
соживот 

Тим за МИО 
Тим за училишна 
интеграција 
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ПРИЛОГ 36: ПРОГРАМА ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА СРЕДИНА И ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА 

 

Планирана  

програмска активност 

Време на 

реализација 
Реализатор Ресурси Очекувани исходи и ефекти 

Средба нa литературни и 
ликовни дружини Континуирано 

Членовите на 
секциите 
и наставникот 

Лични творби по 
избор и според 
барањата 

Соработка, дружење 

Соработка и средби на У.З. и 
детските организации од 
одделенска настава 

Се определува според 
потребите 

Членови на У.З и 
детските 
организации и наставн 

Изготвени 
програми  

Подобрување на работата во 
училиштата 

Соработка на стручен план меѓу 
училиштата  

Ноември-март 
Наставници, директор Стручна 

литература 
Подобрување на работата во 
училиштата 

Учество на разни 
спортски манифестации 

Се определува според 
потребите 

Членовите на тимови 
и наставникот  

По избор  Соработка, дружење 

Музички средби и хепенинзи, 
смотри, фестивали 

Се определува според 
потребите 

Членовите на 
секциите 
и наставникот 

По избор  Соработка, дружење 

Посета на театарски претстави 
и кино проекции 

Континуирано 
Ученици, наставници, 
Директор, стручни 
соработници 

По избор 
Стекнување навики за културно 
однесување и развивање љубов кон 
театарот и филмската уметност 

Посета на Археолошки музеј Според потребите Ученици, наставници По избор 

Запознавање со особеностите на 
различните стилови на античката 
уметност во мозаикот, архитектурата, 
вајарството, вазното и фреско-
сликарството 

Посета на Природно-научен 
музеј, ЗОО, Планетариум, 
Ботаничка градина 

Според потребите Ученици, наставници По избор 
Да стекне знаења за музеј и правилно 
културно однесување во музеј 

Учество на разни натпревари, 
квизови 

Според потребите Ученици, наставници По потреба Промовирање на знаењата 

Презентирање на постигањата 
на училиштето  

Јуни Директор и стручни 
соработници 

Документи и 
извештаи 

Афирмирање на училиштето 

Соработка со средни училишта 
и нивна промоција  
 

Mај 

Ученици, наставници, 
директор 
 

Mатеријал по 
избор на 
учениците 

Подобро информирање на 
ученицитекое ќе им помогне во одлуката 
за продолжување на нивното 
образование 

Училиштето и локалната 
средина  

По потреба 
Училиштето и 
локалната средина 

Год. програми на 
наставници 

Јакнење на соработката 

По потреба манифестации Континуирано Општината Програми на Негување и издигнување на 
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организирани од општината  општината културното ниво 

Посета на излетнички места 
(Сарај, Дељардовци) 

Септември / Април 

Ученици, наставници, 
Директор, стручни 
соработници 
 

Годишна програма 
програми 

Запознавање на учениците со 
природните убавини, развој на свеста за 
зачувување на природата 

Посета на фабрики, феријали, 
автобуска и железничка станица 

По потреба Ученици, наставници 
Програми и 
проекти 

Запознавање на учениците со 
соодветната институција 

Поликлиника „Ченто“ По потреба Ученици По потреба Здравствена заштита на учениците 

Прибирање информации за 
активностите на месните 
заедници и здруженија 

Октомври 
Директор и комисии Документи и 

програми 
Зголемување на интересот  за 
соработка 

Учество во прославата на Денот 
на Општина Гази Баба   

Ноември 
Наставници и 
ученици 

Подготвени изв 
едби соученици 

Афирмирање на општината 

Перманентна соработка со 
установи и претпријатија  

Континуирано Директор и 
претседател на 
училишен одбор 

Програми и 
проекти 

Подобрување на условите во 
Училиштето 

Едукација на учениците за 
функционирање на општината 

Во текот на 
годината 
 

Ученици и лица од 
општината 

Програми, проекти 
и 
портфолија 

Продлабочување на знаењата 

Средба со Градоначалникот и 
претседателот на советот на 
општината Г.Б. 

Maj Директор и 
претседател на 
советот 

Законски прописи  
 

Унапредување на демократската свест 

 

*Доколку наставата се одвива онлајн, планираните активности ќе се реализираат со користење на: zoom, messenger, youtube, вибер, 

powerpoint презентации. 
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ПРИЛОГ 37: ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

 
 Составен дел на училишната програма заземаат содржините поврзани со здравјето на учениците. Цел на програма за унапредување на 

здравјето е формирање на психички,социјално и физички здрава личност, способна да се грижи за своето здравје и здравјето на другите во 

околината. Грижата за здравјето на учениците во училиштето е обврска на сите вработени и се води грижа  на три нивоа:           

        - физичко здравје кое опфаќа лична хигиена, храна и исхрана, заразни  болести, сексуално преносливи болести, безбедност и прва помош, 

физичка активност;  

       - ментално здравје го опфаќа самопочитувањето, почитувањето на различностите, толеранцијата и развојот на самодовербата; 

        - социјалното здравје ја опфаќа грижата за здрава животна средина, одговорност и комуникација.  

 Активностите посветени на грижата за здравјето на учениците ќе се реализираат во текот на учебната година во наставата.Предавања 

и разговори на часот и со надворешни стручни лица во врска со превентивата од болестите на зависност и други содржини со кои се изградува 

свеста кај учениците за здрав начин на живеење. 

• Хигиена во училиштето         

Хигиената во училиштето се одржува редовно и континуирано со чистење и дезинфицирање на сите простории во училиштето како и на 

целокупниот инвентар и наставни нагледни средства, при тоа се користат еколошки средства за чистење и дезинфекција. За одржување 

хигиената во училиштето се грижи техничкиот пресонал. Училиштето преку редовни училишни еко акции, предавања, работилници и слично ја 

поттикнува свеста кај учениците за одржување на хигиената, акции за чистење на училишниот двор, садење цвеќиња, собирање пластични 

шишиња. Дератизација, дезинсекција и дезинфекција се врши еднаш во годината од надлежни институции како и секојдневно дезинфицирање 

на просториите во училиштето при редовното чистење. 

• Систематски прегледи и вакцинирање  

Училиштето соработува со здравствени установи заради спроведување на здравствена заштита на учениците, посебно во вршењето на 

лекарски прегледи на децата кои се запишуваат во прво одделение, спроведувањето на редовните систематски лекарски прегледи и 

вакцинации согласно закон. Училиштето задолжително го информира родителот односно старателот на ученикот за спроведувањето на 

редовните систематски лекарски прегледи и вакцинациите. Програмата на училиштето за грижа на здравјето на учениците опфаќа реализација 

на програма за вакцинација на учениците, систематски прегледи, стоматолошки прегледи на забите, предавања, работилници за унапредување 

на здравјето, грижа за личната хигиена и хигиената на училиштето. Оваа програма за грижа за здравјето на учениците ја реализираат сите 

вработени во училиштето, наставници, стручна служба, ученици, родители, Поликлиника Ченто - оддел за училишна возраст, Заводот за 

здравствена заштита и пошироката заедница.  

За девојчињата од VI одделение се одржува предавање на тема ,,Едукативна програма за промените во пубертетот кај девојчињата. Сите 

добиени резултати, информации, состојби, укажувања се заведуваат во здравствениот картон и се води грижа за тајност и заштита на 

податоците. Училиштето се грижи за сексуалното и репродуктивното здравје на учениците преку обезбедување информации базирани на 

научни сознанија, човекови права, родова еднаквост и промовирање на почитување на различностите.ПРИЛОГ:31)  

• Едукација за здрава исхрана 

Училиштето во текот на цела учебна година континуирано реализира едукативни предавања за здрава храна како преку редовните наставни 

содржини така и преку соработка со стручни лица од таа област во вид на предавања, трибини и работилници. Училиштето секоја година во 
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рамките на Програмата „Еко- училиште“ реализира активности од кампањата „Здрава храна“. Учество земаат учениците, родителите, 

наставниците со изработка на штанд на здрава храна во училишниот хол. Кампањата е медиумски покриена и има за цел едукација на 

учениците за здравата исхрана, подигање на свеста, подигање на училишниот активизам, промоција и вклучување на родителитеи локалната 

заедница. 

 

• Препораки за КОВИД 19 од Светската Здравствена Организација(СЗО) 

 

✓ Како се пренесува КОВИД 19 и како да се заштитиме? 

 

- КОВИД 19 е заразна болест предизвикана од нов коранавирус,кој за првпат е регистриран кај луѓето. 

- се пренесува преку човечки контакт, главно преку ситни капки кои завршуваат во воздухот кога заразениот човек зборува, кашла или кива. 

- овие капки може да завршат во устата или носот кај луѓето кои се во близина. 

- капките се тешки и не можат да поминат големо растојание во воздух –приближно околу еден метар и за кратко време завршуваат на било 

која површина. 

- се пренесува главно преку блиски контакти меѓу луѓето. 

- се уште не е познато колку време вирусот може да преживее на тие површини. 

- потребно е редовно да се чистат површините, особено оние во близина на луѓе кои се веќе заразени со КОВИД 19. 

- со рацете се допираат многу површини, кои можеби се контаминирани со вирусот. 

- поради тоа, треба да се воздржите од допирање на очите, носот или устат, бидејќи со контаминирани раце од површините може да си го 

пренесете вирусот себеси. 

- кога кашлате или кивате, покрите го носот или устата со внатрешната страна на лактот или употребувајте шамивче за една употреба. 

- после употребата шамивчето веднаш фрлете го во затворена корпа за отпадоци. 

- најефикасен начин да се спречи ширењето на новиот корона вирус е често чистење на рацете со алкохолно средство за дезинфекција, 

или миење на раце со сапун и вода. 

- со оваа постапка ќе го отстраните вирусот доколку е на вашите раце. 

- грижете се за вашето здравје и спречете го ширењето на КОВИД-19. 

Видео линк: 

https://www.youtube.com/watch?v=tD6Bzfz46-A&feature=emb_rel_end 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tD6Bzfz46-A&feature=emb_rel_end


OОУ „Кирил и Методиј“ - Стајковци, Скопје 
 Учебна 2020 / 2021 година 

 

245  

 

Програма за грижа за здравјето на учениците 

Планирана  
програмска активност 

Време на 
реализација 

Реализатор За кого се 
реализира 

Очекувани ефекти 

Систематски преглед и ревакцина 
MRP 

Прво полугодие Претставници од здравствена установа Прво 
одделение 

Мерки за заштита и превенција и 
навремено откривање на 

евентуални болести и аномалии 

Систематски преглед Прво полугодие Претставници од здравствена установа Трето 
одделение 

Мерки за заштита и превенција  и 
навремено откривање на 

евентуални болести и аномалии 

Ревакцина DT и POLIO Прво полугодие Претставници од здравствена установа Второ 
одделение 

Заштита и превенција 

Ревакцина Tetanus иPoliomielitis Прво полугодие Претставници од здравствена установа Осмо 
одделение 

Заштита и превенција 

Вакцина HPV за девојчиња прва доза Прво полугодие Претставници од здравствена установа Седмо 
одделение 

Заштита и превенција 

Залевање на трајни заби  Септември/октомв
ри 

Претставници од здравствена установа ученици Заштита и превенција на заби 

Залевање и резалевање на трајни 
заби 

Октомври/ноември Во амбуланта со претставн- ици од 
здравствена установа 

ученици Заштита и превенција на заби 

Залевање на трајни заби како и 
проверка на залевањето 

Ноември/декемвр
и 

Во амбуланта со претставници од 
здравствена установа 

ученици Заштита и превенција 
на заби 

Залевање на трајни заби и проверка 
на залевањето 

Февруари/март Во амбуланта со претставници од 
здравствена установа 

ученици Заштита и превенција на заби 

Залевање на трајни заби како и 
проверка на залевањето 

Март/април Во амбуланта со претставници од 
здравствени установи 

ученици Заштита и превенција на заби 

Залевање и резалевање на прв траен 
молар 

Април/мај Во амбуланта со претставници од 
здравствена установа 

ученици Заштита и превенција на заби 

Систематски преглед, залевање на 
први трајни молари и издавање на 
медицински белешки за упис во прво 
одд. 

Мај Во амбуланата ученици Заштита и превенција 

Едукација на школски деца преку 
работилници,, Градба и функција на 
орална празнина 

Октомври Во училиште Деца од 6 до 9 
год. 

Едукација на ученици и мерки за 
заштита и превенција 

Работилница ,,Правилна исхрана и 
контрола во внес на шеќери“ 

ноември Во училиште Деца од 6 до 9 
години 

Едукација и мерки за заштита и 
превенција 

Работилница „Правилна орална 
хигиена“ 

Февруари Во училиште Деца од 6 до 9 
години 

Едукација на учениците за правилн 
орална хигиена 
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Работилница „Редовна посета на 
стоматолог и употрба на флуориди во 
превентивни цели“ 

март Во училиште Деца од 6 до 9 
години 

Мерки за заштита и превенција 

Осигурување на учениците Септември Училиште 1- 9 одделени Надомест при евентуални повреди 

Исхрана во училиште 
- правилна исхрана 
-болести на исхраната 
-здрави навики во исхраната 
- квалитет на достапна храна 

Септември Училиште 1-9 одделение Квалитетна и здрава храна за 
учениците во училиштето 

 
Вакцини 

Во текот на  
учебната година 

Претставник од здравствена установа 1-9 одделение Заштита и превенција 

 
Систематски прегледи 
 

Во текот на  
учебна година 

Претставник од здравствена установа 1-3-5-7 
одделение 

Мерки за заштита и превенција и 
навремено откривање на 

евентуални болести и аномалии 

-предвавања за: Заштита на забите, 
Заразни и преносливи болести, грип, 
хепатит и ТБЦ 

Во текот на 
целата учебна 

година 

Претставник од здравствена установа Предметна 
настава 

Заштита и превенција 

Предавање на тема: 
Заразни болести и заштита од истите 

 
Октомври 

 
Стручно лице 

1-9 одделение Како да се заштитиме од заразни 
болести 

Одржување на личната хигиена на 
ученици; 
хигиената во домот и училиштето 

Во текот на целата 
учебна година 

Наставници од одделенска и 
предметна  настaва 

1 – 9 
одделение 

Подобрување на личната хигиена, 
хигиената во домот и училиштето 

Предавање на тема- Грип и превенција 
од грипот- 

Декември Одд. наставници 
Стручно лице 

1 – 9 
одделение 

Мерки за заштита и превенција од 
грип 

Стоматолошки прегледи  Залевање на 
заби 

Март 
 

Амбуланта 1  одделение Заштита и превенција  на забите 

Превенција од насилство  
Април 

Претставници од полициска станица 6-9 
одделение 

Заштита и превенција  од насилство 

Одбележување на 7 април- Светскиот 
ден на здравјето 

Април Наставници од одделенска и 
предметна наст 

1 – 9 
одделение 

Негување и чување на здравјето на 
учениците 

Грижа за учениците со здравствени 
проблеми- хронично болни 

Континуирано 
 

Наставници и педагог 1 – 9 
одделение 

Да им се помогне на учениците со 
здравствени проблеми 

Организирано   летување Јуни Одговорни наставници 6-9 одделение Меѓусебно дружење и рекреација 

Предавање на тема КОВИД 19 Во текот на 
учебната година 

Наставници од одделенска и 
предметна настава 

1 – 9 
одделение 

-превенција и заштита од вирусот. 
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Програма за работа на Подмладокот на Црвениот Крст 

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице за 

следење 

Да се запознае 
со Програмата 
за работа на 
Црвениот крст 

Конституирање и 
избор на 
раководство на 
Подмладокот на 
Црвениот крст  

септември Одговорен наставник, 
ученици 

Компјутер 
Интерактивна 
табла 
Хартија 
Пенкало 

Знае за 
Програмата 
за работа на 
Црвениот 
крст 

Маја Цекова 

Да се собере 
годишна 
членарина 

Собирање на 
годишна 
членарина 

септември Одговорен наставник, 
ученици 

Хартија 
Пенкало 

Собрана 
годишна 
членарина 

Маја Цекова 

Да се развие 
хуман однос 

Недела на 
промоција на 
хумани вредности 

21-27.09.2020 Одговорен наставник, 
ученици 

Компјутер 
Интерактивна 
табла 
 

Развиен 
хуман однос 

Маја Цекова 

Да се 
запознаат со 
работата на 
Црвениот крст 

Прием на 
првачиња во 
подмладокот на 
Црвениот Крст 

октомври Наставници, ученици Хартија 
Пенкало 

Знае за 
работата на 
Црвениот 
крст 

Маја Цекова 

Да се 
обезбедат 
финансиски 
средства и 
храна за помош 
на лицата кои 
се наоѓаат во 
тешка 
материјална 
положба 

Спроведување на 
хумана солидарна 
собирна акција по 
повод „Денот на 
гладта” 

16.10.2020 Наставници, ученици, 
Ученичка заедница, 
родители 

Хартија 
Пенкало 

Обезбедени 
финансиски 
средства и 
храна за 
помош на 
лицата кои се 
наоѓаат во 
тешка 
материјална 
положба 

Маја Цекова 

Да ги знае 
болестите на 
зависност 

Месец на борба 
против болести на 
зависност 

ноември Наставници, педагог, 
стручни лица 

Компјутер 
Интерактивна 
табла 

Знае за 
болести на 
зависност 

Маја Цекова 

Одбележување на сите светски денови 
поврзани со здравјето 

Во текот на 
учебната година 

Наставници од одделенска и 
предметна настава и стручна служба 

1 – 9 
одделение 

Превенција, заштита, прифаќање, 
емпатија и разбивање предрасуди 
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Да ги знае 
сексуално 
преносливите 
болести и 
превенција од 
ХИВ/СИДА 

Превенција од 
ХИВ/СИДА и 
сексуално 
преносливи 
болести 

декември Црвен Крст- Гази Баба Компјутер 
Интерактивна 
табла 

Знае за 
сексуално 
преносливи 
болести и 
превенција од 
ХИВ/СИДА 

Маја Цекова 

Да се стекнат 
со вештини од 
областа на 
Прва помош 

Подготовки за 
натпревар по Прва 
помош-формирање 
на екипа 

декември Одговорен наставник, 
ученици 

 

Кутија за прва 
помош 
Хартија 

Стекнати 
вештини од 
областа на 
Прва помош 

Маја Цекова 

Запознавање 
со дејности на 
Црвен Крст, 
негова историја 
и начин на 
дејствување, 
информации за 
работа на 
терен 

ЦКА-ПХВ 
Работилници 

февруари Црвен Крст- Гази Баба  Компјутер 
Интерактивна 
табла 

Пронаоѓање 
таргет групи 
со кои ќе 
работат 

Маја Цекова 

Промоција и 
унапредување 
на здравјето 

Одбележување на 
Светски ден на 
здравјето 

07.04.2021 Ученици, одд. 
раководители, педагог, 
родители, стручни лица  

Компјутер 
Интерактивна 
табла 

Знае за здрав 
начин на 
живот 

Маја Цекова 

Да се подигне 
свеста за 
хуманите 
вредности 

Одбележување на 
Светскит ден на 
Црвениот крст 

08.05.2021 Одговорен наставник, 
ученици 
 

Компјутер 
Интерактивна 
табла 

Изградена 
свест за 
хумани 
вредности 

Маја Цекова 

Да ги знае 
заштитните 
превентивни 
мерки за 
спасување на 
живот, 
подготвеност и 
одговор при 
состојби кои 
бараат итност, 
а се поврзани 
со здравјето 

Учество на 
Општински 
натпревар по Прва 
помош 

мај Црвен Крст- Гази Баба , 
ученици 

Обезбедени 
материјали за 
Прва помош 

Знае за 
заштитните 
превентивни 
мерки за 
спасување на 
живот, 
подготвеност 
и одговор при 
состојби кои 
бараат 
итност, а се 
поврзани со 
здравјето 

Маја Цекова 
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ПРИЛОГ 38. ПРОГРАМА ЗА ЈАВНА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ НА УЧИЛИШТЕТО 

Локална заедница - Комуникацијата во зависност од потребите се остварува по устен, писмен или електронски пат. Со цел што 

поголема промоција на училиштето во јавноста, во текот на учебната година се предвидува да бидат остварени состаноци, разни средби, 

дебати, трибини, посети на институции и бизнис-компании во локалното опкружување, собири и здружувања по одредени случувања во 

училиштето. Училиштето е во  соработка со општината при реализација на разновидни активности: примена на еколошката програма, реализација на разни 

собири и здружувања по одредени случувања во училиштето, прием на првачиња во Детската организација, отворени еко-денови, промоција на активностите 

од проектот МИО, соработката со Пакомак, соработка со Поликлиника Ченто и др. 

Институции од областа на културата - Учениците континуирано учествуваат на литературни и ликовни конкурси, посетуваат изложби, 

културно-историски споменици, музеи, театри, библиотеки, ликовни колонии, кино–сали и сл. Во училиштето се организираат приредби, 

учениците ќе учествуваат на разни манифестации, еко-промоции и сл. 

Институции од областа на образованието  

- Соработка со МОН при доставување на годишната програма на училиштето, годишен извештај за работата на училиштето и тековна 

соработка при воведување и реализација на сите промени, укажувања  и новини кои произлегуваат од министерството. 

- Соработка со БРО во согласност со потребата за унапредување на наставата, наставните програми, посета на обуки и семинари на 

наставниот кадар и др.               

- Соработка со Општинскиот инспектор и активот на директори на ниво на општина за низа консултации, размена на искуства, тековни 

прашања и разни прослави 

- Соработка со основните училишта се одвива во насока на активности кои ги третираат наставните и воннаставните активности, како што се 

спортските натпревари и натпревари во разни други подрачја, литератутни читања, размена на искуства помеѓу наставниците.  

- Соработка со основните и средните училишта ќе се одвива во насока на активности за промоции на средните училишта и професионална 

ориентација на учениците и др. 

 Невладини организации - Училиштето оствари соработка  со невладини организации, меѓу кои: 

- Советодавен центар за деца и родители; 

- Проект за основно образование - USAID; Меѓуетничка интеграција во образованието 

- ОХО-проект од програмата „Немаме резервна планета “ 

- СОС „Детско село“ - Скопје 

Здравствени организации - Заради грижа за здравјето и безбедноста на учениците вработените и реализиција на програмата „Грижа 

за здравјето на учениците“, училиштето остварува соработка со: Здравствениот дом „Ченто“,  здравствени установи во близината, Центарот за 

социјални грижи, осигурителни компании и др. 

Медиуми (со цел промоција на училиштето) - промоција на училиштето се врши преку соработка со најразлични медиуми и медиумски 

куќи, меѓу кои: МРТ телевизија, Интернет-страницата на општина Гази Баба, Интернет-страницата на училиштето, општинскиот весник, еко-

канцеларијата и други институции. 
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Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице за 

следење 

Да се запознаат 
родителите со 
досегашната 
работа на 
училиштето  

Информативна 
брошура за 
училиштето за 
учебната 2019/2020 
година 

Септември Училишен тим Годшна 
програма 
Слики од веб 
страна 
Печатење 

Поделени 
брошури на 
родители, 
промовирани 
активности 

Одделенски 
наставници, 
стручна служба 

Поттикнување и 
промоција на 
младински 
иницијативи 

Изработка на акциски 
план, организација 
на Отворен ден по 
граѓанско 
образование 
 

Октомври Тимот и сите 
вработени и 
ученици 

Презентации, 
приредба/ 
работилници 

Зголемена свест 
превземање 
иницијативи 

Директор 
Одговорен 
наставник 
БРО 
МЦГО 

Соработка на 
основните 
училишта од 
општината 

Одбележување на 
Денот на општината 

Ноември Тим 
наставници и 
ученици 

Комуникација 
Огранизација на 
настани и 
учество 

Спортски и 
културни настани 

Општина 
Одговорни 
наставници 

Да се поттикне 
креативноста кај 
учениците и 
соработката со 
родителите 

Изработка на план и 
покана, 
организирање на  
Новогодишен базар 

Декември Советот на 
родители 
наставници,  
ученици, 
родители 

Покана 
План на 
активности 
Тим наставници 

Креативни 
изработки  

Совет на 
родители 
Одделенски 
раководители 
 

Одбележување на 
значајни датуми 

Работилници 
Конкурси 

Септември - 
јуни 

Тимови 
наставници и 
ученици 

План на 
активности 
Тимови 

Поттикнување и 
развивање 
позитивни 
вредности 

Одговорни 
наставници 
Стручна служба 

Патронен празник 
на училиштето 

Состанок на тим 
Поделба на задачи 
Подготовка и 
реализација 

Мај  Сите 
вработени и 
ученици 

Покана 
План на 
активности 
Тим наставници 

Реализирани 
креативни и 
едукативни 
активности 

Директор 
Одговорни на 
тимовите 
 

 

Забелешка: Планираните активности може да се реализираат онлајн со користење средства за комуникација, организирање по тимови за план, 

подготовка, реализација и промоција на активноста, користење на Facebook-страницата и веб-страницата на училиштето за објавување на 

настаните, продуктите и резултатите. 
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Програма за општествено-хуманитарна работа 

Задача Активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Ресурси и 
инструменти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице за 

следење 

- Организирање 
собирни акции 
 

- Собирање отпадоци и 
стара хартија и пластика 
- Собирање учебници и 
друг корисен материјал 

По потреба 
 

наставници и ученици / - да се развива 
еколошка свест 

Еко-тим 

- Организирање 
хуманитарни акции 
 

- Собирање облека, 
доброволни прилози, 
прифаќа акции на 
Црвениот крст 

По потреба 
 

наставници и ученици / - да развивааат 
чувство на  
хуманост, 
солидарност и 
етичка свест 

Одговорни 
наставници 

- Уредување на 
училишните 
простории и двор 
 

- Одржување на 
училишните паноа за 
одбележување значајни 
датуми и настани 
- Одржување на 
училишен инвенар 

Во текот на 
учебната година 

одд.раководители 
наставници и ученици 

/ - да се грижат и 
придонесуваат за 
естетското и 
функционалното 
уредување на 
училниците и 
училишните 
ходници 

Одговорни 
наставници 

- Садење цвеќиња 
и дрвја - активности 
за денот на 
екологијата 
- Негување на 
цвеќиња во 
училишните 
простории 

Активности за 
Интеграција на 
заштитата на животната 
средина во воспитно-
образовниот процес во 
Р.М. 

По потреба 
 

одд.раководители 
наставници и ученици 

/ - да се создадат 
навики за грижа и 
љубов кон 
цвеќињата 

Одговорни 
наставници 

- Нагледни  
средства од текстил 
и хартија 
материјали за 
рециклирање 
 

- Изработка на маски за 
Нова година и за 
Априлијада 
- Изработка на честитки 
за Нова година, 8-ми 
Март, Ден на пролетта, 
Велигденските празници, 
роденденски честитки и 
сл. 
- онлајн 

По потреба 
 

наставници и ученици / - да развиваа 
работни навики и 
креативност  

Одговорни 
наставници 
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ПРИЛОГ 39. ПРОГРАМА ЗА СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОСНОВНОТО 

УЧИЛИШТЕ 

 

Активности на 

тимовите 

испланирани во 

Годишната 

програма за 

работа во 

училиштето 

Временска 

рамка 

Носител Начин на 

спроведување 

(ресурси) 

Инструменти Очекувани 

резултати 

Одговорно лице 

Тим за поддршка 

на работата на 

ученички 

парламент и 

ученик 

правобранител 

Во текот на 

учебната година 

 

Тимот за  

поддршка на 

Ученичкиот 

парламент 

 Ученици  

 Одговорни 

наставници 

 

Разговор со 

претставници на 

ученичкиот 

парламент и 

ученик 

правобранител 

Извештаи од 

состаноци 

Ученички 

иницијативи 

Потребните 

инструменти се 

наведени  во 

посебните 

акциони планови 

на  тимовите 

 

Зголемена 

демократска 

партиципација на 

учениците во 

парламентот 

Тимот за 

поддршка 

Тим за 

спроведување на  

проектот за 

интеграција на 

еколошката свест 

во македонскиот 

образовен систем 

 

Во текот на 

учебната година 

 

Сите наставници  

Директор 

 

Извештаи од 

реализирани 

часови, состаноци 

и изработки од 

учениците 

Потребните 

инструменти се 

наведени  во 

посебните 

акциони планови 

на  тимовите 

 

Подигање на свест  

за здрава животна 

средина кај 

учениците 

Директор 

Тим одговорен за 

еко проектот 

Тим за 

реализација на 

проекти МИО и 

Во текот на 

учебната година 

Сите наставници 

Директор 

Спроведени 

активности 

 Извештаи за 

Потребните 

инструменти се 

наведени во 

Промовирање на 

мултикултурализам, 

интеркултурализам и  

Директор и тим на 

СИТ 
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МИМО   реализирани 

часови 

 

посебните 

акциони пла-нови 

на тимовите 

почит кон разликите  

Тим за 

професионална 

ориентација на 

учениците  

Во текот на 

втрото 

полугодие 

Директор 

Психолог 

Класни 

раководители на 

IX одделение 

Ученици од IX 

одделение 

Проценка на 

интереси и 

способности 

Индивидуални 

средби 

Презенатција на 

средни училишта 

– фалери, 

постери, саеми 

Потребните 

инструменти 

наведени се 

Програмата на 

професионална 

ориентација на 

учениците 

Помош за избор на 

соодветно средно 

училиште и 

продолжување на 

образованието 

Директор 

Тим за 

професионална 

ориентација 

Тим за 

професионален 

развој 

Во текот на 

учебната година 

 

Директор 

Сите наставници 

и стручни 

соработници 

Посетени обуки 

Реализирани 

обуки и 

дисеминации 

Потребните 

инструменти се 

наведени во 

акциониот план 

Стекнување на нови 

и  усовршување на 

постојните 

компетенции 

Директор и 

стручни 

соработници 

 

Инклузивен тим Во текот на 

учебната година 

 

Директор 

Тимот за 

инклузија 

Ученици 

Извештаи од 

спроведени обуки 

и работилници за 

работа со 

ученици со  

секаков вид на 

попреченост 

Инструментите се 

наведени во 

Програмата за 

инклузивен тим 

Инклузија на ученици 

во редовната настава 

од секаков вид на 

попреченост 

Директор и  

членови на УИТ 

 

Тим за промоција 

на училиштето 

Во текот на 

учебната година 

 

Директор 

Координатори на 

проекти 

Ученици 

Патувања и 

реализација на 

активностите од 

проектите 

Дисеминација  

Извештаи од 

спроведени 

Работилници 

Инструментите се 

наведени во 

Програмата за 

проекти кои се 

реализираат во 

училиштето  

Размена на искуства Директор 

Координатори на 

проекти 
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активности 

Комисија за 

самоевалуација 

Јуни-јули, 2021 Директор 

Сите наставници  

Стручна служба 

Извештај од 

комисијата за 

учебна-та 

2020/2021 година 

Инструментите се 

наведени во 

Програмата за 

самоевалуација 

Самооценување на 

работата на 

училиштето 

Директор и 

Комисија за 

самоевалуација, 

Училишен одбор 

Тимови 

 

Тим за изработка 

на Полугодишен и 

Годишен извештај 

за работа на 

училиштето 

Јануари, 2021 

Јуни,2021 

Директор 

Сите наставници  

Стручна служба 

Извештаи од 

реализирани 

активности за 

учебната 

2020/2021 година 

Прилози на 

програми во 

Годишната 

програма 

Согледување на 

фактичката состојба 

Директор и 

стручни 

соработници 

Тим за подготовка 

на Годишна 

програма и 

прилози кон 

годишната  

програма 

Јуни-август, 

2021 

Директор 

Тим за изработка, 

одговорни 

наставници 

Годишна 

програма за 

работа на 

училиштето за 

учебна 2020/2021 

 

Потребните 

инструменти се 

наведени во 

акциониот план 

Законски и правилно 

планирање на 

работата на 

училиштето 

Директор 

Тим за изработка 

на Годишна 

програма 

Тим за изработка 

на Развојна 

програма на 

училиште 

Јуни-август, 

2021 

Директор 

Тим за изработка 

Развојна 

програма на 

училиште 

Последните две 

Самоевалуации 

на училиштето  

Законски и правилно 

планирање на 

работата на 

училиштето 

Директор 

Тим за изработка 

на Развојна 

програма на 

училиште 
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