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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
OОУ„КИРИЛ И МЕТОДИЈ“СТАЈКОВЦИ -СКОПЈЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Со Годишната програма за работа на OОУ ,,Кирил и Методиј“- Стајковци за
учебната 2018/2019 година се утврдуваат местото, времето, начинот и носителите за
реализација на планираните програмски содржини, цели и задачи, редовни и изборни
програми, дополнителна настава, додатна настава, воннаставни активности, културни
и јавни манифестации, здравствено-социјална и еколошка заштита на учениците,
како и други специфични активности што ќе се реализираат во интерес на учениците.
Годишниот распоред на воспитно-образовните содржини од редовната, изборната и
дополнителната настава, како и додатната настава, воннаставните активности и
ученичките организации ќе се внесат во пропишаната педагошка документација и ќе
бидат составен дел од планот и програмата за работа. Сите внесени содржини се во
согласност со законските промени, ревидираните наставни планови и програми, со
подзаконските акти и другите акти со кои се регулира животот и работата во
училиштето. Директорот и управните органи, како и стручните органи и тела,
постојано ќе се навраќаат на Годишната програма за работа на училиштето, со цел
да ја проверат и анализираат состојбата во врска со реализацијата на зацртаните
активности, со можност за промени и дополнувања, а се во насока на подобрување
на воспитно-образовниот процес. Составен дел на Годишната програма за работа ќе
бидат и инструментите за следење, анализирање и вреднување на остварените
содржини од овој план и програма. Целта на нашето училиште е од година во година
да ги подобруваме и модернизираме условите за воспитно- образовната работа, со
цел ученикот да усвои 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 го усовршуваме 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 институтции и организации.

Документи врз кои се заснова:

Годишната програма е краткорочно развојно планирање кое е изработено врз
основа на: Закон за основното образование– член 35; Законот за работни односи
член 30-35 и 40-46; Закон за јавни набавки член 1-3 и 15-19; Закон за организација и
работа на органите на државна управа и други закони.

 Статутот на OОУ ,,Кирил и Методиј“-Стајковци член 17;
 Под- законски и интерни акти во училиштето (етички кодекс, деловници за работа

на органите итн.), правилници (Правилник за работа на комисии, Правилник за
дежурства на наставници, Правилник за работно време итн.)

 Наставни планови и програми по наставни предмети и подрачја;
 Концепцијата за деветгодишно воспитание и образование;
 Програма за Развој на училиштето (2017-2018);

1. Вовед
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 Самоевалуацијата на училиштето за изминатите две учебни години;
 Програмата за работа на училиштето од претходната година;
 Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година;
 Нацрт извештај од Интегрална евалвација на училиштето 2018 година;
 Извештај од самоевалвација;
 Извештаи за финасиското работење на училиштето;
 Записници и анализи од седници на Училишен одбор, Наставнички совет, Стручни

активи и Совет на родители;
 Анализа на реализација на програма за работа на училиштето, во учебната

2017/18 година;
 Концепцискиот документ „Основно образование - содржина и организација на

воспитно образовната дејност“;
 Документи и акти на МОН- укажувања, насоки, упатства и др.;
 Кадровските и материјалните услови на училиштето;
 Сознанијата добиени од стручното усовршување на наставно-воспитниот кадар и

стручните соработници (сознанија од советувања, семинари, литература и
праксa.)



OОУ„Кирил и Методиј“ Стајковци – Скопје – Учебна 2018/2019 година

6

Општи податоци за училиштето:

Име на училиштето ООУ „Кирил и Методиј“
адреса, општина, место Ул. „6“ бр. 1 – Стајковци,

Гази Баба, Скопје
телефон 02 2 553 546
фах 02 2 553 546
е-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.
Јазик на кој се изведува наставата македонски
Година на изградба 1984
Тип на градба Тврда градба
Површина на објектот 1500 м.
Површина на училшниот двор 561 м.
Површина на спортски терени и
игралишта

396 м.

Училиштето работи во смена Прва и втора смена
Начин на загревање на училиштето Парно на течни горива
Број на одделенија 9 ( девет)
Број на паралелки 18
Број на смени 2

2. Лична карта на училиштето
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Статус на еко-училиште (зелено
знаме,сребрено или бронзено ниво)

Сребрено ниво

Датум на добиен статус 14.02.2017

Име на училиштето ПОУ „Кирил и Методиј“
адреса, општина, место С.Страчинци, Гази Баба, Скопје
телефон 02 2 557 575
е-маил 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.
Јазик на кој се изведува наставата албански
Година на изградба 1975
Тип на градба Тврда градба
Површена на објектот 440 м.
Површина на училшниот двор 1817 м.
Површина на спортски терени и
игралишта

880 м.

Училиштето работи во смена Прва и втора смена
Начин на загревање на
училиштето

парно

Број на одделенија 9 ( девет)
Број на паралелки 9
Број на смени 2
Статус на еко-училиште (зелено

знаме, сребрено или бронзено ниво)
/

Датум на добиен статус /

Просторни услови за работа на училиштето:
Вкупен број на училишни згради 2
Број на подрачни училишта 1
Бруто површина 4687 м.
Нето површина 1940 м.
Број на спортски терени 2
Број на катови Приземје и кат
Број на училници 17
Други Простории (канцеларии) 8
Број на помошни простории 19
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Училишна библиотека 2

материјално- технички услови
Материјално

технички
услови

Графоскоп - 1, касетофон - 3, микроскоп - 2, ТВ приемник - 3,
дијапроектор - 1, синтисајзер - 1, ласерски принтери - 3, колор инџет
печатач - 1, персонални компјутери - 8, РС компјутери - 14, преносни
компјутери за одделенска настава - 78, компјутер сервер - 1, комплет
опрема со интернет - 1, ласерски принтер со фотокопир - 1,
географски глобус - 2, географски карти, сферно огледало - 1, оптичка
клупа (со леќи) - 1, индукционен глобус - 1, звучна вилушка - 1, копир-
скенер-факс - 1, ДВД-ЛГ - 2, ЛЦД проектор - 3, вага за течност и
тежина - 2, наставни помагала, спортски реквизити, геометриски
фигури за волумен - 2, двострана плочка за геометриски фигури - 2,
дигитален апарат Коника - 1, дигитални камери - 2, касетофон со ЦД -
2, модел на цело (дропки) - 3, пинг – понг маси - 2, интерактивна
табла - 1, ХП-ласерски принтер - 2, машина за уништување на хартија
- 2 и др.

Учебници и друга литература
Учениците во нашето училиште користат учебници што се одобрени од

Министерството за образование и наука и определени со одлука на Наставничкиот
совет донесена при крајот на наставната 2017/2018 година.

Постапката за снабдување со учебници се реализира според одреден план, а
ја води училишен тим: библиотекарот, одделенски раководители и наставници.

Училишната библиотека располага со голем број книги: лектирни изданија,
белетристика и стручна литература.



Мапа на училиштето (каде се наоѓа)

OОУ „Кирил и Методиј“- Стајковци, Скопје е лоцирано во централниот дел на Стајковци, Oпштина Гази Баба – Скопје.
Од градот Скопје е оддалечено 8 км. Во рамките на училиштето припаѓа и подрачното училиште во с.Страчинци.
Двете училишта работат во две смени.



План на просториите
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План на просториите
- Подрачно училиште Страчинци –



Структура на училиштето:

Членови на училиштен одбор
(име и презиме)

УО е составен од 9 члена: Димитар Богоевски -
претседател, Неџати Лимановски, Елена
Антонова, Оливера Станишковска, Маја Медарска,
Тони Бојковски, Валентина Киевска, Љупчо
Цветковски, Емри Емини.

Членови на совет на родители
(име и презиме)

Советот на родители во Стајковци има 18, а
Советот во ПОУ Страчинци 9 члена

Стручни активи (видови) Стручен актив на одделенска настава
Стрчен актив на природно-математичка група
Стучен актив на општествена група предмети

Директор Ана Петровска
Стручни соработници (видови) Педагог – Марина Јаковиќ

Психолог – Елена Темелкоска
Дефектолог – Лина Милошевска
Библиотекар - Вера Стојановска

Одделенски совети (број на
наставници)

Совет на одделенски наставници 16 и стручни
соработници
совет на предметни наставници 24 и стручни
соработници

Членови на ученичка заедница
(број на ученици)

27 ученици од I-IX одд. Одговорен наставник – Маја
Цекова и стручни соработници

Членови на еко-одбор (број) 12 ученици, 6 наставници, 1 педагог,
2 претставника од родители, 3 од технички
персонал, 1 претставник од бизнис сектор, 1
претставник од локална самоуправа, 1 претставник
од пишан медиум

Наставен и ненаставен кадар

Одд. 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 53 6 32 7 7 1
Број на наставен кадар 38 3 22 6 7
Број на стручни соработници 4 4
Административни работници 1 1
Техничка служба 9 3 4 1 1
Директор 1 1

Степен на образование на вработени

Образование Број на вработени
Високо образование 38
Виша стручна спрема 4
Средно образование 5
Основно образование 6
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Старосна структура на вработени

Години Број на вработени
20-30 5
31-40 18
41-50 8
51-60 20

61 - пензија 2

Преглед на вработените во училиштето и стручните соработници
Преглед на раководен кадар и стручни соработници:

Р.б. Работно место Стручна
спрема

Работни
места

Име и презиме на
вработените

1. Директор М-р 1 Ана Петровска
2. Педагог ВСС 1 Марина Јаковиќ
3. Психолог ВСС 1 Елена Темелкоска
4. Дефектолог ВСС 1 Лина Милошевска
5. Библиотекар ВСС 1 Вера Стојаноска

Преглед на наставен кадар и часови по предмети и одделенија  и
одделенско раководство

Одделенска настава:

Р.б Наставник стручна
спрема

одделение наставни
часови

1. Величковска Весна ВСС I - 1 21
2. Габриела Андовска ВСС I - 2 21
3. Касами Северџан ВСС I - 3 21
4. Антонова Елена ВСС II -1 22
5. Јованчевска Лидија ВСС II -2 22
6. Шабани Музафера ВСС II -3 22
7. Поповска Виолета ВСС III - 1 24
8. Наумовска Даниела ВСС III - 2 24
9. Фазли Тасим ВСС III - 3 24
10. Георгиевска Емилија ВСС IV -1 26
11. Накева Александра ВСС IV -2 26
12. Лимановски Неџати М-р IV -3 26
13. Илиевска Дијана ВСС V-1 21
14. Постоловска Габриела ВСС V-2 21
15. Кривца Имране ВШС V-3 21
16 Наумовска Емилија ВСС Англиски II– V oдд. 22

Предметна настава:

Р.б Наставник Стручна
спрема Наставен предмет

Наст.
часо

в
Одде
. час

Допо
часо

в
Вкуп.
часов

1. Јездиќ Јасмина ВСС Математика,физика
,природни науки

22 VIII- 2 / 23
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2. Медарска Маја ВСС Македонски јазик 20 VII-2 / 21
3. Арсова Биљана ВСС Англиски јазик 21 VIII-1 / 22
4. Александар

Тасевски
ВСС Музичко обр. 14 / 9 23

5. Јорданов Габриела ВСС Математика,
физика

24 VI-1 / 25

6. Цекова Маја ВСС Биологија,хемија, 20 IX- 2 / 21
7. Наставник по

природни науки
ВСС Природни науки 4 / 4

8. Дарко Костовски ВСС Физичко и
здраствено обр.

24 / / 24

9. Димоска Марина ВСС Македонски ј.
Вештини за
живеење

17 VI-2 4 21

10. Јовановски Тоде ВСС Географија 16 / 6 22
11. Анчевска Славица ВШС Техничко образова. 10 / 12 22
12. Благица Србиновска ВСС Историја.,граѓанско

образование
20 IX-1 / 21

13. Чочова Ели ВСС Ликовно
образование,
Иноваци

10 / 9 19

14. Николовска
Валентина

ВСС Класична култура
на Европска
цивилизација,Наша
та татковина

8 / 12 20

15. Сакипи Ќамуран ВШС Биологија, хемија,
природни науки,
Музичко обр

18 / / 18

16. Вјоса Елези ВСС Англиски јазик 25 IX-3 / 26
17. Гани Сание ВСС Албански ј.,

Библиотека
21 VI-3 / 22

18. Емини Илфие ВШС Математика,физика,
иновации

22 VII-3 / 23

19. Кузмановска Анета ВСС Македонски јазик 14 / 8 22
20. Зејнуре Мемети ВШС Географија,

историја, граѓанско
образование,вешти
ни за живеење,

20 / / 20

21. Ганиу Фатон ВСС Физичко и
здраствено обр.,
изборен спорт

14 VIII-3 6 21

22. Берат Ајрула ССС Информатика,
проекти од
информатика,
ликовно обр., ТО,
етика во религии,
етика

20 / / 20

Преглед на наставници кои дополнуваат часови од други училишта:

р.б наставник Стручна
спрема

Наставен
предмет

Училиште Дополн
часови.

1. Блажевска Елена ВСС Француски јазик Наум Охридски 17
2. Сотиров

Благородна
ВСС Информатика;

Проекти од
информатика;

Панајот
Гиновски

10
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3. Божиновска Соња ВСС Етика Наум Охридски 2 2
4. Јасмина

Анакиевска
ВСС Англиски јазик Наум Охридски 7 4

5. Теута Хаскај Војника ВСС Германски ј. 25 Мај 8

Преглед на административно - технички персонал:

Р.б. Работно место Стручна
спрема

Работни
места

Име и презиме на вработените

1. Секретар-благајник ССС 1 Павловска Лилјана
2. Хаусмајстор-ложач ССС 1 Мaнасиевски Златко
3. Домаќин ССС 1 Кондовски Мишел
4. Хигиеничари Основно 6 Митевска Милинка, Богоевска

Ѓулетман, Младеновска
Светланка, Зафировски Раде,
Лимани Џеваир, Божиновска
Виолета

5. Хигиеничари ССС 1 Тошевска Наташа

Ученици – ООУ „Кирил  и Методиј“ – Стајковци

Одд. Број на
паралелки

Бр. на
ученици

Етничка и родова структура на учениците
Македонци Албанци Срби Роми други

м ж м ж м ж м ж м ж
I 2 40 28 12
II 2 38 20 18
III 2 32 15 17
IV 2 45 25 19 1
V 2 37 15 22

I - V 10 192 103 88 1
VI 2 38 21 17
VII 2 39 22 17
VIII 2 63 42 21
IX 2 31 14 17

VI - IX 8 171 99 72
I - IX 18 363 202 160 1

Ученици – ПОУ „Кирил  и Методиј“ – Страчинци

Одд. Број на
паралелки

Бр. на
ученици

Етничка и родова структура на учениците
Македонци Албанци Турци Роми други

м ж м ж м ж м ж м ж
I 1 11 5 6
II 1 14 8 6
III 1 11 3 8
IV 1 10 6 4
V 1 7 2 5

I - V 5 53 24 29
VI 1 9 5 4
VII 1 11 8 3



OОУ„Кирил и Методиј“ Стајковци – Скопје – Учебна 2018/2019 година

17

VIII 1 11 5 6
IX 1 9 5 4

VI - IX 4 40 23 17
I - IX 9 93 47 46

Во учебната 2018/2019 год. во ООУ „ Кирил и Методиј“ - Стајковци се запишани
вкупно 363 ученици распоредени во 18 паралелки од I-IX одд.

Во ПОУ с.Страчинци запишани се 93 ученици распоредени во 9 паралелки од I -
IX одд.

Во двете училишта вкупно се запишани 456 ученици распоредени во 27
паралелки и тоа: од I - V одделение 15 паралелки, а од VI – IX одделение 12
паралелки. Со оглед на расположливиот ученички простор и бројот на учениците во
двете училишта наставата се одвива во две смени.

Наставен јазик

Наставен јазик-
македонски

Наставен јазик-
албански Вкупно

Број на паралелки 18 9 27
Број на ученици 363 93 456
Број на наставници 24 14 38
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МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО:

Училиште со современ образовен процес и услови за квалитетна,
ефикасна и ефективна настава преку која се изградуваат личности со
развиена свест и способности за колективен и индивидуален развој и
оспособени за живеење во мултиетничко општество.

Училиште кое перманентно вложува во професионалниот развој и
меѓусебната соработка на воспитно-образовниот кадар, работиме по високи
етички стандарди.

Изјава за мисија:

Училиште со еднакви можности за развој и напредување.

ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО:

Да создадеме училиште кое напредува во квалитетот на условите за
работа, едуциран наставен кадар, интерактивна соработка меѓу учениците,
наставниците и родителите. Училиште со здрава клима и пријатна
атмосфера за работа во која ќе создадеме личности со високи вредности
кои ги знаат своите права и одговорности, го негуваме меѓусебното
почитување и толеранција, градиме доверба и почит.

Изјава за визија: Училиште со услови и стручност за максимален развој и
едукација на учениците.

МОТО НА УЧИЛИШТЕТО :

СЛОГАНИ:

 Моето училиште е мојот втор дом
 Учи за да можеш квалитетно да живееш
 Доброто училиште е пример за праведност. Можеби не си секогаш во

право сослушај го другиот
 Соработката, толеранцијата, довербата и почитувањето  се услови

за правилен развој и функционирање на училиштето
 Само со заедничко решавање на проблемот ќе ја оствариш целта
 Чистотата во светот да царува, природата со убавини да не дарува

3.Мисија и визија

„УСПЕХ  ПОСТИГНУВААТ ОНИЕ КОИ ЗАСТАНУВААТ НА СВОИ НОЗЕ И
БАРААТ УСЛОВИ КОИ ИМ ОДГОВАРААТ, А АКО НЕ ГИ НАЈДАТ

САМИТЕ ГИ СОЗДАВААТ“.

БЕРНАРД  ШО

„Успешно училиште – светла иднина.“
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Од досегашната работа на сите структури во училиштето (наставен и раководен
кадар, родители и ученици) успешно се релизираат сите предвидени тековни
активности.

Во својата работа училиштето постојано ги користи поуките и искуствата од
работата во изминатите учебни години и анализата на работењето на сите органи и
тела кои функционираат во него. Овие искуства придонесуваат за надминување на
одредени пропусти во работењето, а воедно се користат за изготвување на
годишните програми, како на училиштето, така на сите стручни органи и тела и
програмите за работа на наставниците. За успешно постигање на поставените цели
училиштето најмногу ги користи искуствата добиени од:

Анализи и заклучоци од Самоевалуацијата на работата на училиштето и План за
развој на училиштето изготвени во 2017-2018 година; - одлуки и препораки од
Училишниот одбор и Советот на родители; - анализи и искуства од работењето на
Наставнички совет, Одделенски совет, Стручни активи, - искуства стекнати при
реализација на наставните планови и програми, - стекнати знаења од посетени обуки,
семинари и работилници; - знаења и вештини од проекти кои се имплементираат во
наставата; -придобивки од користење и почитување на правилници за работа и
однесување на сите целни групи, етички кодекс на оценување на постигањата на
учениците , како и критериуми и стандарди на оценување на постигањата на
учениците; - придобивки од примената на ИКТ во планирање и реализација на
наставата и воннаставните активности, - имплементација на: Програми за
Интеграција на еколошката едукација во образовниот систем, Проектот за
Мултиетничка Интеграција во образованието, итн...Воспоставениот систем на работа
ќе продолжи со истиот интензитет како и досега вклучувајќи ги веќе стекнатите
искуства од работењето на училиштето со цел подобрување на квалитетот во
наставата како и подобрување на условите за работа.

ПОДРАЧЈА
според СЕУ

Ресурси Наставни планови и програми
Настава и учење Постигања на учениците

ПОТРЕБНИ ПРИОРИТЕТИ ВО УЧИЛИШТЕТО
Целта на училиштето е континуирано да ја подобрува работата и да продолжи да
напредува и да постигнува се подобри резултати. За реализација на оваа цел
тргнувајќи од Програмата за развој, Самоевалуацијата на училиштето, Интегралната
евалуација од ДПИ и др. во училиштето ги истакнуваме следните приоритети:
1. Подигање на квалитетот на наставата преку подобрување на

професионалните компетенции  на наставниот кадар

2. Осовременување на наставата

3. Подобрување на  условите за реализација на воспитно – образовната
работа во училиштето

4. Развивање на стратешкото партнерство меѓу учениците, наставниците,
родителите   и локалната власт и мултиетничкиот карактер на
училиште

4. Веќе научено / Стекнати искуства

5.Подрачја на промени, приоритети и цели



Сооднос помеѓу развојните цели, конкретните цел

Стратешка цел Развојна цел Конкретни цели (задачи)

1. Подигање на
квалитетот на
наставата преку
подобрување на
професионалните
компетенции  на
наставниот кадар

1.1. Обука на нов наставен
кадар  за Наставни
Програми од I-IX одделение

- Обука на нови наставниците

- Примена на стекнатите знаења  во наставата и користење различни извори
1.2. Подобрување на
квалитетот на
наставничките
портфолија и ученичките
досиеја

-Координативен состанок за новини при подготовка на наставничките портфолија и
ученичките досиеја
- Изработка на наставничките портфолија и ученичките досиеја
- Подготовка  на инструменти за следење и вреднување на портфолијата и
досиејата

1.3. Следење на онлајн
вебинари на еТвининг
платформата,
Развој на меѓународни
проекти  на Еразмус+

- Стручно усовршување, надоградување на наставниците со ИКТ компетенции и
јазични вештини
- Едукација на наставниот кадар за подготовка на меѓународни проекти

1.4. Обука на наставници за
работа со ученици со
посебни потреби и
талентирани ученици

- Развивање на компетенции на наставниците за работа со ученици со посебни
потреби и талентирани ученици

1.5 Обука за ЕКО стандарди - Едукација на наставниот кадар за ЕКО стандардите
- Примена на ЕКО стандари во наставата



2.
Осовременување
на наставата

2.1. Доопремување на
училиштето со нагледни
средства

- Идентификација на постоечката состојба со компјутерска опрема и нагледни средства

- Поправка на постоечката опрема и нагледните средства
- Набавка на нова компјутерска опрема и нови нагледни средства и помагала
- Опремување на училница со дигитална технологија

2.2.  Опремување на
училниците со училишен
инвентар

- Идентификација на постоечката состојба со училишен инвентар
-Поправка на постоечкиот училишен инвентар
-Набавка на нов училишен инвентар

2.3. Збогатување на училишни-
те библиотеки со лектирни
изданија, соодветна
стручна и друга
литература.

- Идентификација на постоечката состојба на библиотечниот фонд
-Репарирање на оштетените книги
-Набавка на нови лектирни изданија, стручна литература и популарна белетристика
Тековно следење на нови изданија на стручна литература и нивна набавка

3. Изградба на
фискултурна сала
во OОУ Стајковци

3.7. Изградба на фискултурна сала во OОУ
„Кирил и Методиј„ – Стајковци

- Доставена е документација до МОН со бр.03-332/1
од 10.07.2017година

3.8 Соработка со локалната самоуправа за
поставување на спортски објект во ПОУ
Страчинци во зимски услови

-изработка на план за поставување на спортски
објект ПОУ Страчинци во зимски услови

3.9 Изградба на летниковци во OОУ  „Кирил и
Методиј„ – с.Стајковци и ПОУ с.Страчинци - изработка на план за поставување на летниковци
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4. Подобрување на
стратешкото
партнерство со
родителите   и
локалната власт и
мултиетнич-киот
карактер на
училиштето

4.1. Подобрување на
партнерството со родителите и
локалната власт и  склучување
нови партнерства со училишта
во земјата и надвор

- Согледување и идентификација на досегашната соработка со родителите и
локалната власт
- Продолжување на постојната соработка со родителите, локалната власт и
партнерските училишта
- Воспоставување соработка и партнерства со училишта во земјата и надвор

4.2. Промоција на
мултиетничкиот карактер  на
училиштето

- Одбележување на значајни датуми од историското минато од различни етникуми
- Учество на разни културни манифестации, прослави, Денот на училиштето,
Денот на општината, литературни конкурси и ликовни колонии
- Еднодневни излети, екскурзии, набљудувања, посети, настава во природа
- Спортски манифестации, натпревари

4.3. Промоција на меѓународна
соработка преку  еТвининг
платформата и
Еразмус +

- Меѓународна соработка со училишта од европските земји

- Развивање на меѓународни проекти
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Стратешка цел 1. Подигање на квалитетот на наставата преку подобрување на професионалните компетенции  на наставниот кадар

Развојна цел 1.1. Обука на нов наставен кадар за нови Наставни програми од I - IX одделение по програма

Конкретни
цели Активности

Ресурси Временска
рамка

Индикатори
зауспешност Извори на  доказичовечки физички Трошоц

и
Обука на нов

наставен кадар
за нови
програми

- Дисеминација на обуката во
училиштe

Директор
Настав-
ници
Педагог
советници

Хартија
компјутер,
печатач,
фотокопир,

по
потре
ба

Јули -
август

2018

О
бу

че
н

но
в 

на
ст

ав
ен

 к
ад

ар
за

 п
ри

м
ен

а 
на

 н
ов

и
на

ст
ав

ни
 п

ро
гр

ам
и

- известувања од МОН и БРО
- план за текот на обуката
- прирачници и други
материјали од обуката
- извештај за остварена
дисеминација

- Изработка на
програми и нивна
имплементација

- Изработка на програма
- Презентација на програмата
на активите
- Изработка на оперативни
планови за часови
- Реализација на отворени
часови

Настав-
ници

Педагог
Директор
советници

Хартија
компјутер,
печатач,
фотокопир,
средства и
помага во
училиштето

по
потре
ба

август
2018

- нови програми,
-оперативни планови,
-материјали од реализирани

часови
- записници од стручни активи
-извештај од консултации со
советници од БРО

- Примена на
стекнатите
знаења  во
наставата и
користење
различни
извори

Информирање на учениците и
родителите
 користење енциклопедиска

и стручна литература, ИК-
технологија

 Реализација на наставни
содржини по одделенија

Тим за
работа:
-настав-
ници
-родители
-ученици
-педагог
-директор

хартија

компјутер
печатач
фотокопир
стручна
литература
енциклопеди

по
потре
ба

континуи-
рано

-планирања за часови по
одделенија
- зголемен број  проекти на
ученици,
- креативни изработки
- записници од родители
-користени списанија,
литература и др.

6. АКЦИСКИ ПЛАНОВИ
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-подготовка  на
инструменти за
следење на
имплементаци-
јата на новите
програми

-Утврдување на  стандардите
врз основа на целите на
наставните програми
-Формулирање општи критери-
уми на ниво на училиште.
-Имплементација на
критериумите во
секојдневната практика

Настав-
ници
Советници
од БРО
Педагог
Директор

хартија

компјутер
печатач
фотокопир
телефон

по
потре
ба

Континуи
рано

- извештај од консултации со
советници од БРО
- записници од актив

- изработени инструменти за
следење и вреднување на
имплементацијата
- прашалник за евалуација

Стратешка цел 1. Подигање на квалитетот на наставата преку подобрување на професионалните компетенции  на наставниот кадар

Развојна цел 1.2. Подобрување на квалиетот на наставничките портфолија и ученичките досиеја

Конкретни цели Активности
Ресурси Временска

рамка
Индикатори

за успешност Извори на докази
човечки физички Трошоци

- напатствија за
подготовка на
наставнички
портфолија и
ученичките досиеја

 Формирање  група од
наставници и педагог

 Изработка на програма

Тим за
работа:
-педагог
-наставн.
родители

хартија
компјутер
печатач
фотокопир
стручна
литера.

по
потре
ба

Од
септемв
ри 2018

Кв
ал

ит
ет

но
 и

зр
аб

от
ен

и 
пр

ог
ра

м
и 

и 
ни

вн
а

це
ло

сн
а 

ре
ал

из
ац

иј
а

- записници од работните
состаноци на тимот
- програма

- изработка на
наставничките
портфолија и
ученичките
досиеја

 Информирање на
родителите и учениците за
содржината  на програмата

 Оформување на портфо-
лио од страна на  настав.

 Подготовка на ученички
досиеја од страна на
наставникот

Наставниц
и
Педагог

хартија
компјутер
печатач
фотокопир
стручна
литература

по
потре
ба

Тековно
2018/19

- Записници од
Наставнички совет, Совет
на родители
- зголемен интерес на
родителите за постигнува
њата на учениците
-подобрен успех

- подготовка  на
инструмен ти за
евалуација на
портфолијата и
досиејата

 Изработка на инструменти
 Евалуација

Наставниц
и
Директор
Педагог

хартија
компјутер
печатач
фотокопир
стручна литер.

по
потре
ба

Тековно
2018/19
год.

- инструменти
- изготвени критериуми:

- извештаи и анализи за
постигнатиот  успех
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Стратешка цел 1. Подигање на квалитетот на наставата преку подобрување на професионалните компетенции  на наставниот кадар

Развојна цел 1.3. Стручно усовршување на наставниот кадар преку онлајн вебинари на еТвининг платформата
Развој на меѓународни  проекти  на Еразмус+

Конкретни цели Активности
Ресурси Временска

рамка
Индикатори

за успешност Извори на докази
човечки физички Трошоци

надоградување на
наставниците со
ИКТ компетенции
и јазични вештини

 Следење на онлајн
вебинари

 Примена на ИКТ алатки во
наставата

Тим за
работа:
-стучни
соработни
ци
-наставн.
родители

хартија
компјутер
печатач
фотокопир
стручна
литера
интернет
конекција

по
потре
ба

Тековно
2018/19

О
бу

че
н 

на
ст

ав
ен

 к
ад

ар
 з

а 
пр

им
ен

а 
на

 И
КТ

 а
ла

тк
и 

и
из

ра
бо

тк
а 

на
 м

еѓ
ун

ар
од

ни
 п

ро
ек

ти

- извештаи од
проследените обуки,
- извештаи  од
реализирани часови
- сертификати

- Едукација на
наставниот кадар
за подготовка на
меѓународни
проекти

 Обука и дисеминација во
училиштето од страна на
наставниците

 Изработка на меѓународни
проекти

Наставниц
и
Стручни
соработни
ци

хартија
компјутер
печатач
фотокопир
стручна
литература
интернет
конекција

по
потре
ба

Тековно
2018/19

- извештаи од
реализираната
дисеминација
- извештаи од резлизирани
активности

- подготовка  на
инструмен ти за
евалуација на
стекнатите
компетенции

 Изработка на инструменти
 Евалуација

Наставниц
и
Директор
Педагог

хартија
компјутер
печатач
фотокопир
стручна литер.

по
потре
ба

Тековно
2018/19.

- инструменти
- изготвени критериуми:

- извештаи и анализи за
постигнатиот  успех
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Стратешка цел 1. Подигање на квалитетот на наставата преку подобрување на професионалните компетенции  на наставниот кадар

Развојна цел 1.4. Обука на наставници за работа со ученици со посебни потреби и талентирани ученици

Конкретни цели Активности
Ресурси Временска

рамка
Индикатори

за успешност Извори на докази
човечки физички Трошоци

Обука на
наставен кадар за
изработка на
програми за
работа со ученици
со посебни
потреби и
талентирани
ученици

- Дисеминација на обуката во
училиштe

Директор
Настав-
ници
Стручни
соработни
ци
Стручен
обучувач

Хартија
компјутер,
печатач,
фотокопир,

по
потреба

август
2018

О
бу

че
н

на
ст

ав
ен

 к
ад

ар
за

ра
бо

та
 с

о 
уч

ен
иц

и 
со

 п
ос

еб
ни

по
тр

еб
и 

и 
та

ле
нт

ир
ан

и 
уч

ен
иц

и

- известувања од МОН и
БРО
- план за текот на обуката
- прирачници и други
материјали од обуката
- извештај за остварена
дисеминација

- Изработка на
програми и нивна
имплементација

- Изработка на програма
- Презентација на програмата
на активите

Настав-
ници
Стручни
соработни
ци
Директор

хартија
компјутер,
печатач,
фотокопир,
средства и
помага во
училиштето

по
потреба август

2018

- нови програми,
-оперативни планови,
-материјали од

реализирани часови
- записници од стручни
активи
-извештај од консултации
со советници од БРО

- Примена на
стекнатите
знаења  во
наставата и
користење
различни извори

Информирање на учениците
и родителите
 користење енциклопедиска

и стручна литература, ИК-
технологија

Тим за
работа:
-настав-
ници
-родители
-ученици -
-стручни
соработни
ци
-директор

хартија
компјутер
печатач
фотокопир
стручна
литература
енциклопед
и

по
потреба

континуи
-рано

-планирања за часови по
одделенија
- креативни изработки
- извештаи од реализирани
наставни содржини.
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Стратешка цел 1. Подигање на квалитетот на наставата преку подобрување на професионалните компетенции  на наставниот кадар

Развојна цел 1.5 Обука за ЕКО стандарди
Конкретни

цели Активности Ресурси Временска
рамка

Индикатори
зауспешност Извори на  доказичовечки физички Трошоци

Обука на
наставен кадар
за примена на
ЕКО стандарди

- обука на наставен кадар
- Дисеминација на обуката во
училиштe

Директор
Настав-
ници
Стручни
соработниц
и

Хартија
компјутер,
печатач,
фотокопир
,

по
потреба

Јули -
август

2018

О
бу

чн
на

ст
ав

ен
 к

ад
ар

 з
а 

пр
им

ен
а 

на
 Е

КО
 с

та
нд

ар
ди

- план за текот на обуката
- прирачници и други
материјали од обуката
- извештај за остварена
дисеминација

- Изработка на
програми и нивна
имплементација

- Изработка на програма
- Презентација на програмата
на активите
- Изработка на оперативни
планови за часови

Директор
Настав-
ници
Стручни
соработниц
и

Хартија
компјутер,
печатач,
фотокопир
,
средства и
помага во
училиштет
о

по
потреба август

2018

,-материјали од реализирани
часови
- записници од стручни активи

- Примена на
стекнатите
знаења  во
наставата и
користење
различни
извори

Информирање на учениците и
родителите
 користење енциклопедиска

и стручна литература, ИК-
технологија

 Реализација на наставни
содржини по одделенија

Тим за
работа:
-настав-
ници
-родители
-ученици
-стручни
соработниц
и
-директор

хартија
компјутер
печатач
фотокопир
стручна
литератур
а
енциклопе
ди

по
потреба

континуи-
рано

-планирања за часови по
одделенија
- зголемен број на активности,
- креативни изработки
.
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-подготовка  на
инструменти за
следење на
имплементаци-
јата на ЕКО
стандардите

-Утврдување на  стандардите
врз основа на целите на
наставните програми
-Формулирање општи критери-
уми на ниво на училиште.
-Имплементација на
критериумите во
секојдневната практика

Директор
Настав-
ници
Стручни
соработниц
и

хартија

компјутер
печатач
фотокопир
телефон

по
потреба

Континуи
рано

- извештаи од реализираните
активности
- записници од актив

- изработени инструменти за
следење и вреднување на
имплементацијата
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Стратешка цел 2. Осовременување на наставата

Развојна цел 2.1. Доопремување на училиштето со нагледни средства

Конкретни
цели

Активности
Ресурси

Временска
рамка

индикатори
за успешност Извори на доказичовечки физички трошоц

и

-Идентифика
ција на посто
ечката состојба
со компјутерска
опрема и
нагледни
средства

-Формирање на тим и
поделба на обврски
-Увид во реалната
состојба
-Преглед на пописна листа
-Извештај за моментална
состојба

Тим од
Наставници
и домаќин

хартија
компјутери
опрема
нагледни
средства
фотокопир

Според
потреби
те

2018 год.

О
пр

ем
ен

и 
ка

би
не

ти
 и

уч
ил

ни
ци

 с
о 

со
вр

ем
ен

и
на

гл
ед

ни
 с

ре
дс

тв
а

за
 п

ок
ва

ли
те

тн
а 

на
ст

ав
а

- список на нагледни
средства и компјутерска
опрема,
- пописна листа

- Поправка на
постоечката
опрема и наглед -
ните средства

Ангажирање на
хаусмајсторот околу
поправките

Хаусмајстор
Домаќин
Стручни
лица

Алат и
материјал

по
потреба

Август и
тековно

-список на поправени
компјутери и нагледни
средства,
-фактури и сметки

- Набавка на
нова компју
терска опрема и
нови нагледни
средства и
помагала

Изготвување на список на
компјутерска опрема и
потребни нагледни
средства
Прибирање на понуди
Изготвување на трошоци

Тим од
наставници

Комјутери и
опрема
наглед
ни средст
ва и помага
ла

По
потреба

2018/19
год.

Список на нови компјутери и
опрема, нагледни средства,
фактури, сметки.

Опремување на
училница со
дигитална
технологија

-Адаптирање  на училница
- Инсталирање на
дигитална технологија

Хаусмајстор
Домаќин
Стручни
лица

Дигитална
техноло
гија

По
потреба

2018/19
год.

Список на нови средства ,
фактури
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Стратешка цел 2. Осовременување на наставата

Развојна цел 2.3. Збогатување на училишните библиотеки со лектирни  изданија,  соодветна стручна и друга литература.

Конкретни цели Активности Ресурси Временс
ка

Индикатори
за успешност Извори на доказичовечки физички Трошоци

Стратешка цел 2. Осовременување на наставата
Развојна цел 2.2.  Опремување на училиниците со училишен инвентар

Конкретни
цели Активности Ресурси Временска

рамка
Индикатори

за успешност Извори на доказичовечки физички Трошоци

-Идентифика
ција на
постоечката
состојба со
училишен
инвентар

-Формирање на тим и
поделба на обврски
-ревидирање на сите
училници со инвентар
-сортирање на
инвентарот кој може да
се користи или поправа
Увид во реалната
состојба
-Преглед на пописна
листа

Тим од
Наставници
хаусмајстор
и домаќин

хартија
тонер
училиш
ни просто
рии

Според
потребите

Јули
Август
2018 год.

П
од

об
ри

 у
сл

ов
и 

за
 р

аб
от

а 
за

 п
ра

ви
ле

н 
ра

зв
ој

 н
а

уч
ен

иц
ит

е

- список на училишен
инвентар и
- пописна листа

-Поправка на
постоечкиот
училишен
инвентар

Ангажирање на
хаусмајсторот околу
поправките на
инвентарот кој може да
се користи

Хаусмајстор
Домаќин

Алат и
матери
јал

по
потреба

Август и
тековно

-список на поправен училишен
инвентар.

-Набавка на нов
училишен
инвентар

Изготвување список на
училишен инвентар,
формирање комисија за
јавни набавки ,
прибирање понуди,
избор на понудувач,
Изготвување на трошоци

Комисија,
понудувачи

канцелариј
а

По
потреба

Тековно -Список на нов училишен
инвентар,
-список на понуди фактури,

сметки.
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рамка
идентификација на
постоечката
состојба на
библиотечниот
фонд

Ревидирање на сите
постоечки книги
- Избор и издвојување на
книги кои се во врска со
курикулумот

Тим од
Наставници

и
библиотекар

хартија
компјутери
библиотека

Според
потреби
те

Јуни-
август
2018
год.

Зг
ол

ем
ен

 б
иб

ли
от

еч
ен

 ф
он

д
со

 и
зд

ан
иј

а 
за

 у
че

ни
ци

те
 и

 н
ас

та
вн

иц
ит

е
и 

по
го

ле
м

 и
нт

ер
ес

 к
ај

 у
че

ни
ци

те
 з

а 
чи

та
њ

е

- инвентарна книга на
постоечкиот книжен фонд

-репарирање на
оштетените книги

-Сортирање на книги кои
уште можатда се користат
-издвојување на книги кои
можат да се поправат и на
оние кои се оштетени
-поправка на оштетени
книги

Тим од
наставници
библиотекар
и книговезец

Библиоте
ка,
хартија
лепак

Во
зависност
од потреб
те

Јуни и
тековн
о
2018/1
9
год.

-список на оштетени книги
за репарирање

-набавка на нови
лектирни изданија,
стручна
литература и
популарана
белетристика

-Изготвување на список
од неопходни книги по
одделни предмети за
наставата и воннастава,
-прибирање на понуди и
каталози од фирми
-контакти и разговори со
набавувачи на разни
изданија и потребни
материјали

Комисија,
Библиотекар,
Понудувачи

Библиоте
ка,
комисија

По
потреба

контин
уирано

Список на нови списанија ,
лектирни изданија и стручна
литература,
-понуди
-записници од комисија за
набавка.

Тековно следење
на нови изданија
на стручна
литература и
набавка

Изготвување на список на
нови изданија
Набавка на нови изданија

Библиотекар
Наставници
Стручни
соработници

контин
уирано

Список на нови списанија ,
лектирни изданија и стручна
литература
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Стратешка цел 3. Подобрување на  условите за реализација на воспитно – образовната работа во училиштето

Развојна цел 3.7. Изградба на фискултурна сала во OОУ Стајковци
Конкретни

цели Активности Ресурси Временска
рамка

Индикатори
за успешност Извори на доказичовечки физички Трошоци

-Констатација на
фактичката
состојба

-Формирање на тим  и
распределба на работни
обврски

Тим
Хаусмајстор

хартија
канцелариј
а
компјутер
печатач

по
потреба 2018/19

год.

П
од

об
ри

 у
сл

ов
и 

за
 р

еа
ли

за
ци

ја
 н

а 
на

ст
ав

ат
а 

по
ф

из
ич

ко
 и

 з
др

ас
тв

ен
о 

об
ра

зо
ва

ни
е

- записници од работните
состаноци на тимот
- извештај до наст. совет и
директорот

-Подготовка на
проект

-Ангажирање на стручно
лице за подготовка на
идеен проект
-Аплицирање во МОН,
Општина и др. институци
за обезбедување на
средства

Наставници

Стручно
лице/фирма

Директор

хартија

компјутер

печатач

По
потреба
Надомест
ок за
ангажман
на
стручно
лице

2018/19

Аплицир
ање во
континуи
тет

- заведени апликации
- известувања
од институциите каде е
аплицирано

-Реализација на
проектот

Разгледување на проектот
и план за неова
реализација

Наставници

Стручно
лице/фирма

Директор

компјутер

печатач

догово-
рена сума
за
изработка
на
проектот

2018/19
-разни документи
- оглас ,- покани за достав
ување понуда, - понуди
- потпишан договор за
реализација
- реализација на зафатот

- Евалуација -Евалуација според
претходно подготвен план

Тимот за
работа

хартија
компјутер
печатач

по
потреба 2018/19

- пишан документ за
извршена евалуација
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Стратешка цел 3. Подобрување на  условите за реализација на воспитно – образовната работа во училиштето

Развојна цел
3.8 Соработка со локалната самоуправа за поставување на спортски објект во ПОУ Страчинци во зимски
услови

Конкретни
цели Активности Ресурси Временска

рамка
Индикатори

за успешност Извори на доказичовечки физички Трошоци
-Констатација на
фактичката
состојба

-Формирање на тим  и
распределба на работни
обврски

Тим
Хаусмајстор

хартија
канцелариј
а
компјутер
печатач

по
потреба 2018/19

год.

П
од

об
ри

 у
сл

ов
и 

за
 р

еа
ли

за
ци

ја
 н

а 
на

ст
ав

ат
а 

по
ф

из
ич

ко
 и

 з
др

ас
тв

ен
о 

об
ра

зо
ва

ни
е

- записници од работните
состаноци на тимот
- извештај до наст. совет и
директорот

-Подготовка на
план

-Ангажирање на стручно
лице за подготовка на
идеен план
-Аплицирање во Општина
и др. институци за
обезбедување на средства

Наставници

Стручно
лице/фирма

Директор

хартија

компјутер

печатач

По
потреба
Надомест
ок за
ангажман
на
стручно
лице

2018/19

Аплицир
ање во
континуи
тет

- заведени апликации
- известувања
од институциите каде е
аплицирано

-Реализација на
план

Разгледување на проектот
и план за негова
реализација

Наставници

Стручно
лице/фирма

Директор

компјутер

печатач

догово-
рена сума
за
изработка
на
проектот

2018/19
-разни документи
- оглас ,- покани за достав
ување понуда, - понуди
- потпишан договор за
реализација
- реализација на зафатот

- Евалуација -Евалуација според
претходно подготвен план

Тимот за
работа

хартија
компјутер
печатач

по
потреба 2018/19

- пишан документ за
извршена евалуација
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Стратешка цел 3. Подобрување на  условите за реализација на воспитно – образовната работа во училиштето

Развојна цел
3.8 Соработка со локалната самоуправа за поставување на спортски објект ПОУ Страчинци во зимски
услови

Конкретни
цели Активности Ресурси Временска

рамка
Индикатори

за успешност Извори на доказичовечки физички Трошоци
-Констатација на
фактичката
состојба

-Формирање на тим  и
распределба на работни
обврски

Тим
Хаусмајстор

хартија
канцелариј
а
компјутер
печатач

по
потреба 2018/19

год.

П
од

об
ри

 у
сл

ов
и 

за
 р

еа
ли

за
ци

ја
 н

а 
на

ст
ав

ат
а 

по
ф

из
ич

ко
 и

 з
др

ас
тв

ен
о 

об
ра

зо
ва

ни
е 

во
 з

им
ск

и 
ус

ло
ви

- записници од работните
состаноци на тимот
- извештај до наст. совет и
директорот

-Подготовка на
план

-Ангажирање на стручно
лице за подготовка на
идеен план
-Аплицирање во Општина
и др. институци за
обезбедување на средства

Наставници

Стручно
лице/фирма

Директор

хартија

компјутер

печатач

По
потреба
Надомест
ок за
ангажман
на
стручно
лице

2018/19

Аплицир
ање во
континуи
тет

- заведени апликации
- известувања
од институциите каде е
аплицирано

-Реализација на
план

Разгледување на проектот
и план за негова
реализација

Наставници

Стручно
лице/фирма

Директор

компјутер

печатач

догово-
рена сума
за
изработка
на
проектот

2018/19
-разни документи
- оглас ,- покани за достав
ување понуда, - понуди
- потпишан договор за
реализација
- реализација на зафатот

- Евалуација -Евалуација според
претходно подготвен план

Тимот за
работа

хартија
компјутер
печатач

по
потреба 2018/19

- пишан документ за
извршена евалуација
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Стратешка цел 3. Подобрување на  условите за реализација на воспитно – образовната работа во училиштето

Развојна цел 3.9 Изградба на летниковци во OОУ  „Кирил и Методиј„ – с.Стајковци и ПОУ с.Страчинци
Конкретни

цели Активности Ресурси Временска
рамка

Индикатори
за успешност Извори на доказичовечки физички Трошоци

-Констатација на
фактичката
состојба

-Формирање на тим  и
распределба на работни
обврски

Тим
Хаусмајстор

хартија
канцелариј
а
компјутер
печатач

по
потреба 2018/19

год.

П
ри

ја
тн

о 
ка

тч
е 

за
 у

че
њ

е 
и 

др
уж

ењ
е 

во
  н

ад
во

ре
ш

ни
ус

ло
ви

- записници од работните
состаноци на тимот
- извештај до наст. совет и
директорот

-Подготовка на
план

-Ангажирање на стручно
лице за подготовка на
идеен план
-Аплицирање во Општина
и др. институци за
обезбедување на средства

Наставници

Стручно
лице/фирма

Директор

хартија

компјутер

печатач

По
потреба
Надомест
ок за
ангажман
на
стручно
лице

2018/19

Аплицир
ање во
континуи
тет

- заведени апликации
- известувања
од институциите каде е
аплицирано

-Реализација на
план

Разгледување на проектот
и план за негова
реализација

Наставници

Стручно
лице/фирма

Директор

компјутер

печатач

догово-
рена сума
за
изработка
на
проектот

2018/19
-разни документи
- оглас ,- покани за достав
ување понуда, - понуди
- потпишан договор за
реализација
- реализација на зафатот

- Евалуација -Евалуација според
претходно подготвен план

Тимот за
работа

хартија
компјутер
печатач

по
потреба 2018/19

- пишан документ за
извршена евалуација
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Стратешка цел 4. Подобрување на стратешкото партнерство со родителите   и локалната власт и мултиетничкиот карактер на
училиштето

Развојна цел
4.1 Подобрување на партнерството со родителите, локалната власт и склучување нови партнерства со училишта во

земјата и надвор

Конкретни цели активности
Ресурси временс

ка рамка
Индикатори

за успешност
извори на докази

човечки физич
ки

трошоц
и

- Согледување и
идентификација
на досегашната
соработка со
родителите и
локалната власт

-Тим за соработка
- Изготвување на список
на партнери  кои би
учествувале во
соработката
-Извештај за  досегашната
соработка

Тим
Наставници
Родители
Директор
Педагог
Надворешни
претставници

Канцел
а
рија
хартија

- по
потреба

континуи
рано

П
ог

ол
ем

а 
(п

оа
кт

ив
на

) с
ор

аб
от

ка
 м

еѓ
у 

 у
чи

ли
ш

те
то

 и
па

рт
не

ри
те

Списоци,Извештај

- Продолжување
на постојната
соработка со
родителите ,
локалната власт
и партнерските
училишта

- Планирани состаноци со
конкретна цел
- Реализација на
заеднички активности со
партнерите
- Барање на спонзори во
материјална, стручна и
финансиска помош

Тим
Наставници
родители
Педагог,
Директор
Надворешни
претставници

Канцел
а
рија
хартија

- по
потреба

континуи
рано

План и програма, за
одредени активности

-
воспоставување
соработка и
партнерства со
училишта во
земјата и надвор

- Идентификување на
нови активности што ќе се
организираат  во
соработката
-Инволвирање на
наставници и ученици во
разни активности

Тим
Директор
Педагог
Родители
Наставници
Ученици
Надворешни
претставници

Просто
рни
услови
хартија

- по
потреба

континуи
рано

извештај за реализирани
активности
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Стратешка цел 4. Подобрување на стратешкото партнерство со родителите   и локалната власт и мултиетничкиот карактер на
училиштето

Развојна цел 4.2 Промоција на мултиетничкиот карактер  на училиштето

Конкретни цели активности
Ресурси временска

рамка
Индикатори за

успешност
извори на докази

човечки физичк
и

трошоц
и

Одбележување
на значајни
датуми од
историското
минато од
различни
етникуми

-Тим за соработка
- Изготвување на список на
учесници  од локалната власт и
разни институции во соработката
- Реализација на разни активности

Ученици
Нас.и Пед.,
Директор
Субјекти од
локална
власт и др.
институции

Канцела
рија
хартија

- по
потреба

континуир
ано

М
еѓ

ус
еб

но
 п

оч
ит

ув
ањ

е 
на

 с
ит

е 
ст

ру
кт

ур
и 

во
уч

ил
иш

те
то

 и
 н

ад
во

р 
од

 н
ег

о

Списоци за
учесници во
соработката
Извештај за
активностите,
план

- учество на
разни културни
манифестации и
прослави, Ден на
училиштето,
Денот на
општината,литер
атурни конкурси
и ликовни
колонии

- Тим за соработка
- Изготвување на список на
учесници  од локалната власт и
разни институции во соработката
- Реализација на разни активности
- Барање на спонзори во
материјална, стручна и финансиска
помош

Тим
Ученици
Нас.и Пед.,
Директор
Субјекти од
локална
власт и др.
институции
Надворешн
и претстав.

Канцела
Рија
хартиј

- по
потреба

Континуи
рано

План и програма,
извештај за
активностите

- еднодневни
излети,
екскурзии,
набљудувања,
посети, настава
во природа

-Изготвување на план и програма
- Списоци на учесници
- Реализација на активностите
- Изготвување на извештаи за
активностите

Ученици
Наст. и
Пед, Дир.

Надворешни
претставници

Соодвет
ни
локалит
ети
хартија

- по
потреба

континуир
ано

План и програма,
списоци на
учесници и
извештај за
активности
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Спортски
манифестации,
натпревари

-Изготвување на план и програма
- Списоци на учесници
- Реализација на активностите
- Изготвување на извештаи за
активностите

Ученици
Наст. и
Пед, Дир.
Надворешн
и
претставни
ци

Соодвет
ни
спортски
терени
хартија

- по
потреба

континуир
ано План и програма,

списоци на
учесници и
извештај за
активности

Стратешка цел 4. Подобрување на стратешкото партнерство со родителите   и локалната власт и мултиетничкиот карактер на
училиштето

Развојна цел : 4.3. Промоција на меѓународна соработка преку  еТвининг платформата и
Еразмус +

Конкретни цели активности
Ресурси временска

рамка
Индикатори за

успешност
извори на докази

човечки физичк
и

трошоц
и

- Меѓународна
соработка со
училишта од
европските земји

-Тим за соработка
- развивање на партнерства и
соработка со училиштаа од други
држави
- Реализација на разни активности

Тим од
наставници
Ученици
Стручни
соработниц
и,
Директор
Партнер
училишта
од други
држави

Канцела
рија
хартија
компјуре
р

- по
потреба

континуир
ано

П
ог

ол
ем

а 
м

еѓ
ун

ар
од

на
 с

ор
аб

от
ка

 н
а

уч
ил

иш
те

то
 с

о 
уч

ил
иш

та
 о

д 
др

уг
и

др
ж

ав
и

Списоци за
учесници во
соработката
Извештај за
активностите,
план.

- Развивање на
меѓународни
проекти

- Тим за соработка
- Реализација на меѓународни
проекти

Тим од
наставници
Ученици
Стручни
соработниц
и,

Канцела
Рија
хартиј

- по
потреба

Континуи
рано

извештај за
реализирани
активности од
проектот
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При евалуацијата на секој од акциските планови ќе се користи следнoво:

Активности Критериум за успех Инструменти Индикатор за
успешност

Одговорен
за следење

Повратна
информација

1. Подигање на
квалитетот на
наставата преку
подобрување на
професионалните
компетенции  на
наставниот кадар

-Посета на  семинари
-Дисеминација -
поголема мотивираност на
колективот за прием на
нови знаења во работата
-поголем број на реали
зирани нагледни часови
-поголем број изведени
воннаставни активности

- Годишно планирање
- Формулар за
следење анкетирање
на учениците
- јавни презентации на
ученички активности и
часови
- стручни дебати

1.Обучени наставници за примена
на програмата  во наставата
2.Квалитетно изработени
програми и нивна целосна
реализација
3.Сертифицирани наставници за

еТвининг, Еразмус , работа со
ученици со посебни потреби и
талентирани ученици

Директор,

Педагог

Тим од
наставници

Извештај и
анализа
изработени од
страна на
одговорното
лице

2.Осовременува
ње на наставата

-Зголемена мотивација на
учениците за работа -
Подобар успех на
учениците -
Успешност во
реализацијата на
наставните и
воннаставните активности
-Поголема мотивација за
учество на  натпревари

- Формулари: за увид
и следење на
наставниот процес

- Евиденција на
стручна литература

1.Опремени кабинети и  училници
со современи нагледни средства,
таблети и Смарт табли за
поквалитетна настава
2. Подобри услови за работа за

правилен развој на учениците
3. Зголемен библиотечен фонд со
изданија за учениците и настав-
ниците и поголем интерес кај
учениците за читање

Директор

Педагог

Билиотекар

Наставници,
одделенски
раководители

Извештај и
анализа
изработени од
страна на

Воспитно-
образовниот
кадар

Директор
Партнер
училишта
од други
држави

7.План за евалуација на акциските планови
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3.Подобрување
на  условите за
реализација на
воспитно–
образовната
работа во
училиштето

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

- Подобар успех и
поведение на учениците

Записници

Тендерска
документација

1.Подобри услови за работа во
училиштето и поголема заштита
на училниците
2. Побезбедни услови за работа и
престој на учениците во
училиштето
3. Поголема заштита на
училниците и другите простории
во училиштето
4. Подобар изглед и услови за
работа во училиштето и поголема
заштита на училниците

Директор

Училишен
одбор

Училишни
комисии

Извештај и
анализа од
комисија за
јавни набавки

Извештаи и
записници од
училишни
комисии

4.Развивање на
стратешкото
партнерство меѓу
учениците,
наставниците,
родителите   и
локалната власт и
мултиетничкиот
карактер на
училиштето

Поголема информираност
и мотивација на
родителите и локалната
власт

Поквалитетна соработка
со родителите и
локалната власт

Меѓународна соработка со
училишта од европските
земји

-Прашалници

-Извештаи

-Разговори

1.Поголема (поактивна) соработка
меѓу  училиштето и партнерите

2. Меѓусебно почитување на сите
структури во училиштето и надвор
од него

Директор

Педагог

Наставници

Совет на
родители

Извештаи од
реализирани
активности од
стручните
соработници и
тимот

Евалуацијата на акциските планови ќе понуди информации и оценки за:
- квалитетот на акциските планови,
- процесот, односно за постапките за спроведување на предвидените активности;
- резултатите, односно за постигнувањето на краткорочните цели и ефекти кои се предвидени со реализацијата на акцискиот план.



Календар на организација на учебната 2018/19 год.
во основните училишта

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

училишта согласно програмските целини во наставната година: полугодија, други
форми на воспитно-образовна дејност и ученички одмор за учебната 2018/2019
година.

Член 2
Учебната година во основните училишта почнува на 1 септември 2018 година, а

завршува на 31 август 2019 година.
Наставната година започнува на 3 септември 2018 година и завршува на 10 јуни

2019 година.

Член 3
Наставната година ја сочинуваат две полугодија I и II полугодие.
Првото полугодие започнува на 3 септември 2018 година и завршува на 31

декември 2018 година
Второто полугодие започнува на 21 јануари 2019 година завршува на 10 јуни

2019 година

Член 4
Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор.
Зимскиот одмор започнува на 1 јануари 2019 година и завршува на 20 јануари

2019 година. Летниот одмор започнува на 11 јуни 2019 година и завршува на 31 август
2019 година.

Член 5
Основните училишта во времето од 12 јуни до 21 јуни 2019 година

организираат дополнителна настава, поправни испити и одделенски испити, а од 15
до 21 август 2019 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

работна недела.

Член 7

Во текот на наставната година во основните училишта се остваруваат 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 се одбележува со
организирање на културни и други манифестации.

8.Календар за работа
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Член 9
Работните денови кога се изведуваат ученичките екскурзии, денот на

еколошката акција на младите во Република 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.

Член 10
Со денот на влегување на сила на овој календар престанува да важи

Календарот за организација на учебната 2017/2018 година во основните училишта
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 116/17).

Член 11
Овој календар влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во

„Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1
септември 2018 година.

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
08 октомври Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата
15 октомври Меѓународен ден на пешаците
16 октомври Меѓународен ден на храната
Ден на акција на еко-училиштата- се реализира два пати во текот на една учебна
година
Ајде Македонија- ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Република
Македонија
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ПЛАНИРАЊЕ НА НАСТАВАТА- НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ

Наставни планови за основното училиште од I – IX одделение за учебната
2018/2019 година

Наставниот процес се изведува според Наставниот план и Програми на
Министерството за образование и наука на Република Македонија, Бирото за развој на
образованието во Република Македонија, плановите и програмата на училиштето на
македонски јазик со кирилско писмо и албански наставен јазик.

Со наставните планови и наставните програми на основното училиште
одредени се задолжителните предмети, изборни предмети, дополнителна, додатна
настава, слободни активности, час на одделенската заедница, нивниот распоред по
одделенија и неделниот и годишниот фонд на часовите за учениците.

Прилог: - НАСТАВЕН ПЛАН за Деветгодишно основно образование за
2018/2019 година.

Вид на настава:

Организација на наставата
Наставата е основна форма на ВОД и опфаќа: задолжителната настава по

наставни предмети и наставни подрачја и други видови настава: изборна настава,
дополнителна, додатна настава.

1. Задолжителна настава

Наставата е основен воспитно образовен процес кој има за цел стекнување
знаења, совладување техники на учење, стекнување способности, вештини и навики
неопходни за креирање на критична, независна, автономна, креативна, образована,
мултикултурна личност, која е отворена за сите сегашни и идни промени во
општеството. Училиштето организира задолжителна настава за сите ученици од прво
до деветто одделение. Задолжителната настава претставува темел за надградба во
идното образование. Во текот на наставата се посветува потребното внимание на
сите категории ученици: просечните ученици, талентираните и учениците со посебни
образовни потреби. За успешна реализација на наставата во наставниот процес
активно се вклучени сите вработени од училиштето, учениците и нивните родители.

Наставниот час трае 40 минути. Наставата се изведува во прва и втора смена
одделенска и предметна настава кои се менуваат на две седмици. Часовите за
одделенска настава во прва смена започнуваат во 7:30 ч., а завршуваат во 12:55 ч.
Втора смена започнуваат во 13:15 ч.,а завршуваат во 17:55 ч.

НАСТАВА

1. Задолжителна настава
2. Изборна настава
3. Дополнителна настава
4. Додатна настава

9. Настава
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Додека часовите за предметна настава во прва смена започнуваат во 7:30 ч., а
завршуваат во 12:55 ч., а втора смена часовите започнуваат во 12:30 ч. и завршуваат
во 17:55 ч. Наставата се реализира во 14 класични училници и 1 специјализирана
училница и 2 кабинета.

 Задолжителен странски јазик во училиштето е англискиот јазик, а како втор
странски јазик се изучуваа во Стајковци - француски јазик, а во ПОУ Страчинци –
германски јазик.

 Поделба на одделенско раководство и поделба на часовите на наставниот кадар
се врши на Наставнички совет  согласно ЗОО, нормативот за наставен кадар и др.
Наставата по сите наставни предмети ќе ја реализираат стручно квалификувани
наставници со исклучок на предметите музичко, ликовно и техничко образование во
ПОУ с.Страчинци. 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.

Часот на одделенската заедница е задолжителен. За учениците од прво
одделение дел од програмата се реализира на часовите на кои се реализираат
другите наставни програми. (ПРИЛОГ 30).

 Задоложителната настава ќе биде организирана по одделенија од I до IX по
наставните предмети според наставниот план и програм за ВОД на основните
училишта, а според однапред утврден распоред на наставните часови, распоред на
часови за дополнителна и додатна настава. (ПРИЛОГ: 38)

2. 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. Од анкетирањето на родителите изборна
настава ќе се изведува по следните предмети во следните одделенија:

- Творештво во IV одделение (ООУ Стајковци).
- Творештво во V одделение (ПОУ Страчинци).
- Класична култура во Европска цивилизација во VI одделение (ООУ Стајковци).
- Етика во религиите во VI одделение (ПОУ Страчинци)
- Вештини на живеење во VII одделение.
- Проекти во информатика и Техничко образование VIII- одделение.
- Нашата татковина во IX одделение.
- Изборен Спорт во IX одделение (ПОУ Страчинци).

3. Дополнителна настава

Според ЗОО член 27 се организира дополнителна настава за оние ученици кои
се соочуваат со повремени потешкотии во учењето и кои од одредени причини
заостануваат во совладување на наставниот материјал или подолго време
отсуствувале од редовната настава, а со цел да ги совладаат наставните содржини
предвидени за нивната возраст со плановите и програмите. Дополнителна настава се
организира за ученици кои покажуваат слаби резултати во учењето, а особено ако:

- имаат најмалку две слаби оценки;
- имаат слаби резултати по одреден наставен предмет;
- отсуствуваат од наставата по одреден наставен предмет;



OОУ„Кирил и Методиј“ Стајковци – Скопје – Учебна 2018/2019 година

45

- на барање на ученикот или неговиот родител, односно старател.
Заостанувањата и тешкотиите во наставата можат да бидат последица од повеќе
причини и да се пројавуваат во различни форми и во различни временски периоди.

За успешно организирање на дополнителната настава неопходно е целосно и
континуирано следење и вреднување на успехот и напредокот на секој ученик, како и
поставување на точна и навремена дијагноза за неговите развојни и особености и
потреби, постигнувања, заостанувања и др.

Оваа настава, се организира во текот на целата наставна година, паралелно со
редовната настава, пред или по редовната настава, а на крајот од учебната година
дополнителна настава ќе се организира за учениците со негативни оценки во вид на
продолжена настава. Содржините за дополнителната настава и начинот на работа,
главно, се специфични за секој ученик. Во таа смисла неопходно е да се применуваат
индивидуална и групна форма на работа на учениците и тимска работа на
наставниците.

До 20-ти септември ќе биде изработен распоред за дополнителна настава кој во
текот на учебната година, согласно потребите се менува, а учениците се ротираат по
предмети.

4. Додатна настава

Според ЗОО член 28 во училиштето се организира додатната настава за ученици
кои во текот на редовната настава постигнуваат натпросечни резултати и се
потврдуваат со особена надареност и талентираност во одделни наставни предмети.
Оттаму, таа претставува организирана грижа и работа со надарените ученици. Во
оваа настава доаѓа до израз самостојната работа на учениците, работата во мали
групи, изградувањето на систем и постапки за истражувачки активности, решавање
проблеми од теориска и практична природа, организирање дебати, работа на одделни
проекти, експериментирање и докажување. Исто така, битно е да се разработи
следењето и вреднувањето на постигањата на учениците. Додатната настава се
реализира според наставни програми.

Учениците се подготвуваат за натпревари, со што училиштето пошироко ги
презентира своите воспитно - образовни потенцијали, а се овозможува афирмација на
учениците кои со својот труд и талент тоа го заслужуваат.
До 20-ти септември ќе биде изработен распоред за додатна настава кој по
донесувањето станува составен дел на оваа годишна програма. (ПРИЛОГ: 33)
Час на одделенската заедница - Ќе се разработуваат содржини од програмата
Животни вештини според однапред утврдена програма.

5. Организираност на учениците

Училишна заедница на ниво на училиште
Највисока форма на организирање и дејствување на учениците во училиштето е

училишната заедница. Преку оваа организација учениците имаат можност да
учествуваат во креирањето на позитивна клима за работа и учење, градење и
негување на другарски односи и соработка, како и можност да придонесуваат за
нивниот правилен развој и целокупното работење на училиштето. Организационата
поставеност почнува од заедницата на учениците во паралелката, па до училишната
заедница. Таа донесува програма во која се содржат предлозите од заедниците на
учениците од паралелките и другите органи на училиштето. Ќе ја следи, насочува и
координира работата на заедниците на учениците од паралелките, а ќе се заложува и
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за третирање на одделни актуелни прашања поврзани со возраста, интересите
и секојдневието на учениците. За таа цел ќе бидат организирани трибини на кои
учениците ќе можат да контактираат со стручни лица од кои ќе се здобијат со изворни
и компетентни сознанија од одредена област.

Својата активност ќе ја остварува по однапред подготвена програма, а
учениците ќе учествуваат во:

- подобрување на условите за работа во училиштето;
- учество на учениците во воспитно-образовната работа и постигнување на

подобри резултати;
- подобрување  на ученичкиот стандард;
- општествено корисна работа;
- културно-забавен живот и рекреативни активности.
Училишната заедница ќе биде составена од претставници на паралелките, а

одговорен наставник е Маја Цекова и стручна служба. (ПРИЛОГ:21)

План на активности на Детската организација
Во активностите на Детската организација предвидени се подолготрајни и

периодични активности кои ќе се реализираат согласно Програмата. Активно учество
ќе земат учениците, наставниците, родителите, општината и соработници надвор од
училиштето. Времето за реализација на секоја планирана активност  се однесува за
период од септември до јуни во учебната 2018/19 година. (ПРИЛОГ:12)

Подмладок на Црвениот крст:
Хуманоста не познава граници, боја, држави и националности. Хуманоста е

движечка сила на секој народ. Организацијата на ПЦК како хуманитарна, здравствено
- социјална и воспитна организација придонесува за развивање на хуманоста,
патриотизмот и желба за мир во светот. Во училиштето  членуваат ученици од I – IX
одд. а се реализираат и задачи од општествен интерес: “Недела и борба против ТБЦ”;
“Недела на борба против алкохолизам, пушење и наркоманијата”; “Недела против
сидата”; “Денот на гладта”; “Денот на крводарителството”; “Детската недела” “Недела
на борба против ракот” и др. (ПРИЛОГ: 13)

6. Ученички екскурзии и посети

Екскурзијата претставува воспитно - едукативна форма за реализирање на
одредени наставно - воспитни содржини планирани со наствниот план и програма.
Во оваа учебна година планирани се две еднодневни рекреативни екскурзии за
учениците од I-IX одделение - есенска и пролетна. За проширување и
продлабочување на знаењата на учениците ќе се организираат наставни екскурзии
низ Македонија кои се во функција на наставата со учениците од III, V, VI и IX
одделение согласно Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии
(еднодневна екскурзија за учениците од III одделение, настава во природа за
учениците од V одделение, дводневна екскурзија за учениците од VI одделение и
тридневна екскурзија за учениците од IX одделение). Се планира да се реализира
зимовање и летување за учениците од V до IX одделение.

Процедурата на изведување на ученичките екскурзиите (цели, содржини,
критериуми, начин на реализација и др.) се спроведува согласно Правилникот за
екскурзии донесен од МОН. (ПРИЛОГ:16)
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Настава во природа
Целта на оваа настава е учениците со користење на непосредната околина да

се стекнат со нови знаења, способности и правилен развој на личноста како и
продлабочување на знаењата и збогатување на искуството на учениците. Наставата
во природа ќе се реализира со учениците од петто одделение и со содржини по
наставни предмети.
Ќе биде подготвена Програма согласно Правилникот за екскурзии.
Очекувани ефекти - ефикасно реализирање на предвидените цели во програмата и
проширување на знаењата кај учениците и збогатување на нивното искуство.

Планирани посети
За поадекватно реализирање на наставниот план и програм, за полесно осознавање

на наставните планови и содржини наставниците во своите наставни програми
планираат посети на одредени објекти кои ќе ги збогатат знаењата на учениците.

Овие посети се планираат и реализираат со цел учениците:

 да ги прошират сознанијата за непосредната околина;
 да се оспособуваат за набљудување, опишување и споредување;
 да се оспособуваат да користат различни извори на знаења;
 да ги прошират знаењата за културното богатство на својата татковина;
 да се ориентираат во просторот и времето;
 да ги прошират знаењата за сообраќај и видови на сообраќај;

Посети

 Историски споменици од минатото,
 Антички локалитет,
 Хидрометеоролошкиот завод на Р.М,
 Метереолошка станица,
 Хидроцентралата Матка,
 Аеродромот во Скопје,
 Театар за деца и млади,
 Градски кина,
 Библиотека,
 Детски фестивал,
 Саем на книга, Изложби,
 Музеј на град Скопје,
 Етнолошки, природно - научен и археолошки музеј,
 Музеј на македонската борба на Р.М.,
 Канцеларија на ЕУ, општина, месна заедница, полициска станица,
 Просветно дело (Издавачка куќа и книжарница),
 Планетариум,
 Снежен град – Маврово,
 Верски објекти,
 Институт за македонски јазик ,,Крсте П. Мисирков“
 Спортски објекти и сојузи,
 СРЦ „Борис Трајковски“,
 Олимписки базен-Скопје,
 СОС детско село.

Набљу
дување

Во непосредната околина (крстосница, сообраќај, продавница, игротека,
стари градби, релјеф, објекти од интерес за наставата (пошта,
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амбуланта, ЗОО, фабрика, занаетчиски дуќани, сточарска фарма,
зеленчукова градина, и др.)

Ученичките екскурзии и посети ќе се реализираат под мотото:

,,ПАТУВАМЕ, СЕ ДРУЖИМЕ, УЧИМЕ..



7. Други наставни програми

Индивидуализирани Програми за работа со надарени и талентирани ученици

Работата со надарените деца, претставува важен сегмент во образовниот систем. Образованието треба да одговори
на барањата на сите ученици, за нивните стилови на учење, методи на учење, интереси и таленти. Знаењата и вештините
можат да се научат, но талентот ученикот го носи во себе. Факт е дека категоријата на надарени и талентирани ученици бара
повеќе внимание со цел да се развијат нивните вештини и способности. Најчесто идентификувањето на надарените ученици се
врши со систематско следење и вреднување на развојните особености, постигањата и потребите на секој ученик. Наставникот
преку својата работа треба да го препознае талентот кај ученикот што го носи во себе и да го мотивира неговиот индивидуален
развој.

Акцентот во Програмата за работа со надарени ученици се става врз методите и формите на работа кои ќе бидат
насочени кон самостојно учење и користење информации; развивање на способност, формирање методи, умеења и постапки
за доаѓање до нови знаења и решенија. Работата во училиште ќе ја насочиме кон развивање на надарените и талентирани
ученици преку:

 индивидуализација во наставата со учениците
 групна настава за учениците со приближно исти способности
 проектни активности
 слободни ученички активности
 учество на натпревари, конкурси и организирање на истражувачки активности.

Врз основа на идентификација на надарените ученици, училиштето ќе изготви Индивидуализирани програми за надарени
и талентирани ученици и истите ќе ги реализираат одговорни наставници во соработка со стручните соработници.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ
Конкретни цели Активности реализатор време очекувани резултати

Идентификување
на надарени и
талентирани
ученици

-Формирање на училишен тим за работа со
надарени  и талентирани ученици
- Изработка на програма за работа со надарени
и талентирани ученици
- Информација на наставниот кадар за
планираните активности

Училишен
тим, стручна
служба,
наставници

VIII

-наставниот кадар знае постапки за
препознавање и работа со надарени
ученици
-организирано следење на надарените и
талентирани ученици
-увид во постоечките ученички
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- Споредување и препознавање ученици кои
квантитативно и квалитативно побрзо
напредуваат во споредба со нивните врсници
- Разговори со одделенски раководители,
предметни наставници и родители

IX

капацитети на училиштето
- подигање на свеста на родителите за
можностите на нивните деца

Проценување на
надареност

- Евалуирање на квалитетот на постигнатите
резултати во учењето.
Тестирање на способностите, особини на
личноста и знаењата на учениците.
- СКР на стручниот работник со предметните
наставници за секој ученик поединечно;
-примена на современи наставни форми
-избор на задачи,  давање на проектна или
есејска работа

стручен
соработник,
предметни
наставници

X

-Планирање,организација на
поучувањето
- проширени извори  на податоци;
- прилагодување на содржините кон
потребите на учениците

Пружање
соодветен
образовно-
воспитен третман
на ученикот

- активирање на програмите за работа со
надарени и талентирани деца
- дополнување на програмите соодветно
проценетите индивидуални способности и
карактеристики на ученикот
- континуирана изработка на индивидуализирани
инструменти за утврдување на постигањата  на
надарените ученици
- СКР со надарените учениците ;
- следење на успехот, редовноста на ученикот;
-увид во изработки на учениците;
-увид во инструменти за следење,вреднување на
учениците

предметни
наставници
стручен
соработник,

XI

Реална проценка на постигнувањата;
-измени, дополнувања на
индивидуалниот план за работа со
ученикот;
Определување форми, методи за работа
со ученикот

Утврдување на
индивидуалните
постигања на
надарените и
талентирани
ученици

-следење на успехот, редовноста на учникот;
-увид во изработки на учениците;
-увид во инструменти за следење, вреднување на
учениците

предметни
наставници
стручен
соработник,

I-II

Реална проценка на постигањата;
-измени, дополнувања на
индивидуалниот план за работа со
ученикот;
Примена на соодветни форми, методи за
работа со ученикот

Утврдување на
социо-
емоционалниот
статус,

организирање на индивидуални родителски
средби на стручната служба и одделенскиот
раководител со родителот/ старателот на
ученикот

стручен
соработник,
предметни
наставници

III-IV
Развивање на позитивни ставови  кај
другите ученици кон надарените ученици
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Утврдување на
индивидуалните
постигања на
надарените и
талентирани
ученици

-следење на успехот, редовноста на учникот;
-увид во изработки на учениците;
-увид во инструменти за следење, вреднување на
учениците

стручен
соработник,
предметни
наставници

IV

Реална проценка на постигањата;
-измени, дополнувања на
индивидуалниот план за работа со
ученикот;
Примена на соодветни форми, методи за
работа со ученикот

Изработка на
индивидуални
инструменти за
утврдување на
постигањата  на
ученици

-утврдување на критерими за вреднување на
надарените  ученици во согласност со наставни
планови, програми,

стручен
соработник,
предметни
наставници

X - V
Развој на индивидуалните инструменти
за вреднување на надарените и
талентирани ученици

општествената
подршка за
развојот на
надарените деца

- материјална стимулација: стипендии, помош за
опрема, кредити, студиски патувања и сл.
-помош при професионална ориентација,
-овозможување контакти и поврзување со
организирани стручни друштва, фондови и други
соодветни институции.

Директор,
стручен
соработник,
наставници,
локална
самоуправа,
бизнис
сектор, НВО,

V Континуиран напредок и повисок
општествен статус за ученикот

Евалуација на
програмата за
работа со
надарените
ученици

-утврдување на слаби/јаки страни од примената
на програмата;
-конципирање развоен план за работа со
надарените ученици;

стручен
соработник,
предметни
наставници
одделенски
раковод.

VI-VIII
Изработка на индивид. планови за
работа со надарени ученици;
Подобрување на постигањата  и
социјализацијата на  надарените ученици

Индивидуализирани програми за ученици со посебни образовни потреби

Наставните содржини од наставната програма, се адаптираат за учениците со посебни образовни потреби.
Индивидуализирани програми за секој ученик со ПОП се изработуваат по потреба и по идентификација на учениците во
соработка со дефектологот со наставникот, педагог и родител. Индивидуални образовните планови се составен дел од
годишните планирања на наставниците.

Учениците со посебни образовни потреби се идентификуваат при запишувањето во прво одделение преку набљудување и
разговор со детето, како и информативно-консултативен разговор со неговите родители, за што се приложува и медицинска
потврда (наод и мислење) од компетентни институции. Дефектологот во континуитет соработува со наставниците и работи со
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овие деца како би се создала што подобра клима за нивна инклузија. Групата деца со кои работи стручниот тим се
формира врз основа на наод/мислење од Центарот за ментално здравје, при што се наведува и видот на попреченост.
Наодите се земаат во предвид и кога се изготвува долгорочен, среднорочен и краткорочен оперативен план за работа со овие
деца или се работи со диференциран пристап. Постигањата на децата во овој случај се вреднуваат согласно индивидуалниот
образовен план и целите во диференцираниот пристап. Се поттикнува инивидуален напредок согласно индивидуалните
способности на овие ученици. (ПРИЛОГ:26)

Индивидуализирани програми за работа со ученици со потешкотии во учењето

Во училиштето се идентификувани ученици кои не се категоризирани од надлежна институција и немаат документ, а кои
имаат потешкотии  при совладувањето на наставните содржини и во социјализацијата во средината-паралелката се работи
индивидуализирано и се планираат активности во рамките на дневните планирања и програмите за дополнителната настава.
Овие ученици се инклузирани во редовната настава, па за нив посебно секој наставник во паралелката каде што се
распоредени ќе изготви ИОП, се со цел и тие ученици да напредуваат по сопствено темпо и согласно своите можности.

Вклучување на децата со потешкотии во учењето и во редовни услови и настава овозможува:
- Нивно поуспешно функционирање комуникација, толеранција, еднаквост, можности во социјалната средина.
- Флексибилна индивидуализирана поддршка на децата со потешкотии во учењето и ПОП од страна на учениците и

наставниците.
- Зголемено и активно учество во инклузивниот и образовниот процес и практична вклученост на родителите на деца со

потешкотии во учењето и посебни образовни потреби.
Работата со учениците со потешкотии во учењето ја реализира тим од одделенски и предметни наставници,

дефектологот и педагогот, а се состои во:
 Изработка на Програми за работа со учениците со потешкотии во учењето.
 Досие за ученикот со мислења од тимот, институции, изработки, постигања.
 Евидентни листи за бележење на постигањата на учениците со потешкотии во учењето.
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Програма на инклузивен тим за образование

ПРОГРАМА  ЗА РАБОТА СО ДЕЦА СО ПОТЕШКОТИИ ВО УЧЕЊЕТО И СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ
Конкретни цели Активности реализатор време очекувани резултати

Откривање и
евидентирање на
ученици со посебни
потреби

- 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.

стручен
соработник,
оддленски

раководител

IX-V
-преглед на ученици и видот на
посебни потреби
-формиран е  тимот  за соработка

Индивидуализирање
на наставата ,
прилагодување на
методите на
предавање-
оценување кон
потребите на ученикот

-Стручно Консултативна Работа (СКР) на стручниот
работник со наставниците за секој ученик
поединечно;
-примена на современи наставни форми;
-Изготвување на Индивидуален образовен план за
секој ученик кој има наод и мислење од соодветна
стручна институција

стручен
соработникн
аставници

X

-Планирање,организација на
поучувањето;
-проширени извори  на податоци;
-прилагодување на содржините кон
потребите на учениците

Утврдување на
индивидуалните
постигања на
учениците со посебни
потреби;

-следење на успехот, редовноста на ученикот;
-увид во изработки на учениците;
-увид во инструменти за следење, вреднување на
учениците;
СКР со учениците со посебни потреби;
СКР со родителите на учениците со посебни
потреби;
СКР со одделенските раководители на учениците со
посебни потреби;
-увид во Индивидуалниот образовен план за секој
ученик.

стручен
соработник
наставници

XI,I
IV,VI

Реална проценка на постигнувањата;
-измени, дополнувања на
индивидуалниот план за работа со
ученикот;
-Определување соодветни
форми/методи за работа со ученикот
Подобрена социјализација
Подобрување на постигањата на
учениците со посебни потреби

Утврдување на
индивидуалните
постигања на
учениците со посебни
потреби;

- следење на успехот, редовноста на ученикот;
-увид во изработки на учениците;
-увид во инструменти за следење,вреднување на
учениците.

стручен
соработник
наставници

I-II

- проценка на постигањата;
-измени, дополнувања на
индивидуалниот план за работа со
ученикот;
Примена на соодветни
форми/методи за работа со ученикот
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Утврдување на социо-
емоционалниот
статус- развој на
учениците со посебни
потреби;

- социометриска метода;
-разговори со ученичка заедница;
-присуство на родителски средби

стручни
соработници

ученици
одд. раков.
родители

III-IV
Развивање на позитивни ставови  кај
учениците кон учениците со посебни
потреби

Утврдување на
индивидуал.
постигања на
учениците со посебни
потреби;

- следење на успехот, редовноста на ученикот;
-увид во изработки на учениците;
-увид во инструменти за следење, вреднување на
учениците

стручен
соработник
наставници

IV

Реална проценка на постигнувањата;
-измени, дополнувања на
индивидуалниот план за работа со
ученикот;
Определување форми/ методи за
работа со ученикот

Изработка на
индивидуални
инструменти за
утврдување на
постигањата  на
учениците со посебни
потреби

утврдување на критерими за вреднување на на
учениците со посебни потреби во согласност со
наставни планови, програми,,

Дефектолог
педагог

наставници
IX-V

Развој на критерими, индивидуални
инструм. за вреднување на
у~ениците со посебни потреби

Евалуација на
програмата за работа
со учениците со
посебни потреби

- утврдување на слаби/јаки страни од примената на
програмата;
-конципирање развоен план за работа со учениците
со посебни потреби;

Дефектолог
стручна
служба,

наставници

VI-VIII

-Изработка на индивидуални планови
за работа со учениците со посебни
потреби;
-Подобрување на постигањата  на
учениците со посебни потреби
-Подобрување на социјализацијата
на  учениците со посебни потреби;



Проширена програма

Согласно Концепцијата за основно образование во училиштето во зависност од
интересот и потребите на родителите ќе се реализира проширена програма според
Концепцијата за основно воспитание и образование и ЗОО. Проширената програма
опфаќа:

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, во согласност со родителот. Заинтересираноста  на родителите се утврдува
при упис на децата во прво одделение и на родителските средби со анкети.

Цели на оваа програма се:
 помош на родителите кои се во работен однос за згрижување на децата;
 развивање на работни навики на децата;
 помош во совладување на наставниот материјал;
 воспитно делување, развој на социјализација и дружење;
 насочување на децата кон здрави навики и спортски активности
 развивање на културни и здравствени навики кај децата
Продолжениот престој би се организирал за ученици од прво до трето одделение,

со формирање на хетерогена група на ученици. За време на продолжениот престој
учениците учат, ги работат домашните задачи, работат други училишни обврски и
учествуваат во културно-уметнички, спортски и други активности според програмите за
работа. Организацијата на работата би била планирање на активности за по еден час
пред почетокот и еден час по завршувањето на наставата.

Активностите би се состоеле од:
 прифаќање на децата
 подготовка за самостојна работа
 самостојна работа
 рекреативни активости
 испраќање на децата кон домовите.
Проширената програма ќе ја реализираат одделенските наставници.

8.Проекти кои се реализираат во училиштето
Нашето училиште континуирано е вклучено во образовните реформи со кои преку
реализирање на проекти ќе придонесат за подобрување на квалитетот на
наставата. Во нашето училиште се рализират следните проекти:

- Математика со размислување;
- Јазична писменост во почетните одделенија;
- Намалување на насилството во училиштата- Стоп насилство;
- EКО, интеграција на еколошката едукација;
- Меѓуетничка интеграција во образование
- Заедничка грижа за правилно насочување на учениците;
- Еразмус, е-Твининг интернационална образовна платформа.

 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.
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 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 др
институции. (ПРИЛОГ: 24/25)

 Проект за меѓуетничка интеграција во образованието
Целта на овој Проект е да се подобрат меѓуетничките односи во образованиот

систем, да се придонесе во унапредувањето на мултикултурализмот во образованието
и да се развива почит и толеранција кон различните од себе, размена на културните и
верските вредности. (ПРИЛОГ: 27/28)

 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. (ПРИЛОГ: 34)

 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

9. Употреба на ИКТ во наставата
Согласно ЗОО,  чл.25, за реализација на воспитно-образовната работа  со

наставните програми се определува задолжително користење на ИКТ во наставата.
Со ваквиот вид на настава учениците стекнуваат самодоверба, самостојност во
работата, лично искуство и знаење. Континуираното осовременување на настава им
овозможува на учениците пристап до најновите информации, податоци и им
овозможува самостојно или групно истражување со цел добиените информации да им
останат како трајни знаења. За таа цел сите наставниците се должни во наставните
програми по сите предмети и во сите одделенија да планираат наставни содржини кои
ќе се реализираат со користење на ИКТ. Содржините кои наставниците ќе ги
реализираат со помош на ИКТ се дефинирани во нивните тематски и процесни
планирања. (ПРИЛОГ: 36)



Видови оценување и календар на оценување
Одделенија Вид на оценување и календар на оценување

I - III Описно преку цела година
IV - VI Комбинирано (тромесечие – описно; полугодие и

на крај година – бројчано)
VII – IX Бројчано преку цела година

Оценувањето на учениците се врши според критериуми и стандарди утврдени
од страна на Министерството за образование и наука и Бирото за развој на
образованието.

Согласно концепцијата за деветгодишно образование учениците се оценуваат
описно и нумерички според три периоди:

Учениците кои се опфатени во првиот период I-III одделение се оценуваат со
описни оценки. Со описното оценување се дава приказ на постигањата на учениците
по предмети и опис на социјализацијата и развојот на детето.

Учениците кои се опфатени во вториот период IV-VI одделение се оценуваат со
описни и бројчани оценки. На крајот од првото и третото тримесечие добиваат описни
оценки а на полугодие и на крајот од учебната година добиваат нумерички оценки се
со цел полесно адаптирање кон преминот во третиот период на деветгодишното
образование.

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

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
ја дефинираат во нивните годишни тематски и дневните планирања. Се користат
форми, методи на следење, инструменти за следење на постигањата на учениците
(чек листи, аналитички листи, увид во портфолио...)

Секој наставник води досие за ученици и портфолио на наставник. Досието за
ученици содржи ученички изработки со цел перманентно следење на учениците и
формирање објективна оценка. Портфолиото на наставникот содржи дел од
изработките на учениците, планирањата и превземените активности за реализација на
редовната настава и воннаставните активности.

Во текот на учебната година систематски се следат, анализираат и вреднуваат
постигнувањата на учениците. Тоа е континуиран процес кој секој наставник го
реализира во својата секојдневна работа. Оцената е сумативна форма од целокупната
активност на ученикот, од неговите писмени и усни проверки на знаењата, неговиот
интерес за време на часот, учество во воннаставните активности и проекти,
редовноста во извршувањето на домашните работи како и од следење на
дополнителна литература. За постигнувањата на учениците се прават извештаи и
анализи на наставничките и одделенските совети на крајот од секој квартал. Се
изработуваат статистички извештаи за успехот поведението и редовноста на
учениците. Училиштето како институција дава поддршка на наставниците во
оценувањето на постигањата на учениците преку работата на стручните активи и
разговор со стручните соработници, како и поддршка на наставниците кои се
иноватори и креатори на развојот на квалитетно оценување.
Одделенскиот наставник, односно раководител на паралелката е должен да го
извести родителот за успехот на ученикот најмалку два пати во секое полугодие.

10. Оценување
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Ученикот од прво заклучно со петто одделение, по правило, не може да го
повторува одделението. Ученикот кој не успеал да ги совлада наставните содржини
до крајот на учебната година како последица на подолго отсуство од наставата поради
болест, преселување и други оправдани причини, по предлог на родителот или по
предлог на одделенскиот наставник и стручните соработници на училиштето, а во
согласност со родителот може да остане во истото одделение за што одлука донесува
наставничкиот совет на училиштето.

 Тим за следење, анализа и поддршка
Во училиштето се формира тим за следење, анализа и поддршка на

наставниците при изведувањето на процесот на оценувањето и проверка на
усогласеноста на оценувањето со предвидените стандарди и критериуми за
оценување. Се утврдува процедура за поплаки и жалби по добиени оцени, се
утврдува начин на информирање на родителите и учениците за овие прашања.
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.

Следење, анализа и поддршка при усогласувањето на оценувањето со
предвидените стандарди врши директорот и стручната служба. Со  стандардите и
критериумите за оценување се запознаени учениците и родителите. (ПРИЛОГ 31)

 Самоевалуација на училиштето
Училиштето на секои две години, согласно Законот за основно образование,

спроведува самоевалуација на целокупната работа, изготвува извештај по
спроведената самоевалвација 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 особено следниве области:

- организација и реализација на наставата и учењето;
- постигањата на учениците;
-професионален развој на наставниците, стручните соработници и воспитувачи и на
раководниот кадар;
- управување и раководење;
- комуникации и односи со јавноста;
-училишната клима и култура;

- соработката со родителите и со локалната средина.
Комисијата составена од пет члена од редот на наставниците, стручните

соработници, воспитувачите и родителите која по предлог на директорот ја формира
училишниот одбор, изготвува извештај за извршената самоевалуација со предлог на
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. Извештајот со резултатите од
самоевалуацијата училиштето го доставува 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 2017/2018 год., а следната ќе
се спроведе во учебната 2019/2020 год. (ПРИЛОГ 14)
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Воннаставните активности претставуваат интегрално и мошне значајно подрачје
во севкупната воспитно-образовна дејност на училиштето.

Суштината на воннаставните активности се состои во проширување и
подлабочување на знаењата, умеењата и навиките на учениците. Тука доаѓаат до
израз интересите, желбите и афинитетите на учениците за одредени активности. Со
овие активности се развива љубопитноста, истажувачкиот дух, дружење со други
одделенија и други училишта, меѓусебна соработка и доверба, солидарност и слично.
Училиштето во рамките на својата воспитно - образовна дејност ги организира и
остварува следните воннаставни активности:

ВОН-НАСТАВНИ
АКТИВНОСТИ

 Училишен спорт
 Секции и Слободни ученички активности
 Ученички смотри и натпревари.
 Oпштествено-хуманитарна работа.
 Еко - патроли

 Училишен спорт
Училишниот спорт има непосредно влијание врз психофизичкиот развој кај

учениците, го зајакнува нивното здравје, изградува навики за здрав живот и спортска
активност и култура на добро држење на телото. Преку организирање на училишните
натпревари се врши селекција на учениците кои покажуваат најдобри способности и со
формирани екипи училиштето ќе се натпреварува како на регионалните така и на
градските натпреварувања.

Училиштето во Стајковци и ПОУ во Страчинци активно учествува во сите
планирани натпревари организирани од Општинскиот сојуз на училишен спорт Гази
Баба. Конкретната цел на овие активности ќе биде создавање на поздрави,
поефикасни и посреќни ученици кои преку овие активности имаат можност да се
дружат, социјализираат и меѓуетничко почитување со учениците од други
националности,  фер – плеј однос, градење на натпреварувачки дух, формирање на
цврста и здрава личност и спортски да се воспитуваат.

Во организација на Федерација на училишен спорт на Македонија (ФУСМАК)
преку Сојузот на училишен спорт на град Скопје и општина Гази Баба, се организираат
натпревари како во колективните спортови (кошарка, фудбал, ракомет, одбојка) така и
во индивидуалните спортови (атлетика, карате, џудо, борење, пинг-понг, шах).
Системот на натпревари е предходно утврден од Организацијата на ФУСМАК и
Сојузот на училишен спорт на град Скопје, општина Гази Баба и тоа прво се
организираат општинските натпревари, победниците од тие натпревари учествуваат
на регионалните натпревари, а победниците на регионалните учествуваат на државни
натпревари или на Државни Олимписки Игри кои се организираат на секои две години.
Натпреварите се организираат во текот на целата година од септември до јуни во
зависност од просторните услови во кои се одржуваат натпреварите.

Слободни спортски активности:

р.б. Секција Реализатор
1. Ракомет, фудбал, одбојка,

Кошарка, пинг-понг
Костовски Дарко, Ганиу Фатон

11. Воннаставни активности
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Одговорни наставници за реализацијата и евалуацијата на овие
активности се наставниците по Физичко и здравствено образование, кои на крајот од
учебната година доставуваат и извештај за работата и постигнатите резултати од овие
воннаставни активности на учениците.

 Секции и слободни ученички активности
Според наставниот план за работа изготвен од БРО, а одобрен од МОН,

слободните ученички активности се реализираат со еден час неделно. Секој ученик
по свој личен избор може да се одлучи да членува во една или најмногу во две секции.
Слободните ученички активности имаат за 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. Во основното училиште слободните
ученички активности најчесто се организираат во областа на науката, техниката,
уметноста, самозаштитата, унапредувањето на здравјето, или со учество на
учениците во културно-уметнички и општествено-хуманитарни активности. Преку
слободните ученички активности се постигнуваат значајни воспитно-образовни
резултати. Задачите на слободните ученички активности се:

- да се поттикнува и негува детската љубопитност, сознајните способности и
креативноста на учениците;

- учениците да се воведуваат во задачи кои бараат поголема самостојност во
нивното извршување;

- да се негува доследност и истрајност во извршувањето на ученичките обврски;
- да се создаваат навики кај учениците за правилно и рационално користење на

слободното време.
За учениците од I и II одделeние, слободните активности ќе се организираат во

рамките на паралелките, а за учениците од III, IV и V одде. ќе се организираат на ниво
на одделение. Работата на секциите ќе се одвива по однапред изготвена програма од
одделенските наставници, каде се одредени содржините за работа и времето за
реализација. Знаењата добиени од работата во секциите ќе бидат презентирани на
приредбите и прославите, на натпреварите и квизовите што училиштето ќе ги
организира во рамките на одделението, училиштето и пошироко, а воедно и со
учество на разни манифестации кои придонесуваат за подобра презентација и
афирмација на воспитно - образовната дејност на училиштето, како и воспоставување
на комуникација со другите училишта .

Според карактерот и содржината на работа, СУА се застапени како:
- Слободни активности за проширување и продлабочување на знаењата и

способностите на учениците;
- Културно-уметнички активности;
- Слободни технички активности.

Слободни активности за проширување и продлабочување на знаењата и
способностите на учениците

р.б. Секција Реализатор
1. Математичка Ј. Габриела, Е. Илфие
2. Географска Ј. Тоде, М.Зејнуре
3. Историска С. Благица
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4. Странски јазик: Англиски,
Француски

А. Биљана и Н. Емилија
Б. Елена

5. Биолошка С. Ќамуран
6. Физика Ј. Јездиќ
7. Екологија Ц. Маја

Културно-уметнички активности:одделенска настава
р.б. Секција Реализатор
1. Рецитаторско-литературна П.Виолета, Н.Даниела
2. Драмска В. Весна, А.Габриела, Л. Неџати
3. Ритмичка, пеачка П. Габриела,Ш. Музафера, Г.

Емилија, Н.Александра .И. Дијана ,
4. Ликовна Ј. Лидија, Ф.Тасим, А.Елена

Културно-уметнички активности:предметна настава
р.б. Секција Реализатор
1. Рецитаторска К. Анета
2. Литературна Д. Марина, Г. Сание
3. Драмска, новинарска М. Маја
4. Ликовна Ч. Ели,
5. Библиотекарска С. Вера
6. Хор и оркестар Т.Александар

Слободни технички активности


 Ученички натпревари
Ученичките натпревари играат значајна улога во развојот на личноста на

ученикот и претставуваат мотивирачки фактор за постигнување на повисоки резултати
во одредени области. Придонесуваат да се зголеми интересот на учениците кон разни
активности, да се развива натпреварувачкиот дух, да се зближуваат учениците од
разни средини и да се врши правилен избор на талентирани ученици. Тие
претставуваат дејност преку која се презентираат успесите на учениците и училиштето
по различни предмети и подрачја на воспитно - образовната дејност.

Одговорните наставници самостојно ги определуваат начинот и правилата за
натпреварување, како и начинот на пријавување за натпреварите за што
транспарентно и навремено ги информираат учениците. Учениците кои ќе покажат
најдобри резултати на натпреварите на училишно ниво, потоа треба да го
претставуваат училиштето и на натпревари од повисок ранг (општински, градски,
државни натпревари), за кои ќе бидат менторирани од страна на наставниците
одговорни за одделни наставни предмети.

По повод патрониот празник на училиштето ќе се организира литературен и ликовен
конкурс. Нашето училиште ќе земе учество во слични натпревари организирани во
други училишта.

Во рамките на можностите и согласно Правилникот за наградување на ученици,
училиштето ќе овозможи симболични награди и дипломи/пофалници за најдобрите
ученици. Планот за општински, регионални, државни и меѓународни ученичките
натпревари кои ќе се организираат и во кои ќе учествува училиштето во текот на
учебната 2018/2019 година е во (ПРИЛОГ: 17)

р.б. Секција Реализатор
1. Млади техничари А. Славица
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 Општествено хуманитарна работа
Општествено - хуманитарна работа во училиштето е планирана активност со

однапред изготвена програма за работа. За оваа цел се изготвуваат програми за
заштита и чување на природата и околината, организирање на базари, хепенинзи,
прослави и одбележувања на значајни датуми, историски часови, Ден на екологија и
Денови на дрвото, 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 надвор
од училиштето, уредување на училниците и училишниот двор и сл. Сите активности
кои ги планира училиштето се поддржани од ученичка заедница, Училишен одбор и
Совет на родители и за секоја активност училиштето изготвува посебна програма.

Задачите на општествено-хуманитарната работа е да се развие позитивен
однос спрема другите, да се негува почит кон работниот човек, чувство на
одговорност, развивање работни навики, да придонесе за постапен развој на
истрајноста во работата, уредно и навремено завршување на задачите, развивање
навики за одржување на општа хигиена во училиштето и околината, да развива,
стекнува и создава љубов кон природата, околината, природните и историските
објекти и споменици, развивање еколошка свест кај учениците. (ПРИЛОГ:18)

 Постигнување на учениците

Училиштето располага со податоци за постигањата на учениците по сите
наставни предмети за сите квалификациони периоди. Од страна на педагогот се
прават споредби на средниот успех, поведението и изостаноците, како и на
постигањата според полот на учениците, по предмети и одделенија, етничката
припадност, наставен јазик и др. 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 и др.

Постигнувањата на учениците од минатите три учебни  години по училишта и
вкупно се дадени во следната табела:

Наставниот и стручниот кадар во училиштето континуирано работи на

имплементација на стандардите и критериумите за следење и оценување на
постигањата на учениците. Наставниот кадар овие напори ги вложува на ниво на
лично планирање, со воедначување на ниво на активи, кај кои подобрата организација
во овој изминат период дава резултати во вид на олеснета и засилена соработка и
размена на искуства и материјали меѓу членовите, што ја подобрува базата на

училиште 2015/16 2016/17 2017/18
Со
екстерно

Без
екстерно

Со
екстерно

Без
екстерно

ОOУ„Кирил и
Методиј“
Стајковци

4,36 4,39 / 4,50 4,56

ПOУ с.Страчинци 3,99 4,21 / 4,03 4,18
Среден успех на
училиштето

4,31 4,27 / 4,45 4,49

12. Поддршка на ученици
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наставни материјали од најразличен вид, објективни тестови, итн.
Следењето на постигањата на учениците е исто така засилено и со подобрен
квалитет. Во рамките на активите се забележува стандардизација на формулари за
следење и оценување на постигањата на учениците.

Во поглед на мотивираноста, учениците ја сфаќаат важноста на објективното
оценување и континуитетот во работењето за подобрувањето на постигањата.
Наставниците од предметна и одделенска настава изготвуваат и применуваат
Критериуми за оценување на успехот на учениците. Успехот на учениците  им  е
достапен на родителите во секое време во електронскиот дневник. Сите наставници
редовно реализираат додатна и дополнителна настава и  настојуваат да се подобри
нивниот квалитет, а со тоа да се подобри и успехот на учениците. Наставниците
применуваат  ефективни техники и стратегии за утврдување и подобрување на
постигањата на учениците, се применуваат различни извори на знаења
(енциклопедии, стручна литература), а се применува и ИКТ во наставата. Исто така,
редовната настава во континуитет се унапредува со нови проекти, техники и методи
на работа .

Во училиштето е донесен Правилник за пофалби и наградување на ученици и
согласно овој Правилник се избира ученик на генерација, се наградуваат ученици кои
постигнувале континуиран одличен успех во текот на основното образование и
ученици кои допринеле за афирмација на училиштето.

За мотивација на учениците ќе се врши промовирање на постигнувањата и
активностите во училиштето во јавноста со посредство на медиуми (фејсбук профил
на училиштето, веб-страница на училиштеото, веб страница на општината). На сите
ученици кои постигнале добри резултати на натпреварите, на Денот на училиштето,
директорот им доделува пофалници за постигнати резулатати и промоција на
училиштето.

ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ
Стручните соработници во соработка со наставниците и ученците води грижа

за професионалната ориентација на учениците и нивната професионална кариера. За
поддршка на учениците во изборот на средно училиште во кое ќе се запишат,
училишниот педагог изготвува Програма за професионална ориентација наменета за
учениците од деветто одделение со активности и одговорни лица. Целта на сите
активности е навремено и правилно професионално информирање и ориентирање на
учениците, учениците 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, откривање на интереси и желби на учениците за продолжување
на образованието, давање помош за правилен избор на струка и занимање . За
правилен избор на идното занимање на учениците ќе се води разговор со учениците
од деветто одделение за нивните професионални интереси и желби, за тоа ќе се води
разговор и со нивните родители и одделенските раководители. Освен тоа со
учениците ќе бидат разгледани предавања, разни стручни и пропагандни материјали
од средните училишта, разгледување 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 критеирумите за упис во средно образование.

Доколку постојат можности ќе се организира посета од страна на учениците на
поедини средни училишта, или да се обезбедат предавачи кои ќе ги запознаат
учениците со разни струки и занимања.

Се следи уписот на учениците во средните училишта преку повратна
информација од средните училишта каде се запишани нашите ученици и податоците
се  доставуваат до МОН- ДПИ. (ПРИЛОГ: 29а)
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Превентивни програми (насилство, болести на зависност, асоцијално
однесување, соработка со установи за безбедност и социјална грижа)

Во училиштето има изготвено програма за превенција на насилното однесување
чија цел е намалување на асоцијалното и насилното однесување во која учествуваат
учениците преку индивидуални и групни активности. Училиштето преку тимот за
намалување на насилното однесување на учениците прави детектирање на видовите
насилно однесување во училиштето, местата каде се случуваат и превзема соодветни
мерки за нивно сузбивање и намалување. Стручните соработници и наставниците
остваруваат советодавна работа учениците жртви на насилно однесување и
учениците кои манифестираат насилно однесување како и со нивните родители, со
цел надминување на ваквите појави. 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. Активности посветени на грижата на
здравјето на учениците ќе се реализираат во текот на учебната година преку различни
активности: 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, завист) содржини со кои се
изградува свеста кај учениците со воспитание и образование за заштита на здравјето
и здравиот начин на живеење. Училиштето остварува соработка сo релевантни
институции како што се: МВР, Центарот за социјална работа, Здравствени установи за
безбедност преку одржување едукативни работилници за учениците. Воедно тимови
од МВР за учениците од 2 и 4 одделение вршат обука за однесување на учениците во
сообраќајот. (ПРИЛОГ: 20)

Безбедност во училиштето

Заштита во случај на пожар, земјотрес или друга непогода
Училиштето има изготвено план за евакуација на учениците и вработените во

случај на елементарни непогоди во кој секој од вработените има своја улога и
задолженија. 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 друго) училиштето
со тимот за справување од елементарни непогоди врши пробни евакуации.  Опремено
со ПП-апарати и истите се поставени на видливо место. Во училиштето има  прибор за
прва помош во случај на повреда на ученик или вработен да се пружи прва помош.
(ПРИЛОГ: 15)

Позитивна социо-емоционална клима
Остварувањето на воспитно-образовните цели во училиштето во голема мера зависи
од социо-емоционалната клима која постои во училиштето. Таа претставува збир на
сите околности (физички, психолошки и социјални) во кои се одвива воспитно-
образовниот процес, како и мрежа на односи кои постојат меѓу учесниците во
воспитно-образовниот процес (наставници, ученици, училиштен персонал, семејство).
Постоењето на позитивна клима во одделението е значајно бидејќи води кон поголем
и поквалитетен ангажман на наставникот при реализирањето на воспитно-
образовните цели, подобро училишно постигнување на учениците, попозитивни
ставови на учениците кон наставниците и училиштето, како и подобри
интерперсонални односи меѓу учениците. Во училиштето ќе се изготват содржини за
ранлива група на ученици за кои препорака дава одделенскиот ракводител, советот на
одделенските наставници, советот на предметните наставници, стручните
соработници, во соработка со родителите. Наставниците и стручните соработници со
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помош на дефектолог дејствуваат кон интеграција на  ранливата група на
ученици и соработка со нивните родители. Во оваа група спаѓаат ученици кои
покажуваат негативни промени во однесувањето (асоцијално, антисоцијално
однесување, емоционални проблеми, отсуство од настава, намалување на успехот).
Содржините се прилагодени на возраста, интелектуалниот и емоционалниот статус на
учениците. Целта е да се обезбеди почитување на личноста- негување на слободата
за изразување, остварување на правото на барање, примање и давање информации,
интерактивен однос, меѓусебна доверба, почитување на мислењата на сите;
еднаквост и правичност – еднакво и без предрасуди однесување кон учениците,
родителите, достапност на информации за сите. Родителите континуирано и
навремено ќе бидат информирани за сите активности кои ќе бидат превземени во
училиштето во рамките на наставата и воннаставните активности, а исто така ќе
добијат и можност и да се вклучат  во наставниот процес и воннаставните активности.
Ова ќе се остварува преку родителските средби, Советот на родители, Училишниот
одбор, приемни денови, но исто така и преку индивидуални разговори со
одделенските раководители, наставниците, директорот, педагошко-психолошката
служба. За подобрување на социо-емоционалната клима, потребни се интерни обуки
во соработка со БРО, Центарот за социјална работа и високообразовните институции
за поддршка на наставниците при планирање и реализација на овие содржини.

Грижа за ученици од социјално загрозени семејства
Во Училиштето се идентификуваат ученици од социјално загрозени семејства.

За нив се посветува грижа од два аспекта:
- емоционална заштита на личноста на ученикот која претежно се остварува од
соучениците односно во рамките на заедницата на учениците;

- пружање на материјална и финаниска (парична) помош која се остварува преку:
доделување на парични средства, бесплатна ужинка, давање на тетратки, прибор и
друг ученички материјал, давање на облека, обувки и прибор за лична хигиена,
бесплатно учество на екскурзии и др. Средствата за материјална и парична помош се
обезбедуваат од: хуманитарни акции на ученичката организаија на Црвен Крст;
хуманитарни акции на разни хуманитарни организации; разни меѓународни
организации; Министерство за образование и сл.

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. Здравственото образование на
децата е приоритет не само заради самото здравје, туку и од гледна точка на самиот
образовен систем – за да можат децата да учат треба да се здрави. 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 по предметите физичко и здравствено

13.Грижа за здравјето на учениците
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образование природа, биологија, хемија, во рамките на слободните ученички
активности и други форми. Предавања и разговори на часот на одделенската
заедница, со стручните соработници, одделенските раководители 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. (ПРИЛОГ:20)

Одржување на здравјето на учениците ќе се реализира преку: одржување на
личната хигиена; одржување на здрава и чиста средина од страна на
административно-техничкиот персонал и преку дезинфекција, дератизација и
дезинсекција од страна на стручни екипи; редовни систематски прегледи за
учениците од I,III,V и VII одд. организирани од ЈЗО - Здравствен дом – Ченто, а во
координација со одд.раководители; редовни вакцини на учениците според планот на
Здравствен дом Ченто. Дел од програмите за работа ќе се реализираaт во соработка
со организации и институции кои се занимаваат со превенција и заштита на здравјето
на децата, со ангажирање на стручни лица специјализирани за различни области и
преку предавања, средби и разговори ќе придонесат за подигање на здравственото
воспитание и образование на учениците, заштита од разни болести. Во училиштето ќе
се организираат повеќе предавања (реферати) за ТБЦ, детска парализа, болести на
зависност кај младите, заразни болести, правилна исхрана, СИДА и др.;
обезбедување и пружање прва помош; постојани физички и телесни вежби и др.
Училиштето особено ќе се заложи за здрава и правилна исхрана на учениците
(ужина).

 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 се грижи учениците правилно да ги користат тоалетите и да ја
одржуваат личната хигиена. Ходниците и скалите, подот и мебелот во училниците се
чистат редовно. Останатиот училишен простор се чисти еднаш во денот. На почетокот
на секоја учебна година санитарен инспектор ја проверува хигиената во училиштето и
дава дозвола за непречено одвивање на наставата.
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
Систематските прегледи и вакцинирањето на учениците ќе бидат реализирани

согласно Календарот за вршење систематски прегледи, вакцинација и ревакцинација
утврден од Здравствен дом Ченто.

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, стручни соработници, ученици, родители, Поликлиника Ченто- оддел за
училишна возраст, Заводот за здравствена заштита и пошироката заедница.

Грижата на училиштето за здравјето на учениците опфаќа редовни лекарски
прегледи, грижа за лична хигиена, создавање хигиенски и други поволни услови за
работа во училиштето. Ќе се организираат редовни систематски прегледи во I, III, V и
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VII одделение, преглед на забите за I, II, III, V и VII одделение, редовни
прегледи и предавања за вошливост, заразни болести и зависност итн. 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.

Вакцинирањето се врши во Здравствениот дом, а се опфатени учениците на
возраст од: 6 години (I одделение) мали сипаници, рубеола, заразни заушки (1 доза) - I
ревакцинирање 7 години (II одделение ) туберкулоза (со тестирање ) (1 доза) детска
парализа (1 доза); дифтерија, тетанус (1 доза) - I ревакцинирање; II ревакцинирање; III
ревакцинирање12 години, 2 и 6 месеци после првата доза (VI одделение); инфекции
со хуман папилома вирус (HPV) (само за девојчиња) (3 дози) - вакцинирање 14 години
(завршна година на основно училиште) рубеола (само девојчиња) (1 II
ревакционирање доза); детска парализа (1 доза); дифтерија, тетанус (доза); III
ревакцинирање; IV ревакцинирање. Наведените активности ќе се реализираат според
програма за грижа за здравјето на учениците:
Програма – грижа за здравјето на учениците –

 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 рамките на Програмата „Еко- училиште“ реализира
активности за здрава храна. Учество земаат учениците, родителите, наставниците со
изработка на штанд на здрава храна во училишниот хол, изработка на брошура. Целта
е едукација на учениците за здравата исхрана, подигање на свеста, подигање на
училишниот активизам, промоција и вклучување на родителите и локалната заедница.



Дисциплина

Во текот на учебната 2018/2019 година во училиштето сите субјекти во
воспитно-образовниот процес и останатите вработени ќе тежнеат кон создавање
училишна клима во која секој ученик и вработен ќе се чувствува сигурно, почитувано и
пријатно. Дисциплината во училиштето го опфаќа меѓусебниот однос на сите субјекти
во воспитно - образовниот процес (ученици, наставници, персонал), како и односот на
секој од нив поединечно кон материјалните добра и училишниот имот. Таа е
пропишана и се реализира според повеќе правни акти како: Кодекс за однесување на
учениците, Кодекс за однесување на родителите и Кодекс за однесување на
наставниците во училиштето, куќниот ред на училиштето, интерни правила за
педагошки мерки, распоред на дежурства на наставниот кадар и распоред на
дежурства на ученици во училиштето. Дисциплината и редот на учениците во
училницата се неопходни доколку сакаме сето она што се испланирало да се
реализира. Исто така, без исклучоци се почитува Куќниот ред на училиштето. Во нив
детално се разработени правилата на однесување на секој од гореспоменатите
субјекти, како и санкциите во случај на прекршување на утврдените правила.

На почетокот на учебната година се определуваат одговорни дежурни
наставници од редовите на одделенска и предметна настава кои ќе се грижат за
дисциплината пред и по часовите како и за време на одморите. За надминување на
проблемите во 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 на работната атмосфера на
часовите. При изрекувањето 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 централното
училиште  и во подрачното училиште, заради воспоставување на поголема контрола
во училиштето. Во книгата за дежурства ќе се води евиденција за тековните
случувања. Се определуваат и дежурни ученици, кои исто така треба да водат
писмена евиденција за тековните случувања во училишниот ходник.

 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
допринесуваат за естетското и функционалното уредување на училиштето со свои
изработки, проекти и презентации и секако со континуирано поттикнување на
учениците за истото се со цел негова подобра функционалност и удобност при тоа
водејќи сметка за мулти-културализмот во училиштето. Во сите училници за
ентериерот се грижат наставниците и учениците, додека за уредувањето на холот и
ходниците одговорен е Тимот за естетско уредување.

Во училиштето исто така се води грижа и за училишниот двор, се одржуваат
зелените површини, се засадуваат садници и цвеќиња, поставените клупи се
одржуваат. Тоа е грижа на сите вработени кои во одредени периоди на учебната
година преку организирани акции заедно со учениците придонесуваат за убавиот
изглед на училиштето.

14.Училишна клима и односи во училиштето
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Сите простории во училиштето функционално ги задоволуваат потребите на
учениците и наставниците со што се овозможува непречена реализација на наставата.

 Етички кодекси
Училиштето во рамките на своето работење има изготвено Етички кодекс за

однесување на наставниците, Етички кодекс за однесување на учениците, а некои од
начелата за етички кодекс на вработените во училиштето опфатени се и во рамките на
одредбите од куќниот ред на училиштето како и етички кодекс за однесување на
родители кои се составен дел на училишната документација и пракса. Етичките
кодекси се разгледани и усвоени од Ученичката заедница, Наставничкиот совет,
Советот на родители и Училишниот одбор. На почетокот на секоја учебна година, на
одделенските часови учениците се информираат и запознаваат за кодексите на
однесување. Родителите се информираат и запознаваат со кодексот на однесување
на родителските средби, додека наставниците на Наставничките совети. (ПРИЛОГ:32)

Училиштето има изготвено Еко-кодекс кој содржи различни еко-пораки за
заштита и унапредување на училишната средина и пошироката локална средина. Ја
дефинира целата мисија на училиштето и претставува заеднички став односно
правилник на однесување на сите вклучени во еколошката програма. Еко-кодексот е
изработен од учениците, наставниците и родителите и е изложен во холот во
училиштето.

Еко кодекс
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 Промовирање на мулти-културализмот во образованието
Важна компонента во воспитно-образовниот процес и во целокупниот развој на

индивидуата е соживот на сите етнички групи во заедницата. Имајќи јá во предвид
средината во која се наоѓа училиштето, како и тоа дека во рамките на училиштето
припаѓа и ПОУ во Страчинци со настава на албански јазик и во оваа учебна година ќе
се реализира Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието финансиран од
УСАИД. Наш избор за партнерско училиште во реализација на мултикултурни
активности е ПОУ од с.Страчинци, ООУ„Страшо Пинџур“ -с.Соколарци, Чешиново-
Облешево и ООУ„Браќа Миладиновци “од Миладиновци. Целта на овој Проект е да се
подобрат меѓуетничките односи во образованиот систем, да се придонесе во
унапредувањето на мултикултурализмот во образованието и да се развива почит и
толеранција кон различните од себе, размена на културните и верските вредности.
Училиштето планира активности во насока на меѓусебно запознавање на учениците од
различни етнички групи, со цел развивање почит и однос кон различностите.
Одговорниот СИТ тим, по изготвување на Програмата за меѓуетничка интеграција на
училиштето, ќе изготви акционен план за реализација на низа мултикултурни
активности во редовната настава и воннаставните активности, (разни секции,
спортски активности), одржување на заеднички часови, посети на верски објекти,
заедничко одбележување на верски празници, литературни средби, спортски
манифестации, ликовни работилници и друго), активности за одбележување на Денот
на училиштето; разни акции на учениците, наставниците и родителите; соработка на
Советите на родители; одбележување на значајни празници; заеднички екскурзии.

Најважно е Подобрувањето на меѓуетничката комуникација и надминување на
етничките, културолошките и јазичните препреки. (ПРИЛОГ:28)

 Односи меѓу сите структури
Со цел подигнување на квалитетот на комуникацијата и меѓусебната доверба и

соработка, вработените во училиштето, како и досега, ќе остваруваат формални и
неформални средби. Зa подобрување на училишната клима и односите во училиштето
може да се организираат заеднички состаноци-работилници, дебати, предавања, на
кои ќе се разгледуваат слабостите во комуникацијата, а ќе се организираат и
заеднички прослави, екскурзии, свечености, посети и сл. Во училиштето постои
соработка и корелативни врски меѓу сите постоечки структури (раководен орган,
стручни соработници, стручни активи, училишен одбор, совет на родители, технички
персонал, и др.)

Училиштето води политика на взаемно почитување и рамноправен третман на
сите структури што учествуваат во училишниот живот. Во училиштето постои
професионална соработка меѓу вработените и ги упатуваат учениците да се грижат за
училиштето и едни за други. Речиси сите ученици (без оглед на способностите, родот,
етничка припадност, верата и потеклото) се чувствуваат прифатени од возрасните и
другите ученици во училиштето.
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Професионалниот стручен развој подразбира индивидуално усовршување,
усовршување спроведено од страна на училиштето т.е. интерно, како и надворешно
усовршување кое го врши Бирото за развој на образованието, Министерството за
образование и наука и други институции.

 Детектирање на потребите и приоритетите
За да се постигне квалитетна настава која ќе ги обучува учениците за живот во

21-от век потребно е постојано да се едуцира нaставниот кадар за создавање на една
таква настава. Сведоци сме на големиот број на промени кои се случуваат во
образованието па наставниците постојано мора да одржуваат чекор со сите нив.
Потребите и приоритетите кои произлегуваат од детектираните состојби од

самоевалуацијата, интегралните евалуации и новините и насоките дадени од
Министерството и основачот, се извор за детектирање на потребите и приоритетите за
професионлен развој на образовниот кадар. 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.

Во таа насока единствено како потреба се јави изготвување на стратегија за
следење на индивидуалните развојни потреби на наставниците. Секој наставник преку
сопствениот актив непосредно ги изнесува личните потреби за професионален развој
кои потоа по хоризонтала и вертикала се проследуваат. Во нашето училиште постои
тим за професионален развој на наставниците во состав директор, стручни
соработноци, претседатели на активи.

 Активности за професионален развој
Во учебната 2018/2019 година наставниците ќе продолжат активно да ги следат

сите обуки и семинари организирани или поддржани од БРО и МОН. Овде ќе ги
наведеме и интерните програмски определби кои придонесуваат за професионален
развој и стручно усовршување на стручните соработници и наставници, а кои ќе бидат
реализирани од Тимот за професионален развој на образовниот кадар.
Со утврдување на потребите за професионалниот развој на вработените се планира
организација и реализација на интерни обуки и семинари, работилници од кои имаат
потреба наставниците дисеминации на новини кои ќе ги реализараат нашите
наставници за своите колеги од централното и подрачното училиште. Во согласност со
финансиските можности на училиштето се планираат и посета на обуки кои ги
одржуваат овластени обучувачи. Се изготвуваат акциони планови за истите, се врши
дисеминација од проектите, се подготвуваат извештаи и се прави евалуација.
1. Изработка на акциони планови за сите облици на професионален развој ;
- Обуки од секаков облик;
- Семинари (во училиштето и надвор од него);
- Работилници на најразлични теми поттикнати од потребите на наставниците заради
одредени констатирани пропусти.
2. Задолжителна дисеминација .

15.Професионален развој на воспитно-образовниот
кадар
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3. Задолжително изработка на извештаи пропратени со евалвација на секој облик од
каде ќе произлегуваат и наредните облици на професионален развој. (ПРИЛОГ: 29 )

 Личен професионален развој
Во училиштето редовно се следи работата на наставниците и се настојува

подобрување на истата преку разни форми на професионален развој: семинари,
обуки, конференции, пишани рубрики или статии во стручна литература итн. Според
насоките дадени од ДПИ се врши и интерено следење на наставниците преку посета
на часови, како и анализа на наставничките портфолија. Секој наставник е задолжен
за водење на сопствено професионално досие за чија контрола задолжени се
директорот, стручните соработници, инспекторите од ДПИ, општинскиот просветен
инспектор.

Секој наставник е мотивиран за постојано посетување на разни семинари,
обуки, конференции, регионални средби заради стекнување на нови искуства,
сертификати. Се планира активно учество на наставнците и вработените на понудени
обуки од еколошката програма.

 Хоризонтално учење
Посетата на наставниците на разни семинари за нивен професионален развој

значи и споделување на искуствата и знаењата стекнати на тие семинари.
Професионалното стекнато искуство се разменува и споделува со останатите
наставици и стручни соработници. Сето тоа училиштето го прави преку дисеминација,
работилници или отворени часови. Во тој поглед училиштето треба да подготви
акциски планови во кои ќе се објаснети активностите и нивните носители, времето на
реализација, начинот на следење како и очекуваните резултати и исходи.

 Тимска работа и училишна клима
Меѓусебната соработка и почитување играат важна улога во функционирањето

на училиштето. Во таа насока училиштето предвидува начини и форми за
поттикнување на взаемната соработка помеѓу наставниците. Тука акцент се става на
отворената комуникација, почитување на поединечни мислења како и критичноста и
самокритичноста.

Во училиштето се поттикнува соработката помеѓу наставниците на тој начин
што севкупната работа на училиштето е организирана преку работата на тимови кои
одржуваат ефективни состаноци со конкретни заклучоци, предлози и мерки. Помеѓу
тимовите постои отворена комуникација, взаемно почитување и соработка преку
организирање состаноци, на кои се овозможува конструктивно решавање на
проблемите, при што се почитува мислењето на секој поединец.

Стручното усовршување и професионалниот развој на образовниот кадар ќе
опфати оспособување на наставниците за реализација на новите програмски
содржини кои доаѓаат како резултат на општествените промени, новите научни
достигнувања, новите планови и програми од прво до деветто одделение и сл. За таа
цел училиштето во текот на целата учебна година ќе се грижи за професионалниот
развој на наставниците и ќе се залага за нивно активно учество на работилници, обуки
и семинари. Сите овие предвидени активности ќе се реализираат во согласност со
потребите и барањата на училиштето и образовниот кадар во текот на учебната
година.
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 Во животот и работата на училиштето
Учеството на родителите во училиштето се планира да се одвива на повеќе

начини. И оваа година посебно внимание ќе се посвети на соработката со родителите
и тоа преку секојдневни средби и разговори, родителски средби. За таа цел ќе се
изработат програми за реализирање на содржините и активностите, а Советот на
родителите ќе даде посебен придонес во унапредување на соработката. Родителите
ќе имаат можност да даваат свои сугестии предлози за подобрување на работата, да
ја детектираат состојбата на училиштето со цел подобрување на условите за работа.
Исто така родителите треба да се вклучат во изведување на многубројни активности
при што ќе се земаат предвид предлозите, мислењата и сугестиите од родителите.
Согласно воспоставената практика, на почетокот на учебната година со флаери
родителите ќе се информираат за организационата поставеност и за активностите кои
треба да ги изведува училиштето, нивните права и одговорности и правата и
одговорностите на учениците. Училиштето во својата програма ќе планира средби со
родители, приемен ден на училиштето, ќе изработи кодекс на однесување на
родители, наставници, ученици.
Сите информации кои треба да ги добијат родителите ќе се истакнуваат на огласна
табла на родителските катчиња кои се поставени во холот на училиштето и на
влезната врата. (ПРИЛОГ:7)

 Во процесот на учење
Родителите постојано и континуирано непосредно се вклучуваат во училиштето во

секој сегмент, па и во учењето. Преку родителските средби, индивидуални средби,
состаноците со Советот на родители и Училиштниот одбор редовно се информираат
за наставниот процес од страна на директорот, наставниците, стручни соработници и
од нивните деца. Во програмите за соработка со родителите од одделенските
раководители и во програмите од стручните соработници предвидена е соработка и
поддршка од родителите за олеснување на работата со ученици со потешкотии во
развој и за напредување на учениците–таленти. Предвидена е и соработка и помош
од родителите во прибирање на дидактички материјали, помагала и други наставни
средства и материјали. Вклучени се и при професионалната ориентација на
учениците.

 Во активностите во училиштето
Се предвидуваат повеќе активности со цел да се подобри соработката на

училиштето со родителите и поголемо вклучување во животот и работата на
училиштето. Такви активности се следните:
-одбележување на Денот на -Здрава храна;
-новогодишно декорирање на училиштето;
-уредување на просторот околу и во училиштето;
-одбележување на Денот на јазиците;
-Еко–акции.

Се предвидува вклучување на родителите во спортските активности на
учениците, натпревари со учество на ученици, наставници, учество на приредби
организирани од Тимот за културно забавен живот; учество во тендери за
организирани екскурзии; учество во разни манифестации и промоции на училиштето,

16.Вклученост на семејствата во училиштето
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работилници, базари, хепенинзи, натпревари, прослави, приредби, нагледни
активности во рамките на различни наставни предмети и др.

 Во донесување одлуки
Родителите се вклучени и партиципацираат при давање на идеи, предлози и

донесување на одлуки, преку Совет на родители, родителските средби и Училишниот
одбор. По пат на анкети и прашалници училиштето ги испитува ставовите на
учениците и родителите во врска со животот и работата на училиштето и ги зема во
предвид нивните мислења и сугестии. На редовните состаноци на Советот на
родители, присутните се информираат за работата на училиштето и се разгледуваат
суштински прашања, а на родителите-претставници им е овозможено активно и
континуирано партиципирање во донесувањето на одлуки.

 Едукација на семејството
Едукација 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, а преку советодавната работа со родителите наменски и со целна група
врши едукација на родителите од учениците кои имаат слаб успех, кои имаат голем
број изостаноци и кои покажуваат асоцијално однесување. Училиштето редовно ги
известува и едуцира родителите преку соопштенија, брошури и флаери.

 Изработка на брошура за родители
Училиштето формира тим за подготовка и реализација на брошура за родители

која содржи информации за дел од позначајните содржините 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 оценување на учениците, правата и
обврските на учениците и родителите и други потребни информации.

ПЛАН ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА

Комуникација со јавноста и промоција на училиштето

Локална заедница
Комуникацијата во зависност од потребите се остварува по устен, писмен или

електронски пат, трибини, дебати и состаноци.
Со цел што поголема промоција на училиштето во јавноста, како и за поуспешно

остварување на програмските задачи на училиштето во текот на учебната година се
предвидува да бидат остварени состаноци, разни средби, дебати, трибини, посети на

17.Комуникација со јавноста и промоција на училиштето
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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 како: реализација на Еко програмата, на разни
собири и здружувања за одредени случувања во училиштето,  патрониот празник на
училиштето, приемот на првачиња во Детската организација, отворени денови,
промоција на активности од МИО проектот, соработка со Пакомак, посета на
едукативниот центар во хидроцентралата Матка, посета на Сарај, Пеленица и др.
(ПРИЛОГ:22)

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 организирани посети на: Археолошки музеј на Македонија, кино, театар,
Посета на Детски фестивал „Златно славејче“, посета на саемот на книгата и други
знаменитости. (ПРИЛОГ:23)

Институции од областа на образованието
- Соработка со МОН при доставување на годишната програма на училиштето, годишен
извештај од работата на училиштето и тековна соработки 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, литературни читања, размена на искуства
помеѓу наставниците, конкурси и др.
- Соработка со средните училишта ќе се одвива во насока на активности за  промоции
на средните училишта и професионална ориентација на учениците и др.

Невладиниорганизации
Училиштето оствари соработка со невладини организации, меѓу кои:

-Советодавен центар за деца и родители;
-Проект за основно образование -USAID; Меѓуетничка интеграција во образованието
- ОХО-Проектот од програмата  „Немаме резервна планета “
- СОС  Детското село – Скопје
- Црвен Крст на град Скопје

Здравствени организации
Заради грижа за здравјето и безбедноста на учениците вработените, и

реализиција на програмата  Грижа за здравјето на учениците, училиштето  оствари
соработка со: Здравствениот дом „Ченто“,  здравствени установи во близината,
Центарот за социјални грижи, Oсигурителни 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
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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
случувањата во училиштето преку веб страница на општината, фејсбук профил на
училиштето https://www.facebook.com/OOUKiriliMetodij/ и веб страница на училиштето
https://www.ooukirilimetodij.edu.mk/

Тим за изработка  на Годишната програма за работа на училиштето:

1. Ана Петровска - директор
2. Марина Јаковиќ - педагог
3. Виолета Поповска - наставник
4. Биљана Арсова – наставник
5. Благородна Сотиров - наставник

Претседател на Директор
Училишен Одбор,
________________                                   М.П ___________________
Димитар Богоевски м-р Ана Петровска
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ПРИЛОГ 1: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ НА
УЧИЛИШТЕТО

Планирањето и програмирањето на работата овозможува воспоставување
солидна организација на сите активности, подигнување на квалитетот на
педагошко-инструктивната работа и административно-организациската работа на
училиштето, подигање на училишната култура, создавање на добра училишна
клима бидејќи со нив се овозможува:

 Развивање на поголема автономија на училиштето во превземање на
одговорноста во процесот на развој на училиштето и во унапредување на
квалитетот во работата на училиштето;

 Јакнење на колегијалноста, градење на взаемна почит и доверба,
соработка, другарување, чесност, одговорност, флексибилност, култура
на однесување, самоконтрола, добронамерна и ненавредлива критика,
одговорност, толерантност, точност, совесност, аргументираност и
доследност во работата;

 Заштита на законитоста на работењето согласност законските одредби,
акти, прописи на сите сегменити од интегралното работење на
училиштето;

 Целисходност и јасна ориентација во планирањето и остварувањето на
задачите со постојано изнаоѓање на начини за подобрување на
квалитетот на работата на училиштето;

 Организираност и усогласеност на работата и комуникацијата на сите
субјекти;

 Систематичност и рамномерно распоредување на програмските задачи и
намалување на формализмот во работата на училиштето;

 Можност за анализирање на работата, оценување и вреднување на
резултатите;

 Сигурност и успех со повисоки резултати во работењето и пронаоѓање
стратегии за што побрзи резултати и ефекти.

За таа цел директорот на училиштето ќе ги извршува работите и работните задачи од
повеќе подрачја. Примарна компонента во целокупната Програма за работа е неговата
однапред концептирана активност во организирањето, координирањето и
раководењето со работата на сите субјекти кои ги оставруваат посебните програми за
работа на годишната програма за работата на училиштето (програма  за работа на
Наставнички совет, Одделенски совет, стручни активи, педагошка служба итн) како и
активна партиципација во сите зацртани активности, обединување на интересите и
потребите на учениците, наставниците и родителитe.

18. ПРИЛОЗИ
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Следење на организацијата и реализацијата
на воспитно образовната работа и друга стручна педагошка работа во

училиштето

Увид, следење и проценка на остварувањето на стручните-оперативно
организаторските, материјално- техничките и дидактичко-методските подготовки за
реализација на наставната и воннаставната воспитно-образовната работа од страна
на наставниците и другите носители.
Следење на непосредната реализација на задачите и содржините на наставата,
воннаставната воспитно-образовна дејност од аспект на општата организација и
артикулација и на наставните часови (преку посета на наставни часови) .

Примената на современите форми и методи, застапеноста и користењето на
современи наставни средства, ИКТ  и други технички помагала, воспитна насоченост и
слично во рамки.

Водење на евиденција за планираните и реализираните посети на наставните
часови, додатната и дополнителната настава и други форми на непосредна воспитно-
образовна работа со учениците од аспект на планирањата и програмирањата на
содржините, подготовката, непосредната организација како и успешноста на
реализацијата на целите, задчите и содржините со определена динамика согласно
мрежното планирање и активностите на директорот.

Остварувањето на задолжителни разговори, консултации, советување и давање
помош на наставниците за подобрување на состојбите, унапредување и усовршување
на наставата и другата воспитно-образовна дејност.
Иницирање, координирање, насочување и следење на активностите во врска со
интезивирање на воспитната функција на училиштето со максимална-лична
партиципација, оценување и анализа на состојбите и постигнатите резултати кои ќе
претставуваат основа за развивање на стратегии со нови интервенции и акции со цел
за постигнување на понатамошен развој и унапредување на квалитетот на работата
на училиштето.

Перманентно, стручно, педагошко-психолошко усовршување на
наставниот, воспитниот и другиот кадар во училиштето

Планирање на потребите и упатување на воспитно-образовниот кадар  на стручно
усовршување надвор од училиштето, организирано од страна на соодветни стручни
институции во вид на семинари, советување, симпозиуми и други форми на едукација.

Следење и координирање на планирањето, програмирањето и реализацијата на
разните форми, активности на стручно усовршување на кадарот во рамките на
училиштето како и укажување помош на соодветни стручни служби во непосредната
организација и реализација на стручното усовршување.

Грижа за обезбедување на училиштето со непосредната стручна литература и
стручни списанија како и поттикнување и упатување  на кадарот за користење на
истата првенствено преку личен пример и презентација на матерјали од корист за
конкретни активности кои се од интерес од работата на училиштето.
Индивидуална работа на сопствено стручно усовршуавње и учествување на
советувања, семинари, обуки и други форми организирани од страна на стручни
институции.
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Изготвување на соодветни стручни материјали за потребите на стручното
усовршување во училиштето и надвор од него.

Соработка со учениците и нивните организации

Анализа на опфатеноста на учениците, социјално, полова, национална
структура, ментална, физичка и емоционална способност на учениците и слично.
Укажување на стручна и друга помош во конституирањето и организационата
поставеност на ученичките заедници на паралелките, општествените организации на
учениците и нивните слободни активности.

Следење на состојбата, насочување на активностите и учество во давање
помош во врска со планирањето и програмирањето на работата и реализацијата на
програмските содржини на ученичките заедници, организации и слободни активности.
Непосредно учество во работата на состаноците на училишните организации и
формите на ученичкото организирање.

Учество во насочувањето и давањето помош во организирањето на културно-
забавниот живот на учениците во училиштето, користење на нивното слободно време
и слично.

Вклучување на учениците во работата на стручните органи на училиштето,
училишната економија и развивање на демократски односи како и создавање на добри
карактерни особини кај учениците. Креативно комуницирање и мотивирање на
учениците.

Соработка со родителите на учениците

Помош при формирањето на Советот на родители по паралелки и Советот на
родители на училиштето.

Учество во планирањето, координирањето и насочувањето на реализацијата на
разновидните форми на соработка меѓу училиштето и родителите на учениците, а
особено преку Советот на родителите.

Планирање, подготовка и реализација на општите родителски средби на ниво
на училиште.

Помош во планирањето, програмирањето и реализацијата на состаноците со
родителите на учениците по паралелки и одделенија и на состаноците на Советот на
родители.

Организирање, координирање и насочување на активностите за информирање
на родителите и учениците за животот, работата и постигнатите резултати,
проблемите на учениците во училиштето како и вклучување на родителите во
подобрување на условите за работа на учениците во училиштето.

Непосредно учество во реализацијата на формите на педагошкото образование
на родителите како и укажување помош во реализацијата на овие задачи од страна на
наствниците и другите стручни соработници на училиштето.

Следење, насочување непосредно учество во реализацијата на индивидуалните
и групните форми на соодветна работа со родителите на одделни категории ученици
(ученици со тешкотии во напредувањето, со девијантно поведение, надарени ученици,
ученици со посебни потреби и слично). Професионална, чесна, веродостојна и
квалитетна комуникација со родителите.

Соработка со органите  на управувањето



OОУ„Кирил и Методиј“ Стајковци – Скопје – Учебна 2018/2019 година

80

Во реализирањето на ситемот на управувањето, директорот како член на
работната заедница и како раководител на училиштето со својата работа ќе
придонесува за развојот  на управувањето во училиштето, пред се заштита на
законитоста во работењето. При реализација на таа задача тој ќе дава перманентна,
стручна помош на оргните на управувањето, а која ќе се состои во подготвување на
заклучоците, одлуките и нивното спроведување во пракса.

Директорот ќе ги извршува и спроведува одликите на Училишниот  одбор кои се
во согласност со позитивните законски прописи, нормативи, акти и перманентно ќе ги
следи законските прописи, со цел нивно аплицирање, практична, соодветна примена
во сите сегменти на кои тие се однесуваат од  делокругот на работата на училиштето.

Работата на директорот во управно-правните административно и
матријално-финансиските работи

Увид и анализа на стекнатата состојба. Во оставрувањето на својата управна
функција директорот се грижи за доследно спроведување на законот  на основното
образивание, нормативните акти кои се сврзани со основната задача на училиштето и
другите закони, прописи, нормативни акти, кои се однесуваат на работата на
училиштето како интегрална целина и дел на општествената заедница.

Наставните планови и програми и нивната реализација се приоритет во
работата на директорот кој ќе се грижи и за спроведување на нормативните акти на
училиштето, водејќи сметка за сестрана дисциплина и одговорност во работата на
сите членови на работниот колектив.

Директорот ќе дава помош во административанта работа и во реализирањето
на матерјалното-финансиското работење. Посебна грижа на директорот е да води
сметка за поголема сигурност, точност и рационалност на овој вид работа. Директорот
мора да ги имплементира во пракса законските прописи и да врши усогласување на
актите на училиштето со тековната законска регулатива на сите полиња од
делувањето.

Одговорно раководење, тимска работа, следење, комуникација, координирање,
констатации, објективност, иницијативи и идеи во рамките на законот, а се со цел за
постигнуавње на подобри резултати во работата на училиштето.

Јули-Август-Септември  2018 година

Бр Програмска содржина Соработници
комуникација

Форма на
работа

Методи
на работа

1 2 3 4
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1
Увид и учество во
подготовките за прием на
учениците во училиштето

Стручен актив,
педагог  и

одделенски
раководители

индивидуал
но и групно Дијалошка

2

Подготовка за одржување на
Наставнички совет -
изготвување, разгледување и
усвојување на Годишната
програма за воспитно-
образовната работа на
училиштето во учебната
2018/19 година
-Усвојување на распоред

Педагог,
одговорни на

активи,
Наставнички

совет, Совет на
родители и

Училишен одбор

индивидуал
но и групно Разговор

3

Работа со наставници-
приправници -планирањето,
реализацијата и
организацијата на наставата

Педагог,
наставници

индивидуал
но и групно Разговор

4

Увид и давање на упатства за
правилно водење на
педагошка документација во
училиштето

Педагог,
наставници

индивидуалн
о и групно

Дијалошка,
демострати

вна

5
Работа со одделенските
раководители за реализирање
на одделенските часови

Педагог,
одделенски

раководители

индивидуалн
о и групно Дијалошка

6

Увид организационата
поставеност на ученичките
организации и слободните
ученички активности

Одговорни
наствници

индивидуалн
о и групно Дијалошка

7

Тековни активности,
задолженија на наставниците
со часови, дежурства и
распоред на смени

Наставен кадар индивидуалн
о и групно Дијалошка

8

Соработка со Министерството
за образование и наука и
Бирото за развој на Р.
Македонија, просветен
инспектор за Општина Гази
Баба и МОН

МОН, Биро за
развој, просветен

инспектор за
Општина Гази

Баба

индивидуалн
о и групно

Дијалошка
аналитичка

9

Организација на животот и
работата во училиштето:
распоред,задолженија и
дежурства на наствниците и
учениците како и на другиот
персонал

Наставници,
ученици,

хигиеничари

Индивидуалн
о и групно

Планско
аналитичка
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1
0

Примена на новиот наставен
план-измени

Предметни
наставници

Индивидуалн
о и групно Дијалошка

1
1 Тековни работи

Октомври 2018 година

Б
р Програмска содржина Соработници

комуникација
Форма

на
работа

Методи
на

работа
1 2 3 4

1

Преглед на одделенските
дневници со цел правилно да
се евидентираат содржините во
нив и нивниот реден број

Педагог, наставен
кадар

индивидуа
лна

Монолош
ка,

дијалошк
а

2 Увид во дневните подготовки на
наставниците Наставен кадар индивидуа

лно Разговор

3

Педагошки увид на наставните
часови со цел да се провери
нивото на примената на
наставните средства и
помагала и примената на
проектите

Педагог,  наставен
кадар

индивидуа
лно и
групно

Дијалошк
а

демонстр
ативна

набљудув
ање

4 Изготвување на осврт по
извршениот Педагошки увид

Педагог,  наставен
кадар

индивидуа
лно Дискусија

5

Увид на часовите од
дополнителна и додатна
настава со цел да се оцени
нивната ефикасност

Педагог, наставен
кадар

индивидуа
лно и
групно

Разговор

6

Изготвување на Извештај на
извршените педагошки увиди во
редовната, дополнителната и
додатната настава

Педагог
индивидуа

лно и
групно

Текст
метода

7
Подготовка и одржување на
Наставнички совет на кој ќе се
расправа за извештајот

Педагог индивидуа
лно

Излагање
и

дискусија

8 Работа со родители
Одделенски

настаници, педагог,
родители

фронтално Разговор

9 Тековни работи
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Ноември   2018 година

Бр Програмска содржина Соработници
комуникација

Форма на
работа

Методи
на

работа
1 2 3 4

1
Подготовки и одрување на
одделенските совети за првото
тромесечие

Наставен кадар индивидуалн
а

2

Изготвување на анализата на
резултатите од наставно
воспитната работа во првото
тромесечие во учебната
2018/19 година

Педагог,одделен
ски и предметни

наставници

индивидуалн
о и групно

Текст
метода

3 Подготовка и одржување на
Наставнички совет Педагог индивидуалн

о Разговор

4 Следење на редовноста на
учениците

Одделенски
раководители,

родители

индивидуалн
о Разговор

5

Анализа на структурата на
реализираниот час со
наставниците на ниво на
стручен актив

Педагог,  стручен
актив групно

Излагање,
дискусија,
разговор

6

Увид во одделенските книги во
реализацијата во редовната
настава и вон наставните
активности

Одделенски и
предметни
наставници

идивидуално
и групно

Монолошк
а

диалошка

7
Увид во работата во
ученичката заедница и детска
организација

Одговорен
наставник

индивидуалн
о Разговор

8
Презентирање на резултатите
од извршениот увид во
одделенските книги

Одделенски и
предметни
наставници

групно Излагање,
дискусија

9

Тековни актиности:
-Посета на часови;
-Подготовка за годишен попис
за тековната 2018 година;
-Состанок со ученичките

Настаници,
секретар,
домаќин,

сметководител,
ученици, членови

индивидуалн
о и групно

Излагање,
дискусија
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организации во училиштето;
-Седница на Училишиот одбор

на УО

10

Соработка со директорите на
други училишта и учество во
работата на активот на
директорите на општина Гази
Баба

Директори,
просветен
испектор

Индивидуалн
о и групно Разговор

Декември   2018 година

Бр Програмска содржина
Соработн

ици
комуника

ција

Форма на
работа

Методи на
работа

1 2 3 4

1

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

Наставен
кадар

индивидуалн
о и групно Текст метода

2
Упатување на наставниците во
правилно користење на формите
и критериумите на оценувањето

Педагог групна и
фронтална

Дијалошка,
текст метода

3

Подготовка и одржување на
седницата на Настаничкиот совет
посветена на анализа на
работата на одделенките совети,
одделенските раководители и
стручните активи

Наставни
чки совет фронтална Излагање,

дискусија

4
Советодавна работа со
учениците и соработка со
родителите

Педагог,
наставен

кадар
индивидуално Разговор

5 Подготовка и учество во
одржување на родителски средби

Одделенс
ки

рководите
ли

Индивидуално,
фронтална

излагање,
разговор

6

Изготвување и кратка анализа на
начинот на организирање на
родителски средни и нивното
методолошко и содржинско
унапредување

Наставни
чки совет фронтално Текст метода

7

Тековни активности:
-Да се изврши годишен попис на
основните и финансиските
средства за 2018 година;

Сметково
дител,

комисии
за попис

индивидуално,
групно

Излагање,
дискусија,

тескт метода
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Јануари   2019 година

Б
р Програмска содржина Соработници

комуникација
Форма на

работа
Методи на

работа

1 2 3 4

1

Подготовка и изготвување тези
за изработака на анализа за
резултатите на работењето на
училиштето во првото
полугодие

Педагог индивидуал
но

Текст
метода

2

Одржување на Одделенските
совети, анализа и утврдување
на полугодишниот успех,
редовноста и поведението на
учениците во првото полугодие
од учебната година

Одделенски
совети,

одделенски
раководители,

педагог

фронталн
о

Излагање,
дискусија

3

Изготвување и анализа на
Полугодишниот извештај за
работа на училиштето во
првото полугодие од учебната
2018/19 година

Наставнички
совет

фронталн
о

Текст
метода

4
Увид во водењето на
педагошката евиденција и
документација,и е-дневник

Наставен
кадар

индивиду
ално

Набљудување
дискрипција

5

Седница на Училишниот
одбор:
-Усвојување на полугодишниот

извештај за работа на
училиштето во првото
полугодие од учебната 2018/19
година

Членови на УО фронталн
о

Излагање,
демонстрирањ

е и разговор

6

Тековни активности:
- разгледување и усвојување на
пописот за 2018
-Разгледување и усвојување на
завршна пресметка за 2018
-Увид во примената на детските

списанија и друга детска
литература;
-Увид во квалитетот на
ученичките ужинки

Сметководител,
членови на УО,

одговорни
наставници,

родители

фронталн
о,

индивиду
ално

Излагање,
демонстрирањ

е и разговор

Февруари   2019 година
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Бр Програмска содржина
Соработ

ници
комуник

ација

Форма на
работа

Методи
на работа

1 2 3 4

1

Подготвување и одржување на
состаноци на стручните активи со
цел разгледување на анализа на
резултатот од работата на
училиштето во првото полугодие,
со предлози за изготвување на
оперативна програма за
унапредување на работата и
резулатати во работата

Стручни
активи,
педагог

индивидуалн
о и групно

Излагање,
текст

метода,
дискусија

2 Увид во дневните подготовки на
наставниците

Наставн
ици Индивидуално Набљудувањ

е, разговор

3

Изготвување на извештајот од
точката 2 и превземање
активности кои произлегуваат од
утврдената состојба

Наставн
ици,

педагог

индивидуалн
о и групно

Разговор,
дескрипција

4 Увид во работата на ученичките
организации

Ученици,
одговор

ни
наставн

ици

фронтално Објаснување
и разговор

5

Тековни работи:
 Посета на часови;
 Родителски средби;
 друго

Наставн
ици,

родител
и

фронтално Разговор
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Март   2019 година

Б
р Програмска содржина

Соработн
ици

комуника
ција

Форма на
работа

Методи на
работа

1 2 3 4

1

Изготвување на извештај од
извршениот увид за реализација
на планираниот фонт на
часовите од редовнатаи
изборната настава

Наставни
ци,

педагог,

Индивиду
ално и
групно

Текст
метода,
разговор

2

Изготвување на анализа:
 Работа на Стручни активи

и комисии
 Стручно усовршување на

наставниците и стручни
работници

 Редовноста на учениците
во наставата

 Слободни ученички
активности и нивната
работа

Стручен
актив,

педагог,
оддговорн

и на
активи и

одговорни
наставниц

и

Индивиду
ално,

групно и
фронталн

о

Текст
метода,

разговор и
метод на
излагање

3

Тековни активности:
 Посета на часови
 Советодавна работа со

ученици, наставници и
родители

 Одбележување на
меѓународниот ден на
жената

 Одбележување на Денот
на екологијата

Наставни
ци,

ученици,
родители,
еколошко
друштво

Групно и
фронталн
о

Монолошка
диалошка

4
.

Подготвување и одржување на
седници на Наставничкиот совет

Наставни
ци

Педагог

Групно и
фронталн

о

Метод на
излагање и

разговор
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Април   2019 година

Бр Програмска содржина
Соработн

ици
комуникац

ија

Форма на
работа

Методи на
работа

1 2 3 4

1

Седница на Настваничкиот
совет:
Разгледување и анализа на
резултатите од наставно
воспитната работа во третото
тримесечие од учебнaта
година

Наставничк
и совет фронтално

Метод на
излагање,
дискусија

2
Увид во реализацијата на
наставната програма по сите
предмети

Педагог,
наставници

индивидуа
лно и
групно

Набљудување
и разговор

3
Изготвување на извештај од
точката 2 и запознавање на
соодветните органи

Педагог
индивидуа
лно и во
тандем

Дескриптивна
и текст
метода

4
Увид во реализација во
наставните активности и друга
стручно-педагошка дејност

Одговорни
наставници

индивидуа
лно и
групно

Набљудување
и

дескриптивна
метода

5

Тековни активности:
 Посета на часови
 Подготовка на учениците

за натпревар
 Седница на Училишен

одбор
 Средби со родители
 Соработка со активот на

родители

Наставниц
и, ученици,
членови на

УО,
родители,
директори,
просветен
инспектор

индивидуа
лно,

групно,
фронтално

Излагање,
објаснување,

разговор
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Мај 2019 година

Б
р Програмска содржина Соработници

комуникација
Форма

на
работа

Методи
на

работа
1 2 3 4

1

Анализирање на приоритетните
задачи кои треба да се
програмираат во оделни делови
на годишната програма за
работа на училиштето

Стручни
активи, педагог

групно
и

индиви
дуално

Дескрипт
ивна и
текст

метода

2 Увид во педагошката евиденција
и документација и  е-дневник

Наставници,
педагог

индвид
уално

Набљуду
вање и
текст

метода

3 Учество во работата на Стручни
активи

Стручни
активи и

наставници
групно

Метода
на

излагањ
е

4

Педагошко-инструктивна работа
со наставниците кои го
применуваат тестирањето како
форма за проверување и
вреднување на знаењата на
учениците

Наставници,
Педагог

индиви
дулно и
тандем

Дескриптив
ена,

разговор

5 Подготовки за завршување на
учебната година

Наставници,
Педагог,

групно
и

фронат
лно

Дескрипт
ивна,

диалошк
а

6

Помош на учениците и
наставниците за учество на
градските натпревари по
одделни премети и подрачја

Одговорни
настаници,
ученици,

индивид
уално,
групно

Дискусиј
а,

препорак
и

7

Тековни активности:
-Посета на часови;
-Следење на уписот на учениците
во подготвителна година;
-Изготвување план за користење
на годишните одмори;
-Работа со комисии (за ученички
екскурзии, фотографирање,
полуматурска вечер за учениците
од деветто одделение)

Наставници,
педагог,

членови на
комисии,
секретар

индивид
уално,
групно

Набљудув
ање и

дискусија
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Јуни 2019 година

Б
р Програмска содржина

Соработни
ци

комуникаци
ја

Форма
на

работа

Мето
ди
на

рабо
та

1 2 3 4

1

Одделенски совети од I-IX:
 Анализа и утврдување на

годишниот успех, редовноста и
поведението на учениците во
учебната година

Одделенски
совети,
педагог,

групно

Изла
гање,
диску
сија

2

Подготовка и одржување на Наствнички
совет:

Утврдување на успехот, редовноста и
поведението на учениците во
учебната година;

Прогласување на ученици-првенци
Анализа на степенот на

реализацијата на плановите и
програмите по настави предмети и
пордачја

Утврдување на степенот на
реализирањето планиран фонт
наставни часови, часови за додатна и
дополнителна настава и слободни
ученички активности

Наставнички
совет, педагог,

фронта
лно

Излаг
ање,
дескр
иптив

на,
дијал
ошка

3
Изготвување на Годишниот извештај
на наставно-воспитната работа на
училиштето во учебната година

Наставници,
педагог,

групно
и

индиви
дуалнo

Текст
мето

да

4

Увид во педагошката евиденција и
документација:одделенски книги,
матични книги,е-дневник сведителства и
преведници.

Наставници,
педагог,

индиви
дулно и
фронта

лно

Изла
гање,
објас
нува
ње,

диску
сија

5

Предлог распределба на наставните
часови и други задолженија на
наставниот персонал за учебната
година

Наставнички
совет

фронат
лно

Текст
мето
да,

дијал
ошка
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6

Тековни активности:
*Увид во работата во
продолжителната настава;
*Распоред за користење на годишните
одмори
*Седници на Училишниот одбор;
*Седница со Родителскиот совет;
*План за поправка и санација на
одредени простории;
*Увид во финансиската состојба на
училиштето

Наставници,
ученици,

вработени,
членови на

УО,
родители,

сметководит
ел

индиви
дуално,
фронта

лно

Изла
гање,
диску
сија

АВГУСТ   2019 година

Бр Програмска содржина
Соработн

ици
комуника

ција

Форма на
работа

Методи
на

работа

1 2 3 4

1

Соработка со Бирото за развој,
МОН во врска со промените и
новините во сите делови на
планирањето и подготовките за
почетокот на учебната година

Одговорни
лица во

Министерс
твото и

соработниц
ите во

Бирото за
развој

индивидуал
на и групна

Разговор
,

дискусиј
а

2
Увид во подготвеноста на
училишниот простор за почеток на
новата учебна година

Технички
персонал

индивидуал
на, групна Разговор

4

Седница на Наставничкиот совет:
-Конечна одлука за распределба на
наставни часови и други
задолженија по предмети и
наставници;
-Утврдување на евентуален
технолошки вишок
-Формирање на паралелки од I-IX
одделение
-Определување на одделенски
раководства
-распоред  на часови

Наставнички
совет Фронтално

Излагање,
објаснувањ
е, дискусија

5

Подготовка за изготвување на
Годишната програма за наставно-
воспитна работа на училиштето за
учебната 2019/2020 година

Наставни
ци,

педагог,

групна,
индивидуа

лна

Дијалош
ка
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6

Тековни активности:
-Подготовка за првиот училишен
ден;
-Свечен прием на првачињата
-Учество во работата во Активот
на директори на Општина Гази
Баба;
-Друго.

Наставни
ци,

педагог,,
родители,
директори

,
просветен
инспектор

фронтално

Дијалош
ка,

демонст
ративна

По потреба Годишната програма за работа на директорот може да претрпи
промени во рамките со актуелни тековни проблематики и информации од воспитно
образовната дејност.

ПРИЛОГ 2: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ

Годишната Програма за работа на училишниот педагог е изготвена врз основа на:
 Законот за Основно Образование ( Службен весник на РМ бр 63/2004г, бр.

55/2005г., бр.35/2006г., бр.51/2007,бр.103/2008,измените на ЗОО кои следат)
 Статутот на училиштето.
 Годишниот Извештај за работата на училиштето во учебната 2017/2018г.
 Годишната Програма за работа на училиштето во учебната 2018/2019 г.
 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 Реализ

а-ција
Соработ-
ници

Индикатори/ докази

П
О

Д
Д

РШ
КА

 Н
А

УЧ
ЕН

И
Ц

И
ТЕ

 В
О

УЧ
ЕЊ

ЕТ
О

- 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.
2018.

Психолог,
наставник

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



OОУ„Кирил и Методиј“ Стајковци – Скопје – Учебна 2018/2019 година

93

- проценка на
јазичните и
способности
кај учениците
во почетните
одделенија

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

09.201
8.

Психолог, - Дијагностички
тестови;
- Обработени
резултати
- Препораки за
работа за
наставниците и
родителите;

- 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
учебна
та
година.

Психолог,
наставни
ци

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

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

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

Во
текот
на
учебна
та
година.

Психолог,
наставни
ци

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

- подобрување
на
мотивираноста
за учење кај
учениците

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

Во
текот
на
учебна
та
година.

Психолог,
наставни
ци

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

С
Л

ЕД
ЕЊ

Е 
И

 П
О

Д
Д

РШ
КА

 Н
А

 Р
А

ЗВ
О

ЈО
Т 

Н
А

УЧ
ЕН

И
Ц

И
ТЕ

- зголемување
на
самодовербата
и
самопочитува
њето кај
учениите

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

Во
текот
на
учебна
та
година.

Психолог,
Дефектол
ог,настав
ници

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

- подобрување
на системот за
поддршка на
учениците во
училиштето

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

Во
текот
на
учебна
та
година.

Директор,
наставни
ци

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

- соодветно
справување со
лични кризни
состојби на
ученикот

- Помош на ученици со
емоционални проблеми

Во
текот
на
учебна
та
година.

Психолог,
Дефектол
ог,настав
ници

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

- 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
учебна
та
година.

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

- 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
учебна
та
година.

Психолог,
Дефектол
ог,надвор
есни
стручни
лица

- работилници;
- индивидуални и
групни разговори;
- Плакати;

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

- Интервенирање при
несоодветно однесување
на ученици

Во
текот
на
учебна
та
година.

Психолог,
наставни
ци

- 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

10.201
8

Психолог
Дефектол
ог,

Анализа на
состојбата; Барање.

- Обезбедува
ње на
потребната
информиран
ост

- 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
учебна
та
година.

Психолог,
диектор

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

- правилно
ориентирање
согласно
интересите,
можнопстите и

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

Во
текот
на
учебна
та

Психолог,
Дефектол
ог,

Разговори и дискусии
со ученици и
родители;
Работилници;
Родителски средби.
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способностите
на учениите.

година.

- увид во
континуиранос
та и
објективноста
на успехот на
учениците

- следење на постигањата
на учениците во средно
образование

Во
текот
на
учебна
та
година.

Психолог, Преписка;
информации;
споредби.

1. Работа со наставници
Цели Активности Реализ

а-ција
Соработ-
ници

Индикатори/ докази

П
О

Д
Д

РШ
КА

 Н
А

 Н
А

С
ТА

В
Н

И
Ц

И
ТЕ

 З
А

 П
Л

А
Н

И
РА

Њ
Е 

И
 Р

ЕА
ЛИ

ЗИ
РА

Њ
Е 

Н
А

 В
О

С
П

И
ТН

О
О

Б
РА

ЗО
В

Н
И

О
Т 

П
РО

Ц
ЕС

- 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
учебна
та
година.

Директор,
наставни
ци

Стручен актив;
наставнички совет;
работилници;

- Увид во
начинот на
планирање и
реализација на
наставата

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

Во
текот
на
учебна
та
година.

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

- земање во
предвид на
индивидуалнит
е
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
учебна
та
година.

Наставни
ци
дефектол
ог

Листи за следење на
ученици;
Индивидуални
образовни планови;
Состаноци;

- 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;

08.201
8.

Во
текот
на
учебна
та
година.

Директор Насоки за планирање
на наставата;
Листа за следење на
планирањата;
Насоки за
подобрување;
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- обезбедувањ
е на
позитивната
социо-
емоционалнат
а 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
учебна
та
година.

Психолог,
директор

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

- планирање
на наставата
согласно
резултатите од
оценувањето

- работилница/состанок за
разгледување и анализа на
постигањата

Во
текот
на
учебна
та
година.

наставни
ци

Стручен актив;

- подобрување
на начинот на
оценување на
учениците

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

наставни
ци

Стручен актив;

- Подобрување
на
ефективноста
во наставата

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

Во
текот
на
учебна
та
година.

наставни
ци

Стручен актив;
индивидуални
консултации;

- успешна
реализација на
тековни
проекти

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

Во
текот
на
учебна
та
година.

Директор,
психолог,
дефектол
огнаставн
ици

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

П
О

Д
Д

РШ
КА

 Н
А

Н
А

С
ТА

В
Н

И
Ц

И
ТЕ

 З
А

 Р
А

Б
О

ТА
С

О
 У

Ч
ЕН

И
Ц

И
ТЕ

- препознавањ
е на потребите
од учениците,
почитување на
личноста на
секој ученик и
идентификува
ње 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
учебна
та
година.

Психолог

наставни
ци

Приоди во учењето;
Мислења; Наоди;
консултирање стручна
литература;

Стручни активи;
Примери;
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- индивидуализ
ација во
задолжителнат
а, додатната и
дополнителнат
а 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
учебна
та
година.

Психолог Мислења; планирања;
стручни активи;

- 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
учебна
та
година.

Психолог Индивидуални
консултации;
Советување;

- 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
учебна
та
година.

Психолог
Дефектол
ог

Индивидуални
консултации;
Советување

3. РАБОТА СО РОДИТЕЛИ

И
Н

Д
И

В
И

Д
УА

Л
Н

И
 И

 Г
РУ

П
Н

И
С

О
В

ЕТ
УВ

А
Њ

А
 И

КО
Н

С
УЛ

ТА
Ц

И
И

 С
О

РО
Д

И
ТЕ

Л
И

ТЕ

- 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
учебна
та
година.

Психолог,
Дефектол
ог,
наставни
ци

Родителски средби;
Индивидуални
средби;
Советодавни
разговори со
родители;
Работилници;
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- поддршка на
родителите од
учениците со
посебни
образовни
потреби

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

Во
текот
на
учебна
та
година.

Психолог,
Дефектол
ог,настав
ници

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

О
Б

РА
ЗО

В
А

Н
И

Е 
Н

А
 Р

О
Д

И
ТЕ

Л
И

- 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
учебна
та
година.

Психолог,
Дефектол
ог,
Директор,
Наставни
ци

Брошура; веб страна;
родителски средби;
состаноци;
работилници.

- 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
учебна
та
година.

Психолог,
Дефектол
ог
Наставни
ци

Разговори;
Работилници;
Состаноци.

В
КЛ

УЧ
УВ

А
Њ

Е 
Н

А
 Р

О
Д

И
ТЕ

Л
И

ТЕ
 В

О
Ж

И
В

О
ТО

Т 
И

 Р
А

Б
О

ТА
ТА

 Н
А

УЧ
И

Л
И

Ш
ТЕ

ТО

- 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
учебна
та
година.

Психолог,
Дефектол
ог
Директор

Годишна програма за
работа;
Акциски планови;
Покани; Соопштенија;

4. СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА
Цели Активности Реализ

а-ција
Соработ-
ници

Индикатори/ докази
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С
О

РА
Б

О
ТК

А
 С

О
 Л

О
КА

Л
Н

А
ТА

 З
А

ЕД
Н

И
Ц

А

- 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
учебна
та
година.

Директор,
Дефектол
ог,Психол
ог,
Наставни
ци

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

- успешна
реализација на
воннаставните
активности

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

Во
текот
на
учебна
та
година.

Директор,
Дефектол
ог,Психол
ог,
Наставни
ци
Општина,

Годишна програма;
Приредби;
Манифестации;
Настани;

-
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
учебна
та
година.

Директор,
наставни
ци

Насоки за планирање;
Акциски планови;
Следење на
активностите;

С
О

РА
Б

О
ТК

А
 С

О
 С

ТР
УЧ

Н
И

ТЕ
 И

Н
С

ТИ
ТУ

Ц
И

И
 И

О
РГ

А
Н

И
ЗА

Ц
И

И

-
професионали
зација 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
учебна
та
година.

Стручни
соработн
ици

Разговори; Барања;
Упатување; Преписки;
Препораки; Мислења;

- доверба и
почит во
градење на
партнерства со
училиштата

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

Во
текот
на
учебна
та
година.

Директор,
Дефектол
ог,Психол
ог,
Наставни
ци

Партнерства;
Соработка; Заеднички
активности;

- поддршка во
работата

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

Во
текот
на
учебна
та
година.

Стручни
соработн
ици

Преписки; Барања;
Разговори; Закони;
Правилници; Насоки
за работа; Апликации;
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Подрачје 5. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА
СОРАБОТКА

Цели Активности Реализ
а-ција

Соработ-
ници

Индикатори/ докази

Л
И

ЧЕ
Н

 П
РО

Ф
ЕС

И
О

Н
А

ЛЕ
Н

 Р
А

ЗВ
О

Ј

-
унапредување
за сопствената
пракса;

- внесување иновации во
сопствената работа
проценка на нивната
ефективност;

Во
текот
на
учебна
та
година.

Стручни
соработн
ици

Записници, извештаи

-
идентификува
ње на
потребите за
личен
професионале
н развој;

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

Во
текот
на
учебна
та
година.

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

- 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
учебна
та
година.

Обучувач
и,
фондации
.

Обуки; Дисеминации;
стручни книги и
списанија; релевантни
веб извори;

- подобрување
на соработата
со другите
стручни
соработници

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

Во
текот
на
учебна
та
година.

Стручни
соработ.

Средби; Преписки;
Разговори; Социјални
мрежи, Форуми; Веб
страни.

П
од

др
ш

ка
на пр

оф
ес

ио
н

ал
ни

от
ра

зв
ој

 и
со

ра
бо

тк
ат

а 
во

уч
ил

иш
те

т
о

- промовирање
на
професионалн
и и
колегијални
односи;

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

Во
текот
на
учебна
та
година.

наставни
ци

Програма за
професионален
развој; Работилници;
Обуки;
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- мотивирање
на
наставниците
за
професионалн
о 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
учебна
та
година.

наставни
ци

Состаноци; Обуки;
Работилници; Стручни
материјали; Насоки;
Препораки.

-
унапредување
на
професионалн
иот 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.
2018.

Прашалници; Анализа
на професионалните
поретби; Програма за
професионален
развој;

- успешна
реализација на
интерното
стручно
усовршување
на
наставниците

- едукација на воспитно-
образовниот кадар.

Во
текот
на
учебна
та
година.

Психолог,
Дефектол
ог
наставни
ци

Предавања;
Работилници;
Состаноци;

- следење на
професионалн
иот 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
учебна
та
година.

Директор Досие на наставникот;
Педагошки картон;
Материјал за
сертификација;
Следење на часови;

Подрачје 6. АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

Цели Активности Реализ
а-ција

Соработ-
ници

Индикатори/ докази
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 Р
А

Б
О

ТА
-
воспоставувањ
е 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
учебна
та
година.

Директор,
Дефектол
ог,Психол
ог,
Наставни
ци

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

-
унапредување
воспитно-
образовниот
процес.
-

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

Во
текот
на
учебна
та
година.

Директор,
Дефектол
ог,Психол
ог,
Наставни
ци

Состаноци;
Известувања;
Брошура; Веб страна.

И
С

ТР
А

Ж
УВ

А
Њ

Е 
Н

А
П

ЕД
А

ГО
Ш

КА
ТА

 П
РА

КС
А -

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
учебна
та
година.

Директор,
Дефектол
ог,Психол
ог,
Наставни
ци

Прашалници;
Разговори; Следење;
Анализа;;

Подрачје 7. УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА

Цели Активности Реализ
а-ција

Соработ-
ници

Индикатори/ докази

П
Л
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Њ
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С
Л

ЕД
ЕЊ
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А
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Ц
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Ц
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ЈА
,
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А

Л
УА

Ц
И

ЈА

-
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
учебна
та
година.

Директор Приоритетни задачи;
Годишна програма;
Акциски планови;
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-
систематичнос
т и
одговорност во
работењето на
училиштето

- учество во организацијата
на работата во училиштето

Во
текот
на
учебна
та
година.

Директор,
Дефектол
ог,Психол
ог,
Наставни
ци

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

- придонес во
работата на
стручните
органи и тела

- учество во работата на
стручните органи и тела во
училиштето

Во
текот
на
учебна
та
година.

Директор,
Дефектол
ог,Психол
ог,
Наставни
ци

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

-
организиранос
т и
прегледност во
работата

- водење евиденција за
работата со  учениците и
родителите;

Во
текот
на
учебна
та
година.

Дефектол
ог,Психол
ог,

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
учебна
та
година.

Директор,
Психолог,
Дефектол
ог

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

- 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
учебна
та
година.

Дефектол
ог,Психол
ог,

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

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

- Внесување на податоци
во ХРМ и ЕМИС

Во
текот
на
учебна
та
година.

Директор
Наставни
к

Електронски
апликации
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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
учебна
та
година.

Психолог,
Дефектол
ог,Настав
ници

Процедура;
Превентивни и
интервентни
активности;
Работилници;
Плакати;

- 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
учебна
та
година.

Психолог,
наставни
ци

Системски мерки;
Превентива;
Советодавна работа;

- 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
учебна
та
година.

Психолог,
Дефектол
ог,
Директор,
Наставни
ци

Системски мерки;
Превентива;
Советодавна работа;
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- 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
учебна
та
година.

Психолог,
Дефектол
ог,Настав
ници

Заедница на ученици;
Програма за работа
на заедницата на
ученици;
Дебати; Дискусии.

ПРИЛОГ  3: ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ПСИХОЛОГ

Примарна цел во работата на училишниот психолог е грижа за психичкото
здравје на учениците што се остварува преку следењето и поттикнувањето на
интелектуалниот, 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 2017/18 .;
 Годишната програма за работа на училиштето во 2018/19 и
 “Инструментот за вреднување на постигањата на стручниот соработник во

основното образование

Подрачје 1: Планирање и подготовка на психологот
Активности Време за

реализација
Соработници

1. Изготвување на годишна програма
за работа на психологот.

2. Изготвување на месечни
планирања.

Август

Тековно

Директор
Педагог

Дефектолог
Наставници

Подрачје 2: Изготвување, планирање и програми на ниво на училиште
Цели:

- Да се подобри квалитетот на учењето и поучувањето
- Да се подобри квалитетот во училиштето
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Активности Време за
реализација

Соработници

1. Изготвување Годишна програма за
работа на училиштето.

2. Самоевалуација  на училиштето
3. Изготвување Информатор за

родители и ученици.
4. Изготвување програма за

талентирани ученици.
5. Изготвување програма за

советување на родители.
6. Изготвување програма за ученици

со посебни образовни потреби.
7. Изготвување програма за ученици

со потешкотии во учењето .
8. Изготвување прогарама за

Професионална ориентација.

Август

Септември

Директор
Тимови

Наставници
Педагог

Дефектолог

Подрачје 3: Работа со ученици
3.1.: Поддршка на учениците во учењето
Цели:

- Оспособување на учениците за совладување на техниките за учење
Активности Време за

реализација
Соработници

1. Индивидуална работа со ученици.
2. Работилници со ученици за

зголемување на вниманието и
подобрување на концентрацијата.

3. Проучување на мотивацијата за
учење.

Континуирано

Ноември
Март

Ученици
Наставници
Родители

3.2.: Следење и поддршка на развојот на учениците
Цели:

- Унапредување на емоционалното здравје на учениците и зајакнување на
децата за унапредување со бијхевиорални, емоционални и социјални вештини

- Да научат да се однесуваат во справување на проблемите
Активности Време за

реализација
Соработници

1. Следење и откривање на
проблеми кај учениците од
индивидуален карактер кои се
однесуваат на слаба адаптација и
анти и асоцијално однесување.

2. Следење и откривање проблеми
кај групи ученици.

3. Проучување на социјалната клима
во паралелката.

Континуирано

Наставници
Директор
Родители

Ученици од I до IX

3.3.: Професионална и кариерна ориентација на учениците
Цели:

- Помош и насочување на учениците кон идно занимање и професионално
советување
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Активности Време за
реализација

Соработници

1. Изготвување анкета за интересите
и афинитетите на учениците од IΧ
одделение.

2. Испитување на општи и
специфични способности на
учениците од IΧ одделение.

3. Организирање индивидуални и
групни разговори со ученици и
родители.

4. Информирање за мрежа на средни
училишта, услови и критериуми.

5. Презентирање пропаганден
материјал од средните училишта,
организирање средби со
преставници на приватни и
државни средни училишта.

6. Организирање посети на средни
училишта со учениците од IΧ
одделение.

7. Водење евиденција и
документација со анализа за избор
на средни училишта.

8. Индивидуална работа со ученици.
9. Известување за опфат и упис во

средно училиште до надлежни
институции.

Во тековната
година

Средни училишта
Класни раководители

Родители

Подрачје 4: Работа со наставници
4.1.: Поддршка на наставниците за планирање и реализирање на воспитно -
образовниот процес и самоевалуацијата
Цели:

- Помош за подобрување на квалитетот на наставата преку тематско процесно
планирање

- Подобрување на оценувањето
Активности Време за

реализација
Соработници

1. Помош во изготвување и
поврзување на елементите на
тематско процесно планирање
преку индивидуална соработка.

2. Увид и анализа на Годишните и
тематски планирања,  консултации
со наставници.

3. Посета на наставни часови и
советодавна работа со
наставниците во реализација на
развојните наставни цели.

4. Давање на стручна помош за
воведување на наставни форми и

Август

Тековно

Наставници
Директор

Тимови наставници
Педагог
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инструменти за оценување.
5. Учество и помош во изработка на

тестови на знаење.
6. Учество и помош во изработка на

проектни активности.
7. Работа со наставници

приправници.
4.2.: Поддршка на наставниците за работа со ученици
Цели:

- Созадвање клима на соживот и надминување проблеми во работа со ученици
и родители

Активности Време за
реализација

Соработници

1. Давање стручна помош при
изведување работилници за
програмата Вештини за живеење.

2. Соработка со наставниците кои
имаат ученици со асоцијално и
несоодветно однесување.

Тековно Наставници

Подрачје 5: Работа со родители
5.1.: Индивидуални и групни советувања и консултации со родителите
Цели:

- Помош во надминување на проблеми од различен карактер во насока на
подобрување на успехот и однесувањето во училиштето

Активности Време за
реализација

Соработници

1. Советување со родители за
превземање одговорност за
подобрување на постигањата на
учениците и формирање
просоцијално однесување кај
учениците.

2. Советување со родители на деца
со посебни образовни потреби.

Тековно

Директор
Родители

5.2.: Вклучување на родителите во животот и работата на училиштето
Цели :

- Да се формира поддршка со поактивно учество на родителите во училишниот
живот

Активности Време за
реализација

Соработници

1. Соработка со Советот на родители
во активности и маркетинг на
училиштето.

2. Организирање средби за учество и
создавање ненасилно однесување
кај учениците.

3. Организирање работилници со
родители како до подобар однос
родител-дете.

Тековно

Ноември

Март

Председател на Совет на
родители

Тим за ненасилно
однесување
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Подрачје 6: Соработка со заедницата
6.1.: Соработка со локалната заедница
Цели:

- Размена на искуства, афирмација, личен и професионален развој
Активности Време за

реализација
Соработници

1. Учество на работа на секција на
психолози.

2. Соработка со БРО, МОН, Сектор за
образование на Гази Баба.

3. Соработка со ЗМЗ, МЦСГ, МВР.
4. Соработка со средни училишта и

факултети, медиуми.
5. Соработка со невладини

организации.

Тековно Институции
Невладини организации

Подрачје 7: Професионален развој и професионална соработка
7.1.: Поддршка на професионалниот развој и соработка на училиштето
Цели:

- Унапредување на знаењето
Активности Време за

реализација
Соработници

1. Планирање на професионалниот
развој на наставниците.

Август Тим за професионален
развој

Подрачје 8: Аналитичко - истражувачка работа
8.1.: Истражување на воспитно - образованата работа
Цели:

- Добивања сознанија врз основ на кои ќе се темелат стратегиите и
активностите за подобрување на работата во училиштето

Активности Време за
реализација

Соработници

1. Спроведување листи за
самооценување на наставниците
за користење различни постапки во
оценувањето и примена на
етичноста во оценувањето.

2. Анализа на емоционалната
зрелост на учениците од IX
одделение.

Септември

Ноември

Наставници

Ученици од IX одделение

Подрачје 9: Училишна структура, организација и клима
9.1.: Училишна структура и организација ( планирање, следење на воспитно -
образованата работа, педагошка евиденција и документација, евалуација )
Цели:

- Подобрување на анализата и евалуацијата на планирањата во училиштето
Активности Време за

реализација
Соработници

1. Следење на педагошка евиденција
и документација, консултации со
наставници.

2. Водење педагошки картон за Директор
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наставници.
3. Водење професионално досие за

наставниците.
4. Евалуација на сопствена

евиденција и документација.
5. Анализа на реализација на

Годишната програма.
6. Посета на наставни часови и

советодавна работа со
наставниците во реализација на
развојните наставни цели.

Тековно Педагог

Наставници

9.2.: Училишна клима, безбедна средина и демократско учество
Цели:

- Подобрување на климата во училиштето
Активности Време за

реализација
Соработници

1. Работилници со ученици за
напредно користење на
комуникациски вештини и
зголемување на толеранцијата.

Февруари
Наставници

Педагог
Дефектолог



ПРИЛОГ  3: ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ДЕФЕКТОЛОГ

Предвидена активност Соработници Форма Време Ресурси Очекувани ефекти Индикатор

1. Работа со ученици
Идентификација и
превенција на специфичните
пречки во развојот на
учениците

Наставници
Педагог
Психолог
родители

индивидуална
групна

континуирано Инструмен обрасци
Евидентни листи за
опсервација

Навремено откривање на
потешкотиите во
образовниот процес кај
учениците Надминување
на пречките кајучениците
со  ПОП и нивна успешна
инклузија во образовниот
систем

Досие на ученикот со
ПОП

Изготвување на педагошки
профил на ученикот со ПОП

Стручни
соработници
Наставници
Родители

индивидуална
групна

септември Инструменти за процена
на моторните и
когнитивни способности,
интереси

Јасно одредени силни и
слаби страни на ученикот

Долгорочен
индивидуален
образовен план

Индивидуален корективно-
стимулативен третман на
ученици со дисфункции во
когнитивното, сензо-
моторното и социо-
емоционалното
функционирање
Корекција и компензација на
развојните потешкотии и
пружање непосредна помош
во учењето

Наставници
Родители
Стручни лица
од Заводот за
ментално
здравје

индивидуална
групна

континуирано Долгорочни
индивидуални планови
Развојно-стимулативни
програми

Подобрено функционирање
на учениците и успешно
извршување на
активностите од
секојдневниот живот

Евиденција од
работата со деца со
ПОП
Наод и мислење од
ЗМЗ
Ученичко досие

Континуирано следење на
адаптацијата,
социјализацијата,
напредокот и постигањата
на учениците со ПОП

Психолог
Педагог
Наставници

индивидуална
групна

континуирано Евидентни листи за
следење на развојот на
ученикот
Евидентни листи за
постигањата
Индивидуални
образовни планови

Прилагодување на
учениците со ПОП во
училишната средина
Реализација на
поставените цели во
индивидуалниот образовен
план

Ревизија на
Долгорочните и
среднорочните
планирања-увид во
постигањата на
ученикот
Евиденција од посета
на часови и остварени
консултации

Советодавно- инструктивна
работа со ученици кои
покажуваат неуспех во
учењето, емоционални

Психолог
Дефектолог
Наставници
Стручни лица

индивидуална
групна

континуирано Стручна литература
Евиденција за успехот ,
редовноста и
однесувањето  на

Надминување на
причините за проблемите
во учењето,
емоционалните

Евиденција и
документација за
работата на
дефектологот
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потешкотии и  социјална
наприлагоденост

од Заводот за
ментално
здравје, ЦСР,
СОС Детско
село

учениците потешкотии, социјална
неприлагоденост,
престапништво

Работа на професионална
информација и ориентација
на учениците ( советување и
разговор со учениците со
ПОП)

Психолог
Наставници
Претставници
од државни и
приватни
средни
училишта
АВРМ

индивидуална
групна

април, мај Стручна литература
Прашалници за
самопроцена на
интересите и
способностите  на
учениците
Анкетен прашалник за
професионална
информираност на
учениците

Информирани ученици со
ПОП за соодветните
професии
Правилно насочени
ученици при изборот на
нивното натамошно
образование или
професија согласно
нивните интереси и
способности

Извештај од
спроведена анкета за
професионална
информираност на
учениците
Евиденција од
индивидуални и групни
разговори со ученици

Проценка/идентификација
на образовните потреби на
учениците на едукативните
потреби

Стручни
соработници
Наставници

индивидуална
групна

континуирано Стручна литература
Листи за проценка на
знаења и способности

Изготвени планови, насоки,
препораки за поддршка на
учениците во учењето

Евиденција од работа
со ученици

Работа на превенција на
појавите на насилно
однесување во училиштето

Членови на
училишен тим

индивидуална
групна

континуиран
о

Евидентни листи Намалување на појави на
насилно однесување

Евиденција од
преземени активности

Учество во комисија за
запишување на ученици во
прво одделение

Директор
Стручни
соработници
Наставници

Индивидуалн
а
Групна

Мај, јуни Процедура за
запишување на ученици
Нагледен материјал

Запишани ученици во прво
одделение

Евидентни листи
Список на запишани
првачиња

2.Работа со наставници
Запознавање на
наставниците со
принципите,
целите,задачите  и новините
во  инклузивното
образование

Директор
Психолог
Педагог

индивидуална
групна

август Закон за основно
образование,
Прирачници за
инклузивно
образование

Училиште препознатливо
по успешната инклузивна
култура и пракса

Записници од состаноци
Извештаи од
спроведени интерни
обуки

Јакнење на капацитетите на
наставниците за
препознавање на
интересите и  способностите
на учениците со пречки во

Наставници
Психолог
Педагог

индивидуална
групна

континуирано Стручна
литература
Прирачници
ИОП

Успешна примена на
принципот на
индивидуализација и
диференцијација во
наставата со ученици со

Евиденција од
соработка со
наставници
Индивидуални
образовни планови
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развојот ПОП Наставни листови
Помош и поддршка на
наставниците при,
дефинирање на воспитно-
образовните цели во
изготвувањето на
индивидуални образовни
планови

Наставници
Психолог
Педагог

индивидуална
групна

континуирано Наставни
планови, програми
и прирачници од
БРО и УСАД

Изготвени долгорочни,
среднорочни и
краткорочни
индивидуализирани
планирања

Годишни програми
Формулари од увид во
годишни програми и
дневни планирања

Стручна помош на
наставниците при
зготвување на
индивидуализирани
инструменти за проверка на
знаењата на учениците со
ПОП

Стручни
соработници
Наставници

индивидуална
групна

континуирано Прирачници
Стручна
литература

Увид во постигањата на
ученикот, помош на
ученикот во учењето

Развиени  стратегии за
користење на
индивидуални
инструменти и
критериуми при
вреднување на
постигањата

Помош на наставниците при
избор и употреба на
адаптирани специфични
методи, форми и техники на
работа

Наставници
Педагог

индивидуална
групна

континуирано Стручна
литература

Подобрен успех на
учениците со ПОП
Унапреден воспитно-
образовен процес

Евиденција од посета
на часови и остварени
консултации

Реализација на предавања
од областа на
дефектолошката теорија и
пракса.

Педагог групна ноември Стручна
литература
Прирачници за
работа со ученици
со ПОП
Презентација

Развиена позитивна слика
за себе, самодоверба,
вклопеност во училишната
средина и подобри
постигања на учениците
со ПОП

Извештај од спроведено
интерно предавање

Запознавање на
наставниците со можностите
и придобивките од
примената на асистивна
технологија во образовниот
процес

Наставници
индивидуална
групна

Во тек на
училишната година

Интернет ресурси,
Прирачници за
примена на
асистивна
технологија

Правилен избор и
ефикасна примена на
соодветна асистивна
технологија

Презентација за
наставници

Советодавно-консултативна
работа  за водење на
педагошка евиденција и
документација

Директор
Стручни
соработници
Наставници

индивидуална
групна

континуирано Правилник за... Правилно и уредно
водење на педагошка
евиденција и
документација

Евидентни листи од
увид во водење
педагошка евиденција и
документација

3.Работа со родители
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Поттикнување на
родителите на учениците со
ПОП за активно учество во
воспитно-образовниот
процес  преку вклучување во
планирањето и поддршката
на развојот на учениците

Директор
Психолог
Педагог
Наставници
Родители

индивидулна
групна

континуирано Стручна
литература
Прирачници

Вклиученост на родителите
во воспитно-образовниот
процес
Успешна инклузија на
учениците со ПОП во
редовниот воспитно-
образовниот процес

Евиденција од остварена
соработка со родители

Едукација на родителите за
карактеристиките на
учениците со ПОП

Стручни
соработници
Родители

индивидуална
групна

континуирано Стручна
литература

Родители оспособени за
поддршка на учениците со
ПОП во процесот на
учење, нивна мотивација и
влевање самодоверба

Евиденција од
едукативни средби со
родители

Давање поддршка и
инструкции на родителите
на учениците со ПОП за
работа во домашни услови.

Родители
Наставници

индивидулна
групна

континуирано Прирачници за
работа со ученици
со ПОП

Поттикнување на развојот
и напредокот на учениците
со ПОП

Евиденција од
советодавна и
инструктивна работа со
родители

Советодавна работа со
родители чии деца имаат
проблеми со учењето ,
редовноста и дисциплината

Директор
Психолог
Педагог

индивидулна
групна

континуирано Евиденција  листи
за успехот,
редовноста и
однесувањето на
учениците

Надминати проблеми  со
учењето , редовноста и
дисциплината

Евиденција и
документација за
работата на
дефектологот

Советодавна работа со
родители (решавање на
воспитни и други проблеми)

Стручни
соработници
Родители

индивидулна
групна

континуирано Стручна
литература

Надминување на
постоечките воспитни и
други  проблеми

Евиденција и
документација за
работата на
дефектологот

Упатување на родителите
до соодветни институции за
решавање на одредени
проблеми

Стручни
соработници
Родители

индивидулна
групна

континуирано Павилници за
рабта
Процедури

Пружање на навремена и
соодветна помош за
надминување на
проблемот

Евиденција од
советодавна и
инструктивна работа со
родители

4.Соработка со заедницата

Соработка со образовни,
здравствени, социјални
институции и други установи
кои допринесуваат  за
остварување на целите и
задачите на воспитно -

Советници од
БРО
Општински и
државни
просветни
инспектори

индивидуална
групна

континуирано Стручни
материјали
Прирачници
правилници

Унапредување на
воспитно-образовниот
процес

Извештаи
Евиденција од
остварени средби
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образовната работа Социјални
работници ...

Соработка со основните
училишта од о.Гази Баба и
пошироко

Директор
Стручни
соработници
Наставници

Групна
индивидуална

континуирано Размена на сознанија и
информации значајни за
работата

Евиденција од
соработка со локалната
заедница

Учество во соработка со
локалната заедница и
реализација на заеднички
активности

Директор
Стручни
соработници
Наставници

индивидуална
групна

континуирано Стручна
литература и
материјали
ИКТ

Унапредување на
воспитно-образовниот
процес

Стручни материјали
Извештаи од
организирани заеднички
настани и
манифестации

Учество во промоција и
презентација на работата на
училиштето, како и
информирање на
заедницата за потребите и
постигањата на училиштето

Директор
Стручни
соработници
Наставници
Ученици
Претставници
од локалната
заедница

индивидуална
групна

континуирано Брошура
Огласни табли
Флаери
Веб страна на
училиштето

Успешно презентирање и
промовирање на работата
на училиштето
Навремено и
транспарентно
информирање на
заедницата за потребите и
постигањата на
училиштето

Брошура
Веб страна на
училиштето
Извештаи

5.Професионален развој и професионална соработка

Изготвување личен план за
професионален развој

Стручни
соработници

индивидуална Август-септември Професионални
компетенции и
стандарди за
стручни
соработници
Стручна
литература

Развиени професионални
компетенции
Континуиран
професионален развој

Извештај од
реализација на личен
план за професионален
развој
ЛППР

Учество на проекти,
работилници, трибини,
обуки, семинари,
конференции...

Стручни
соработници

индивидуална
групна

континуирано Стручни
литература

Унапредување на
воспитно-образовниот
процес
Перманенто стручно
усовршување

Сертификати
Извештаи
Покани

Индивидуална работа на
сопствено стручно
усовршување

Стручни
соработници

индивидуална
групна

континуирано Стручна
литература и
информации од

Примена на современи
приоди во работата со
ученици со ПОП

ЛППР
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значење за
образованието и
воспитувањето
Интернет ресурци

Унапредување на
воспитно-образовниот
процес

Учество и соработка со
Сојузот на дефектолози

Дефектолози групна континуирано Стручна
литература и
материјали
ИКТ

Лично стручно
усовршување
Континуиран
професионален развој

Покани
Стручни материјали

Учество во размена на
искуства со  дефектолози,
педагози, психолози

Стручни
соработници

групна континуирано Стручна
литература и
материјали
ИКТ

Перманентно стручно
усовршување
Унапредување на
воспитно-образовниот
процес

Записници од средби и
состаноци

6.Аналитичко-истражувачка работа

Анализа на постигањата на
учениците при премин од
одделенска во предметна
настава

Психолог
Наставници

индивидуална
групна

февруари Евидентни листи
статистички
прегледи
компјутер,

Увид во постигањата на
учениците при премин од
одделенска во предметна
настава

Извештај

Увид и анализа во
долгорочниот,
среднорочниот и
краткорочниот  ИОП како и
изготвување на извештај од
примената на ИОП-от

Стручни
соработници
Наставници

индивидуална
групна

континуирано Инструмент за посета
на час
Евидентен лист за
ревизија на ИОП-от

Анализа од проверка на
совладаноста на почетното
ракописно пишување кај
учениците од второ
одделение преку задавање
диктат

Педагог
Наставници

индивидуална
групна

март Текст '' Мојот град" Увид во совладаноста на
почетното ракописно
пишување кај учениците
од второ одделение
Идентификација на
дислексични и
дисграфични елементи во
читањето и пишувањето
кај учениците

Извештај

Анализа по спроведена
анкета за професионална
информираност и

Психолог индивидуална
групна

мај Анкетен
прашалници

Увид во професионална
информираност и
ориентација на учениците

Извештај од анализата
професионална
информираност и
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ориентација на учениците од
деветто одделение.

од деветто одделение. ориентација на
учениците

Учество во изготвување
годишен и полугодишен
извештај за работата на
училиштето

Директор
Психолог
Педагог

групна јануари
јуни

Извештаи
Анализи
Статистички
прегледи

Согледани потреби за
подобрување на работата
на училиштето
Дадени констатации и
насоки за натамошна
работа

Годишен и полугодишен
извештај за работата на
училиштето

Анализа на потребите за
стручно усовршување на
наставниот кадар

Директор
Психолог
Педагог
Наставници

групна континуирано Анкенет
прашалник
Прирачник за
следење на
работата и
планирање на
професионалниот
развој на
наставниците и
стручните
соработници

Перманенетно стручно
усовршување на
наставниот кадар

Извештај од спроведена
анкета
Програма за
професионален развој
ЛППР

7.Училишна структура, организација и клима
Учество во изработката на
Годишната програма за
работа на училиштето и
брошура за родителите со
податоци за работата на
училиштето во учебната
2018/19г.

Директор
Психолог
Педагог
Наставници

индивидуална
групна

август Правилник за
формата и
содржината на
годишната
програма за
работа на
основното
училиште,
компјутер, хартија,

Планирани активности за
надминување на
забелешките од
извештајот од
спроведената
самоевалуација на
работата на училиштето и
годишниот извештај за
работата на училиштето
Изготвена годишна
програма и брошура

Извештај од
самоевалуација на
работата на училиштето
Годишен извештај
Годишна програма,
Брошура

Планирање и програмирање
на сопствената работа

Дефектолог индивидуална август Стручна
литература
прирачници од
БРО
компјутер, хартија

Изготвена годишна
програма

Годишна програма за
работа на дефектологот

Координација на
изработката на

Директор
Психолог

групна август Наставни
планови, програми

Изготвени годишни
програми

Годишни програми
Индивидуални
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индивидуални образовни
планови за учениците со
ПОП

Педагог
Наставници

и прирачници од
БРО, УСАИД

образовни програми

Учество во изготвување
програма за работа  на
училишниот инклузивен тим
во својство на координатор

Училишен тим
за инклузија

индивидуална
групна

август Стручна
литература
компјутер, хартија

Реализација на
планираните активности
за работа со ученици со
ПОП

Годишен извештај
Годишна програма
Записници од состаноци
на инклузивниот тим
Евиденција за работа
со ученици

Изготвување на развојни
програми за корективно-
стимулативна работа со
учениците кои имаат
сензорни или психо-физички
пречки

Дефектолог индивидуална септември Дефектолошки
инструменти за
проценка

Стимилација на развојот
на учениците, корекција и
компензација на
недостатоците

Ученичко досие

Учество во изготвување
програма за работа со
надарени деца и деца со
емоционални потешкотии

Психолог
Педагог
Наставници

индивидуална
групна

август Стручна
литература,
компјутер, хартија

Изготвени програми за
работа со надарени
ученици и ученици со
емоционални потешкотии
и реализација на
планираните активности

Годишен извештај
Годишна програма
Евиденција за работа
со ученици

Учество во планирањето на
неопходните методолошки
адаптации при
изведувањето на наставата
за учениците со ПОП

Психолог
Педагог
Наставници

индивидуална
групна

август- септември Стручна
литература, ИОП,
компјутер, хартија

Вклопеност на учениците
со ПОП во наставата,
успешно совладување на
целите на наставата

Увид во среднорочните
и краткорочните
индивидуални
образовни планови

Поддршка на одговорните
наставници на стручните
активи,  ученичките
организации и слободните
ученички активности при
изготвување на годишните
програми за работа

Психолог
Педагог
Претседатели
на стручни
активи
Одговорни
наставници на
УО и
слободните
ученички
активност

индивидуална
групна

август Стручна
литература
компјутер, хартија

Изготвени програми за
работа
Унапредување на
работата на воспитно-
образованиот кадар
Унапредување на
воспитно- образовниот
процес

Програми за работа
Записници

Следење и вреднување на Директор индивидуална октомври Дневник на Подобрување на Формулар за увид во



OОУ„Кирил и Методиј“ Стајковци – Скопје – Учебна 2018/2019 година

119

наставниот процес-посета
на  часови во паралелки
каде има ученик со ПОП

Психолог
Педагог

групна декември
февруари
април

паралелка,
дневни
планирања со
диференцирани
цели

квалитетот на наставата дневно планирање и
посета на час
Извештаи

Следење и вреднување на
мерките на
индивидуализација и
реализацијата на
индивидуалните образовни
програми

Психолог
Педагог

индивидуална
групна

септември
декември
февруари
април

Хартија, компјутер Изготвени планирања
соодветни на
индивидуалните
карактеристики на
учениците со ПОП и нивна
успешна примена

Ревизија на ИОП-и,
Формулар за посета на
часови

Следење на
интерперсоналните односи
(училишна клима) во
училиштето

Директор
Психолог
Педагог
Наставници

индивидуална
групна

континуирано Стручна
литература

Подобрена училишна
клима

Евидентни листи од
разговори со ученици,
наставници

Учество во изработка на
програма за професионален
развој

Тим за
професионале
н развој

индивидуална

групна
август

Стручна
литература,
Прирачници од
БРО, компјутер

Перманентно стручно
усовршување на воспитно-
образовниот кадар

Годишна програма за
професионален развој

Учество и координација во
работа на проекти

Директор

Психолог

Педагог

Одд. и пред.
наставници

индивидуална

групна
Во текот на
учебната година

Стручна
литература,
Прирачници од
БРО, компјутер,
хартија

Унапредување на
работата на воспитно-
образованиот процес

Извештај од работата
на проекти

8.Педагошка евиденција и документација
Програма  за сопствената
работа

дефектолози индивидуална август Стручна
литература
Годишна програма
и извештај за
работа на
училиштето
ИКТ

Унапредување на
воспитно-образовниот
процес

Годишна програма за
работа

Месечен оперативен план за
работа

Стручни
соработници

индивидуална секој месец Стручна
литература

Унапредување на
воспитно-образовниот

Месечен план за работа
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Директор Годишна програма
и извештај за
работа на
училиштето
ИКТ

процес

Хронолошки дневник за
работа

Стручни
соработници
Директор

индивидуална континуирано Компјутер
Хартија

Унапредување на
воспитно-образовниот
процес

Дневник за работа

Евиденција за соработка со
ученици, наставници и
родители

Стручни
соработници
Директор

индивидуална континуирано Компјутер
Хартија

Унапредување на
воспитно-образовниот
процес

Дневник за работа

Водење  дефектолошко
досие за учениците со ПОП

Стручни
соработници

индивидуална континуирано Унапредување на
воспитно-образовниот
процес

Ученичко досие

Докум. за извршената анал.-
истраж. работа
( прегледи,
инструменти,извештаи,
анализи, информации)

Стручни
соработници
Директор

индивидуална континуирано Стручна
литература
ИКТ

Хартија

Унапредување на
воспитно-образовниот
процес

Прегледи, инструменти,
извештаи
анализи



ПРИЛОГ  5: ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ БИБЛИОТЕКАР

Програмa на  училишната библиотека при
OОУ,,Кирил и Методиј,,  Стајковци во

учебната 2018/19 год.

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 на  пропишаната евиденција и

документација ;
 заштита на библиотечниот материјал;
 библиотечно-информативна дејност;
 меѓубиблиотечна соработкa на ниво на општина и град;

За исполнување на основните задачи се предвидени активности групирани во
следните  програмски подрачја:

1. Работа со учениците .
2. Работа со наставниците.
3. Работа со родителите.
4. Соработка со заедницата.
5.Професионален развој и професионална соработка.
7.Училишна структура, организација и клима.
Секојдневно се води прoпишаната евиденција за издадени книги и библиотечен

материјал.
Се води библиотекарска секција со по два часа неделно – 72 годишно.
Се изработува полугодишен извештај и годишен извештај.
Се обработува книжниот фонд во МДК систем



I РАБОТА СО УЧЕНИЦИТЕ
Потподрачје: Поддршка во учењето

Содржини и активности: Цели: Време на
реализација

-Планирање и програмирање на работата
со учениците Развивање на вештини

за самостојно учење и
користење  извори на
информации
(информациска
писменост),
задоволување на
духовните потреби ,
поттикнување и
остварување на
нивната креативност.

Поттикнување за
самостојно користење
на книги,
енциклопедии,
лексикони , интернет.

Поттикнување за
разбирање и разговор
за прочитаното .

Читање заради
усвојување на знаења
како и од задоволство.

Стекнување знаења
од областа на
библиотекарството
како и  примена на
знаењата на млад
библиотекар.

Проект
Мултикултурализам -
Промовирање на
меѓуетничката и
меѓукултурна симбиоза
со  манифестирање на
културни и образовни
достигања и

вредности.

Континуирано

-Разивање и следење на напредокот на
читателските, креативни и информациски
способности кај учениците за која цел се
организира  пишување и читање на
литературни творби , тематски изложби на
книги како и поучување на учениците за
користење на ресурси за истражување по
повод 8-ми Септември, 11-ти Октомври,
Детската недела, 8-ми Март и Денот на
екологија.

континуирано

Следење на литературни конкурси и
натпревари и подготвување на ученици за
учество.

Запознавање со стиловите и интересите
за учење и читање на учениците.
Препорачувам соодветна литература и ги
оспособувам учениците  за користење на
разни методи за самостојно учење и
работа на текст.

континуирано

Препорачувам соодветна литература за
изработка на одредени задачи од
наставната тема на учениците, посочувам
наслови на книги, периодика,
текстови и други материјали со што тие се
oспособуваат за самостојно учење како и
при избор на слободна тема.

континуирано

Испитување, развивање и насочување на
интересот на учениците за книгата во
склад со нивните желби, склоности и
потреби,културно потекло и навики преку
групни дискусии, дебати и индивидуални
разговори.

континуирано

Давање напатствија за учење на
материјалот за натпреварот Млади
библиотекари.

континуирано

Формирање навики кај учениците за
внимателно ракување, чување и заштита
на библиотечниот материјал.

континуирано

Одбележување на денот на европските
јазици со читање материјали на различни
јазици со цел запознавање со различни
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култури, етникуми, религии во заедницата.
Пишување на изреки и фрази и  изложба
на книги на различни јазици предлог на
книги за читање, посета на с.Виниче –
проект МИО.

Потподрачје: Следење и поддршка на развојот на учениците

Содржини и активности цели Време на
реализација

Воспитно-образовно ги поддржувам
учениците  и им помагам   кога е потребно
според нивните наставно-образовни
интереси, мислења и ставови.

Прилагодување на
активностите со
можностите и
потребите на
учениците во рамки на
воспитно-образовните
компоненти за
развивање на вештини
за самостојно учење и
задоволување на
духовните потреби.

Промовирање на
читањето и развивање
на читателските
способности кај
учениците.

Развивање педантност
и навики за чување и
одржување на книгите.

континуирано

Според зададена конкретна лектира од
различен жанр ги упатувам со различни
стратегии, групно или  индивидуално како
се читаат на пример„Јуначки народни
песни“ за разлика од расказите, романите
или драмата.  Учениците ги упатувам  на
прегледување  на содржината на книгата.

ноември 2018

Систематско запознавање на учениците
со значењето и функцијата на авторот на
книгата како прв одговорен во нејзиното
создавање, и поттикнување за читање со
разбирање.

континуирано

Организирање на читачки клуб,
писателски клуб, организирање и
изведување на литературни читања и
драмски изведби за време на детската
недела, месецот на книгата, светскиот ден
на книгите за деца. Информирање за но

континуирано

Изведување на квиз натпревари и
мотивирање во читањето и учењето и
потврдување на знаењата.

континуирано

Изградување на критички и аналитички
став за вреднување на различни
содржини и извори на информации.

континуирано

Разговор за прочитани книги на тема:„Низ
омилените страници на прочитаната
книга“ со промовирање на читањето
заради разонода и доживотно учење.

декември 2018

-Пронаоѓање на уметничките ,
историските научни и литературни
вредности на книгата преку дискусија и
размена на мислења и коментари заради
градење на ставови во врска со
литературата.

континуирано
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Препорачувам литература според
потребите и интересите на учениците.
Информирање за нова литература.
Информирање за важни датуми, личности
и јубилеи со изработка на паноа и сл.

континуирано

Ненасилство:
- Следење, читање и разговор –

„Наше маало“
- Литературно читање за

тема„Сакам мир“ ( од книгата
детски лирски треперења...) –
ученици: од VI – IX одд.

Да  знае да ги
препознава и
разрешува
конфликтите.

декември

март

Еко: Пишување пораки на тема:
„Се грижам за хигиената во моето
училиште“

Важноста на хигиената март

Еко: Пронаоѓање извори на информации –
(книги, енциклопедии, атласи)на тема: „Во

здраво тело – здрав дух“

Значењето на
физичката активност
за здравјето

април

МИО : Изработка на Новогодишни
честитки на повеќе јазици кои се говорат
во Македонија

Развивање на култура,
дружење, комуникација

декември

МИО : Посета на „Саем на книгата“ Да се развие љубов
кон книгата и

читањето. Дружење и
комуникација

април

МИО : Набљудување,  говорни вежби,
размена на разгледници и пораки со

посета на с.Виниче

Еднаков однос кон
другите без разлика на

сличностите и
разликите

мај

Проект грижа за напредокот на учениците:
Говорна вежба „Посета на с.Виниче“

Размена на искуства и
знаења за прочитани

книги помеѓу
учениците и нивна
популаризација.

мај

Посета на Издавачката куќа и
книжарницата на  „Просветно дело“ .

Запознавање со
издаваштвото.

март

II РАБОТА СО НАСТАВНИЦИТЕ
Потподрачје: Поддршка на наставниците за планирање и реализирање на

воспитно-образовниот процес и самоевалуација

Содржини и активности цели Време на
реализација

-Планирање и соработка со
наставниците за ангажирањето на
библиотеката. Помош при избор на
различни извори и материјали за
користење преку  индивидуални

Соработување  и вклученост
во креирањето на
активностите за реализација
на програмските задачи .

континуирано
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разговори, користење на
библиографии, каталози и сл.

Реализација  на потребите за
снабдување со книги како и
учебници за учениците и
наставниот кадар за одвивање
на наставниот процес.

Задоволување на потребите за
помошен материјал,
референтна и стручна
литература за одвивање на
современата настава.

-Соработка со наставниците во
планирањето на набавка и обновата на
книжниот фонд, посета на книжарници,
саеми на книгата и други културни
манифестации и институции.
Информирање за потребата  за
набавка на нови книги на стручните
активи како и за прием на нови книги
релевантни за воспитно-образовната
работа вклучително и за учениците со
посебни и специфични образовни
потреби како и помош при избор на
материјали за учење од страна на
ИОП тимот. Учество во избор на
материјали за подготовка на патрониот
празник  и други културни
манифестации.

Континуирано

-Соработка со наставниците при
креирање на планот за работа на
библиотекарската и драмската секција.

Реализација на потребите за

различни современи методи и

форми  во изведувањето на

наставата.

Континуирано
континуирано

-Помош за развивање на вештини за
користење на различни извори на
информации.

Континуирано
Континуирано

Потподрачје: Поддршка на наставниците за работа со учениците
Содржини и активности цели Време на

реализација
Помагам во развивањето на посебните
способности на надарените ученици и
ги мотивирам за учество на
натпревари и литературни конкурси.

Усмерување и вреднување на
учењето на учениците во
текот на  реализацијата на
наставната програма.

Задоволување на потребите за
помошен материјал и стручна
литература за одвивање на
современата настава.

Промовирање на читањето и
информациската писменост.

Континуирано

Упатувам  на начинот како да им се
помогне на учениците во користење на
книгите и други печатени публикации
во учењето.

Континуирано

Работа во тимови во проекти  како
ЕКО; МИО, Ненасилство како и во
самоевалуацијата.

Континуирано

Соработка со наставниците во врска со
посета на Саем на книгата.

Континуирано

Соработка при користење на
компјутерска технологија .

Континуирано

Соработка со наставниците и
секциите.

Континуирано
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III РАБОТА СО РОДИТЕЛИТЕ
Содржини и активности Цели: Време на

реализација:
Индивидуално и групно
советување за соодветен
избор на материјал за учење
за нивното дете.

Поттикнување и оспособување на
родителите за соработка  и активно
вклучување во развојот на своето
дете.

Разбирање и осознавање на
значењето на културните
манифестации, начинот и квалитетот
на изведбата, како да се привлече
вниманието на публиката,
поттикнување на учество во  културни
манифестации и осознавање на
пораката која ја носи.

Свесност за   исходот од
манифестацијата.

Континуирано

Едуцирање на родителите
како да ги поддржуваат
интересите и вештини за
читање и учење кај нивните
деца со изведување на
индивидуални и групни
разговори, панел дискусии,
електронски презентации.

Континуирано

Вклучување на родителите во
акции за збогатување на
фондот на книги и други
материјали.

Континуирано

Позајмување на книги и други
материјали  на родителите и
нивно вклучување во
активности на
библиотеката.(литературно
читање и сл.

Континуирано

Планирање на реализација на
културно-просветни
манифестации како
зачленувањето на
второодделенците, патрониот
празник и
посета на соодветни
манифестации надвор од
училиштето за што се
запознати и родителите.

Континуирано
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Потподрачје:Едукација на родители

IV СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА
Потподрачје: Соработка со стручни институции и организации

Содржини и активности: Цели: Време на
реализација:

-Соработка со високообразовни
институции како НУБ „Св.Климент
Охридски“Скопје, училишни и други
библиотеки.

Воведување на учениците во
стручната работа на
библиотеката.

Континуирано следење на
активностите во
училиштето.
Развивање на информациска
писменост.

Развивање читателски и
други способности и вештини
кај учениците како што се :
комуникациски, информациски,
истражувачки…

континуирано

Соработка со библиотеки од локалната
заедница  и пошироко.

континуирано

Соработка со организации и
институции кои ја имаат книгата како
главен предмет на интерес и
обезбедување на материјали од други
библиотеки по потреба како посета на
манифестацијата Саем на книгата,
НУБ „Св.Климент Охридски“,
Издавачка куќа „Просветно дело“,
учество на литературни конкурси и сл.
По потреба обезбедувам материјали
од други библиотеки со позајмување.

континуирано

V ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА
Потподрачје: Личен професионален развој

Подготвување на тематски
изложби по повод 8-ми
Септември, 13 Ноември, Нова
година, Детската недела и
Патрониот празник 24 мај,
постојана изложба ,,Нова
книга,,  ,,Ви препорачуваме“ ,
одбележување на Месецот на
книгата со литературни
читања
за кои ги информирам
родителите каде  може да
присуствуваат .
Избирање најчитана книга и
најактивни читатели каде
покрај учениците се
запознаваат и родителите .

Континуирано
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Програмски содржини: Цели: Време на
реализација:

Работење на постојано подобрување
во водењето и организација на
библиотеката.
- стручна обработка и сместување на
книгите, редење на книгите по МДК
систем,
-изработка на шема на библиотеката
за подобро снаоѓање од страна на
корисниците,
- електронско и рачно пишано водење
на евиденцијата и електронски
каталози.
Остварување на добра комуникација и

анимирање на корисниците, со цел
поттикнување на дружење со книгата,
проширување на знаењата и градење
навика за постојано учење и читање.

Успешно снаоѓање во
библиотеката од страна на
учениците, нивно вклучување во
библиотекарска секција,
учество во презентации на
книги,
изработка на анкети,
истражувања, манифестации,
литературни читања,
посети и сл.

Развивање на креативност и
читателски способности кај
корисниците.

Следење и промовирање на
знаењата на учениците.

Следење на стручните новини
во библиотекарството,  размена
на искуства со колеги во
професијата и примена  на
умеењата, вештините и
стручните компетенции во
работењето, за остварување и
промовирање на
доживотно учење и

напредување.

континуирано

Следам  стручна литература  и
периодика – педагошка, од областа на
библиотекарството , рецензии и
прикази, запознавање со новините.

континуирано

Внесувам  новини во работењето со
наставниците и учењето.

континуирано

Планирам, водам  евиденција,  и
поседувам докази (обуки, семинари,
сертификати) за личниот
професионален  развој.

Континуирано

Учествувам  во обуки, семинари ,
советувања и предавања, и
индивидуално работам на стручно
усовршување во и надвор од
училиштето преку пребарување на
литература, читање на литература,
професионални публикации,
истражување на интернет, црпење
знаења од искуства во професијата.
Постапувам согласно  етичкиот кодекс
на библиотечниот манифест.

Континуирано

Изработувам единствен
библиографско каталошки опис и
стручна обработка на библиотечниот

материјал според
меѓународни стандарди.

Континуирано

Изработувам  азбучен, и стручен
каталог.

Континуирано
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Инвентирање, сигнирање,
потпечатување, сместување и друга
техничка обработка на книгите.

Континуирано

Потподрачје: Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето

Програмски содржини: Цели: Време на
реализација:

Реализирам соработка со директор,
стручните соработници, наставниците
и другите вработени

Усмерување и вреднување на
учењето на  учениците во  тек
на  реализација на  наставната
програма.

Поттикнување на читање и
информациска писменост,
мотивираност и вештина за
доаѓање до образовните и
воспитни информации.

континуирано

Соработувам со учениците,
наставниците администрацијата и со
родителите во реализација на
програмата за работа.

континуирано

Заедно со наставниците ги селектирам
и подредувам изготвените наставни
ресурси и ги нудам на користење.

континуирано

Држам обуки работилници како
колегите во нивната работа да ги
научат учениците да наоѓаат и да
користат различни видови
информации, пр.користење на алатки
како каталози, библиографии,
пребарување на COBBIS
информациски системи и сл.

континуирано

VII УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА
Потподрачје: Училишна структура и организација и училишна клима,

безбедна средина и демократско учество
Програмски содржини: Цели: Време:

Ги упатувам учениците и вработените
на ресурсите во библиотеката. Развивање  вештини и умеења

да ги проценуваат вредностите

на книгата како стручно и

културно достигање,

афирмација на човечките

знаења и постигања на

духовниот развој.

континуирано

Изработувам материјали за
промоциија на работата на
библиотеката преку  најавување на
претстојни активности како и
презентирам продукти од активностите
на учениците во разни форми со
истакнување на слики и фотографии
од учество на културни манифестации
и настани, литературни читања,
квизови, информативни материјали,
изработки и други активности на

континуирано
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ученици во библиотеката на веб
страната на училиштето, и на
специјално информативно катче во
библиотеката.

Воспоставување релации меѓу

себе и светот, заради

комуникација и развивање на

способностите кои ги поседуваат

учениците.

Организирам активности за учење со
користење разни ресурси
(енциклопедии, речници, атласи,
стручна литература,
монографии,каталози, интернет, ИКТ
технологија и сл.

континуирано

Во консултација со стручен наставен
кадар ги вреднуваме  материјалите.
Избирам и предлагам квалитетен
материјал за користење на
наставниците за реализација на
наставните и воннаставни содржини.

Оспособување на учениците и
создавање на вештини за
користење на каталог, читање
на каталошки опис.

Усвојување на знаења за
составните делови на книгата и
нивно користење на правилен
начин.

Запознавање на учениците со
литература од различни
жанрови, области од животот,
наука, култура и уметност.

Усвојување на знаења за
сместувањето и наоѓањето  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 книги,
енциклопедии, лексикони,
интернет и други извори на
информации.

Поттикнување за разбирање и
разговор за прочитаното.

континуирано

Во работата со учениците,
наставниците , родителите  користам и
подготвувам насоки за  користење ИКТ
технологија како Power Point
презентации, и други медиуми, ги
користам онлајн услугите на
виртуелната библиотека COBISS.

континуирано

Учествувам во изготвувањето на
развојните и годишните програми на
училиштето.

континуирано

Учествувам во активности  на ниво на
училиште (манифестации приредби и
сл.) со  подготвување на материјали и
ученици за драматизации, рецитали и
сл.

континуирано

Учествувам во изработка на
промотивни материјали на училиштето.

континуирано

Учествувам во средувањето на веб
страната на училиштето.

континуирано

Водење на евиденцијата и други
активности со користење на ИКТ од
моја страна со упатување на
корисниците исто така да ја користат.

континуирано

Им овозможувам на корисниците
достапност до материјалите, ги
упатувам како да најдат материјали за
различни култури, вери, раси.

континуирано

Во информативното катче известувам
за нови книги, списанија и новините .

континуирано

Обезбедувам информации за начинот
на користење и организација на
библиотеката како и тоа како да ги
користат каталозите и фондовите.

континуирано
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Материјалите се организирани според
возраста и интересите на корисниците Развивање на креативност и

вештина за доаѓање до
образовните и воспитни
информации.

Развивање на социјални
вештини за комуникација.

Запознавање со новите изданија
на книги.

Свест за правилната
информираност и изворите на
информации.

Развивање на свест и умеења и
вештини за чување, обновување
и репарирање  на книгите .

Промовирање на знаењата.

Упатување  како да се користат
сите извори на информации во
училишната библиотека и да
знаат да ги применат на
различни начини во
реализација на активностите.

континуирано

Го усогласувам издавањето на книги
според организацијата на работата на
училиштето.

континуирано

Ги оспособувам учениците како да ги
најдат информациите што им требаат
пред се, со моја помош а потоа  ги
запознавам како да ги користат
достапните ресурси на библиотеката,
книги и референтни материјали
(енциклопедија, речник, лексикон,
прирачници, правопис, користење на
интернет и сл.)

континуирано

Го подготвувам годишниот  план и
програма за работа на библиотеката
согласно со програмата за работа на
училиштето.

континуирано

Тековно ги проверувам книгите заради
можни оштетувања, доколку е можно
се  репарираат со лепење, или се дава
предлог за отпишување на дотрајаните
и замена со нови.

континуирано

Изработка на единствен
библиографско каталошки опис и
стручна обработка на библиотелниот

материјал според
меѓународни стандарди
Изработка на азбучен, стручен каталог
Инвентирање, сигнирање,
потпечатување, сместување и друга
техничка обработка на книгите.

континуирано

Истакнување  и почитување на
правила за безбедност во училиштето,
и кодексот на однесување, давање на
примери и разговори како да се
применуваат. Заштита на книжниот
фонд .

континуирано

Упатување на наставниците и
учениците за начините на почитување
на авторски права и за користење
цитат.

континуирано

Упатување на учениците за
можностите и начинот на користење на
библиотеката
-Следење на интересот на
корисниците и редовно писмено
известување за потребите за набавка
на литература.
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Прием,евидентирање записнички,
обележување на бесплатните
учебници за учениците и нивна
поделба.Проверка на оштетеноста и
состојбата и изработка на записник по
наслов, автор и број по одделенија на
ниво на училиште .

Очекувани исходи кај учениците:

Редовен читател  кој  самостојно ја посетува библиотеката и учествува  во
активностите.

Знае  кои книжни и некнижни  информациони средства ги  поседува библиотеката и
како внимателно да ги користи, ја разбира важноста на правилното  чување и
користење на библиотечниот материјал.

Знае дека има различни видови на книги и  нивната  местоположба во библиотеката:
сликовници, енциклопедии, лектири, стручни книги и сл.

Ја разбира функцијата на библиотеката и препознава различни видови библиотеки и ја
користи училишната библиотека за свои потреби.

Чита литература потребна за  училишните задачи како и од задоволство, води
разговор за омилени книги и содржини поседува култура на читање.

Знае да разликува  книги по содржина, родови, видови, по жанр, да одреди тема,
идеја, ликови, заплет , време, место...

Знае дека книгите се организирани  по МДК систем , по азбучен редослед на
презимето на авторот.

Чита различна литература, книжевност и научна литература , знае да го подели своето
мислење за книгите со другите ученици, знае да формулира свое мислење и да го
искаже јавно, да разговара.

Знае да ги чува и одржува бесплатните учебници.

Го разбира поимот писменост и разликува читателска и  научна писменост кои се
клучни за успешно учење и образование.

Исходите од проектот МИО се социјализација и културна комуникација преку  книгата,
уметничката и научна литература.

Исходи од проектот ЕКО се чување на  хигиената  и физичкото здравје .

Исходи од проектот ненасилство се  мирољубива комуникација помеѓу учениците во
училиштето и надвор од него.

Ќе се следи и оценува усвојувањето на очекуваните исходи  кај учениците преку:

Разговори со учениците за прочитани книги.
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Избор на најактивни читатели на паралелки, избор на најчитани книги и разговори за
нив, омилени писатели.

Следење на учество во активности во изведување на драматизации, литературни
читања, користење на компјутерска технологија во активностите на библиотеката.

Читање на творби на ученици.

Цели:

Најважна цел на работата на училишната библиотека и библиотекар е поттикнување
на читањето и развивањето на информационата  писменост  што подразбира
разбирање на потребата  за информација, пронаоѓање соодветна и правилна
употреба на истата информација од разни извори .

Читањето и разбирањето на прочитаното се основни услови за успешен процес на
учење во училиште. Затоа е важно да се развива читателска вештина кај учениците ,
поттикнување на читање со задоволство и за забава и да се развиваат естетски
вредности.
Училишната библиотека ги оспособува учениците за користење ИКТ за самостојна
истражувачка работа и ги поттикнува на творечко и критичко мислење во
пронаоѓањето,изборот, вреднувањето и примената на информации во решавање на
проблеми / задачи.
Учениците се учат да користат различни извори на информации и знаења, да се
снаоѓаат во библиотеката, да ги препознаваат начелата на класификација, да
користат референцијални збирки и каталози со цел напредување во учењето и идното
занимање и прифаќање на концепцијата целоживотно учење.

БИБЛИОТЕКАРСКА СЕКЦИЈА  2018/19
ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ

СЕПТЕМВРИ
1. Обновување на членството и зачленување на нови членови.
2. Разгледување и усвојување на програмата за работа.
3. Изработка  на изложба на книги посветена на 8-ми септември.
4. Читање на творби (поезија) посветено на Денот на независноста.
5. Средување на книгите по МДК систем .
6. Техничка обработка на  книги (ставање печат, налепница, инвентирање,

сместување ).
7. Подготовка на учениците за натпревар на млади библиотекари
8. Организирање на училишен натпревар на млади библиотекари.

ОКТОМВРИ
1. Презентација на списанијата Наш свет, Развигор, Другарче.
2. Избор на најактивни читатели
3. Поставување изложба на книги по повод месецот на книгата
4. По повод  11- ти  Октомври  читање на литературни творби.
5. Избор на најдобра литературна творба   на тема „Книга“
6. Средување на книги по МДК систем
7. Читање на драмски текстови по улоги.
8. Читање на детски литературни творби
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НОЕМВРИ
1. Ибор на најактивен читател .
2. Избор и изложба на најчитани книги
3. Читање на лични творби посветени на  Скопје.
4. „Мојот омилен писател“- избор на најчитани писатели .
5. Тематско читање „Низ најубавите страници од прочитаната книга “.
6. Читање и драматизации на едночинки.
7. Средување на книги по МДК систем
8. Изложба на најчитани книги на месецот.

ДЕКЕМВРИ
1. Изработка на програмата за прием на второодделенците во библиотеката
2. Избор на учесниците во приредбата и одредување на  точките
3. Организирање изложба на книги „Ви препорачуваме“.
4. Говорни вежби – драмски игри за прирдбата за прием на второодделенците во

училишната библиотека.
5. Посета на НУБ„Св.Климент Охридски“ Скопје и разговор за наученото и

впечатоците.
6. Избор на најчитани книги во првото полугодие.
7. Читање на новогодишни желби.
8. Приредба за прием на второодделенците во училишната библиотека.

ЈАНУАРИ

1. Пополнување на анкетно ливче за квалитетите на книгите кои се најчитани.
2. Изложба на лектири.
3. Изложба на книги и текстови за Св.Наум Охридски – Чудотворец –
4. Соработка со библиотека.

ФЕВРУАРИ
1.Избор за најактивни читатели.
2. Соработка со НУБ.„Св Климент Охридски“ – Обработка на нови книги – (од

донација)
3. Изложба на книги.
4. Избор на најчитани книги.
5. Литературно читање.
6. Тематско читање и изложба „Мојот омилен писател“ и Св.Валентин

7. Изложба на нови книги.
МАРТ

1.Пишување на лични творби за мајката.
2.Изложба на книги посветени на мајката.
3.Посета на книжарница .
4.Литературно читање и избор на најубави творби посветени на мајката –
5.Информирање за нови книги .
6. Презентација на книга.

7. Избор на најактивни читатели.
8. Слушање на радио емисија.

АПРИЛ

1.Разговор на тема „Книга која ми остави најдобар впечаток“ .
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2.Литературно читање .
3.Организирање на изложба „Најомилените детски книги“.
4.Избор на омилени детски писатели.
5.Техничка обработка и средување на нови книги.
6.Посета на Саем на книгата.
7.Организирање изложба на книги на тема „Работата го краси човекот“.
8. Избор на најактивни читатели на месецот.

МАЈ
1. Литературно читање посветено на Гоце Делчев.
2. Техничка обработка и сместување на нови книги.
3. Изразно читање на поезија.
4. Запознавање на книжниот каталог и неговата примена.
5. Подготовки за патрониот празник.
6. Читање на литературни творби посветени на просветителите Св.Кирил и

Методиј .
7. Избор на најуспешни творби.
8. Организирање на изложба на книги и текстови.

ЈУНИ
1. Избор на  најактивни читатели.
2. Избор на најчитана книга.
3. Изложба на лектири.
4. Изложба на книги на тема.„Ви препорачуваме книги за летниот распуст“  .

Цели на библиотекарската секција:
Запознавање на учениците со стручната работа на библиотеката.
Следење на 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 кративноста и самодовербата кај учениците.
Следење и вреднување на активностите на учениците промовирање на нивните
знаења и способности.

ПРИЛОГ  6: ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШЕН ОДБОР

Орган на управување во училиштето е Училишниот одбор. Составот,
надлежностите и задачите на Училишниот одбор се определени со Законот за основно
образование, Статутот на училиштето, Правилници и др. законски одредби.

Училишниот одбор е одговорен за управување со училиштето. Покрај задачите
определени со закон, во работата на УО посебно се опфатени следните области:
визија за училиштето и развоен план; избор на наставен и друг кадар; финансиски
надзор; унапредување и следење на квалитетот на образовниот процес и
оценувањето; подобрување на условите за работа на учениците; прибирање средства;
поддршка на проекти, - подготвување на извештаи до заедницата и МОН и др.
Основна цел на училишниот одбор е заштита на законитоста во работата, заштита на
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правата на сите учесници во воспитно - образовната работа, јавност и
транспарентност во работата, навремено и правилно информирање, усогласување на
актите со законски одредби поради непречено одвивање на воспитно - образовниот
процес во училиштето.

Оперативна програма за работа на Училишниот одбор

Содржина на активностиет Време Реализатор
Разгледување и усвојување Годишната
програма за работа на Училишниот одбор. VII

Членови на Училишниот
одбор, директор

Разгледување и усвојување на Годишната
програма за работа на училиштето и грижа за
нејзина имплементација.

VII
Членови на Училишниот
одбор, директор

Давање мислење до директорот за избор на
наставници, стручни работници по распишан
Оглас за работни места по потреба на
училиштето.

VII - VIII
Членови на Училишниот
одбор, директор

Давање претходно мислење до директорот на
училиштето за приговорите на наставниците
стручните работници.

VIII - IX
Членови на Училишниот
одбор, директор

Одлучување по жалби на ученици, родители-
старатели. VIII - IX

Членови на Училишниот
одбор, директор

Поддршка за воведување на проекти. тековно Членови на Училишен
одбор, директор

Кадровски прашања
Утврдување на сотојбата на работните места,
технолошки вишок, вишок на часови според
Законот за основно образование, Закон за
работни односи, Колективен договор.

VIII - IX
Членови на Училишен
одбор, директор

Разгледување на одредени измени и
дополнувања во ЗОО, Статутот на училиштето.

тековно Членови на УО,
директор

Формирање Пописна комисија. XI Членови на Училишен
одбор, директор

Отпис и расходување на искршен, амортизиран,
непотребен инвентар.

тековно Членови на Училишен
одбор, директор

Донесување одлука за набавка и користење
основни средства.

тековно Членови на Училишен
одбор, директор

Разгледување на елаборатот од Пописот. I - II Членови на УО,
директор

Разглдување и усвојување на предлог план за
јавни набавки.

I Членови на УО
директор

Разгедување на Правилници,акти и други
прописи и нивно усогласување со законската
регулатива.

тековно Членови на Училишен
одбор, директо

Анализа на изврешените санации и потребните
тековни и инвестициони вложувања.

тековно Членови на Училишен
одбор, директор

Предлагање финансови планови. По
потреба

Членови, директор,
сметк.
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Разгледување на финансовиот извештај и други
извешти кои се однесуваат на материјално -
финансовото работење во училиштето.

I - II Членови на Училишен
одбор, директор

Разгледување и усвојување на годишната,
завршна пресметка за материјално -
финансовото работење на училиштето.

I - II Членови на Училишен
одбор, директор

Усвојување на извештајот за работата на
училиштето во 1 полугодие.

I - II Членови на Училишен
одбор, директор

Усвојување на годишниот извештај за работата
на училиштето на крајот од учебната година.

VI-VII Членови на Училишен
одбор, директор

Учество во донесување на планот за
самоевалуација.

IV-VI УО, директор, педагог,
наставници.

Подршка за обезбедување средства и сл. Тековно Членови, директор.
Унапредување на соработката со Советот на
родители.

Тековно УО, директор, Совет на
родители, директор.

Евалуација на развојните цели на училиштето.

Разгледување на други прашања. тековно Членови на Училишен
одбор, директор

Oбјавува јавен оглас за избор на директор во
најмалку три дневни весници кои се издаваат на
целата територија на Република 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

еден, односно двајца кандидати од пријавените
кандидати на објавениот јавен оглас за избор на
директор

По
потреба

Членови на Училишен
одбор

Училишниот одбор одржува и други состаноци по потреба и решава прашања
кои ќе се јават во текот на годината во рамките на своите законски овластувања.

Со цел да се зголеми ефикасноста и функционирањето на Училишниот одбор,
тој во текот на година ќе формира работни тела (комисии) за одредена проблематика.

ПРИЛОГ 7: 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 трпи измени зависно од актуелните
проблеми во училиштето.

Задачите на овој Совет се да води грижа за задоволување на потребите на
учениците на ниво на Училиште, пред се за постигнување добри резултати во
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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

реали-
зација

Релизатори

-Конституирање на Советот на родители (партиципирање
со нови членови) ;
-Избор на член на УО;
-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
2018/19 г.;
- Информации за Е- дневник во наставата;
-Информации околу користење на учебници по предмети и
одделенија и за набавката на нови и распределба.

Септемвр
и

Претседател
на Совет на
родители
Директор,
педагог,
психолог,
дефектолог,
Совет на
родители,
наставници

-Запознавање на родителите со измените од ЗОО- за
Советување на родителите според Програмата од МОН –
презентација;

Септемвр
и,
октомври

Претседател
на Совет на
родители
директор,
педагог,
психолог,
дефектолог,
Совет на
родители,
наставници

-Запознавање со Павилникот за учебници од МОН;
-Тековни и нови Проекти - цел и предности;
-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;
-Реализација на здравствената и социјалната заштита на
учениците, екскурзии, излети, организирање на
хуманитарни акции за помош на ученици кои се социјално
загрозени;
-Соработка со Советот на родители од Страчинци за
реализација активности од Проектот за МИО.

тековно

Претседател
на Совет на
родители
директор,
педагог,
психолог,
дефектолог,
Совет на
родители,
наставници
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-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, зимовања 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,
дефектолог,
Совет на
родители,
наставници

-Организирање хепенинг; По
потреба

Претседател
на Совет на
родители

директор,
педагог
психолог,
дефектолог,,
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,
дефектолог,
Совет на
родители,
наставници

-Извештај за работата на училиштето и постигнатите
резултати во првото полугодие во учебната 2018/19 год.;
-Анализа на успехот на учениците и превземање мерки за
подобрување на истиот.

Јануари Претседател
на Совет на
родители
директор,
педагог,
психолог,
дефектолог,
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,
дефектолог,
Совет на
родители,
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наставници

- Одбележување на Денот на училиштето. Мај Претседател
на Совет на
родители
директор,
педагог,
психолог,
дефектолог,
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,
дефектолог,
Совет на
родители,
наставници

-Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за
работата и постигнатите резултати на училиштето во
учебната 2018/19 год.

јуни Претседател
на Совет на
родители
директор,
педагог,
психолог,
дефектолог,
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,
дефектолог,
Совет на
родители,
наставници

ПРИЛОГ  8: ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ

Во Наставничкиот совет, највисокиот стручен орган на училиштето, членуваат
сите вработени наставници и стручниот соработник. Преку него се води грижа за
целокупната стручна и воспитно-образовна работа на училиштето. Состаноците на
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Наставничкиот совет ги планира и со нив раководи директорот на училиштето, кој ја
креира работата и се грижи за динамиката на реализација. Во планирањето и
реализацијата на одредени теми и активности учествуваат педагогот и наставниците.
Во текот на учебната година, советот одржува повеќе состаноци, во зависност од
потребите. На овие состаноци ќе се разгледуваат стручни, организациони, педагошки,
кадровски и други прашања и проблеми. Наставничкиот совет има значајни задачи во
остварување на воспитно-образовната работа, кои произлегуваат од дејноста и
потребите на училиштето.

Овој стручен орган во својата  работа ќе ги опфати  следните подрачја:
-Организација на воспитно-образовната дејност;
-Планирање на воспитно-образовната дејност;
-Унапредување на наставата;
-Стручно усовршување на наставниот кадар;
-Разгледување на анализи, извештаи и друг вид доставен материјал врзан

за реализација на наставно-воспитниот процес во Училишето;
- Редовно водење на педагошка евиденција и документација ;

П Р О Г Р А М А
ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГОДИНА

Ред.
бр.

ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ Време на
реализација

Реализатори

1. Насоки за изработка на годишна програма за работа ;
Подготовки за почеток на учебната година;
Анализа од увидот во педагошката документација и
евиденција;
Организација на воспитно-образовната дејност

- Формирање паралелки;
-Распоред на наставници;

-Распределба на часови и одд. раководства;
Утврдување на задолженијата на наставниците во
делот на Годишната програма за работа на
училиштето;
Планирање на наставата: задолжителната, изборна,
додатна, дополнителна, слободни ученички
активности;
Подготовка на распоред на часови по предмети и
наставници;
Информации и новини во образованието;
разгледување и усвојување на годишната програма

за работа на училиштето во учебната 2018/2019
година.;
Разгледување извештаи од: увидот на ДПИ во
педагошката документација;

Јули Директор,
педагог, -

Одговорни на
стручни
активи ,
тимови,
комисии,

Наставници;



2. Поставување и процена на приоритетни училишни цели и
задачи;

Јули,
Август

Директор,
педагог,
наставниц

3. Разгледува Правилници од интерес за воспитно
образовната работа;

тековно директор

4. Проекти за мултикултурализам- МИО и еко-проект и нивна
организација и реализација во училиштето;
Формирање секции за СУА, определување нивни
носители и изготвување програма за екскурзии;

Јули,
Август

Директор,
педагог,
наставници

5. Насоки за водење на е-дневникот во наставата
Разгледување на ефектите од реализацијата на проектите
во кои е вклучено училиштето;

Тековно Учил.адми
нистратор
Дир,пед.на

6. Организација и реализација на активности за
подобрување на оценувањето;

Тековно Тим, дир,
пед,настав

7. Упатства за водење на педагошката документација и
евиденција;

Септемвр
и

Директор,
педагог

8. Организациона поставеност на учениците и опфатеност на
учениците во секциите;
Активности околу одбележување значајни датуми,
празници, манифестации;

Октомври Директор,
педагог,
наставниц

9. Разгледување и усвојување разни извештаи, анализи и
друг материјал за реализација на наставно-воспитниот
процес во училишето;
Редовно водење на педагока евиденција и документација
Организација на манифестации, организирање на
прослави;

Тековно Директор

10. Разгледување стручни предавања, материјали поврзани
со реализација на воспитно-образовниот процес;

Тековно Директор,
педагог,
наставници

11. Разгледување, анализа и усвојување на успехот и
поведението на учениците постигнати во првото
тримесечие;

Ноември Дире,педаг
наставниц

12. Извештај од реализацијата на програмите по наставни
предмети од првото полугодие;
Разгледување, анализа и утврдување на успехот на
учениците за првото полугодие;

Јануари Директор,
педагог,
наставници

13. Анализа на работата на стручните активи во првото
полугодие;

Февруари Одговорна
Активи,пед

14. Подготовка за одбележување на 21 март - Ден на
екологијата;
Договорни активности за настава во природа, екскурзии,
полуматура;
Договор за училишни и регионални натпревари и
определување ученици за натпревар;

Март Директор,
педагог,
наставниц

15. Анализа на резултатите од успехот и поведението на
учениците постигнати во третото тримесечие од учебната
год. Анализа на реализацијата на содржините од ВНА;

Април Дире,педаг
одговорни
наставниц
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16. Анализа на постигнатите резултати на учениците од
натпреварите по одделни предмети;
Анализа од увидот во документацијата;
Разгледување на информации за број на ново запишани
ученици во прво одделение;

Maj Директор,
педагог,
наставници

17. Анализа и утврдување на резултатите од успехот и
поведението на учениците во учебната 2018/2019 година;
Избор на првенец на генерација;
Организирање и распоред за продолжителна настава за
ученици со слаби оценки, во траење од десет работни
дена и одделенски испити;
Утврдување на успехот на учениците упатени на
продолжителна настава и поправни испити;

Јуни Директор,
педагог,
наставници

18. Давање годишен извештај за работа на училиштето; Јуни Директор,
педагог

19. Одредување термин за доделување свидетелства и
награди на учениците;

Јуни Директор

Покрај овие предвидени задачи, на седниците на Наставничкиот совет ќе
се разгледуваат и прашања кои ќе бидат пристигнати во текот на учебната
2018/2019 година од страна на Министерството за образование и наука, Бирото
за развој на образованието и други институции кои ќе бидат од интерес за
училиштето.

ПРИЛОГ 9: ПРЕДЛОГ - ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИОТ
АКТИВ НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА

Стручниот актив на одделенска настава го сочинуваат сите одделенски наставници, а
на состаноците присуствуваат педагогот, психологот и директорот.

На одржаниот состанок на 22.08.2018, Активот ја донесе следната Програма за
работа во учебната 2018/19 година:

Ред
бр.

Содржини и активности Време на
реализациј

а

Реализатор
и - присутни

1. 1. Утврдување на програмата за работата на активот
2. Формат на дневна подготовка
3. Организација за првиот училишен ден и пречек на
првачињата
4. Тековни прашања

Јули

Август

Актив на
одделенска
настава

2. 1. Дијагностичко тестирање
2.Предавање од страна на психолог за воведување на
креативни техники и методи во наставата
3. Договор за одбележување на:

 Светскиот ден на учителите (5 октомври)
11 Октомври - Ден на востанието на македонскиот

Септември Актив на
одделенска
настава
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народ
 8 Септември- Ден на независноста на РМ

4. Тековни прашања
3. 1. Договор за одбележување на:

 Детска недела,
 Светскиот Ден на штедењето

2. Отворен час ( час од проектите МИО, ЕКО...)
3. Дискусија по реализираниот час
4. Тековни прашања

Октомври Актив на
одделенска
настава

4. 1. Договор за посета и следење на театарска претстава
 Одбележување на празникот „13 Ноември“- Ден на

ослободувањето на Скопје
2. Анализа на успехот од првото тромесечие
3. Согледување на оценувањето на учениците и предлози
за подобрување на успехот
4. Отворен час ( час од проектите МИО, ЕКО...)
5. Дискусија по реализираниот час
6. Тековни прашања

Ноември Актив на
одделенска
настава

5. 1. Договор за одбележување на:
 Месецот на книгата
 10  декември- денот на човековите права
 8 декември - празникот ,,Св.Климент Охридски"

2. Подготовки за новогодишно украсување на училиштето
3. Тековни прашања

Декември Актив на
одделенска
настава

6. 1. Критички осврт и извештај за работата на активот
2.Презентација  и предавање од страна на психолог за
деца со посебни потреби
3. Тековни прашања

Јануари Актив на
одделенска
настава

7. 1. Анализа на полугодишниот успех
2. Анализа на реализацијата на проектите (Еко –проект,
Училиште без насилство, МИО...),на планираните посети
и  СУА
3. Тековни прашања

Февруари Актив на
одделенска
настава

8. 1. Отворен час  ( час од проектите МИО, ЕКО...)
2. Дискусија по реализираниот час
3. Активности за подготовка на ученици за разни
натпревари
4. Договор за одбележување на позначајни празници

 Денот на жената
 Денот  на пролетта и екологија
 Денот на шегата
 Верски празници

5. Подготовки за пролетно украсување на училиштето
6.Тековни прашања

Март Актив на
одделенска
настава

9. 1. Разгледување на успехот од третото тромесечие
2. Договор за одбележување на позначајни празници:

 Денот на здравјето

Април Актив на
одделенска
настава
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 Денот на планетата Земја
 Денот на трудот

3. Отворен час
4. Дискусија по реализираниот час
5.Подготовка за прослава на Денот на училиштето
6. Тековни прашања

10. 1. Одржување меѓуодделенски натпревари со изработени
тестови од страна на педагогот
2. Разгледување на спроведувањето на проектите
3. Согледување на реализацијата на наставната програма
4. Тековни прашања

Мај Актив на
одделенска
настава

11. 1. Разгледување на успехот на учениците на крајот од
учебната година
2. Извештај за работата на Активот
3. Упис на ученици за наредната учебна година
4. Изработка на Предлог-програма на Активот за
следната учебна година
5.Конструирање на ново раководство на Активот
6.Тековни прашања

Јуни Актив на
одделенска
настава

ПРИЛОГ 10: ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА  НА АКТИВОТ  НА
ОПШТЕСТВЕНО - ХУМАНИСТИЧКА ГРУПА

Р
.
Б
р
.

Содржини и активности Цели Време на
реализација

Реализато
р

1
.

1. Формирање на стручниот
актив за новата учебна година,
избирање раководство и
усвојување на предлог
програмата.
Поделба на обврски и задачи за
работата на активот

2. Креирање план за
професионален развој

Планирање и
организирање на работата
на активот за
поквалитетна настава и
воннаставни активности

План за надградување на
знаењата на наставниците

Август Активот

2
.

1.Спроведување на
дијагностички тест за
определување на нивото на
ученички знаења од претходната
учебна година и анализа на
резултатите.

Да се осознае со какви
предзнаења располагаат
учениците од претходната
учебна година

Да се споделат нови

Септември Марина
Димовска
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2. Извештај од евентуални
одржани советувања и семинари

3.  Активности по повод
одбележување на Европскиот
Ден на јазиците (МИО)

искуства

Да се организираат
активности за
одбележување на
Европскиот Ден на
јазиците

Членовит
е на
активот

3
.

1. Отворен час по француски
јазик

2. Одбележување на
Интернационалниот ден на
учителот

Да се презентираат
иновации во наставата

Да се организираат
активности

Октомври Елена
Блажевск
а

Членовит
е на
активот

4
.

1. Нагледен час по граѓанско
образование

2. Анализа на постигнатиот
успех и поведението на
учениците во првото тромесечие

Да се споделат новини во
наставата

Да се анализира
постигнатиот успех во
првото тромесечие

Ноември Благица
Србиновск
а

Марина
Јаковиќ

5
.

1. Отворен час по ликовно
образование

2.Извештај од евентуални
одржани советувања, семинари
и натпревари

Да се споделат новини во
наставата

Декември Ели
Чочова

Активот

6
.

1. Изработка на извештај за
работата на стручниот актив на
крајот од I-то полугодие.

2. Анализа на постигнатиот
успех и поведение на учениците
од првото полугодие.

3. Нагледен час по англиски
јазик

Да се анализира работата
на активот на крајот од I-
то полугодие
и постигнатиот
успех на
учениците

Да се презентираат
иновации во наставата

Јануари Претседат
елот на
Активот

Марина
Јаковиќ

Биљана
Арсова

7
.

1. Отворен час по музичко
образование

2. Одбележување на Денот на
мајчиниот јазик

Да се презентираат
иновации во наставата

Да се организираат
активности

Февруари Александа
р
Тасевски

Активот
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8
.

1. Отворен час по
македонски јазик за заедниците

2. Нагледен час по албански
јазик

Да се презентираат
иновации во наставата

Да се поттикне
креативноста кај
учениците со песни и
изработки за Денот на
жената

Март Анета
Кузмановс
ка

Сание
Ганиу

9
.

1.Анализа на успехот на
тримесечие и полугодие од
педагогот

2.Нагледен час по македонски
јазик

3.Посета на саем на книги

Да се анализира
постигнатиот
успех на
учениците од III-
тромесечие
Да се презентираат
иновации во наставата

Април Марина
Јаковиќ

Марина
Димовска

Вера
Стојаноск
а

1
0
.

1. Активности по повод
одбележување на Денот на
училиштето
2. Училишни натпревари по
физичко образование-
Меморијални игри „Иван Илиев“

Да се организираат
активности за
одбележување на Денот
на училиштето

Мај Активот

Дарко
Костовски
и Фатон

Ганиу

1
1
.

1. Анализа на  работата на
Активот
Изработка на извештај за
работата на стручниот актив

2.Изработка на предлог
програма за наредната учебна
година

Да се анализира работата
на Активот

Јуни Претседат
елот на
Активот



OОУ„Кирил и Методиј“ Стајковци – Скопје – Учебна 2018/2019 година

148

ПРИЛОГ 11: ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА  НА АКТИВОТ НА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКА  ГРУПА

Ред.бр. Содржини и
активности на
Стручниот актив
од природно
математичката
група предмети

Цели Очекувани
исходи

Време на
реализација

Реализатор
и присутни

1. 1) Усвојување на
програмата за
работа на Активот
во 2018/2019
година.
2)Задолженија на
членовите од
Активот за
учебната
2018/2019 година.
-избор на часови
за :
-МИО, ИКТ, ЕКО и
спречување на
насилството
3)Тековни
прашања.

-Правилно да
се распредели
за изборот на
темите од
ЕКО
стандардите

-Примена на
темите од
ЕКО
стандардите
во наставата
-правилно
следење
проверување
и задавање на
домашните
задачи по
предмети

Август
Актив  и
педагог

2. 1) Отворен час по
математика / VIII
одд
2)ТЕМА
Број и проблеми
Содржина:
решавање
Множење и
делење цел број
со дропка. Дел
од целина
3)Разговор по
реализираниот
час.
4)Тековни
прашања.

- Да ги
именува
елементите
на дропките и
да умее да
применува
операции со
нив

- Применува
операции со
дропки и бара
дел од цело

Септември Јасмина
Јездиќ

3. 1) Отворен час по
географија/ VI
одд
2)Тема : Планети
Содржина:

- Да научи кои
се планетите
во сончевиот
систем и која
е разликата

- Знае колку
планети има
сончевиот
систем, ги
набројува по

Октомври
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Планетаи
сателити
3)Разговор по
реализираниот
час.
4)Тековни
прашања.

меѓу планети
и сателити

редослед

Зејнуре
Мемети

4. 1) Отворен час по
техничко
образование/ VI
одд.
2)
Тема; Цртање и
дизајн
Содржина:
Цртање графички
дизајн
3)Разговор по
реализираниот
час.
4)Тековни
прашања.

- Да умее да
црта и
дизајнира со
зададени
елементи

- Умее да
дизајнира
различни
конфигурации

Ноември

Славица
Анчевска

5. 1) Отворен час по
Физика/ IX одд.
2)Тема: Енергија
Содржина:
Горива за
горење
3) Дискусија за
реализираниот
час
4)Тековни
прашања

- Користи
знаење за
енергиските
извори,
вклучувајќи
фосилни
горива и
обновлива
енергија  во
однос на
енергетските
потреби на
светот
- Гледа
критички на
изворите на
секундарни
податоци.

- Можам да
објаснам
енергетски
извори како
што се
фосилни
горива и
обновлива
енергија.

Декември Габриела
Јорданов

6. 1) Отворен час по
информатика / VI
одд
2)Тема: Интернет
Содржина: Веб
страни на
интернет
3)Дискусија за

- Да се
запознаат со
интернет
странитеи да
умее да
создаде веб
страна на
истите

- Знае да ги
користи веб
страните

Јануари Берат
Ајрула
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постигнатиот
успех во првото
полугодие.

7. 1)Отворен час по
информатика /VI,
VII, VIII одд
2)Тема : Интернет
Содржина:Ден на

безбеден
интернет
3) Дискусија по
реализираниот
час.
4) Тековни
прашања

-Да се
запознаат со
начините за
безбедност на
интернет
- Да
препознаат
on-line
предатори

Се запознаа
со начините
за безбедност
на интернет и
умеат да ги
препознаат
on-line
предаторите

Февруари Благородна
Сотиров

8. 1) Отворен час по
биологија / IX одд
2)Тема: Екологија
Содржина :
Дихотомни
клучеви
3) Разговор по
реализираниот
час.
4) Тековни
прашања.

- Да ја
разбере
корисноста на
екологијата во
секојдневието

- Знае како да
се заштити
себе си и
својата
околина од
штетните
материи Март

Маја
Цекова

9. 1)Отворен час по
математика / VII
одд
2)Тема:
Геометрија
Содржина: Осна
симетрија
3) Разговор по
реализираниот
час.
4) Тековни
прашања.

-Да знаат каде
се наоѓаат
наоѓа примена
осната
симетрија и
како да ја
применува кај
геометриските
тела

- Знаат каде
се наоѓаат
примена
елементите
од осна
симетрија

Април
Илфие
Емини

10. 1) Отворен час по
математика/ IX
одд.
Тема:Загадување
Содржина:
Загадување и
заштита на
воздухот и водите
2) Разговор по
реализираниот

- да знае
колку
загадувањето
штетно влијае
на водата и
воздухот

- да знае кои
се фактори

- Знае кои се
најштетни
елементи на
загадување и
знае како да
се заштити од
нив

Мај Тоде
Јовановски
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час.
3) Резимирање на
постигнатите
резултати на
учениците од
натпреварите.
4) Тековни
прашања

влијаат на
загадувањето
на водата и
воздухот

11. 1) Анализа на
работата на
Активот за
учебната
2018/2019 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 2019/2020
година.
5) Тековни
прашања.

-Да се изврши
анализа и да
се издвојат
позитивните
насоки и
знаења од
работата на
активот во
тековната
учебна година

Преимена  на
позитивните
насоки и
знаења од
работата на
активот во
тековната
учебна година

Јуни
Членови на

Активот

ПРИЛОГ 12: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДЕТСКАТА
ОРГАНИЗАЦИЈА

Детската организација своите активности ќе ги насочува кон  детското
здружување и  во своите активности ќе се раководи  спрема интересите и
потребите на децата. Децата се нашето најголемо богатство, тие се нашата
иднина. Во рамките на програмските активности  се предвидува да се
организираат културни, забавни, образовни, спортско рекреативни активности,
активности во областа на екологијата и  други активности посветени и во
интерес на децата.  Во активностите се вклучени учениците и наставниците, а по
потреба и родителите.
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Септември

Свечен прием на учениците од прво одделение со пригодна  програма;
Пригодни активности по повод 8 Септември, денот на независноста на нашата

татковина Република Македонија;
Формирање на детски заедници и избор на раководствa;
-Глобална акција за одржување часови на отворено - Outdoor Classroom Day.

-Европски Ден на јазиците – следење на дел од наставните содржини надвор од
училишните клупи по повод глобалната акција за одржување часови на отворено -
Outdoor Classroom Day.

Октомври

Првата полна седмица на месец октомври е седмица посветена  токму на
дечињата од целиот свет. Истата им се посветува на децата под мотото „Детска
недела“.  Тоа е недела која не обврзува да го  свртиме целото свое внимание кон НИВ,
нашите најмали и најмили ДЕЦАТА. За таа цел се предвидени следниве активности:
Прием на првачињата во „Детската организација“;
Активности по повод „Детската недела“;

 Активности за одбележување на „Светскиот ден на учителот“ (5 октомври);
Активности за одбележување на празникот 11 Октомври;
-Активности  по повод „Светски ден на борба против гладта“ (16 октомври);
-Посета на културно-уметничка институција.

Ноември
Ноември, ги потсетува возрасните дека децата како ранлива  категорија на секое
општество, имаат потреба од посебна грижа и  помош од страна на возрасните.
Генералното собрание на Обединетите нации во 1954 година го означи  датумот 20
Ноември како Светски ден на детето, кој има за цел да  обезбеди благосостојба на
децата низ светот и да ги потсети  возрасните дека децата како рамноправни членови
на секое општество  имаат свои права и истите треба да се почитуваат.
-Активности со најмалите ученици во рамки на „Светски денови на акцијата 2018“.
Едукација за здрави навики во исхраната на децата со цел развивање на свеста за
сопственото здравје;
-Вклучување во „Светските денови на акцијата 2018“ / Global Action Days со засадување
свежи цвеќиња во училишниот двор, со цел уреден и функционален простор во
согласност со потребите за заштита на животната средина
-Посета на  детскиот фестивал „Златно славејче“.
-На 20-ти ноември, по повод Светскиот ден на децата (Universal Children's Day),
UNICEF организира прослава низ целиот свет, ден на акција „Од децата за
децата“.Централното и подрачното училиште ќе се приклучат кон иницијативата преку
организирање активности наречени „Децата ги преземаат училиштата“ /
#KidsTakeOverSchools, со цел учениците да се поучат за Конвенцијата за правата на
децата.
-Одбележување на Европската недела за помалку отпад, во чии рамки ќе се
организираат повеќе активности: расчистување на училишните дворови, учениците ќе се
едуцираат за постапките на компостирање, рециклирање и селекција на отпадот,
делење на  флаери во блиската околина,  изработување на  кутии за отпад, постери,
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флаери, презентации, пораки и ликовни творби.
Сите активности се насочени кон подигање на свеста за одржливо управување со
отпадот, активно вклучување во собирните акции во и надвор од училиштето, како и
развивање свест за последиците и придобивките од (не)селектирање.

Декември
3 декември е светски ден на лицата со посебни потреби. Одбележување овој ден
преку соодветни активности и дискусии за лицата со посебни потреби.
-Настап на нашето училиште на детската емисија „Голем одмор“ на МТВ.
-Одржување на новогодишна приредба;

активности по повод Новата Година;(приредби, изработка на честитки и украси,
уредување и украсување на училниците и училишните ходници и други простории,
најдобро уредена училница, учество на тековни литературни и ликовни конкурси и др.).

Февруари
-Предавање за превенција од болести на одделенскиот час, да ги имаме вистинските
информации, каде, како и што може да биде ризик од некаква заразна болест; да знаат
начини како можеме ефикасно да се заштитиме од болести.
 Светскиот ден на децата болни од малигни заболувања се одбележува  на 15
февруари, а целта на одбележувањето е да се поттикне општествената свест за
сериозноста на оваа проблематика, односно на  ракот кај децата, која влијае на
унапредувањето на квалитетот на  лекувањето,заздравувањето и на решавањето на
системските прашања. За прв пат, 15 февруари е прогласен за Светски ден на децата
заболени  од малигни болести во 2002 година и од тогаш, секоја година се  одбележува
во многу земји во светот.
-21  февруари - одбележување на  „Меѓународниот ден на мајчиниот јазик“.

Март
Месецот март го симболизира доаѓањето на пролетта, надоаѓањето на  пролетната
енергија, повеќе љубов и светлина. Предвидени активности за овој месец се:
1 март-Изработка на мартинки во пресрет на пролетта;

- Пригодни активности по повод  Осми март- организирање на работилници за изработка
на осмомартовски изработки, украси, честитки;
 Одбележување на17 март - Ден на крводарителството;
-Презентации и предавање на тема „Грижа за книгите и како да ги чуваме книгите“ и
„Однесување во библиотека“ од страна на училишниот библиотекар, преку кои се
претставуваат примери и упатства за правилна грижа за книгите и начини на
однесување во библиотека.
-21 март- Одбележување на „Денот на пролетта“ и „Денот на екологијата“ со пригодни
активности (правење на  пролетни венчиња, садење цвеќиња и изработување хамери со
еколошки содржини).
22 март-Одбележување на  „Светскиот ден на водите“ со презентации, квиз-натпревар,
видеа, изработка на брошура, дискусија и слично (цел:развивање на еколошката свест).
Учество на натпревари и конкурси.

Април
Одбележување на 1 Априлден на шегата со пригодни активности;
На 2 април се одбележува Светскиот ден на лицата со аутизам. Целта  е да се подобри
квалитетот на животот на лицата со аутизам, да се  згрижат тие деца, да им се даде
рана дијагностика, ран третман, право  на едукација и здравствена заштита;
На 2 април, исто така, се одбележува и  „Меѓународниот ден на литературата за деца“.
Датумот 2 април, всушност, е денот кога бил роден познатиот дански писател за деца



OОУ„Кирил и Методиј“ Стајковци – Скопје – Учебна 2018/2019 година

154

Ханс Кристијан Андерсен, авторот на „Грдото пајче“, „Принцезата на зрно грашок“ и
„Царевото ново руво“.
-Одбележување на 7 април: Светски ден на здравјето, ден посветен на подигање на
свеста за здравјето на луѓето ширум светот кој се одбележува на 7 април секоја година,
под покровителство на Светската здравствена организација (СЗО). Светскиот ден на
здравјето претставува единствена можност да се  соединат барем на еден ден луѓето и
заедниците ширум светот и да  преземат заедничка акција во насока на подобрување на
здравјето и  благосостојбата на сите нас.
Активности по повод велигденските празници (Велигден);
-Одбележување на 22 април-Светскиот ден на планетата Земја.

Мај
-Реализирање на еко-проекти;
-Одбележување на 24 –ти Мај, ден на светите просветители Кирил и Методиј-активности
по повод патрониот празник на училиштето;
-Училишен натпревар во спелување - School Spelling Bee, на кој учествуваат ученици од
IV-1  и IV-2 одделение;
Учество на натпревари и конкурси.

Јуни
5 јуниОдбележување на денот за заштита на животната средина 2 јуни Одбележување
на  Светскиот  ден против злоупотреба на  трудот на децата. (Секојдневно во светот
милиони деца се изложени на злоупотреба на  нивниот труд, а поголемиот дел од нив се
изложени на најтешките  форми на злоупотреба на детски труд.Децата чиј труд се
злоупотребува воедно се изложени на ризична и опасна работа, лишени  се од
можноста за секојдневно соодветно образование, соодветна  грижа за нивното здравје и
нивните основни слободи и права.) 10 јуни Свечена програма по повод крајот на
учебната 2018/2019 година.
-Работилница: „Поздрав до летото“
Извештај за работата на Детската организација.

ПРИЛОГ 13: ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПОДМЛАДОКОТ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ

Содржини и активности: Време
на реал. Реализатори:

1. Конституирање и избор на раководство на
Подмладокот на Црвениот крст
2. Собирање на годишна членарина/снабдување со
сандачиња за прва помош
3. Спроведување на активности за одбележување
на,, Недела за борба против туберкулозата,,(14-
21.09.2018 година)

IX

Одговорни
наставници, ученици
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1. Прием на првачињата во подмладокот на
црвениот крст
2. Спроведување на хумана солидарна собирна
акција по повод ,,Денот на гладта,, (16.10. 2018 година)

X

Одгов. наставници,
ученици, Ученичка
заедница, родители,

1. Активности за одбележување на месецот за борба
против болестите на зависноста (01-31.11.2018 година)
2. Активности за одбележување на Неделата за
грижа на старите лица (15-21.11.2018 година)

XI
наставници,педагог,
стручни лица

1. Одбележување на ,,Денот за борба против сидата
(1-7.12. 2018 година),,
2. Хуманитарна акција ,,Твојата насмевка -огледало
на мојата среќа,,
3. Подготовки за натпревари по Прва медицинска
помош -формирање на екипа и одредување -
задолжување на одговорен наставник

XII
Одговорни наставн.,
ученици
одд.раководители ,
педагог

1. Спроведување на хумана солидарна акција(по
потреба) II

одговорен наст.
ученици, родители

1. Недела на борба против ракот (01-08.03.2019
година)
2. Одбележување на 17-ти Март,, Денот на
крводарителството,,
3. Активности за уредување на училишната средина
4. Ден на здравственото  воспитување  (27.03.2019
година)

III

Одговорни наставн,
ученици. родители;
одд,раковод. Педагог,
Стручни лица

1. Одбележување на 7-ми Април -Светскиот ден на
здравјето IV учениц одд,раковод.

педагог, родители;
Стручни лица

1. Учество на општинските натпревари по Прва
медицинска помош
2. Недела на ,,Црвен крст,,(08.05.2019 година)

V
ученици. одд,раковод.
педагог, родители;
Стручни лица

ПРИЛОГ 14: ПРОГРАМА ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО
Цели Активности Инструменти Реализатори и

време
Формирање

на тим за
самоевалуац

ија и
Давање
насоки

-оределување
на учесници по
подрачја од сите
структури
-определување
на носители по

Закон за основно образование
Прирачник за СеУ (ДПИ)
СЕУ
ПлРУ

Наставници,
родители

Тим за СЕУ
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подрачја
-формирање на
Уч. тим за СЕУ

Определува
ње на задачи
и рокови за

реализиација

-планирање на
активности по
подрачја
-оформување на
план за СеУ

-Прирачник за СеУ (ДПИ)
- план за СеУ

Тим за СЕУ

Изработка на
критериуми

за успешност
по подрачја

-определување
на критериуми
на успешност
-определување
на потребни
инструменти за
анализа на
подрачјата

- критериуми од Прирачник за СеУ
(ДПИ)
-интерно критериуми на успешност
-кртериуми за успешност на
реализација на ПлРУ

Наставници,
ученици, родители

Тим за СЕУ

Изработка на
инструменти
по подрачја

-изработка на
инструменти за
СеУ по подрачја
за сите
училишни
структури

-анкети за У,Н,Р 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,
-финансисики планови и извештаи

Наставници,
ученици, родители

Тим за СЕУ

Реализација
на СЕУ по
подрачја

-анализа на
документи
-анкета на У,Н,Р

-анализа на резултати од анкети по
подрачја
-заклучоци од анализа на
документи по подрачја

Тим за СЕУ

Разгледувањ
е на СЕУ

-разгледување,
измени и
дополнување на
СЕУ по подрачја

-презентација на СЕУ пред
Наставнички совет, Совет на
родители, Ученичка
заедница,Училишен одбор ,

Тим за СЕУ
НС, СР,УЗ ,УО

Усвојување
на СЕУ

-усвојување на
СЕУ од органи и
тела во ОУ
-примена на
СЕУ во пракса

-усвојување на СеУ
-имплементација на приоритети по
подрачја во ГП, акциски програми
-реализација на приоритети,-
евалуација на активности



ПРИЛОГ 15: ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ПРИРОДНИ КАТАСТРОФИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТАРНИ
НЕПОГОДИ

Содржина Цели Активност Времен
ска

рамка

Носител Начин на
спроведување
(ресурси)

Очекувани
резултати

Одговорно лице

Симулациона
вежба

-Евакуација при
катастрофи-

земјотреси

Да умеат да
се снајдат во
ситуации кои

го
загрозуваат
животот и

безбедноста

Безбедно
напуштање на
учениците,наставни
ците и другите
вработени на
училиштето се

пт
ем

вр
и Црвен крст

Училишен план за
евакуација

-правила на
однесување при
евакуација

Да се
совладаат
правилата на
однесување за
време на
природни
непогоди

Сите одделенски
и предметни

наставници и сите
вработени

Презентација
за

подготвеност и
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ПРИЛОГ  16: ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ И ИЗЛЕТИ

Општинско Основно училиште
„КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, Стајковци - Гази Баба, Скопје

П Р О Г Р А М А

ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА

УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ И ИЗЛЕТИ

Учебна 2018/2019 година

Скопје, јули 2018 годин



ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ И ИЗЛЕТИ

Со Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2018/19
година 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 II дo IX ќе бидат организирани
излети и наставно-научни и рекреативни екскурзии, еднодневна наставно-научна
екскурзија за учениците од трето 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 Излетничко место
Сарај II – IX одд.

Наставно-научна
екскурзија со
рекреативен

карактер

Март/април
Тетово

(еднодневна) III одд.

Настава во природа Април /мај Охрид V одд.

Наставно-научна
екскурзија со
рекреативен

карактер

Септември/октомври Источниот дел на
Р.Македонија
(дводневна)

VI одд.

Наставно научна
екскурзија со
рекреативен

карактер

Септември/октомври

Централниот и
Западниот дел на

Р.Македонија
(тродневна)

IX одд.

Излет Мај Излетничко место
Чардак II – IX одд.

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 Р. 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.
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ИЗЛЕТИ

МЕСТО: Излетничко место Сарај
ОПФАТЕНОСТ: II – 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: Сарај
Техничка организација: Високо квалитетни климатизирани туристички автобуси,
туристички водич и лекар.
Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите.

МЕСТО: Излетничко место Чардак
ОПФАТЕНОСТ: II – 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: мај (пролетна)
Начин на реализација:

 одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите,
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 во организацијата и реализацијата посредува избрана туристичка
агенција.

Локалитети за посета и правци на патување: Излетничко место Чардак.
Техничка организација: Градски или меѓу градски климатизирани безбедни и
квалитетни автобуси, туристички водич и лекар.
Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите.

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД III ОДД.

Учебна: 2018/2019 год

- 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“
- Раководител на екскурзија: Виолета Поповска, Даниела Наумовска и

Тасим Фазли.

- 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
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

Подготвиле: тим на планирање на екскурзијата
- Директор: Ана Петровска
- Дефектолог: Лина Милошевска
- Наставници: Виолета Поповска, Даниела Наумовска и Тасим Фазли.

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,
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-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.

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД  VI ОДДЕЛЕНИЕ ОД ООУ “ КИРИЛ И МЕТОДИЈ “-

СТАЈКОВЦИ
УЧЕБНА 2018/19 год

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
Раководител на екскурзија: класен раководител на VI1 одделение,
Помошник раководител: класен раководител на VI2 одделение и класен
раководител на VI3 одделение.

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

Р.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 :
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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:
Директорот : Ана Петровска
Дефектолог: Лина Милошевска
Одделенските раководители на VI1,VI2 и VI3 одделение.

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ТРИДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД  IX ОДДЕЛЕНИЕ

ОД ООУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“, СТАЈКОВЦИ-СКОПЈЕ
УЧЕБНА 2018/19 год

Вид туризам: домашен
Вид екскурзија: наставно- научна
Времетраење: 3 дена
Време на реализација: септември/октомври
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
Раководител на екскурзија: Маја Цекова
Помошник раководител: Благица Србиновска и Вјоса Елези

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 Р.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
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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 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:
Екскурзијата  е планирана од страна на
Директорот: Ана Петровска
Дефектолог: Лина Милошевска
Одделенските раководители: Класните раководители на IX1 IX2 и IX3.

Програма за реализирање на Настава во природа
во учебната 2018/2019 год.

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.
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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:
- 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 крај- 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 - Единици за мерење на
времето, Календар и временски интервали, Распоред даден во 24 часа,
Решавање проблеми – повторување.
-Македонски јазик: Пишување извештај за убавините на Охрид, за посетите,
Читање на текстови за локалитетите во Охрид.
-Општество: Повторување за Туризам во РМ преку техника - коцка,  Проектна
задача.
-Ликовно образование: Сликање во природа, Изработка на книга.
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-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 (интереси)
-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.
- 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 7,00часот за учениците а наставниците во училиште да
бидат во 6,30 часот.
Релација на движење: Тргнување во 07.30 мин пред училиштето. Се оди кон
Тетово се посетува Шарената џамија. Од таму се патува кон Маврово со
разгледување на Мавровското Езеро и Манастирот „Св. Јован Бигорски“.Потоа
се посетуваат Вевчанските извори од таму се патува за Струга.Се продолжува за
Охрид и во вечерните часови се пристигнува во хотелот.

Враќање: Појадок во хотелот по што следи кратка посета на Билјанини Извори
Враќањето ќе биде низ западниот дел на Македонија, преку Ресен се патува во
Битола каде се посетува Хераклеа преку Демир Хисар се патува во Крушево  со
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посета на културно-историските знаменитости на градот, спомен куќата и Музејот
на Тоше Проевски.Се продолжува во Прилеп со посета на Могила  се патува кон
Скопје со пристигнување од 19.30-20.00 часот.

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.

Глобална ориентациона програма

Предмет: Настава во природа за ученици од Vодделение од ОУ ″Кирил и
Методиј″

1 ДЕН: Тргнување во 07.30 мин пред училиштето.  Се оди кон Тетово се посетува
Шарената џамија. Од таму се патува кон Маврово со разгледување на
Мавровското Езеро и Манастирот „Св. Јован Бигорски“.Потоа се посетуваат
Вевчанските извори од таму се патува за Струга.Се продолжува за Охрид и во
вечерните часови се пристигнува во  хотелот. . Сместување во објектот,
подготовка за вечера, вечера, забава и подготовка за спиење.

2 ДЕН: Претпладне: Посета на градот Охрид со посета на Старата Чаршија,
Чинарот и Плаушник.

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:  Истражување во групи
Градби од минатото и сегашноста
Културно историски знаменитости во Охрид
Видови езера и нивно значење

Попладне : Средување на податоците од истражувањето
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Спортско рекреативни игри
Навечер: Презентација на трудовите од истражувањето и избор на

најдобар ученички труд

4 ДЕН: Претпладне - Посета на населбата на вода, потоа Св. Наум и граничен
премин Св. Наум со сликање на природата (ликовни творби на учениците)

Попладне - Попладневна настава - сликање на манастирот и Охридското
Езеро и избор на најубава творба

Навечер - Забава- по избор на учениците

5 ДЕН: Појадок во хотелот по што следи кратка посета на Билјанини Извори
Враќањето ќе биде низ западниот дел на Македонија, преку Ресен се патува во
Битола каде се посетува Хераклеа преку Демир Хисар се патува во Крушево  со
посета на културно-историските знаменитости на градот, спомен куќата и Музејот
на Тоше Проевски.Се продолжува во Прилеп со посета на Могила  се патува кон
Скопје со пристигнување од 19.30-20.00 часот.

Изработиле
Тим за планирање:
Директор: Ана Петровска
Дефектолог: Лина Милошевска
Наставници: Дијана Илиевска, Габриела Постоловска и Имране Кривца.



ПРИЛОГ 17: ПРОГРАМА  ЗА УЧЕСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ НА НАТПРЕВАРИ

Ред
бр.

Предмет Наставник ментор Ученици Организатор Ниво Време на
одржување

1. Математика Јасмина Јездиќ
Габриела
Јорданов

Ученици
од VI-IX

Сојуз на математичари на
Македонија

Општински натпревар
Февруари

2. Математика Јасмина Јездиќ
Габриела
Јорданов

Ученици
од VI-IX

Сојуз на математичари на
Македонија

Регионален натпревар Март

3. Физика Јасмина Јездиќ Ученици
од VII- IX

Сојуз на физичари на
Македонија

Регионален натпревар Април

4. Физика Габриела
Јорданов

Ученици
од IX

Средно училиште
„Михајло Пупин“

Манифестација „Денови на
електротехниката“ на град

Скопје

Мај

5. Хемија Маја Цекова Ученици
од VIII

ПСУ„Јахја Кемал“ Регионален натпревар Мај

6. Математика Наставници од
одделенска и

предметна настава

Ученици
од I - IX

Сојуз на математичари на
Македонија

Меѓународен натпревар
„Кенгур“

Март

7. Информатик
а

Благородна
Сотиров

Ученици
од VI-IX

Здружение на
информатичари на

Македонија

Регионален/Државен Мај

8. Англиски
јазик

Биљана Арсова Ученици
од IX

Јахја Кемал Регионален Декември

9. Англиски
јазик

Биљана Арсова Ученици
од VII - IX

ЕЛТАМ Регионален Април

10. Англиски
јазик

Емилија
Наумовска

Ученици
од V,VI

ЕЛТАМ-Македонска асоци
јација на нас. по англиски

Регионален натпревар Април
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ј.

11. Француски
јазик

Елена Блажевска Ученици
од VI-IX

ЗПФРМ-Национална
комисија за франкофонија

Државен натпревар Април

12. Француски
јазик

Елена Блажевска Ученици
од VI-IX

Здружение на професори
по француски

Регионален Ноември

13. Француски
јазик

Елена Блажевска Ученици
од VI-IX

Здружение на професори
по француски

Регионален Натпревар Февруари

14. Географија Тоде Јовановски Ученици
одVII - IX

Македонско Географско
друштво

Регионален Април

15. Географија
хемија,

биологија,
екологија,
физика,ТО

Тоде Јовановски
Маја Цекова
Јасмина Јездиќ
Славица А.

Ученици
од VI - IX

Народна техника-Скопје
Сојуз на клубовите на
млади технича- ри и

природници

Регионален Maj

16. Млади
библиотекар

и

Вера Стојаноска Ученици
од VI - IX

Библиотеката „Браќа
Миладиновци“

Општински  натпревар Октомври

17. Музичко
образование

Александар
Тасевски

Хор на
ООУ-К.и

М.

ЗМР Општински  натпревар Април

18. Музичко
образовани

Александар
Тасевски

Оркестар
на ООУ
„К.и М.

ЗМР Општински  натпревар Април

19. Музичко
образовани

Александар
Тасевски

Хор и
Оркестар
наООУ
„К.и М.

ЗМР Олимпијада Март

20. Ликовно
образование

Ели Чочова Ученици
од VI - IX

Ликовна манифестација
с.Виниче -Општина Г.Баба

Меѓуучилишен натпревар Јуни
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21. Ликовно
образовани

Ели Чочова Ученици
од VI - IX

Мал Битолски Монмартр -
Битола

Меѓународен натпревар Мај

22. Квиз натп-
ревар
против

пожарен
сојуз

Анчевска  Славица
Ученици
од VI - IX

Општински противпожарен
сојуз - Гази Баба

Општински Октомври-
Мај

23. Натпревар
по техничко
образование

Анчевска  Славица
Ученици
одVI - IX

Републички совет за
безбедност во сообраќајот

Регионален Мај

24. Физичко и
здравствено
образование

Костовски Дарко Ученици
одVI - IX

Општина Гази Баба и
предметните наставници

Општински
градски

Септември
-мај

25. Македонски
Јазик и

Литература

Марина Димоска Ученици
одVI - IX

Општински сојуз на ППЗ Општински натпревар Ноември

26. Македонски
Јазик и

Литература

Маја Медарска Ученици
одVI - IX

ПСУ “Aлгоритам Центар” Регионален Април

27. Математика
и Англиски

Арсова Биљана
Јорданов
Габриела

Ученици
одVI - IX

ПСУ “Aлгоритам” Регионален Април



ПРИЛОГ 18: ПРОГРАМА ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ХУМАНИТАРНА РАБОТА

Одд. Програмска содржина реализатор Време на
реализација

I - IV

- Изработка на нагледни средства од текстил и хартија
- Изработка на маски за Априлијада
- Изработка на честиткии и украси за Нова година, 8-ми Март,
Ден на пролетта, Велигденските празници, роденденски честитки и сл.

наставници,
ученици по потреба

I - IX - Учество на манифестации и конкурси со ученички творби ученици по потреба
I - IX -Организирање собирни акции.

-Собирање отпадоци од стара хартија ,пластика,батерии.
-Собирање учебници друг корисен материјал.

одд. наставници и
ученици

по потреба

I - IX - Собирање облека, доброволни прилози, прифаќа акции на Црвениот
крст ПЦК,УЗ по потреба

I - IX -Уредување на училишните простории и двор.

одд. раководител
наставници и
ученици

по потреба
и во текот на
целата учебна
година

-Уредување и одржување на училишните паноа за одбележување
значајни датуми и настани.
- Одржување на училишен инвентар.
- Одржување и уредување на училишниот простор и дворот: почеток на

годината, Новогодишен хепенинг, Ден на училиштето.
I - IX -Активности со садење на цвеќиња и дрвја за денот на екологијата

-Негување на цвеќиња во училишните простории
одд,раков.
наставници
ученици

ноември
март

I - IX - Активности за Интеграција на заштитата на животната средина во
воспитно-образовниот процес во Р.М.

настав,пед.уче.
дирек., родит., Еко-
одбор

по потреба

I - IX - Изработка на предмети од глина, дрво, хартија и др. одговорни
наставници,

во текот на целата
учебна година- Изработка на наставни нагледни средства
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ПРИЛОГ  19: ПРОГРАМА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА НАСИЛСТВО ВО УЧИЛИШТАТА

Реализатор Предмет Содржина Одделение Време на
реализација

Виолета Поповска Животни
вештини

Пријателско и непријателско
однесување

III октомври

Животни
вештини

Праведни решенија III мај

Даниела
Наумовска

Животни
вештини

Пријателско и непријателско
однесување

III октомври

Животни
вештини

Праведни решенија III мај

Емилија
Ѓеоргиевска

Животни
вештини

Справување со емоции
Работилница: Симпа, симпа, ти и јас

IV
ноември

Животни
вештини

Разрешување конфликти
Работилница:
Конфликтите се скалила

IV февруари

Александра
Наќева

Животни
вештини

Справување со емоции
Работилница: Симпа, симпа, ти и јас

IV
Ноември

Животни
вештини

Разрешување конфликти
Работилница:
Конфликтите се скалила

IV февруари

Дијана Илиевска Животни
вештини

Справување со емоции
Работилница:

II-7.2: Напаѓачко однесување

V ноември
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Животни
вештини

Разрешување конфликти Работилница:

III-7.2
Правила, правила, правила

V март

Габриела
Постоловска

Животни
вештини

Справување со емоции
Работилница:

II-7.2: Напаѓачко однесување

V ноември

Животни
вештини

Разрешување конфликти Работилница:

III-7.2
Правила, правила, правила

V март

Весна
Величковска-
Ангелковска

Македонски јазик
и Ликовно

Размисли пред да направиш нешто I декември

Животни
вештини

Насилство стоп I мај

Габриела
Андонова

Македонски јазик
и Ликовно

Размисли пред да направиш нешто I Декември

Животни
вештини

Насилство стоп I мај

Елена Антонова Македонски јазик
и Ликовно

Размисли пред да направиш нешто II декември

Животни
вештини
и македонски

јазик

Насилство стоп II мај

Лидија
Јованчевска

Македонски јазик
и Ликовно

Размисли пред да направиш нешто II декември
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Животни
вештини
и македонски

јазик

Насилство стоп II мај

Емилија
Наумовска

Англиски јазик Обработка на вокабулар
поврзан со технологија

IV декември

Англиски јазик „Играме кошарка секоја сабота“-
однесување на спортски натпревари -

IV Февруари

Славица Анчевска
TO

Правила и прописи за учество на
велосипедист во јавниот сообраќај

VI Септември

TO Култура на работата – училишна
работилница

VI
Октомври

Биљана Арсова Животни
вештини

Работилница: II-6.2
,,Ако не реагирам”

VIII ноември

Фатон Ганиу Животни
вештини

Работилница: II-6.2
,,Ако не реагирам”

VIII ноември

Јасмина Јездиќ Животни
вештини

Работилница: II-6.2
,,Ако не реагирам”

VIII ноември

Маја Цекова Животни
вештини

Реакции на омаловажување IX октомври

Животни
вештини

Пасивно,агресивно или манипулативно IX март

Благица
Србиновска

Животни
вештини

Реакции на омаловажување IX октомври

Животни
вештини

Пасивно,агресивно или манипулативно IX март

Габриела
Јорданов

Животни
Вештини

Грешење и простување VI октомври

Животни
Вештини

Да се спротивставуваме или не? VI мај
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Марина Димоска Животни
Вештини

Грешење и простување VI октомври

Животни
Вештини

Да се спротивставуваме или не? VI мај

Елена Блажевска Животни
Вештини

Работилница: II-6.2
,,Ако не реагирам”

VII декември

Александар
Тасевски

Музичко
образование

„Пошла Румена на вода студена“-
обработка по ноти

VIII октомври

Вокални ансамбли и вокален ансамбл-
хор

VIII јануари

Валентина
Николова

Класична
култура во
европска
цивилизација

Справување со насилнички
однесување

VI април

Семејство-Разрешување конфликти VI Март

Соња Божиновска Етика
Етика

Добро однесување во училиште и кон
другарите(Стоп на насилството!)

VII април

Верче
Стојановска

библиотекар Следење,читање и разговор“Наше
маало“

VI-IX декември

Литературно читање на тема“Сакам
мир“

VI-IX март

Маја Медарска Животни
Вештини

Работилница: II-6.2
,,Ако не реагирам”

VII декември

Ели Чочова Ликовно
образование

1. Цртање по повод - Светскиот ден на
Мирот – 21ви септември

VII Септември

Ликовно
образование

2. Сликање на тема - Безбедно
однесување на спортски натпревари

IX Јануари

Благородна
Сотиров

Информатика Правила на однесување на Интернет VI јануари

Информатика Безбедност на интернет VIII март
Анета Македонски јазик Обработка на текстот:,,Другарство’’ V септември
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Кузмановска
Македонски јазик Говорна вежба на тема:,,За свет без

војни’’
VI Март

Неџати
Лимановски

Животни
вештини

Разрешување конфликти IV Декември

Животни
вештини

Насилство стоп IV Февруари

Авјоса Елези Животни
вештини

Реакции на омаловажување IX октомври

Животни
вештини

Пасивно,агресивно или манипулативно IX март

Музафера Шабани Животни
вештини

Работилница – Насилство-Стоп II Февруари

Северџан Касами Животни
вештини

Рааботилница-Безбедност-
Небезбедност

I Мај

Животни
вештини

Насилство  стоп I декември

Имране Кривца Животни
вештини

Насилство стоп V октомври

Животни
вештини

Праведни решенија V Мај

Сание Ганиу Животни
вештини

Грешење и простување VI октомври

Животни
вештини Да се спротивставуваме или не?

VI мај

Тасим Фазли Животни
вештини

Пријателско и непријателско
однесување

III ноември

Животни
вештини

Праведни решенија III Март

Дарко Костовски Животни
вештини

Работилница: II-6.
,,Ако не реагирам”

VII октомври
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ПРИЛОГ 20: 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.

Програма – грижа за здравјето на учениците

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

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 Декември Одделенски
раководител,
стручни соработници

8 и 9
одделение

Заштита од сида

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 Претставници од здравствена Второ Заштита и превенција
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полугодие установа одделение
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/окт
омври

Претставници од здравствена
установа

ученици Заштита и превенција на
заби

Залевање и резалевање на
трајни заби

Октомври/ноем
ври

Во амбуланта со претставн-
ици од здравствена установа

ученици Заштита и превенција на
заби

Залевање на трајни заби како и
проверка на залевањето

Ноември/декем
ври

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 оддел.

Мај Во амбуланата ученици Заштита и превенција

Едукација на школски деца
преку работилници,, Градба и
функц ија на оралнапразнина

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
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Работилница ,, Правилна
орална хигиена,,

Февруари Во училиште Деца од 6 до 9
години

Едукација на учениците за
правилн орална хигиена

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
учеб. год.

Претставник од здравствена
установа

1-9 одделение
Заштита и превенција

Систематски прегледи
Во текот на
учебна год.

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

год.

Наставници од
одделен.ипредм 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 прег- леди -
Залевање на заби

Март Амбуланта 1 одделение Заштита и превенција на
забите
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ПРИЛОГ  21: ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНАТА ЗАЕДНИЦА

Содржина на активноста: Време на
реализација Реализатори:

- Конституирање на Училишната заедница
- Избор на раководства
-Изготвување на програма за работа

VII
Одде. раководители
Ученици, педагог,
одговорен наставник

-Одбележување на почеток на учебната година.
-Свечен прием на првачињата
-Одбележување на Детската недела и Денот на учителот

IX- VI
Ученици, наставници

-Измени и дополнувања на куќниот ред
-учество во подготовката на Кодекс на однесувањето на сите субјекти во
училиштето

IX-X
Ученици, педагог,
наставници, родители

-Грижа за чување на училишниот инвентар, зграда, хигиената на училниците
-Грижа за уредување и чување на училишниот двор и зеленилото
-Дежурства, ред, одговорност

IX-VI

Ученици,одд.раковод.
Наставници,Педагог,
родители,Технички
персонал

-Развивање на работни навики, одговорност, самопочитување
-Развивање и негување на другарство, совесност,почитување , самопомош,
колективен дух
-Организирање на забави по повод Денот на учил., Нова Година, Велигден,

IX-VI

Ученици, одд. раковод.
одговорен наставник,
педагог, родители

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 одделенс. 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
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Бајрам
-Учество во работни и хуманитарни акции, -Стара хартија
-Изработка на нагледни средства
-Честитки , подароци и украси за Нова година,8-Март, Најубаво Велигденско јајце

IX-VI
Ученици, наставници,
родители

-Приредби, изложби, натпревари, конкурси, литературни и историски читања IX-VI Ученици,наставници
Одд.раковод. родители

-Следење и дискусии за успехот на учениците на квалификационите периоди;
-Соработка со настав. кадар и стручниот соработник;
-Запознавање со правилници за оценување и напредување, куќен ред, кодекси на
оценување, изрекување пофалби, и корективни педагошки мерки
-Анкети на учениците за осознавање на нивните потреби
-Учество на натпревари и промовирање на постигањата
-Предлагање на ученици и одд. за пофалби

IX-VI

Ученици,Наставници,
одделенски раководители,
Педагог, родители

-намалување на насилството во училиштето-разни активности
- однос меѓу наставникот, ученикот и родителот

IX-VI
X

Ученици,Наставници
Педагог, родители

-Посета на,,Златно славејче,Посета на кино претстава:, театар,
Посети на други училишта по повод патронати ;-Посета на Саемот на книгата
-Посета на историски споменици-на Гоце Делчев, Мајка Тереза, Кале; Посета на
музеи: на град Скопје, Св. Спас,

XI
X-V

Учен.наставници, сојузот
за грижи
,одд.раководители,

-Изложба на творби и прослава на Нова година XI Ученици,Наставници
Одд.раков.,родители

-организирање активност за најуспешна паралелка - самооценување XII Ученици,одд.раковод.
наставници, педагог

- Полугодишен Извештај за работата на У.З. II Раководство

-Еколошки денови III
IX-VI

Ученици,
одд.раков.наставниц

-одбележување на 8 - март-Ден на жената III Ученици, наставници
-Ден на шегата, -Поздрав на пролетта IV Ученици,одд.раков.
-Одбележување на Патрониот празник V Ученици,Наст..Дир, пед.
-Полуматурска вечер
-Прогласување на првенци на генерација

VI Ученици, наставн, директ.
педагог, одд.рак.
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- Годишен Извештај за работата на У.З. VI Раководство

ПРИЛОГ 22: ПЛАН НА АКТИВНОСТИ ЗА СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА

Комуникација со јавноста и промоција на училиштето

Локална заедница

Комуникацијата во зависност од потребите се остварува по устен, писмен или електронски пат, трибини, дебати и состаноци.
Со цел што поголема промоција на училиштето во јавноста, како и за поуспешно остварување на програмските задачи на

училиштето во текот на учебната година, се предвидува да бидат остварени состаноци, разни средби, дебати, трибини, посети на
институции и бизнис-компании во локалното опкружување, како и собири и здружувања по одредени случувања во училиштето.
Училиштето е во соработка со општината при реализација на разновидни активности како: реализација на Еко-програмата, разни
собири и здружувања за одредени случувања во училиштето, патрониот празник на училиштето, приемот на првачињата во
Детската организација, отворени денови, промоција на активности од проектот МИО, соработка со Пакомак, посета на излетнички
места и др.

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 организирани посети на: Археолошки музеј на Македонија, кино,
театар, Посета на Детски фестивал „Златно славејче“, посета на Саемот на книгата, посета на селото Виниче во Скопје и други
значајни места и знаменитости.

Институции од областа на образованието

- Соработка со МОН при доставување на Годишната програма на училиштето, годишен извештај од работата на училиштето и
тековна соработка при воведување и реализација на сите промени, укажувања и новини кои произлегуваат од Министерството.
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- 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.
- Соработката со основните училишта ќе се одвива во насока на активности кои ги третираат наставните и воннаставните
активности: спортски натпревари и натпревари во разни други подрачја, литературни читања, размена на искуства помеѓу
наставниците, конкурси и др.
- Соработката со средните училишта ќе се одвива во насока на активности за  промоции на средните училишта, професионална
ориентација на учениците и сл.

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
- Црвен Крст на град Скопје

Здравствени организации

Заради грижа за здравјето и безбедноста на учениците и вработените, како и реализација на програмата „Грижа за здравјето
на учениците“, училиштето  оствари соработка со Здравствениот дом „Ченто“, здравствени установи од околината, Центарот за
социјални грижи, осигурителни компании итн.

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.
Соработката со телевизиските куќи ќе се продлабочи преку учество во емисии од областа на образованието. Исто така, јавноста
континуирано ќе биде информирана за случувањата во училиштето преку веб страницата на општината, Facebook страницата на
училиштето https://www.facebook.com/OOUKiriliMetodij/ и веб страница на училиштето https://www.ooukirilimetodij.edu.mk/
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Планирана програмска
активност

Време на
реализација Реализатор Ресурси Очекувани исходи и ефекти

Средба нa литературни и
ликовни дружини Се определува

според потребите

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

Се определу-ва
според потребите

Членовите на секциите
и наставникот

По избор Соработка, дружење

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
организирани од општината Континуирано

Општината Програми на
општината

Негување и издигнување на
културното ниво

Прибирање информации за
активностите на месните
заедници и здруженија

Октомври
Директор и комисии Документи и

програми
Зголемување на интересот  за
соработка
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Учество во прославата на
Денот на Општина Гази
Баба

Ноември
Наставници и
ученици

Подготвени изв
едби соученици

Афирмирање на општината

Перманентна соработка со
устаниви 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

ПРИЛОГ 23: ПРОГРАМА ЗА ЈАВНА И КУЛТУРНА  ДЕЈНОСТ НА УЧИЛИШТЕТО

Одбележување на значајни датуми и приредби од културно-историското минато
на локалната заедница и Република Македонија

За одбележување на значајни датуми се организираат и свечени приредби и настапи пред родителите за афирмација на
училиштето.

Активност Време Цели:
- Свечена приредба по повод првиот училишен
ден и прием на првачињата во училиштето IX Свечен и срдечен прием на првачињата и развој на чувство за

почит кон нивниот втор дом и љубов кон училиштето
- Програма за 8-ми септември IX Одбележување на Денот на независноста на Р.М.
- Прием на првачињата во ПЦК IX Запознавање на активностите на ПЦК
- Ден на просветните работници - 5-ти октомври X Одбележување на Денот на учителите
- Детска недела
- Пригодна програма - прием на првачињата во
Детската организација

X Осознавање на Детските права, меѓусебното почитување и
самопочит

- Ден на востанието на Р. М. - 11-ти октомври X Осознавање на придобивките од борбата против фашизмот
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- Ден на македонската револуционерна борба X Почит кон историското минато
- Одбележување на Денот на ООН X Запознавање со значењето на ООН
- Светски Ден на штедењето X Правилно живеење
- Одбележување на месецот на книгата X-XI Развивање љубов кон книгата
- Одбележување на 13-ти ноември - Ден на
ослободувањето на Скопје XI Осознавање на историјата на градот и неговото ослободување

од непријателите
- Ден на толеранцијата -
17-ти ноември XI Развивање на толеранцијата на учениците кон различни

култури, религии и етнички заедници
- Ден на Св. Климент XII Почит кон делото на Св. Климент Охридски
- Одбележување на Денот на човековите права и
Нова година XII Осознавање на човековите права

- Свечено одбележување на 8-ми март - Ден на
жените III Согледување на значењето на жената во општеството и

нејзината улога во сите сфери на работата
- Одбележување на Денот на пролетта и
екологијата III Будење на свест за еколошки чиста средина

- Одбележување на 1-ви април, Ден на Шегата -
маскенбал IV Низ шегата и смеата, проблемите полесно се совладуваат.

- Одбележување на Денот на здравјето
- Одбележување на Денот на Планетата Земја IV

Апел за негување на здравјето - правилен начин на живеење;
Кревање на свеста за зачување на земјата од загадување и
други штетни влијанија

- Одбележување на Велигден IV Негување на традициите и македонското народно и културно
творештво

- 1-ви мај, Ден на трудот V Почит кон трудот и работникот
- Ден на смртта на Гоце Делчев, 4-ти мај V Улогата на личноста на Гоце Делчев во македонската историја
- Ден на македонските просветители, 24-ти мај V Улогата, значењето и почитта кон словенските просветители
- Свечено одбележување на Патрониот празник
на училиштето, 24-ти мај V Прослава на Патрониот празник;

Истакнување на цело. Раб. и постигнатите резултати на учили.

- Меѓународен Ден на заштита на живо. средина VI Чување на животната средина

- Презентација на портфолија изработени од
учениците Тековно Запознавање со изработките на учениците
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- Полуматурска забава за учениците од осмо
одделение VI Прослава по повод завршувањето на основното образование

ПРИЛОГ 24: ПЛАН НА АКТИВНОСТИ НА ЕКО ПРОЕКТ

Еко-стандард Точка на акција Цел Време на
реализација Одговорен Постигнати

резултати

1. Вода Поставување на
штедливи чешми

Намалување на
потрошувачката на вода јануари-мај 2019 Еко-одбор

2. Вода
Поставување на систем
за користење техничка
вода за наводнување

Намалување на
потрошувачката на вода

Септември 2018-
мај 2019

Еко-одбор
Јавно
претпријатие

3. Вода
Поставување на
упатства за рационално
користење на водата

Развој на свеста за
важноста на водата

Септември -
декември 2018

Ученици и
наставници

4. Вода

Формирање еко-
патроли за
надгледување на
процесот

Стекнување одговорност
кај учениците Септември 2018 Ученици и

наставници

5.
Уреден и
еколошки
двор

Поставување на
пристапни патеки во
дворот

Безбеден и пристапен двор
за сите

Септември 2018-
мај 2019

Еко одбор
Јавно
претпријатие

6.
Уреден и
еколошки
двор

Санирање и
поставување на урбана
опрема

Уредување на дворот како
пријатно место за престој
на учениците и
вработените

Септември 2018-
мај 2019

Еко одбор
Јавно
претпријатие

7.
Уреден и
еколошки
двор

Функционално и
безбедно игралиште

Игралиште безбедно за
игра на учениците

Септември 2018-
мај 2019

Директор на
училиштето
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8.
Уреден и
еколошки
двор

Засадување на дрвја и
уредување на дворот

Функционално уреден двор
според сите еколошки
параметри

јануари-мај 2019
Еко одбор
Јавно
претпријатие

9. Отпад Поставување корпи за
селекција на отпад

Воспоставување на пракса
за селекција на хартија,
пластика и органски отпад
во училиштето

Септември 2018-
мај 2019

Еко одбор
Јавно
претпријатие

10. Отпад Евиденција за
собраниот отпад

Намалување на
загадувањето на околината

Септември 2018-
мај 2019

Ученици
вработени

11. Отпад
Воспоставување пракса
за селекција на отпад
при одржување настани

Воспоставување на пракса
за селекција на хартија,
пластика и органски отпад
во училиштето

Септември 2018-
мај 2019

Училишна
заедница

12. Отпад
Воспоставување

пракса за собирање и
донирање на храна

Намалување на фрлање
на храна и намалување на
отпадот

Септември 2018-
мај 2019

Училишна
заедница

13. Транспорт Поставување пристапни
патеки за велосипеди

Поттикнување на праксата
за користење велосипеди
кај учениците и
вработените

Септември 2018-
мај 2019

Еко одбор
Невладини
организации
Јавно
претпријатие

14. Транспорт
Поставување на

паркинг места за
велосипеди

Поттикнување на праксата
за користење велосипеди
кај учениците и
вработените

Септември 2018-
мај 2019

Еко одбор
Невладини
организации
Јавно
претпријатие

15. Транспорт

Воспоставување пракса
за користење на
велосипедот како
превозно средство до
училиште

Развивање на свеста за
користење велосипеди кај
учениците и вработените

Септември 2018-
мај 2019

Училишна
заедница
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Учесници во изработка на планот на активности:
Б

р. Име и презиме Институција/функција Машки Женски
1. 1

.
Елена Антонова ООУ„Кирил и Методиј“/наставник √

2. 2
.

Ана Петровска ООУ„Кирил и Методиј“/директор √

3. 3
.

Марина Јаковиќ ООУ„Кирил и Методиј“/педагог √

4. 4
.

Даниела Наумовска ООУ„Кирил и Методиј“/наставник √

5. 5
.

Виолета Поповска ООУ„Кирил и Методиј“/наставник √

6. 6
.

Златко
Манасиевски

ООУ„Кирил и Методиј“/хаус мајстор √

7. 7
.

Ивона Спасовска ООУ„Кирил и Методиј“/ученик √

8. .Тасим Фазли ООУ„Кирил и Методиј“/наставник √
9. .Maja Цекова ООУ„Кирил и Методиј“/наставник √

ВКУПНО 2 7
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ПРИЛОГ 25: ПОВРЗУВАЊЕ СО НАСТАВНАТА ПРОГРАМА (ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА)

I. ТЕМА: ВОДА

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Врем
е на

реали
зациј

а

1. Значење на водата за живиот свет
Македонски

јазик IX „Езеро“-Матеја Матевски
(обгрлена рима)-ЕКО 1 ноемв

ри

2.
Извори на вода и нивна
искористеност

Информатика VI
Креирање на целосна

презентација со слајдови и
усна презентација

1

3. Загадување на водата
Природни

науки III 1/2/3 Со вода или без вода 1+1+1 ноемв
ри

Географија VI Подземни води и извори,
реки и извори 2 март

4.
Рационално користење на водата

Природни
науки IV 3 Вода 1 декем

ври

Општество V Како да штедиме вода во
училиште 1 јануар

и

Историја VI Најстарите цивилизации 1 октом
ври

Македонски
јазик IX

„Дожд“-М. Атанасовски и
др.примери од учебникот за

вкрстена рима
1 октом

ври

Музичко
образование VII

Проектна активност,примена на
ИКТ-Изработка на муз. флаер

со инструкции за штедење
вода;

1 март
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5. Здрава вода за пиење
Природни

науки I-3 Вода-истражување 1

ВКУПНО 13

II. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време
на

реализ
ација

1.
Видови енергија

Природни
науки

IV-1/ IV-2/ IV-3 Електрична струја 1+1+1 декемв
ри

Физика VIII - 2
Создавање на електрична

енергија од пареа во движење-
ИКТ

1 Февруар
и

Физика VIII Облици на енергија 1 Јануари

2.

Обезбедување на енергија преку
алтернативни извори

ТО V Соларен систем 1
Физика IX Обновлива eнергија 1 Декемв

ри

3.
Изработка на упатства за рационално
користење на енергијата

Физика VIII - 2 Фактори за пренесување на
енергија и нејзина употреба

1 Февруа
ри

Музичко
образование

VI Изразување и
творење„Виножито“

1 Maj

Физика IX Истражување за начини на
штедење на електрична

енергија

1 Април

4. Енергетски независен дом физика VIII Проектна активност 1 мај
ВКУПНО 11

III. ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО/ГРАДИНКАТА
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Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Врем
е на
реал
изац
ија

1. Важноста на хигиената во зградата ОЖВ III 1/2/3 Ја разубавуваме училницата 1 март
2. Неупотребливи предмети Природни

науки
IV-1/2 Грижа за животната средина 1+1 окто

мври
3. Влијанието на хигиената врз здравјето Македонски

јазик II 1/2 Ako сакаш да си силен 1+1
октом
ври

ВКУПНО 5

IV. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Врем
е на
реал
изац
ија

1. Важноста на дворот
Општество I ½ Во училишниот двор 1

декем
ври

2. Биодиверзитетот во дворот
Биологија

VII
Истражување на градбата на

растенијата 1

Февр
уари

4. Важноста на хигиената во дворот

Англиски јазик III Изработка на проект 1

Септ.
/

окт.20
18

5. Изработка на упатства за одржување
на дворот Општество IV 3 Училишен двор 1

декем
ври
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Природни
науки

II-3 Изработка на упатства за
одржување на дворот

1 неом
ври

6. Наводнување на зелени површини
Природни науки II 1/2 Истражувачка активност 1+1 април

7. Хортикултурно уредување
Информатика VIII

Хортикултурно уредување на
училишниот двор 1

Mузичко
образование

IX Тема 1/2 пеење и слушање
„ Развила гора зелена“
Засадување на дрва во

задниот дел на училишниот
двор

1 окто
мври

ВКУПНО 9

V. ТЕМА: ОТПАД

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Врем
е на
реал
изац
ија

1. Видови отпад Информатика VII Видови отпад 1
2. Рециклирање

Информатика VIII

Изработка на плакат за
правилен начин на

рециклирање 1
Природни

науки
VI-1/VI-2 Намали, повторно

употреби, рециклирај
1+1 Февр

уари
3. Реупотреба

Англиски  јазик VII
Презентација на текст „Тоа е

рај“ 1
февр
уaри

Ликовно
образование

VI Изработка на ликовно
дело со реупотреба

2 Деке
мври/

мај
4. Подигање на свеста на пошироката

заедница за управување со отпад
Македонски

јазик
VIIодд. Текст:,,Еколошки

проблем’’
1 апри

л
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5. План за намалување на отпадот Биологија VII Земјоделство и загадување 1 мај
ВКУПНО 9

VI. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Врем
е на
реал
изац
ија

1. Локален и национален биодиверзитет
Англиски  јазик VII

Презентација на текст
„Тигар“ 1 мај

2. Еколошки акции Ликовно
образование

VII-1/VII-2 Собирање  ПВЦ-амбалажа и
креативно користење во

дизајнот

1+1 март

3. Влијанието на човекот врз
биодиверзитетот Информатика VIII

Влијанието на човекот врз
биодиверзитетот 1

4. Подигање на свеста на пошироката
заедница за локалниот биодиверзитет

Македонски
јазик

VII одд. Читање и разговор околу
песната:,,Вардар’’

1
ноем
ври

Граганско
образование

IX Улогата на медиумите во
демократското општество

1 мај

ВКУПНО 6

VII. ТЕМА: ТРАНСПОРТ

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Врем
е на
реал
изац
ија

1. Подигање на свеста на пошироката
заедница за користење на јавен превоз
и велосипед

ТО V Подигање на свеста на
користење на јавен превоз и

1 окто
мври
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велосипед
2. Изработка на упатства за користење на

јавен превоз и велосипед
ТО V Изработка на упатства за

користење на јавен превоз и
велосипед

1 окто
мври

ВКУПНО 2
VIII. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Вре
ме
на

реа
лиз
ациј

а
1. Органска храна Англиски јазик-

Вјоса Е.
Органска храна 1 Дек

емв
ри

2.
Пирамида на исхрана

Природни науки I 1/2 Здрава храна 1+1

деке
мвр

и

Вештини за
живеење VII

Поим за храна и нејзиното
значење 1

септ
емв
ри

Природни науки I-3 Здрава храна 1 ное
мвр

и

Англиски јазик V Обработка на текст 1

ное
м. /
дек

3. 5
.
Влијанието на физичката активност врз
здравјето

ФЗО II 1/2/3 Игри -проект 2+2+2 мај
Животни
Вештини

IX-1 Стекнување навики за
здрава исхрана

1 окто
мвр

и
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Информатика VII
Влијанието на физичката
активност врз здравјето 1

4. 6
.
Влијанието на храната врз здравјето

Општество IV 3 Влијание на здравата храна 1

фев
руар

и
Македонски

јазик
V 3 одд. Обработка на

текстот:,,Боите на есента’’
1 окто

мвр
и

Животни
вештини

V Салата или сендвич 1 фев
руа
ри

5. 8
.
Изработка на упатства за користење на
здрава храна Вештини за

живеење VII
Составување рецепт за

омиленото јадење или пијалок 1

окто
мвр
и,

ВКУПНО 18

IX. ТЕМА: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Врем
е на
реал
изац
ија

1. Важност од зачувување на природните
живеалишта

Ликовно
образование

IV-1/ IV-2/ IV-3 Градација на бои и тонови-
“Живиот свет во природата”

1+1+1 мај

ВКУПНО 3
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ПРИЛОГ 26: ПРОГРАМА ЗА ИНКЛУЗИВЕН ТИМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Цели Содржини/активности Реализатор
Време на

реализaци
ја

Очекувани ефекти

Креирање на политика за
работа со ученици со посебни
образовни потреби

Формирање на тим за
инклузија на учениците со ПОП

Изготвување на годишна
програма за работа на тимот
за инклузија

Избор на стратегии за успешна
едукација и социјализација на
учениците со ПОП

Стручни
соработници

Одд. наставници

Одд.раководител
и

Август Успешна реализација на
планираните активности

Евиденција на учениците со
ПОП

Запознавање на УИТ со
учениците на кои им е
потребна дополнителна помош
и поддршка
Разгледување на мислењата и
наодите од Завод за ментално
здравје)

Стручни
соработници

Одд. наставници Септември

Преглед и евиденција на
учениците и видот на
попреченост

Изготвена база на
податоци за ученици со
ПОП

Идентификација и  превенција
на специфичните пречки во
развојот на учениците

Примена на инструменти за
опсервација и дијагностика

Стручни
соработници

Наставници
Континуира

но

Навремено откривање на
потешкотиите во
образовниот процес кај
учениците Надминување
на пречките кајучениците
со  ПОП и нивна успешна
инклузија во образовниот
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систем

Индивидуализирање и
прилагодување на наставните
содржини согласно
способностите на учениците

Градење на стратегии за учење
со примена на индивидуален и
диференциран пристап во
работењето

Изработка на индивидуални
образовнипланови(долгорочни,
среднорочни, краткорочни) за
работа со учениците со ПОП

Примена на диференциран
пристап во работата

Стручни
соработници

Наставници

Родители

Октомври

Успешна реализација на
наставната програма со
сите ученици

Повисоки постигања на
учениците

Непосредна работа на
дефектологот со учениците со
ПОП

Вежби за поттикнување на
психомоторниот развој

Помош при  совладување на
одредени наставни содржини
преку диференцирен пристап

Дефектолог Континуира
но

Реализација на
поставените цели во
индивидуалниот образовен
план
Подобрено
функционирање на
учениците и успешно
извршување на
активностите од
секојдневниот живот
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Поттикнување  на социјалниот и
емоционалниот развој на
учениците со посебни
образовни потреби, како и
мотивација на ученикот за
понатамошна работа и
напредок.

Разговори со учениците на
одд.часови

Разговори со родителите на
индивидуални средби

Стручни
соработници

Родители

Наставници

Континуира
но

Стабилни социјални
компетенции, усвоени
социјални знаења и
развиени социјални
вештини

Развиено чувство на
самодоверба и
самопочитување кај
учениците со ПОП

Активно и успешно учество
на учениците со ПОП во
социјалниот живот

Развивени  позитивни
ставови кај учениците кон
учениците со посебни
образовни потреби

Изготвување на индивидуални
инструменти за утврдување на
постигањата на учениците со
посебни образовни потреби

Утврдување на критериуми за
вреднување на постигањата на
учениците со посебни
образовни потреби согласно
прилагодените индивидуални
планови

Стручни
соработници

Наставници

Континуира
но

Развиени  стратегии за
користење на
индивидуални инструменти
и критериуми при
вреднување на
постигањата на овие
ученици
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Следење на индивидуалните
постигања на учениците со
ПОП после секој
квалификационен период

Ревизија и дополнување на
среднорочните/тематски
индивидуални образовни
планови

Користење на инструменти за
следење и вреднување

Наставници

Стручни
соработници

Ноември

Извршена проценка на
ефектите од примена на
принципот на
индивидуализација  и
постигнатоста  на
планираните цели во
воспитно образовниот
процес со учениците со
ПОП

Професионална ориентација на
учениците со ПОП од деветто
одделение

Советување и разговор со
родители

Разговор и советување на
ученикот со ПОП

Стручни
соработници Мај

Информирани ученици и
родители за видот на
професии/занимања

Правилен избор на
занимање (запишување во
средно училиште)

Јакнење на капацитетите на
наставниците за препознавање
на интересите и  способностите
на учениците со пречки во
развојот Помош на
наставниците при избор и
употреба на адаптирани
специфични методи, форми и
техники на работа

Спроведување на интерни
обуки за наставниците за
работа со ученици со ПОП

Дефектолог Во тек на
годината

Зајакнати компетенции на
наставниците за работа со
ученици со ПОП
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Унапредување на инклузивната
култура и пракса во училиштето

Следење на степенот на
инклузираноста на учениците
со ПОП во наставно-
образовниот процес
Посета на часови во паралелки
каде има вклучено ученици со
ПОП

Анализа на вклученоста на
учениците со ПОП во
воннаставните активности
Примена на
парапрофесионални методи-
врсничка асистенција

Опсервација и разговор со
наставници, родители и
ученици

Стручни
соработници

Наставници

Развиена свест за
потребите на учениците со
ПОП, позитивна
атмосфера и толеранција

Подобрување на
социјализацијата на
учениците со ПОП

Поголема вклученост во
воннаставни активности

Ученичка/врсничка
поддршка за учениците со
ПОП

Поттикнување на родителите на
учениците со ПОП за активно
учество во воспитно-
образовниот процес  преку
вклучување во планирањето и
поддршката на развојот на
учениците

Учество на родителите при
изготвување на индивидуални
образовни планови

Наставници

Родители

Членови на УИТ

Вклученост на родителите
во воспитно-образовниот
процес
Успешна инклузија на
учениците со ПОП во
редовниот воспитно-
образовниот процес

Соработка со надлежни
институции ( Завод за ментално
здравје, Клиника за детски
болести, Завод за слух, говор и

Испраќање службени барања
за наод и мислење за ученици
со ПОП

Консултации за ученици со

Стручни
соработници

Во тек на
годината

Помош и поддршка на
наставниците, родителите
и учениците во процесот
на инклузивната работа
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глас, Клиника за психијатрија
итн.)

ПОП Стручни лица од
институциите

Евалуација на активностите
предвидени со програмата за
работа со децата со посебни
образовни потреби

Сумирање на активностите на
УИТ
Самоевалвација на
инклузивноста на училиштето и
работењто на УИТ

Утврдување на јаки/слаби
страни од реализацијата на
индивидуалните образовни
планови

Изготвување на развоен план
за работа со овие ученици во
идната учебна година

-Анализа на инклузивната
култура и пракса во
училиштето
-Креирање стратегии за
унапредување на инклузивното
образование во училиштето
-Изготвување на извештај за
работата на Инклузивниот тим
за учебната 2016/17год.
.

Членови на УИК

Стручни
соработници

Наставници
Јуни

Изготвен извештај за
работата на УИТ за
учебната 2018/19 год.
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ПРИЛОГ 27: ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ

Реализирана програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор Целна група Исходи и ефекти

Известување за опфат и
упис на учениците во
средните училишта

Септември МОН, ДПИ Ученици  од IX
одделение  од
предходната учебна
година

Информација за запишани
ученици во средни училишта

Испитување на способности
на учениците во IX
одделение

Јануари Психолог Учениците од IX
одделение

Помош и насочување на
учениците кон идно
занимање

Мерење на интелигенција Февруари Психолог Учениците од IX
одделение

Поттикнување на
потенцијалите на учениците

Испитување на интересите
на учениците во IX
одделение

Февруари Психолог Учениците од IX
одделение

Помош и насочување на
учениците кон идно
занимање

Спроведени индивидуални
разговори со ученици и
родители

Од Март до Јуни Психолог Учениците од IX
одделение

Професионално советување
и информирање за мрежа на
средни училишта, услови и
критериуми

Презентирање, пропаганден
материјал, организирање
средби со преставници од
приватни и државни средни
училишта

Во текот на
второто
полугодие

Приватни и државни
средни училишта

Учениците од IX
одделение

Информирање за мрежа на
средни училишта, услови и
критериуми

Организирање на посети на
средни училишта

Во текот на
второто
полугодие

Приватни и државни
средни училишта

Учениците од IX
одделение

Информирање за мрежа на
средни училишта, услови и
критериуми

Водење евиденција и
документација со анализа за
избор на средни училишта

Во текот на
второто
полугодие

Психолог Учениците од IX
одделение

Евиденција за избор на
средни училишта
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ПРИЛОГ  28: ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

За да обезбеди квалитетна образовна настава, училиштето планира професионален развој на воспитно-образовниот кадар
кое подразбира стекнување на нови и усовршување на постојните компетенции. Согласно приоритетите на училиштето планирани
се посети на семинари, следење на вебинари, хоризонталното учење кое ќе се остварува преку изведување, присуствување,
анализирање на нагледни часови, известување и дисеминација од стручни средби и семинари, запознавање со иновативни методи
и пристапи со цел унапредување на воспитно-образовната дејност.

Вид на активност Цел Време на реализација Носители
Изработка на план за професионален
развој

Следење на професионалниот развој на
наставниците, стручната служба и
директорот

Јули Тим за професионален
развој

Евидентирање на реализираниот вид
на професионалниот развој во
Училишната база на податоци
Педагошкиот картон на наставникот;
Професионалното досие

Утврдување и дополнување на базата со
податоци

Август Тим за професионален
развој

Самостојно следење на стручна и
прирачна литература

Унапредување на стручното знаење Континуирано Наставници Стручна
служба Директор

Вклучување на училиштето во проекти
и семинари кои промовираат
индивидуален пристап кон ученикот

Едукација на наставниците, стручната
служба, директор за усовршување на
стручното знаење

Во текот на учебната
година

Наставници Стручна
служба Директор

Опсервирање на јавни часови кај свои
колеги од училиштето

Подобрување на квалитетот на
наставата

Континуирано Наставници

Едукација на наставниците за работа
со ученици со посебни потреби

Унапредување на стручното знаење Ноември-декември Дефектолог
Психолог

Партнерство со други училишта од
општината и пошироко

Размена на идеи и искуства Континуирано Наставници Стручна
служба Директор
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Посетување на on-line курсеви од
областа на интерес

Унапредување на стручното знаење Континуирано Наставници Стручна
служба Директор

Планирање на дополнителната,
додатна настава и воннаставни
активности

Подобрување на квалитетот на
наставата

Во текот на учебната
година

Наставници Стручна
служба Директор

Изработка на квалитетни годишни и
тематско-процесни планирања

Подобрување на квалитетот на
годишните, тематско процесните и
дневните планирања на наставниците

Август Наставници Стручна
служба Директор

Планирање на оценувањето Подобрување на етичноста во
оценувањето

Август Наставници Стручна
служба Директор

Изработка на професионално
портфолио

Унапредување на наставата Континуирано Наставници Стручна
служба Директор

Оценување на наставниците и
стручните соработници

Како до повисока оценка на
наставниците и стручните соработници

Јануари Наставници Стручна
служба Директор

УЧИЛИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИ

Компетенци
и

Тема/насло
в/ носител

Активност
и и форми

на
професио-

нален
развој

Очекувани
исходи

Вид на
професио-

нален
развој

Потребни
ресурси

Учесници Време на
реализациј

а

Подготовка
на
материјали и
користење
разновидни

III.1.1
СОЗДАВАЊ
Е
СТИМУЛАТИ
ВНА

Обука

Соработка
на ниво на
актив

Унапредувањ
е на
вештините на
наставниците
за изработка

Индивидуа
лен,
внатрешен-
во
училиштето

Упатства,
прирачниц
и, хартија,
печатење

Наставници од
одделенска и
предметна настава

Реализатор:

Септември

Континуира
но во текот
на учебната
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извори за
учење кои ги
стимулираат
учениците
да
истражуваат
и учат

СРЕДИНА
ЗА УЧЕЊЕ Отворени

часови

на дидактички
наставни
материјали и
стимулирање
за
истражување
и учење

Виолета Поповска и
Даниела Наумовска

година

Примена на
современи и
различни
приоди,
форми и
методи

II.
ПОУЧУВАЊ
Е И УЧЕЊЕ

Мултисензор
но учење

Обука Проширени
знаења на
наставниците
и мотивирани
ученици

Индивидуа
лен,
внатрешен-
во
училиштето

Истражув
ање,
прирачниц
и,
интернет,
хартија

Наставници од
одделенска и
предметна настава

Реализатор:
Марина Јаковиќ и
Лина Милошовска

Септември

Применувањ
е инклузивни
стратегии за
учење и
поучување

IV.1.3
СОЦИЈАЛНА
И
ОБРАЗОВН
А
ИНКЛУЗИЈА

Обука

Консултаци
и со
стручна
служба

Обучени
наставници
Зајакната
соработка

Индивидуа
лен,
внатрешен-
во
училиштето

Прирачни
ци ,
Стручна
литератур
а

Наставници од
одделенска и
предметна настава,
стручни
соработници

Второ
полугодие

Развивање
ефективна
соработка со
семејствата,
членовите
на
заедницата
и
училиштето

V. 1.
СОРАБОТКА
СО
СЕМЕЈСТВА
ТА И
ЛОКАЛНАТА
ЗАЕДНИЦА

Работилни
ца

Зајакната
соработка
меѓу
родителите и
училиштето

Интерна, во
училиште

Литератур
а,
компјутер,
проектор

Реализатор:
Марина Јаковиќ
Вера Стојановска
Учесници:
Родители и
наставници

Април - мај
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Програма за водење на Наставничко Портфолио

Цели Активности Реализатор Време на
реализација

Ресурси Очекувани исходи и
ефекти

План за работа со наставничкото
портфолио

Организирање на
колекција податоци за
наставничко портфолио

педагог,
наставници

континуирано Дипломи,Сертификати,
Признанија,
Пофалници.....

Понатамошно
организирање на
водење на
наставничкото
портфолио

Постојан увид во реализирањето
на планираното

Евалуација на
податоците во
наставничкото
портфолио

педагог,
наставници

во текот на
учебната
година

Дипломи,Сертификати,
Признанија,
Пофалници.....

Воспоставување на
однос помеѓу
поставените цели и
задачи со наставата и
учењето

Обострана информираност на
наставниците и стручните сор.

Презентација на
извештајот од
спроведената
евалуација

педагог, на крајот од
првото и
второт

полугодие

Извештај,
презентација,

Успешно водење на
наставничкото
портфолио

Програма за Педагошка евиденција и документација

Цели Активности Реализатор Време на
реализација

Ресурси Очекувани исходи и ефекти

Континуирано следење и
проверка на педагошката

документација (дневници и
матични книги)

Проверка на училишните
дневници и матичните

книги

Одговорни
наставници континуирано

Училишни
дневници и

матични книги

Точно, навремено и прецизно
внесување на податоци на

училишниот дневник
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Правилно водење на
педагошка евиденција и

документација

Извештај за извршена
проверка

на училишните дневници
и матичните книги

Одговорни
наставници континуирано

Училишни
дневници и

матични книги

Известување за постоечките
неправилности. Укажување на

правилно понатамошно водење
на

педагошката документација

Навремено и правилно
внесување на податоци во

електронскиот дневник

Следење на водењето
на

електронскиот дневник

Одговорни
наставници

Континуирано
вотекот на
годината

Електронски
дневник

Известување за постоечките
неправилности. Укажување на

правилно понатамошно водење
на електронскиот дневник

ПРИЛОГ 29: Програма за работа со надарени, креативни и талентирани ученици за учебната
2018 /2019 година

Реден
број

Активност Време за реализација Ресурси Реализатор

1

Запознавање и информирање на
наставниците со симптомите и знаците за
следење и откривање на надареното,
талентираното и креативното дете во самата
паралелла

Септември

Стручна
литература и
презентација на
активи за рано
препознавање на
овие ученици

Психолог,
наставници

2
Изработка на скала на надареност,
талентираност и креативност и доставување
до наставниците

Октомври
Скала за
надареност
талентираност и
креативност

Наставници

3
Примена на психолошки мерни инструменти
кај ученици за кои наставниците детектирале
надаренор, талент или креативност

Октомври
Примена на
психолошки мерни
инструменти

Психолог,
наставници

4
По сумираните резултати повратна
информација до наставниците за Октомври

Психолошки мерни
инструменти

Психолог,
наставници
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согледувањата на психологот добиени од
средбите со оваа група на ученици

5
Пополнување на скала за надареност од
страна на родителите, чии деца се
идентификувани за надарени, талентирани
или креативни

Ноември
Скла за
надареност
талентираност и
креативност

Родители

6
Пополнување на скала за надареност од
страна на соучениците во одделенијата во кои
идентификувани се ученици со надареност,
талент и кретивност

Ноември
Скла за
надареност
талентираност и
креативност

Соученици

7 Препораки до наставниците и родителите за
работаа со оваа група на ученици

Ноември Брошура,
разговоти

Психолог

8
Работа со оваа група на ученици, советодавни
разговори за правилно насочување на
енергијата и слично

Континуирано
Евидентни листови
за разговор со
ученици

Психолог

9 Истакнување на постигнатите резултати на
оваа група на ученици

Континуирано Евидентни листови
за разговор со
ученици

Психолог

10 Континуирано вклучување на оваа група на
ученици во организирање на култирни
манифестации, натпревари и слично

Континуирано
Евидентни листови
за разговор со
ученици

Психолог

11

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 училиштето и вон него

Континуирано во текот
на учебната година, и
на крајот на учебната
година на денот на
доделување на
сведителствата

Награди од типот
на (училишен
прибор, книги,
енциклопедии, и
слично)

Наставници,
стручни органи и

тела во
училиштето и

надвор од него
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ПРИЛОГ  30: ПЛАН ЗА ГЛОБАЛНО (ГОДИШНО ) ПЛАНИРАЊЕ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО
ОБРАЗОВАНИЕТО
Активности Цели Очекуван

резултат/про
дукт

(пред)услов
и

Вид на самостојни
активностии на
училиштето/заеднички
активности со партнер
училиштето)

Учесници
Термин

Нашиот дневник
од Стара
чаршија-проект
поддржан од
МОН-фаза -3
Изработка на
брошури-флаери
и презента-ција

Да се финализи-
раат и синтетизи-
раат искуствата
стекнати при
посетите на
значајни објекти во
Стара чаршија-

Брошури и
флаери/пре-
зентација

Изготвен
план за
реализаци-
ја на
зеаеднич-
ките
активности-
апликација

Заеднички активности
со партнер
училиштето

Ученици,наст
авници,стручн
а служба

Септември –
октомври
2018

Денови на
Меѓуетнич-ка
интеграци-ја-
Градиме
заедничка
интеграци-ја
Активност 1-
Истражување и
препораки за
загаденоста во
општината

Да се истражува за
да се дојде до
релевантни
резултати кои ќе
послужат за
подготовка на
брошури и флаери
за подигање на
свеста за борба
против
загадувањето

Брошури и
флаери/пре-
зентација

Изготвен
план за
реализаци-
ја на
зеаеднич-
ките
активности

-заеднички активности
со партнер
училиштата од
општина Гази Баба

Ученици,нас-
тавници,
екологисти,
здравствени
работници,
владини
институции

Септември –
ноември
2018

Денови на
Меѓуетнич-ка
интеграци-ја-
Градиме
заедничка

-зголемување на

соработка-та и

комуникаци-јата

Целиот
настап  да го
одразува
мултикултур-
ниот

Изготвен
план за
реализаци-
ја на
заеднички-

-заеднички активности
со партнер
училиштата во
општината

Наставници
,ученици,роди
-тели

Септември-
ноември
2018
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интеграци-ја
Активност -2
Подготовка на
заедничка
приредба за
Денот на
општината/Хорск
а изведба и
ритмичка точка

меѓу учениците и

наставниците

карактер на
општината и
да биде
изведен за
Денот на
Општината

те
активности

Денови на
Меѓуетнич-ка
интеграци-ја-
Градиме
заедничка
интеграци-ја
Активност 3
Изработка и
печатење на
двојазичен водич
низ Гази
Баба(македонски/
ал-бански)

-заедничко

обликува-ње на

содржината на

водичот

-
Презентациј
а на водичот
и пано со
фотографии
од
изработката
за Денот на
општината

Изготвен
план за
реализаци-
ја на
заеднички-
те
активности

-заеднички активности
со партнер
училиштата во
општината

Наставници
,ученици,роди
-тели

Септември –
ноември
2018

Денови на
Меѓуетнич-ка
интеграци-ја-
Градиме
заедничка
интеграци-ја
Активност 4
Еко модна ревија

-Изработка на пано

и изложба со избор

од креации за модна

ревија/про-би за

настап на модна

ревија

Одржување
на модна
ревија за
Денот на
Општината

Изготвен
план за
реализаци-
ја на
заеднички-
те
активности

-заеднички активности
со партнер
училиштата во
општината

Наставници
,ученици,роди
-тели

Септември –
ноември
2018
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Денови на
Меѓуетнич-ка
интеграци-ја-
Градиме
заедничка
интеграци-ја
Активност 5
Спортски
активности и игри

Позитивно  да  ја

насочуваат  нивната

енергија  кон

ентузијазам,сè со

цел  нивно  подобро

дружење и

интегрира-ње

Настап на
Денот на
Општината

Изготвен
план за
реализаци-
ја на
заеднички-
те
активности

-заеднички активности
со партнер
училиштата во
општината

Наставници
,ученици,роди
-тели

Септември –
ноември
2018

Заедничка
прослава за
Василица

Зголемува-ње на
соработка-та и
комуника-цијата
меѓу наставниците
-запознавање со
национал-ната
култура на Христија-
ните

Прослава на
празникот
Василица

Состанок
на
наставнич-
ки совет и
договор

-заеднички активности
со партнер
училиштето

Наставници,У
чилишен
одбор

Јануари
2019

Одбележу-вање
на Ден на
мајчиниот јазик

-да се одбележи
овој датум со
пригодни активности

Заеднички
активности,
изработка на
паноа или др
заеднички
продукти

Изготвен
план за
реализа-
ција на
заедничкит
е
активности

-заеднички активности
со партнер
училиштето

Ученици,наст
авници,стручн
а  служба

Феврури
2019

Одбележување
на Недела на
солидарност
помеѓу народите
и борба против
расизмот

-зголемување на
соработка и
интеракци-ја со
другите ученици и
родители

Подигање на
свеста за
искоренува-
ње на
расната
дискримина-

Изготвен
план за
реализациј
а на
заедничкит
е

-заеднички активности
со партнер
училиштето

Ученици,наст
авници,стручн
а служба

мар 2019
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ција преку
различни
пораки и
работилници

активности

Меморијални
спортски
игри„Иван Илиев“

-промовирање на
спортскиот дух и
поттик за заедничко
ангажира-ње на
учениците во разни
спортски активноти
училипштето

-Спортски
турнири со
различни
спортски
категории и
дицсиплини

Изготвен
план за
реализациј
а на
заедничкит
е
активности

-заеднички активности
со партнер
училиштето

Ученици,
наставници,р
одители,струч
на служба

Мај 2019

ПРИЛОГ 31 :ПЛАН ЗА ПРОЕКТОТ „Mеѓуетничка интеграција во образованието “ за учебната 2018/2019 год.
(самостојни активности)

ООУ” Кирил и Методиј –Стајковци”

I-1-2,3oдделение

АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА : МИО- Мултиетничко интегрирано
образование- 2018-2019- Работилници од Вештини за живеење

Предмет и
содржина

Цели Активнос
т

Временс
ка рамка
(месец)

Носител Начин на
спроведув
ање
(ресурси)

Очекувани
резултати

Одговорно
лице
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Македонски јазик
Што ти се допаѓа

кај твоето
другарче

Учениците да се
оспособуваат да
поставуваат
прашања,да
развиваатдругарс
тво .

Демонс-
тративен
метод,
дебата,
игровна

активност

се
пт

ем
вр

и

Одд.настав
ници за I

одд.:
Весна

Величковск
а-

Ангелковск
а

Габриела
Андовска

Музафера
Шабани

Учебник
по
македонск
и
јазик,наст
ав-ни
листови

Учениците:

Учениците знаат
кои се особините

на добрите
другари и

согледуваат дека
разликите (по

било која основа)
меѓу

другарчињата не
се пречка за

успешно
другарување

Одд.настав
ници на I

oдд.
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Општество

Дома
празнуваме-

честитки

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

-
демонстр

ативен
метод

-
дискусија
-дебата
-игровна

активност

Д
ек

ем
вр

и

О
кт

ом
вр

и

Одд.настав
ници за I

одд.: Весна
Величковск

а-
Ангелковск

а

Габриела
Андовска

Музафера
Шабани

Учебник
по
општество
;
презентац
ија- Power
Point (икт),
молив,
дрвени
боички,

Учениците
дискутираат
околу  начинот на
прославувањето
на празниците,
се запознаваат со

семејните
празници на

децата од други
вери и

националности од
своето

опкружување;
претставуваат

прославување на
празници преку

цртежи
вклучувајќи ги
сите етнички
заедници во

Македонија со
порака за љубов

и меѓусебна
толеранција

Одд.настав
ници на I

oдд.
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Oбразование за
животни вештини

Општество
Културни разлики

во моето место

Учениците да
знаат дека
постојат
одредени разлики
меѓу луѓето; да
умеат да покажат
почит кон
разликите меѓу
луѓето; да ги
знаат и
почитуваат
симболите на
својата земја

-игровна
активност
-
дискусија
-дебата

м
ар

т

Одд.настав
ници за I

одд.:
Весна

Величковск
а-

Ангелковск
а

Габриела
Андовска

Музафера
Шабани

-
Прирачни
к-ОЖВ,
презентац
ија- Power
Point (икт),
слики од
Интернет,
ножички,
лепак,
хамер

Учениците
покажуваат почит

кон разликите
меѓу луѓето, се
запознаваат со
убавините на

нашата 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.

Одд.настав
ници на I

oдд.

ООУ” Кирил и Методиј –Стајковци”       II-1-
2,3oдделение

АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА : МИО- Мултиетничко интегрирано
образование- 2018-2019- Работилници од Вештини за живеење

Предмет и
содржина

Цели Активнос
т

Временс
ка рамка
(месец)

Носител Начин на
спроведув
ање
(ресурси)

Очекувани
резултати

Одговорно
лице
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Oбразование за
животни
вештини

Работилница:
Јас и ти –

Општествени
односи

Работилница III-
3.1

“Цртаме заедно”

Учениците да
знаат кои се
особините на
добрите другари,
со цел
надминување на
етничките
разлики меѓу
децата,
почитување на
разликите во
културата,
религијата и сл.

Демонстр
ативен
метод,
дебата,
игровна

активност

ок
то

м
вр

и

Одд.настав
ници за II

одд.:

Елена
Антонова

Лидија
Јованчевск

а

Северџан
Касами

Прирачни
к –ОЖВ,
картончињ
а во боја,
игровна
активност

Учениците:

Учениците знаат
кои се особините

на добрите
другари и

согледуваат дека
разликите (по

било која основа)
меѓу

другарчињата не
се пречка за

успешно
другарување

Одд.настав
ници на II

oдд.
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Општество

Празници и
прослави во
семејството

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

-
демонстр

ативен
метод

-
дискусија
-дебата
-игровна

активност

Д
ек

ем
вр

и

О
кт

ом
вр

и

Одд.настав
ници за II

Елена
Антонова

Лидија
Јованчевск

а

Северџан
Касами

Учебник
по
општество
;
презентац
ија- Power
Point (икт),
молив,
дрвени
боички,

Учениците
дискутираат
околу  начинот на
прославувањето
на празниците,
се запознаваат со

семејните
празници на

децата од други
вери и

националности од
своето

опкружување;
претставуваат

прославување на
празници преку

цртежи
вклучувајќи ги
сите етнички
заедници во

Македонија со
порака за љубов

и меѓусебна
толеранција

Одд.настав
ници на II

oдд.
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Oбразование за
животни
вештини

Работилница:
Јас и ти –

Општествени
односи

Работилница III-
7.1

“Деца со
најубави имиња”

Учениците да
знаат дека
постојат
одредени разлики
меѓу луѓето; да
умеат да покажат
почит кон
разликите меѓу
луѓето; да ги
знаат и
почитуваат
симболите на
својата земја

-игровна
активност
-
дискусија
-дебата

Ф
ев

ру
ар

и

Одд.настав
ници за II

одд.:

Елена
Антонова

Лидија
Јованчевск

а

Северџан
Касами

-
Прирачни
к-ОЖВ,
презентац
ија- Power
Point (икт),
слики од
Интернет,
ножички,
лепак,
хамер

Учениците
покажуваат почит

кон разликите
меѓу луѓето, се
запознаваат со
убавините на

нашата 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.

Одд.настав
ници на II

oдд.
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III 1, 2,3 одделение
АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА: 2018-2019

Содржина Цели Активност Врем
енска
рамка
(месе

ц)

Носител Начин на
спроведување
(ресурси)

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Македон-
ски јазик и
ликовно

образова-
ние

Убава е
мојата
татковина

-
-Да ја запознае

татковината како
мултиетничка

зедница
-да ги почитува
правилата на

соживот

дискусија,
презентација,
цртање верски

објекти

де
ке

м
вр

и

Одд.наставници
за III 1 2 3 одд.
Одд.наставници

за IIIодд.:

Виолета
Поповска III-1;

Даниела
Наумовска

III-2;
Тасим Фазлиу

III-3

Интернет
Слики, блок,

бои за сликање
-

Запознавање со
својата

татковина

Одд.нас-
тавници
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Ликовно
образова-

ние

Сликање со
основни и

секундарни
бои

„Шарање
велигденск
и јајца“со

припадници
те на

другите
заедници

Меѓусебна
соработка
наставник-ученик-
родител;
Запознавање со
значењето на
семејството како
институција

-дискусија
-разговор
-прашања и
одговори
-работилница

ап
ри

л-
м

ај

Одд.наставници
за  III  1 2 3 одд.
Одд.наставници

за IIIодд.:

Виолета
Поповска III-1;

Даниела
Наумовска

III-2;
Тасим Фазлиу

III-3

бои за
сликање,
декоративни
материјали

Ги знае
обичаите и

традицијата на
христијанската

зедница
Одд.нас-
тавници

Музичко
образован

ие

Слушање
музика од
етнички
народи и
народности
во РМ –
примена на
ИКТ

Да развива
интерес и љубов
кон музиката,
визуелно да ги
препознава
инструментите

Слушање
музика

ап
ри

л
Одд.наставници
за  III  1 2 3 одд.
Одд.наставници

за
Л.

Виолета
Поповска III-1;

Даниела
Наумовска

III-2;
Тасим Фазлиу

III-3

Јајца, блок бои,
декорации,
интернет
компјутер,
дискусија,

слики

Ги препознава и
именува

инструментите и
гоопределува
карактерот на

музиката

Одд.нас-
тавници
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V oдделение АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА : 2018-2019
Содржина Цели Активнос

т
Време
нска

рамка
(месец

)

Носител Начин на
спроведување
(ресурси)

Очекувани
резултати

Одговорно лице

Општество,
Ликовно

образовани
е и

Англиски
јазик

Носии од
различни
етнички
заедници

- Да ги
запознава
верските

различности
на етничките

заедници
- Да се

запознае, да ги
разликува и

слика
народните

носии

Дискусија
,

презента-
ција,

сликање

Н
ое

м
вр

и-
де

ке
м

вр
и

Одд.настав
ници  на IV

-1/2,3
и

наставник
по англиски

јазик

Учебник,
Интернет,

лаптоп,
проектор,

слики, носии,
блок, темпера

Учениците
ги знаат верските

различности,
ги знаат,

разликуваат и
сликаат  народните

носии

Одд.наставници

Габриела Постоловска

Дијана Илиевска

Имране Кривца
Емилија Наумовска

Општество

Религии и
верски

заедници
во РМ

Да стекне
знаења за

религиите  и
верските

заедници во
РМ

Дискусија
,

истражув
ање

Ф
ев

ру
ар

и

Одд.настав
ник  на IV -

1/2,3
:

Компјутер,
дискусија

Ги знае религиите
и верските

заедници во РМ

Одд.наставници Габриела
Постоловска

Дијана Илиевска

Имране Кривца
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Музичко
образовани

е

Народно
музичко

творештво
Народни

песни

Да ги
препознава и
именува
народните
песни според
содржината;
Да стекнува

позитивен став
кон народното
музичко
творештво

слушање
и пеење,
илустрир

а-ње

М
ар

т

Одд.настав
ник  на IV -

1/2

ЦД, учебник,
наставен лист ги препознава и

именува
народните песни
според
содржината;
стекнува позитивен
став кон народното
музичко творештво

Одд.наставници
Габриела Постоловска
Дијана Илиевска
Имране Кривца

ООУ” Кирил и Методиј –Стајковци”       VI-1,2,3
oдделение

АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА : МИО- Мултиетничко интегрирано
образование- 2018-2019 год.- Работилници од Вештини за
живеење

Следење
Предмет и содржина Цели Активно-

ст
Врем
енска
рамка
(ме-
сец)

Носител Начин на
спроведувањ
е (ресурси)

Очекувани
резултати

Одговорно
лице
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Oбразование за
животни вештини

Јас и другите
општествени односи
Градење позитивен

однос кон својата земја

„ Претстави ја
Македонија“ стр. 190

-Да се гордее
што е државјанин
на таа земја
-Да се оспособи
позитивно да ја
претстави својата
земја во рамките
на своите знаења

дискусија
со цела
група;
работа во
групи;
игриви

активност
и; но

ем
вр

и

Одд.настав-
ници за VI

одд.:
Марина
Димоска

Габриела
Јорданов

Сание Ганиу
и

учениците

Прирачник,
работни
листови за
учениците
-хамер,лепи-
ло,ножици,
фотографии

-Знае за начинот
на живот кај
различните
етникуми во
својата земја
-умее да
претстави
различни
знаменитости,
традиционални
вредности-
фолклор, обичаи
и сл.

Одд.настав
ници на  VI

oдд.

Oбразование за
животни вештини

Јас и ти
Интерперсонални
односи„ Цвеќе, не
пријателство “

стр.7

-Да знае дека за
заеднички
постигнувања на
луѓето  потребна
е тимска работа;
-Да умее да ги
споделува
информациите и
искуствата со кои
располага;
-Да умее
позитивно да ги
афирмира
другите

дискусија
со цела
група;
работа во
групи;
игриви

активно-
сти;

ф
ев

ру
ар

и

Одд.настав-
ници за VI

одд.:
Марина
Димоска

Габриела
Јорданов

Сание Ганиу
и

учениците

- Прирачник,
прибор за
пишување,
листови за
пишување

- Умее да
соработува во
тим,споделува
информации и
искуства.
-Знае да ги
афирмира
другите

Одд.настав
ници на  VI

oдд.
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МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО-2018-2019
Предмет Содржина Цели Реализатор Одделение време

на
реализа

ција
Животни вештини Градење чувство за

општоцивилизациска
припадност

Работилница III-
9.2”Милениумски цели-

2”

Да ја прифати припадноста кон
светската заедница

Маја Медарска
Eлена Блажевска

VII-1,2 декемвр
и

Животни вештини Користење на
институциите за заштита
и безбедност

Работилница III-
12.1Писмо до

градоначалникот

Да ги знае процдурите за
постапување пред одредени

институции

Маја Медарска
Eлена Блажевска

VII-1,2 јануари

Јас и Ти
Интерперсонални
односи

„ Напаѓачко
однесување “

стр. 91

-Да може да ја
контролира
сопствената
лутина
-Да знае кога
лутината
предизвикува
агресивно
однесување

дискусија
со цела
група;
работа во
групи;
игриви

активно-
сти;

м
ај

Одд.настав-
ници за VI

одд.:
Марина
Димоска

Габриела
Јорданов

Сание Ганиу
и

учениците

- Прирачник,
прибор за
пишување,
листови за
пишување,ин
-тернет
содржини,до-
кументарни
филмови

-Ја контролира
сопствената
лутина.
-Превенира

агресивно
однесување

Одд.настав
ници на  VI

oдд.
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Животни вештини Јас и околината-Однос
со надворешната

средина
Работилница V-1.1 Да го

дефинираме оружјето

Да знае за опасноста од
оружјето по себе и околината

Маја Медарска
Eлена Блажевска

VII-1,2 април

ООУ” Кирил и Методиј –Стајковци”       VIII-2
oдделение

АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА : МИО- Мултиетничко интегрирано образование-
2018-2019 Работилници од Животни вештини

Следење
Предмет и
содржина

Цели Активнос
т

Врем
енска
рамка
(месе

ц)

Носител Начин на
спроведувањ
е (ресурси)

Очекувани резултати Одговорно
лице
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Oбразование
за животни

вештини

Работилница:
Јас - личен

развој
Справување со
успех/неуспех
Работилница II-

2.1
“Целта на

Азра”

-Да ги запознае
концептите за
надминување на
неуспехот во
учењето
-Да се оспособи да
направи план за
надминување на
неуспехот во
учењето, да се
ангажира и
навремено да
побара соодветна
помош при неуспех
или работата
-Да го прифати
неуспехот како
дел/фаза од
секојдневната
работа и живот

Демонстр
ативен
метод,
дебата,
игровна

активност

ок
то

м
вр

и

Одд.наставн
ици за VIII

одд.:
Јасмина
Јездиќ и

учениците

работни
листови
-превез за

очи

Учениците:

-знае за концептите за
надминување на

неуспехот во учењето
-умее да да направи
план за надминување
на неуспехот во
учењето, да се
ангажира и навремено
да побара соодветна
помош при неуспех
или работата
-знае да го прифати
неуспехот како
дел/фаза од
секојдневната работа
и живот.

Одд.наставн
ици на VIII

oдд.
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Oбразование
за животни

вештини

Јас и другите
Општествени

односи
Меѓусебно

поврзување и
соработка

Работилница:
II-6.2

“Ранливи
групи”

-да знае дека
релациите се
менуваат
-да умее да ги
споделува
информациите и
искуствата со кои
располага
-да прифати
соработка и
поддршка како дел
како дел од
релациите меѓу
луѓето

-
демонстр

ативен
метод

-
дискусија
-дебата
-игровна

активност Н
ое

м
вр

и

Одд.наставн
ици за VIII

одд.:
Јасмина
Јездиќ и

учениците

-мали
ливчиња
-работен
лист
-топче

-знае  дека релациите
се менуваат
-умее да ги споделува
информациите и
искуствата со кои
располага
- умее да прифати
соработка и поддршка
како дел како дел од
релациите меѓу луѓето

Одд.наставн
ици на VIII

oдд.

Oбразование
за животни

вештини

Јас и здравјето
Здраво

живеење
Превенција од

болести и
заболување

Работилница III-
9.2

“Нашите тела
уметнички

дела”

--да ги знае
ризиците од трајно
тетовирање и
пирсинг
-да прифати лична
одговорност за
сопствена заштита
од заболување

Работа
во групи

-
дискусија

-
презента

ција

Д
ек

ем
вр

и

Одд.наставн
ици за VIII

одд.:
Јасмина
Јездиќ

и
учениците

-работен
лист
-хартија за
пишување
-голем лист
хартија
-прибор за
пишување
-прибор за
цртање,
селотејп

- ги знае ризиците од
трајно тетовирање и
пирсинг
-ја прифаќа личната
одговорност за
сопствена заштита од
заболување

Одд.наставн
ици на VIII

oдд.

ООУ” Кирил и Методиј –Стајковци”       IX -1,2,3 АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА : МИО- Мултиетничко интегрирано
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oдделение образование-
2018-2019- Работилници од Животни вештини

Следење
Предмет и
содржина

Цели Активнос
т

Врем
енска
рамка
(месе

ц)

Носител Начин на
спроведува
ње (ресурси)

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Oбразование за
животни вештини

Работилница:
Јас и другите -

Општествени односи
Почитување на

другите
(недискриминација)

Работилница:
III-2.2

„Не ни требаат
баби!“

Да знае што се
стеротипи;
Да умее активно да
се спротивстави на
стереотипите и
предрасудите во
секојдневниот живот;
Да ја сфати
негативноста на
стереотипите и
предрасудите.

Демонст
ративен
метод,

-дебата,
-игровна
активнос

т де
ке

м
вр

и

Одд.наставн
ици за IX

одд.:
Маја Цекова

Благица
Србиновска

Вјоса Елези
и

учениците

-работни
листови

Учениците:

-знае што се
стеротипи
-умее активно да се
спротивстави на
стереотипите и
предрасудите во
секојдневниот живот;
- ја сфати
негативноста на
стереотипите и
предрасудите

Одд.наставни
ци на IX oдд.
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Oбразование за
животни вештини

Јас и другите
Општествени

односи
Познавање на
структурата на

групата
Работилница:

III-7.2
„Заедно до
решение“

-да ги знае целите и
активностите на
групата,
-да може да користи
повеќе извори на
информации,
-да прифати дека
другите може да
имаат поинакви
мислења,
-да го знае своето
место во групата и
умее да креира група

-
Демонст
ративен
метод

-
дискусија
-дебата
-игровна
активнос

т

М
ар

т

Одд.наставн
ици за IX

одд.:
Маја Цекова

Благица
Србиновска

Вјоса Елези
и

учениците

-мали
ливчиња
-работен
лист

-ги знае целите и
активностите на
групата,
- може да користи
повеќе извори на
информации,
-прифати дека
другите може да
имаат поинакви
мислења,
- го знае своето
место во групата и
умее да креира група

Одд.наставни
ци на IX oдд.

Oбразование за
животни вештини

Јас и ти -
интерперсонални

односи
Разрешување

конфликти
Работилница

II-7.1
„На местото на

другиот“

-да ги знае правилата
на соработливо
преговарање;
-да согледа дека
конфликтот е
проблем кој треба
заеднички да се
реши

Работа
во групи

-
дискусија

А
пр

ил

Одд.наставн
ици за IX
одд.: Маја

Цекова

Благица
Србиновска

Вјоса Елези

и
учениците

-работен
лист
-хартија за
пишување
-голем лист
хартија
-прибор за
пишување

- ги знае правилата
на соработливо
преговарање;
- согледа дека
конфликтот е
проблем кој треба
заеднички да се
реши

Одд.наставни
ци на IX oдд.



OОУ„Кирил и Методиј“ Стајковци – Скопје – Учебна 2018/2019 година

232

Oбразован
ие за

животни
вештини

Работилни
ца:

Јас - личен
развој

Справува
ње со

успех/не-
успех

Работилни
ца II-2.1

“Целта на
Азра”

Да ги запознае
концептите за
надминување на
неуспехот во
учењето
-Да се оспособи да
направи план за
надминување на
неуспехот во
учењето, да се
ангажира и
навремено да
побара соодветна
помош при
неуспех или
работата
-Да го прифати
неуспехот како
дел/фаза од
секојдневната
работа и живот

Демонстр
а-тивен
метод,
дебата,
игровна

активност

ок
то

м
вр

и

Од страна на
стручно лице и

одделенски
наставници

Благица
Србиновска
Маја Цекова
Вјоса Елези

работни
листови
-превез за

очи

-знае за
концептите за

надминување на
неуспехот во

учењето
-умее да да
направи план за
надминување на
неуспехот во
учењето, да се
ангажира и
навремено да
побара соодветна
помош при
неуспех или
работата
-знае да го
прифати
неуспехот како
дел/фаза од
секојдневната
работа и живот

Одд. раководител
на VIII oдд.
Благица

Србиновска,
Маја Цекова,
Вјоса Елези

МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО-2018/2019
Предмет Содржина Цели Реализатор Одделение време на

реализаци

VIII одделение
АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА: 2018-2019
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ја
Англиски јазик Текст:”Моето име е

Дион”
Да се прифатат различните

културни индивидуалности,да
се постигне меѓусебна почит

Биљана Арсова VI Февру-ари

Англиски јазик Празници Да се запознаат  меѓусебно со
обичаите,традициите и семејни

традиции,да се почитуваат
обичаите и да се зачуваат
корените на традицијата

Биљана Арсова VII Декем-ври

Англиски јазик Текст:”Австралија” Да се утврди дека сите луѓе
меѓусебно се разликуваат по

своето
потекло,култура,религија и

историја

Биљана Арсова VIII Ноемв-ри

МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО -2018/2019
Предмет Содржина Цели Реализатор Одделение време на

реализаци
ја

ТО Возење со велосипед Да се зголеми меѓусебна
меѓуетничка комуникација и

дружење на ученици од
различна етничка припадност

Славица Анчевска V септември

ТО Возење со велосипед Да се зголеми меѓусебна
меѓуетничка комуникација и

дружење на ученици од
различна етничка припадност

Славица Анчевска V септември

ТО Македонска архитектура Да се запознае со
архитектурата на објекти од

различни етникуми

Славица Анчевска VI Март

АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА : МИО- Мултиетничко интегрирано образование-
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2018-2019
Следење

Предмет и
содржина

Задача Активност Носител Начин на
спроведува
ње
(ресурси)

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Време на
реализациј

а

Говорна
вежба на

тема-
Новогодишни

честитки

Изработка на
Новогодишни
честитки на
различни

јазици

Пишување
честитки на
различни

јазици

Предметен
наставник

Анета
Кузмановска

Работен
лист/листов

и за
цртање,
ножици,

прибор за
боење,
хамер

Да сфати дека
Земјата е
заеднички дом на
сите луѓе кои
живеат на неа

Предметен
наставник
Анета
Кузмановска

декември

Читање и
анализа на
текст „Децата
од светот“

Да ја сфатат
пораката на

текстот

Говорна
вежба

Предметен
наставник

Анета
Кузмановска

хамер
учебник
табла

Дружење,
запознавање,

разменување на
мислења и

комуникација.

Предметен
наставник
Анета
Кузмановска

март

Читање и
интерпретациј
а на
текстот„Бродо
ви од хартија“

Да ја сфатат
пораката на

текстот

Говорна
вежба

Предметен
наставник

Анета
Кузмановска

хамер
учебник
табла

Ученикот:
Да ја прифати

различноста како
позитивност

Предметен
наставник
Анета
Кузмановска

октомври
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ПРОЕКТ ЗА ПРОМОВИРАЊЕ НА  Меѓуетничка интеграција  ВО ОБРАЗОВАНИЕТО (ПРОЕКТ МИО)
Учебна 2018 / 2019година

Предмет Содржина Цели Реализатор Одделен
ие

Време на
реализациј

а

Англиски јазик Искажување
националност

(сопствена и туѓа)

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

Предметен
наставник:

Емилија Наумовска
V Септем-

ври, 2018

Англиски јазик
Обработка на

културолошка тема
(имиња и називи/титули)

Учениците:
 да се запознаат со

сличностите и разликите
меѓу сопствените имиња и
имињата и називите /
титулите на личности од
други националности

Предметен
наставник:

Емилија Наумовска IV Октом-ври,
2018

Англиски јазик
Прославување на

Нова година и Божик
кај нас и во светот

Учениците:
 да се запознаат со начините

на прославување на
празниците и да направат
споредба помеѓу
сопствените и останатите
начини на славење во
светот

Предметен
наставник:

Емилија Наумовска
V Декем-ври,

2018
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МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО-2018/19
Предмет Содржина Цели Реализатор Одделение време на

реализаци
ја

Информатика Пишување на текст во
колони –
мултикултурализам -
„Репортажа за омилена

летна дестиниција“

Учениците создаваат
репортажа на омилена летна
дестиниција (од околина)

Берат
Ајрула

VII Септемвр
и

Информатика Почитување на верските
празници на другите

(проект со програма за
пишување текст)

Да ги  осознава верските
разлики и обичаите на другите

Берат Ајрула VIII Декем-ври

Ликовно
образование

Дизајн и визуелни
комуникации -орнамент

Да се запознае со
стилизираните форми и да ја
открие нивната симболика  на

народните везенки

Берат Ајрула VII април

МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО-2018/19
Предмет Содржина Цели Реализатор Одделение време на

реализаци
ја
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Географија

Структура на
населението во
Р.Македонија

- се запознае со поимот структура
на население и неговото значење;
- се запознае со старосната,
економската и етничката сруктура
на населението во Р. Македонија;
-да се запознаат со сличностите и
разликите помеѓу етничките
заедници во Р.М.

Тоде Јовановски VII декември

Географија Население на Азија
(верска и јазична

припадност, култура
и обичаи

дава слика за верската
разноликост и јазиците кои се
говорат на континентот;

- да укажува на некои
покарактеристични сегменти

од духовната и материјалната
култура на народите во Азија;

Тоде Јовановски VIII април

Географија Карактеристики на
населението во
Африка

да се запознае со основните
демографски карактеристики на
населението во Африка;
-да се запознае со бројното
движење, густината и
природиот прираст;

-да се запознае со основните
раси и групи на народи во

Африка.

-
Тоде Јовановски

VIII октомври
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АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА : професионална ориентација, ЕКО, спречување насилство, МИО на
учениците - 2018-2019

Следење
Задача Активност Временс-

ка рамка
(месец)

Носител Начин на
спроведување
(ресурси)

Инструменти Очекувани
резултати

Одговорно
лице X

Учениците
да го
разберат
поимот
Мултикулт
урализам,
прифаќањ
е и
почитува
ње на
другите
култури и
е тнички
заедници

Пишување на
текст во колони
–мултикул-
турализам -
„Репортажа за
омилена летна
дестиниција“

Септем-
ври

Настав. по
информа-
тика
Благородна
Сотиров

Интернет,
програма за
обработка на
текст
(OpenOffice.org
Writer или  MS
Word)

/

Учениците
создаваат
репортажа
на омилена
летна
дестиниција
(од околина)

Наставник
по информа-
тика

Пребарув
ање на
Интернет
за
различни
прослави
на 8-ми
март низ
светот

Учениците
истажувааат
различните
начини на
прослави на 8-
ми март низ
светот

Февру-
ари

Настав. по
информа-
тика
Благородна
Сотиров

Интернет, веб-
прелистувач,
веб-
пребарувач

/ Учениците
истражуваат
за
различното
прославува
ње на Денот
на жената
низ светот

Наставник
по информа-
тика
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АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА : професионална ориентација, ЕКО, спречување насилство, МИО на
учениците - 2018-19 год.

Следење
Задача Активност Временс-

ка рамка
(месец)

Носител Начин на
спроведување
(ресурси)

Инструменти Очекувани
резултати

Одговорно
лице X

Учениците
да го
разберат
поимот
Мултикулт
урализам,
прифаќањ
е и
почитува
ње на
другите
култури и
е тнички
заедници

Цртање на
тема –
мултикултурал
изам -
Совладување
на ликовните
елементи и
принципи со
користење на
разновидни
линии и
форми,
линии со
различен
интензитет и
густина

Септемв
ри

Наставник
по ликовно –
Ели Чочова

Блок, молив,
дрвени боици,
презентација

на детски
творби со

помош на ИКТ

/ Учениците
создаваат
цртеж со
разбирање
на
мултикултур
ализмот во
училиштето,
средината
во која
живее и
пошироко

Наставник
по ликовно

Украсува
ње на
училишно
то пано на
тема
мултикулт

Учениците
создаваат
цртежи и
декорации
вклучувајќи ги
сите етнички

Октомвр
и

Наставник
по ликовно –
Ели Чочова

Хамери, молив,
темперни бои,
ножици

/ Учениците
од
ликовната
секција
изработуваа
т слики и

Наставник
по ликовно



OОУ„Кирил и Методиј“ Стајковци – Скопје – Учебна 2018/2019 година

240

урализам
- (Работа
во
ликовна
секција)

заедници во
Македонија со
порака за
лјубов и
меѓусебна
толеранција

декорации
за
училишното
пано со цел
пренесувањ
е на
позитивн а
порака за
целото
училиште -
соживот со
сите етнички
заедници во
Македонија

Соработка
со
партнерск
о
училиште
–
довршува
ње на
цртежи

Учениците од
едното
училиште
создаваат
ликовни творби
кои потоа се
испраќаат во
партнерското
училиште каде
истите би биле
довршени

Мај Наставник
по ликовно –
Ели Чочова

Блок, молив и
техника по

избор

/ Учениците
од
партнерскит
е училишта
меѓусебно
соработуваа
т и се
запознаваат
преку
уметноста и
создавање
на ликовни
творби

Наставник
по ликовно

АКЦИОНЕН ПЛАН  ЗА : МИО во учебната 2018/2019 година
Следење

Задача Активност Временс-
ка рамка
(месец)

Носител Начин на
спроведување
(ресурси)

Инструменти Очекувани
резултати

Одговорно
лице X
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Учениците
да ги
воочат
особеност
ите на
поговорки
те и
пораките
кои ги
пренесува
ат
поговорки
те во
различнит
е култури

Проектна
активност-
читање и
запишување на
поговорки од
различни
култури на
хамер

октомври Ученици од
VI одд. и
наставник по
Класична
култура во
европска
цивилизациј
а

Заедничка
работилница
на учениците
од VI одд. -
хамер,маркери
лепак

/ Учениците ги
увидоа
моралните
поуки,универ
зални
вистини,патр
иотските
пораки и
духовити
забелешки
кои ги
пренесуваат
поговорките
од различни
култури

Наставник
по Класична
култура
Валентина
Николовска

Да се
запознае
со
присуство
то на
митолошк
ите
теми,моти
ви и
содржини
во

Презентирање
на митови од
различни
култури

Декемвр
и

Ученици од
VI одд. и
наставник по
Класична
култура во
европска
цивилизациј
а

Копии од
митови и
презентирање
на истите од
различни
култури

/ Учениците го
увидоа
влијанието
на
митолошкит
е теми и
содржини во
различните
култури

Наставник
по Класична
култура
Валентина
Николовска



OОУ„Кирил и Методиј“ Стајковци – Скопје – Учебна 2018/2019 година

242

различни
уметности
во
европскит
е култури

Запознава
ње на
учениците
со
особеност
ите на
облеката
поврзана
за
одредена
култура

Презентир
ање на
изработки
те пред
учениците

Проектна
активност-
изработка на
облека

април Ученици од
VI одд. и
наставник по
Класична
култура во
европска
цивилизациј
а

Заедничка
работилница
на учениците

од VI одд.
Хамер,боици,
лепак,маркер

хартија,парчињ
а ткаенина
игла, конец

/ Учениците
се запознаа
и ги увидоа
особеностит
е на
облеката на
различните
култури

Наставник
по Класична
култура
Валентина
Николовска
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АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА : професионална ориентација, ЕКО, спречување насилство, МИО
на учениците - 2018-2019

Следење
Задача Активност Временс-

ка рамка
(месец)

Носител Начин на
спроведување
(ресурси)

Инструменти Очекувани
резултати

Одговорно
лице X

Посета на
олимписки
базен.
“Олимписки
базен –
Центар„ .
Дружење и
запознавање
со други

Учениците да
го разберат
поимот
Мултикултура
лизам,
прифаќање и
почитување
на другите
култури и
етнички
заедници

Дружење и
запознавање
со ученици од
пливачки
клубови.
Амбиентирање
со водата.
Совладување
на почетничка
техника.

јануари Наставник
по физичко и
здраствено
образование
– Фатон
Ганиу

Дарко
Костовски

Опрема за
базен.

/ Учениците
се дружат и
работат на
дадените
задачи. Се
вклопуват во
ново
друштво и
друг
амбиент
освен од
секој
дневието.

Наставници
по физичко и
здраствено
образование



OОУ„Кирил и Методиј“ Стајковци – Скопје – Учебна 2018/2019 година

244

Еднодевно
пешачење
Алпинизам во
Соработка со
партнерско
училиште.
Дружење и
запознавање
со околината
која не
окружува.

Дружење и
запознавање
со ученици од
партнерско
училиште.
Запознање
начин на
снаодливост во
природа.

април Наставник
по физичко и
здраствено
образование
– Фатон
Ганиу

Дарко
Костовски

/ Учениците
се дружат и
работат на
дадените
задачи. Се
вколопуват
во ново
друштво и
друг
амбиент
освен од
секој
дневието.

Наставникци
по физичко и
здраствено
образование

Соработка со
партнерско
училиште –
спортски
натпревари

Дружење и
запознавање
со ученици од
партнер
училиштето.

мај Наставник
по физичко и
здраствено
образование
– Фатон
Ганиу

Дарко
Костовски

/ Учениците
од
партнерскот
о училиште
меѓусебно
соработуваа
т и се
запознаваат
преку спорт
и спортски
активности

Наставници
по физичко и
здраствено
образование
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МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО-2018-2019

Предмет Содржина Цели Реализатор Одделе
ние

врем
е на
реал
изац
ија

Музичко образование Пееме и слушаме песни
од актуелни домашни и

странски фестивали,
Евровизија и концерти

Да се запознаат со  различен
вид на ритам кај разни етнички

групи

Наставник по музичко
образование

VIII мај

Музичко образование Група жичани народни
музички инструменти

Да се запознаат  со обичаите,
традициите и семејни

традиции, да се почитуваат
обичаите и  да се зачуваат
корените на традицијата кај

различни етнички групи преку
народните музички

инструменти

Наставник по музичко
образование

VI март

Музичко образование Музички фолклор
класификација на

народните инструменти

Да осознаат дека сите етнички
групи негуваат свој фолклор и
фолклорни традициии да се

почитува фолклорот

Наставник по музичко
образование

VII ноем
ври
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ПРИЛОГ 32: ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА ОДДЕЛЕНСКИОТ РАКОВОДИТЕЛ

Планирана активност Цели Реализато
ри

Време на
реализациј

а

Ресурси Очекувани ефекти
(евалуација)

Запознавање на одд. раководител со
годишната програма и задачите –

одговорностите на одд. раководител

Запознавање со
програмата и задачите на

одд. раководител
Одговорни Септември Изготвена

програма
Успешност во работата на

одд. раководител

Водење на педагошката документација
и евиденција

Упатства и потсетник за
водење на

документацијата

Педагог
наставници

Септември
Одд.дневник,

евидент-
нилистови и

матична
книга

Правилно,уредно и
навремено водење и

средување на педаго шката
документација и евиденција

Следење на спроведување на животни
вештини на одделенски час

Согледување на
спроведување на

животните вештини на
одделенски час

Одговорни По потреба Изготвен
инструмент
за следење

Успешно имплементирање
на животните вештини на

одделенски час

Воспоставување на однос помеѓу
одделенски раководители и учениците

од паралелките во спроведување и
почитување на одлуките

Подобување на
училишната клима во

паралелките

Одговорни
наставници

за
училишна
заедница

Октомври-
Мај

Анкети од
училишна
заедница

Подобрена училишна клима

Одделенскиот раководител во
соработка со родителите

Запознавање на
наставниците со начинот

на соработка со
родителите

Одговорни Декември Стручна
литература

Успешна соработка меѓу
наставниците и родителите,

подобрување на
училишната клима

Преглед на редовност на учениците Информирање за
резултатите од анализата

Педагог Февруари Оддел.дневн
ици и

правилник

Регулирање на
изостаноците спо - ред

правилникот
Еваулација Согледување на

резултатите од
спроведените активности

Одговорни Мај Изготвени
анкети

Утврдување на фактичката
состојба и отстранување на

аномалиите
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ПРИЛОГ  33: ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ, ВРЕДНУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ

Реализација на
задолжителна и
изборна настава

-реализирани часови
според НПП и ГТП

-е-дневник
-протокол за увиди на часови
-извештаи на  квалиф.периоди
-анкета за У-Н-Р

-подобрен успех
-квалитет на ГТП
-реализирани часови

XI,I,IV,
VI

Стручни
соработниц

и

Реализација на
додатна,
дополнителна
настава и
воннаставни
програми

-реализирани часови
според НПП и ГТП

-е-дневник
-увиди на часови
-извештаи на  квалиф.периоди
-анкета за У-Н-Р

-подобрен успех
-квалитет на ГТП
-реализирани часови

XI,I,IV,
VI

Учества на
натпревари

-зголемен број на
ученици кои учестуваа
на натпревари

-подготовки за додатна настава
-е-дневник
-протокол за увиди на часови
-извештаи на    квалиф.периоди
- извештаи од организатори на
натпревари
-анкета за У-Н-Р

-повисок  успех на
натпревари
-реализирани часови за
додатна настава

XII, V,
VI

Габриела
Јорданов

Подобрување на
постигањата на
учениците

-зголемен успех
-намален број на

ученици со слаби
оценки и упатени на
дополнителна настава
и советодавна работа

-извештаи на    квалиф.периоди
-анализи на успех
-инструменти за формативно и
сумативно оценување
--анкета за У-Н-Р
-записници од советување на родители
за намален успех

-успех на
квалиф.периоди
-анализи на успех
-број на советувања на
родители за намален
успех

XI,I,IV,
VI

Марина
Јаковиќ
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Намалување на
неоправдани
изостаноци

- намален бројот на
неоправдани
изостаноци
-намален број на
неоценети ученици
-намален број на
советувања на
родители за намален
успех
-намален број на
пријави до ДПИ

-извештаи на    квалиф.периоди
-евиденција  на редовност
-одделенси дневници
--анкета за У-Н-Р
-записници од советување на родители
за намален успех

-намален број на
неоправдани изостаноци
на квалиф.периоди
-анализи на редовност
-намален број на
родители упатени на
советувања на родители
за нередовно
посетување настава

XI,I,IV,
VI

Емилија
Георгиевска

Примена на
интегрирана
настава

-подобрена
комуникација У-Н
-подобрена редовност
на У
-повисоки просечни
постигања по НП

- протокол за увид ГТП, дневни
подготовки
-протокол за увиди на часови
-извештаи на    квалиф.периоди
- протокол за увид проф. портфолио
-анкета за У-Н-Р

-успех на
квалиф.периоди
-анализи на успех
-трудови во
проф.портфолио

XI,I,IV,
VI

Тим за
следење

Примена на ИКТ
во настава

-истражувачки
активности во
наставата
-подобрена нагледност
-самостојност на У во
работата

- протокол за увид ГТП, дневни
подготовки
-протокол за увиди на часови
-извештаи на    квалиф.периоди
- протокол за увид проф. портфолио
-анкета за У-Н-Р

-успех на
квалиф.периоди
-анализи на успех
-ученички изработки
-трудови во проф.
портфолио

XI,I,IV,
VI

Јасмина
Јездиќ

Професионален
развој на наставен
кадар

- лични картони за
проф. развој на Н
-реализирани обуки
-трудови во проф.
портфолио

-протокол за увид во ГТП, дневни
подготовки
-протокол за увид во проф. портфолио
-анкети за Н

- посетени обуки од сите
вработени

X, XII,
II,VI

тим

Водење на
професионално
портфолио

- проф. портфолио во
кои има различни и
комплетирани трудови

-протокол за увид во проф. портфолио
-записници од работа на стручни
активи

-зголемен број на
интерни  стручни
трудови

X,
XII,III,V

I

Стручни
соработниц
и
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-секој наставник има
истражување

Прашалници за
родители за МИО
за сите ученици

Анализа на
резултатите и табели
за МИО

-анкети за У,Н,Р
-записници
-Извештај  за МИО

-план за активности за
МИО

XI Марина
Димоска

Формирање на
партнерство
со друго училиште

-реализирано
партнерство
со друго училиште

-записници
-формулари
-протоколи
-акциски планови

-реализирани
активности за МИО
пспоред критериумите

XI директор

Работа на стручни
активи

-секој член на одржал
по 1 презентација пред
стручниот актив

-презентации на наставници
-записници од стручни активи
-проф.портфолио

-зголемен број на
примери на добра
пракса за 7%

XII, V претседате
ли на

активи
Работа на
Ученичката
заедница

-донесени ученички
кодекси
-реализирани
состаноци на УЗ

-анкети за У
-записници од состаноци на УЗ
-ученички изработки
-пано на УЗ

-ученички кодекс за
однесување
-реализирани состаноци
на УЗ

XII, V Ученици и
одговорни

наставници
на УЗ

„Училиште без
насилство“

-реализирани
работилници со УЗ
-донесен  кодекс за
ненасилно
-реализирано по 2
часа од ОЖВ за секое
одд.

-планирање на работилници
-планирања за часови ОЖВ
Материјали
-анкета У,Н,Р

-записници од
работилници со УЗ
-ученички изработки
-планирања за ОЖВ
-намлени конфликти
-интерес на учениците, -
СеУ

XI,
IV,VI

Валентина
Николовска

Реализација на
еко проект

-намалени
потрошувачки на струја
и вода
-зголемено собирање
на отпадни материјали

-сметки за струја и вода
-анализи на трошоци
-мерења на собирани  на отпадни
материјали
-табели
-обрасци, формулари
-записници

-помали смети за струја
и вода
-активна вклученост на
сите У,Н,Р во проектот
-уреден двор

IX-VI Антонова
Елена

Еко-тим

Водење на ПЕД -правилно водени
одделенски дневници и
е-дневник
-правилно водени

-протоколи за увид во одделенски
дневници и е-дневник
-записници од увид во Матични книги

-записници од увиди
- одделенски дневници
-е-дневник
- Матични книги

IX-VI Комисија за
ПЕД
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Матични книги
Реализација на
Годишна програма

-реализирани програми
-реализирани
приоритети
-реализирани задачи
-реализирани акциски
планови

-протоколи
-записници
-анализи
-извештаи
-обрасци, формулари
-анкети за У,Н,Р

-СеУ
-интегрална евалуација

IX-VI Директор,
педагог

наставници



ПРИЛОГ 34: ПРАВИЛНИК ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ, ПРОФЕСОРИ И
РОДИТЕЛИ (ВО  УЧИЛИШТЕТО И  УЧИЛИШНИОТ ДВОР)

Правилник за однесување на ученици, професори и  родители
(во училиште и училишен 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;
безбедност во училиштето и заштита на училишниот имот.

Однесување
на
професорите

 Однос кон работното место, работата
член 1

Професорот 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 професорот е позитивен пример за учениците кои
ги образува и воспитува.

член 5
Професорот со учениците, нивните родители, колегите,
вработените во училиштето се однесува коректно, користи
културна терминологија.

член 6
Професорот е одговорен за работната атмосфера, дисциплината и
безбедноста на учениците на часот.

член 7
Професорите 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
Професорот има целосен увид за случувањата во училницата каде
реализира наставен час-отсутни ученици, хигиена, состојба со
инвентар, учебници.
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член 10
Професорите се должни редовно и активно да се вклучуваат во
работата на Стручните органи на училиштето.

член 11
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 (професор - ученик, професор - ученик -
одделенски раководител, професор - ученик - родител, професор -
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 професорот да отстранува ученици  од часот.

член 16
Професорот  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

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 професорот.
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на учениците 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.

член 6
Ученикот не може да го напушти часот без дозвола на професорот
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,
професори 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
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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 (чл.59)

член 17
Учениците се пофалуваат и наградуваат  на начин утврден со
Зконот за основно образование(чл. 64)

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
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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.

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 надокнади.

член 12
Не е дозволено  родителите да се расправаат со соучениците на
своето дете.
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ПРИЛОГ 35: УЧИЛИШЕН ХОР

Целта на  училишниот хор е учениците да ги прошират знаењата  и
способностите од областа на музиката за кои покажуваат посебен интерес, определба
и сензибилитет. Учениците да се оспособуваат за колективен однос во заедничка
презентација на вокални дела во училиштето и надвор од него.

Посебни цели :
 Да создава навика за редовност и точност ;
 Да се развиваат творечки способности , етички и естетски вредности;
 Да развива колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон

интерпретацијата на хорските композиции;
 Да развива способност за индивидуално вокално интерпретирање;
 Да ги почитува дадените упаства на диригентот-менторот;
 Да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката;
 Да ги 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

др.);
 Да соработува со други лица од културата, институции, стручни организации

од областа на уметноста и културата;
 Да развива љубов и способност за вокална интерпретација и запознавање со

културите на другите народи.

ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС
Структуирање на содржините

Дела за
обработка

Конкретни цели
Ученикот:

Дидактички насоки
Наставникот:

Време на
реализација

Аудиција -да е музикален
-да има чист глас
-да поседува соодветен
тонски распон на гласот
-да демонстрира една песна
по свој избор

- организирање на целосна аудиција
- распејување
- колективно пеење
-поединечно преслушување
- одредување на дијапазон(различни
интервали-до дуодецима)
- реаудиција на членовите од хорот

- септември
- во текот на
цела учебна
година

Основи на
вокалната
техника

- да демонстрира правилна
положба на телото за
време на пеењето
-да дише правилно
-да демонстрира вежби за
дишење
- да демонстрира
распејување

-објаснува за основните елементи на
вокалната техника
-објаснува вежби за распејување;
-објаснува за значењето на
вокалната техника и функционирање
на фоноторните органи;
-објаснува за внатрешен слух;
-дискутира за пеењето кое не е само
физиолошка,туку и интелектуална

-септември
-октомври
-во текот на
цела учебна
година
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дејност за која е потребно
емоционално доживување на
тоновите,за да можат да допрат до
свеста и душата на слушателот.

,,Цинцири
минцири”-

Драган
Шуплевски

-да го објасни текстот на
песната
-да дискутира за карактерот
на композицијата
-демонстрира вокална
интерпретација

-објаснува за карактерот на песната
-објаснува за начинот на изведба на
композицијата
-работи одвоено по гласови при
разработка на композицијата

-октомври

Композици
и за
патронен
празник

- да ја идентификува
композицијата
- да дискутира за
карактерот на композиција

- објаснува за изборот на
композициите;
- го анализира текстот на
композициите;
- објаснува за карактерот на песните
и начинот на исполнување

-ноември
-декември

,,Тамбурче
”-

Драган
Шуплевски

-да го објасни текстот на
песната
-дискутира за карактерот на
композицијата
-демонстрира правилна
вокална интерпретација

-објаснува за начинот на
исполнување на композицијата;
-дискутира за емоционално
доживување

-јануари
-февруари

Композици
и за
натпревар

-дискутира за карактерот на
композицијата
-демонстрира правилна
вокална интерпретација

-објаснува за композицијата и
композиторот;
-анализа на текст и карактер;
-објаснува за начин на изведба

-март
-април

Копмпозиц
ии по
слободен
избор на
учениците

-дискутира за карактерот на
песната
-демонстрира правилна
вокална интерпретација

-ја објаснува содржината и
карактерот на песната;
-објаснува за начин на изведба

-мај
-јуни

Забелешка: во текот на учебната година може да дојде до промена на репертоарот. Ќе
се обработуваат и други композиции,зависно од интересот и желбите на учениците.

Организација на хорската настава
Часовите по ХОР ќе се организираат во текот на цела учебна година, а неделниот

фонд е 3 часа седмично( двогласни и тригласни композиции). Во училишниот ХОР
можат да членуваат ученици од VI- IX одд.,според интересот и гласовните можности
на учениците. Времето на реализација ќе биде пред или по редовната настава(во
зависност од смените).Поради специфичноста на активностите, времето на
реализација ќе биде организирано и спрема можностите на учениците. Резултатите ќе
се презентираат на активностите во училиштето, хорските смотри-натпревари кои се
реализираат секоја учебна година и за потребите на локалната средина, и пошироко
за разни пригоди.

Наставни методи и активности

Во остварувањето на целите на училишниот хор ќе се применуваат наставни
форми и методи: истражувачка, фронтална, групна,индивидуална и друга. Од
методите ќе се користат: разговор, дискусии, практична работа,демонстративна и др.
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Во работата ќе доминира иницијативноста, самостојноста, креативноста, слободно
изразување на своите чувства преку вакална интерпретација. Ќе се соработува со
разни културно-уметнички институции со цел да се презентира 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.

Настапи
Училишниот хор ќе настапува на сите културно – уметнички манифестации

предвидени во Годишната програма на училиштето. Исто така ќе учествува и на
хорски и оркестарски смотри-натпревари организирани од БРО.

УЧИЛИШЕН ОРКЕСТАР

Целта на  училишниот хор е учениците да ги прошират знаењата  и
способностите од областа на музиката за кои покажуваат посебен интерес,определба
и сензибилитет.Учениците да се оспособуваат за колективен однос во заедничка
презентација на вокални дела во училиштето и надвор од него.

Посебни цели :
 Да создава навика за редовност и точност
 Да се развиваат творечки способности , етички и естетски вредности
 Да развива колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон

интерпретацијата на хорските композиции
 Да развива способност за индивидуално вокално интерпретирање
 Да ги почитува дадените упаства на диригентот-менторот
 Да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката
 Да ги 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

др.)
 Да соработува со други лица од културата, институции, стручни организации

од областа на уметноста и културата
 Да развива љубов и способност за вокална интерпретација и запознавање со

културите на другите народи

ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС
Структуирање на содржините

Дела за
обработка

Конкретни цели
Ученик

Дидактички насоки
Наставник

Време на
реализација
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Аудиција -да е музикален
-да има чувство за ритам
-да поседува способност за
инструментална интерпретација
-да демонстрира една песна по
свој избор
- да воочува времетраење на ноти
и паузи
- да пее мелодиски вежби

- организира целосна
аудиција
- проверува знаења од
областа ма музичката
писменост
- презентира ритмички
вежби
- презентира мелодиски
вежби

- септември
- во текот на
цела учебна
година

Запознавањ
е со ДМИ

- да демонстрира правилна
положба на телото за време
на свирењето
- да дише правилно
- да демонстрира вежби за
дишење
- да ја знае поделбата на ДМИ
(ритмички и мелодиски)
- да ги препознава по нивната
звучност

- објаснува за правилна
положба на телото за време на
свирењето
- објаснува за правилно
дишење
- презентира ДМИ
- објаснува за поделбата на
ДМИ (ритмички и мелодиски)
- демонстрира снимки со ДМИ
- демонстрира слики со ДМИ

-септември
-октомври
-во текот на
цела учебна
година

Видови на
блок флејти:
- сопранино
- сопран
- алт
- бас

- препознава видови на блок
флејти
- идентификува сопран флејта
- учи за начинот на чување и
одржување на блок флејтата
- демонстрира вежби за секој
тон
(до,ре,ми,фа,сол,ла,си,до2)
- дискутира за формата на
композицијата

- објаснува за блок флејтите
- објаснува за блок флејта
сопран
- објаснува како се чува и
одржува блок флејтата
- демонстрира вежби за секој
тон
- објаснува за формата на
композицијата

- октомври
- ноември

Композиции
за патронен
празник

- да демонстрира правилна
интерпретација
- индивидуална и групна
презентација

- објаснува за начин на
изведба
- демонстрација
интерпретација на
композициите

- ноември
- декември

Канони - да демонстрира правилна
интерпретација на канонот

- објаснува за канон и начинот
на изведба

- јануари
- февруари

Композиции
за
натпревар

- да демонстрира правилна
интерпретација
- индивидуална и групна
презентација

- објаснува за карактерот на
композициите и начинот на
нивна изведба

- март
- април

Народни
песни

- дискутира за ритамот на
песните
- индивидуално демонстрира
- групно демонстрира

- објаснува за народните песни
- објаснува за ритамот на
песните
- интерпретира народни песни

- мај

Копмпозици
и по
слободен
избор на
учениците

- да дискутира за карактерот
на композицијата
- да демонстрира правилна
интерпретација
- индивидуална и групна
презентација

- објаснува за карактерот на
композицијата
- објаснува за начинот на
изведба

- јуни
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Забелешка: во текот на учебната година може да дојде до промена на репертоарот. Ќе
се обработуваат и други композиции,зависно од интересот и желбите на учениците.

Организација на хорската настава
Часовите по оркестар ќе се организираат во текот на цела учебна година, а

неделниот фонд е 3 часа седмично ( двогласни и тригласни композиции). Во
училишниот оркестар можат да членуваат ученици од VI- IX одд.,според интересот и
гласовните можности на учениците. Времето на реализација ќе биде пред или по
редовната настава (во зависност од смените). Поради специфичноста на
активностите, времето на реализација ќе биде организирано и спрема можностите на
учениците. Резултатите ќе се презентираат на активностите во училиштето, хорските
смотри-натпревари кои се реализираат секоја учебна година и за потребите на
локалната средина, и пошироко за разни пригоди.

Наставни методи и активности
Во остварувањето на целите на училишниот хор ќе се применуваат наставни

форми и методи: истражувачка, фронтална, групна, индивидуална и друга. Од
методите ќе се користат: разговор, дискусии, практична работа,демонстративна и др.
Во работата ќе доминира иницијативноста, самостојноста, креативноста, слободно
изразување на своите чувства преку вoкална интерпретација. Ќе се соработува со
разни културно-уметнички институции со цел да се презентира хорска 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 хор ќе настапува на сите културно – уметнички манифестации

предвидени во Годишната програма на училиштето. Исто така ќе учествува и на
хорски и оркестарски смотри-натпревари организирани од БРО.



ПРИЛОГ 36 : ПЛАН ЗА ПРОЕКТОТ „ЗЕДНИЧКА 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 наобразованието.

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 АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА: 2018-2019
Содржина Цели Активнос

т
Временс
ка рамка
(месец)

Носител Начин на
спроведување
(ресурси)

Очекувани
резултати

Одговор
но лице

Училишен
базар

-создавање
позитивно

расположение и
дружење на релација

наставник-ученик-
родител,

Собирањефинансиск
и средства за
потребите на
училиштето и
учениците.

-
Дискусија,

-
изработка

на
декорации

и
подароци,

-
подготовк

а на
разновидн

а храна

Д
ек

ем
вр

и/
м

ај
Одд.наставниц

и за I одд.
Весна

Величковска
Габриела
Андовска
Северџан

Касами
ученици,родит
ели

- хамери, хартија во
боја, лепило,

фломастери,намир
ници за изработка

на различни видови
храна;

Меѓусебна
доверба,другар
ство,
комуникација на
релацијатанаст
авник-ученик-
родител;
собирањефинан
сиски средства

Одд.наст
авници

на I oдд.

Одиме во
кино и театар

Меѓусебна соработка
наставник-ученик-

родител;
Запознавање со

Следење
на

претстава,

В
о

те
ко

т
на

го
ди

на
т

а

Одд.наставниц
и за I одд.

Весна
Величковска

-финансирање од
страна на

родителите;
-организирање

Меѓусебна
соработка
Стекнати и
проширени Одд.наст
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поими од
медиумската култура,

таетар, кино сала,
стекнување на

културни навики

филм Габриела
Андовска
Северџан

Касами
ученици,родит

ели

автобуски превоз; знаења за
медиумската

култура
Театар и кино

авници
на I oдд.

II одделение АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА: 2018-2019
Содржина Цели Активност Време

нска
рамка
(месе

ц)

Носител Начин на
спроведувањ
е (ресурси)

Очекувани
резултати

Одгово
рно

лице

Отворен час
со родители

-создавање
позитивно

расположение и
дружење на релација

наставник-ученик-
родител,

- интерактивна
соработка на
наставен час

-Дискусија,
-изработка

на нагледно
наставно
сретство

-заедничка
работа со
учениците

Д
ек

ем
вр

и
м

ај

Одд.наставници
за II одд.
Антонова Елена

Јованчевска
Лидија

Музафера
Шабани

ученици и
родители

- хамери,
хартија во боја,

лепило,
фломастери,IK

T

Меѓусебна
доверба,

другарство,
комуникација на

релацијата
наставник-ученик-

родител;
-вклученост на
родителите во

реализацијата на
часот

Одд.нас
тавници

Одиме во
кино и театар

Меѓусебна соработка
наставник-ученик-

родител;
Запознавање со

поими од
медиумската култура,

Следење на
претстава,

филм

В
о 

те
ко

т 
на

го
ди

на
та

Одд.наставници
за IIодд.
Антонова Елена

Јованчевска
Лидија

Музафера

-финансирање
од страна на
родителите;

-организирање
автобуски

превоз;

Меѓусебна
соработка
Стекнати и
проширени
знаења за

медиумската

Одд.нас
тавници
на oдд.
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таетар, кино сала,
стекнување на

културни навики

Шабани
ученици и
родители

култура
Театар и кино

Училишен
базар

-создавање
позитивно

расположение и
дружење на релација

наставник-ученик-
родител,

Собирањефинансиск
и средства за
потребите на
училиштето и
учениците.

-Дискусија,
-изработка

на
декорации и
подароци,

-подготовка
на

разновидна
храна Д

ек
ем

вр
и/

м
ај

Одд.наставници
за II одд.
Антонова Елена

Јованчевска
Лидија

Музафера
Шабани

ученици и
родители

- хамери,
хартија во боја,

лепило,
фломастери,на

мирници за
изработка на

различни
видови храна;

Меѓусебна
доверба,другарств
о, комуникација на
релацијатанаставн
ик-ученик-родител;
собирањефинанси

ски средства

Одд.нас
тавници
на oдд.

III oдделение                                                                 АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА : 2018-2019
Содржина Цели Активно

ст
Врем
енска
рамк

а
(месе

ц)

Носител Начин на
спроведувањ
е (ресурси)

Очекувани резултати Одгово
рно

лице

Училишен
базар

-создавање
позитивно

расположение и
дружење на

релација наставник-
ученик-родител,

- собирање
финансиски
средства за

-
Дискусиј

а,
-

изработк
а

надекора
ции и

подароц

Д
ек

ем
вр

и/
м

ај

Одд.настав
ници за
IIIодд

Виолета
Поповска
Даниела

Наумовска
Тасим
Фазли

- хамери,
хартија во

боја, лепило,
фломастери,на

мирници за
изработка на

различни
видови храна;

-Меѓусебна соработка
наставник-ученик; ученик-
ученик;наставник-ученик-

родител;
-Градење меѓусебна доверба,
другарство, комуникација меѓу
релацијата наставник-ученико-

родител;
-собирање финансиски

Одд.нас
тавници

на III
oдд.

ученици
те и

родител
ите
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потребите на
училиштето и

учениците.

и,
подготов

ка на
разновид
на храна

ученици,ро
дители

средства

Еднодневен
излет

-Меѓусебна
соработка

наставник-ученик;
ученик-

ученик;наставник-
ученик-родител;

-Градење меѓусебна
доверба,

другарство,
комуникација меѓу

релацијата
наставник-ученико-

родител;

Дискусиј
а и

посети

се
пт

ем
вр

и/
ок

то
м

вр
и

м
ај

/ју
ни

Одд.настав
ници за
IIIодд

Виолета
Поповска
Даниела

Наумовска
Тасим
Фазли

ученици,ро
дители

-финансирање
од страна на
родителите;

-организирање
автобуски

превоз;

-

-Учениците да се запознаат со
природно- географските

карактеристики

-Градење меѓусебна доверба,
другарство, комуникација

-Меѓусебна соработка
наставник-ученик; ученик-
ученик; наставник-ученик-

родител;

Одд.нас
тавници

IV oдделение АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА : 2018-2019
Содржина Цели Активнос

т
Врем
енска
рамк

а
(месе

ц)

Носител Начин на
спроведува
ње
(ресурси)

Очекувани
резултати

Одговорно лице

„Еко ден“-
- организирање

заедничка акција
на родителите,

учениците и
наставниците да

садење
на

цвеќиња,
уредувањ 22

 а
пр

ил

Одд.наставници
за IVодд.
Емилија

Георгиевска
Александра

Крпи, сакции
Хамери,

хартија во
боја,

-Меѓусебна
соработка

Чисто училиште

Одд.наставник
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спроведат еко-
акција во

училиштето

е на
уличница

та

Накева
Неџати

Лимановски
и

ученици и
родители

Училишен
театар“-

претстава
(националн

а драма)

создавање
позитивно

расположение и
дружење на

релација
наставник-

ученик-
родител,драмат

изирање на
учениците

Драматиз
ација на
ученицит

е

м
ај

Одд.наставници
за IVодд.
Емилија

Георгиевска
Александра

Накева
Неџати

Лимановски
и

ученици и
родители

Костими , Позитивно
расположение кај

учениците,
родителите,

драматизација на
ученицте

Одд.наставник

„Новогодиш
ен базар“

-создавање
позитивно

расположение и
дружење на

релација
наставник-

ученик-родител,
- собирање

финансиски
средства за

потребите на
училиштето и

учениците.

-
Дискусија
,

-
изработка

на
декораци

и и
подароци

,
-

подготовк
а на

разновид
на храна

де
ке

м
вр

и

Одд.наставници
за IV oдд.
Емилија

Георгиевска
Александра

Накева
Неџати

Лимановски
и

ученици и
родители

хамери,
хартија во

боја, лепило,
фломастери,
намирници

за изработка
на различни

видови
храна;

- Меѓусебна
соработка
-Градење
меѓусебна
доверба,

другарство,
комуникација меѓу

релацијата
наставник-ученико-

родител;
-собирање

финансиски
средства

Одд.наставник
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V oдделение                                                                           АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА : 2018-2019
Содржина Цели Активнос

т
Време
нска

рамка
месец

Носител Начин на
спроведувањ
е (ресурси)

Очекувани
резултати

Одговорно лице

„Еко ден“-
- организирање

заедничка
акција на

родителите,
учениците и

наставниците
да спроведат
еко-акција во
училиштето

садење
на

цвеќиња,
уредувањ

е на
уличница

та 22
 а

пр
ил

Одд.наставни
к  на V
Дијана

Илиевска
Габриела

Постоловска
Имране
Кривца

и
ученици и
родители

Крпи, сакции
Хамери,

хартија во
боја,

-Меѓусебна
соработка

Чисто училиште

Одд.наставник

Училишен
театар“-

претстава
(национална

драма)

создавање
позитивно

расположение
и дружење на

релација
наставник-

ученик-
родител,драма

тизирање на
учениците

Драматиз
ација на
ученицит

е

м
ај

Одд.наставни
к  на V
Дијана

Илиевска
Габриела

Постоловска
Имране
Кривца

и
ученици и
родители

Костими , Позитивно
расположение кај

учениците,
родителите,

драматизација на
ученицте

Одд.наставник
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VI oдделение                                                                           АКЦИОНЕН  ПЛАН ЗА : 2018-2019
Содржина Цели Активнос

т
Време
нска

рамка
(месец

)

Носител Начин на
спроведувањ
е (ресурси)

Очекувани
резултати

Одговорно лице

Одиме во
театар

Меѓусебна
соработка
наставник-

ученик-
родител;

Запознавање
со поими од
медиумската

култура,
таетар, кино

сала,

Следење
на

претстава

М
ар

т

Предметни
наставници
за VI одд.
Марина
Димоска
Габриела
Јорданов,

Сание Ганиу
и

ученици и
родители

-
финансирање
од страна на
родителите;

-
организирање

автобуски
превоз;

Меѓусебна
соработка
Стекнати и
проширени
знаења за

медиумската
култура
Театар

Предметни наставници

„Новогодишен
базар“

-создавање
позитивно

расположение
и дружење на

релација
наставник-

ученик-
родител,

- собирање
финансиски
средства за

потребите на
училиштето и

учениците.

-
Дискусија
,

-
изработка

на
декораци

и и
подароци

,
-

подготовк
а на

разновид
на храна

де
ке

м
вр

и

Одд.наставни
к  на V
Дијана

Илиевска
Габриела

Постоловска
Имране
Кривца

и
ученици и
родители

- хамери,
хартија во

боја, лепило,
фломастери,н
амирници за
изработка на

различни
видови храна;

- Меѓусебна
соработка
-Градење
меѓусебна
доверба,

другарство,
комуникација меѓу

релацијата
наставник-ученико-

родител;
-собирање

финансиски
средства

Одд.наставник
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стекнување на
културни
навики

VII oдделение                                                                           АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА : 2018-2019
Содржина Цели Активнос

т
Време
нска

рамка
(месец

)

Носител Начин на
спроведувањ
е (ресурси)

Очекувани
резултати

Одговорно лице

Одиме во
театар

Меѓусебна
соработка
наставник-

ученик-
родител;

Запознавање
со поими од
медиумската

култура,
театар,

стекнување на
културни
навики

Следење
на

претстава
М

ар
т

Предметни
наставници
за VII одд.

Елена
Блажевска и

Маја
Медарска,

Илфије
Емини

ученици и
родители

-
финансирање
од страна на
родителите;

-
организирање

автобуски
превоз;

Меѓусебна
соработка
Стекнати и
проширени
знаења за

медиумската
култура
Театар

Предметни наставници

Еднодневе
н излет
Посета на
Виниче-
Скопје

Меѓусебна
соработка
наставник-
ученик-
родител;

Запознавање
со традицијата
и обичаите на
селото

Дискусија
и

посети

М
ај

Предметни
наставнициА

нета
Кузмановска

, Сание
Ганиу и

Вера
Стојаноска-
библиотекар

и

-Учениците да
се запознаат
со природно-
географските
карактеристик

и

-Градење
меѓусебна
доверба,

-Учениците  се
запознаени со

природно-
географските

карактеристики

-Изградена
меѓусебна
доверба,

другарство,

Предметни наставниции
библиотекар
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ученици и
родители

другарство,
комуникација
-Меѓусебна
соработка
наставник-

ученик;
ученик-ученик;

наставник-
ученик-

родител;

комуникација
-Меѓусебна
соработка

наставник-ученик;
ученик-ученик;

наставник-ученик-
родител;

VIII oдделение АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА : 2018-2019
Содржина Цели Активнос

т
Временс
ка рамка

Носител Начин на
спроведување
(ресурси)

Очекувани
резултати

Одговор
но лице

Посета на
музеј на
илузии

Меѓусебна соработка
наставник-ученик-
родител;

Запознавање со
илузионистички
ефекти
(испревртување на
реалноста),
стекнување на
културни навики

Разгледув
ање на

музејот и
учество во
музејските
активност

и

Н
ое

м
вр

и
Предметни

наставници за
VIIIодд

Биљана
Арсова,
Јасмина
Јездиќ

и
ученици и
родители

-финансирање
од страна на
родителите;

-организирање
автобуски

превоз;

Меѓусебна
соработка
Стекнати и

проширени  знаења
за илузионистичките

ефекти

Предмет
ни
наставни
ци



OОУ„Кирил и Методиј“ Стајковци – Скопје – Учебна 2018/2019 година

270

Посета на
пливачки
базен

Меѓусебна соработка
наставник-ученик-
родител;

Запознавање со
техники  за пливање

Дискусија
и

посети

М
ар

т

Предметни
наставници

Фатон Ганиу и
Дарко

Костовски
ученици и
родители

финансирање
од страна на
родителите;

-организирање
автобуски

превоз;

-Учениците  се
запознаени со
техниките за

пливање

Меѓусебна доверба,
другарство,

комуникација
-Меѓусебна
соработка

наставник-ученик;
ученик-ученик;

наставник-ученик-
родител;

Предмет
ни

наставни
ци

IXодделение АКЦИОНЕН  ПЛАН  ЗА: 2018-2019
Содржина Цели Активнос

т
Времен

ска
рамка

(месец)

Носител Начин на
спроведување
(ресурси)

Очекувани
резултати

Одговор
но лице

Одиме во
Природно

научен музеј

-создавање
позитивно
расположение и
дружење на релација
наставник-ученик-
родител

- запознавање на
различни видови на

животни

Посета на
музејот

M
aj

Предметни
наставници за
IX одд

Благица
Србиновска
Маја Цекова
Вјоса Елези

ученици и
родители

-финансирање од
страна на

родителите;
-организирање

автобуски превоз;

Учениците  се
запознаени со
богатиот свет
на флората и
фауната во

нашата држава

Предметн
и

наставник
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ПРИЛОГ 37: Годишна програма за антикорупциска едукација на учениците од основните
училишта

ООУ „Кирил и Методиј“- Стајковци

Предмет: Граѓанско образование
одд. VIII
учебна 2018/2019 година

Реден број Наставна единица Број на часови Време на реализација
1 Причини и последици од корупцијата 1 октомври 2018
2 Стекнување на основни знаења за корупција и

антикорупција
1 ноември 2018

3 Активна борба против корупцијата 1 ноември 2018
4 Активна борба против корупцијата: постери 1 декември 2018

Вкупно 4 наставни единици 4 наставни часа

Општи цели на проектот:

Ученикот/ученичката е потребно:

- да се запознае со поимите корупција, антикорупција, интегритет и етичност;
- да се запознае што значи „одолевање на социјален притисок“;

- да знае за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на
спречување и заштита од истата;
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- да ги препознава механизмите за спречување на корупцијата;
- да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството;

- да ја сфати улогата на Државната комисија за спречување на корупција во
Република Македонија и механизмите преку кои таа делува;

- да анализира како и каде може да се појави корупцијата и на кој начин може да се спречи истата;

- да се стави во ситуација, во која ќе има активна улога, преку која ќе разбере за антикорупцијата и за потребата од
антикорупциска едукација и

- да се стави во улога на активен граѓанин, кој ќе придонесе за развојот на
Република Македонија.

Наставни средства:

а) Прирачник за наставниците за часовите кои се дел од воннаставните активности, во рамките на проектот
„Програма за антикорупциска едукација на
учениците од основните училишта“

б) Работни листови за наставниците за часовите кои се организирани на воннаставните активности во рамките на
проектот „Програма за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта“

в) Power point презентација за вториот час во која се објаснуваат основните поими дадени за наставниците и
учениците;

г) Снимен материјал подготвен од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата, како дополнителен
материјал кој може да се употреби во рамките на часовите;

д) Прашалник за учениците
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ѓ) Тефтерчињата, папките и флаерите (мали и големи) го содржат логото и
„речениците посветени на корупцијата“

Трите нивоа се:
а) разбирање или препознавање - проста репродукција на знаења, како најниско ниво;
б) сфаќање или разбирање на поими, настани и сл., - како повисоко ниво кое бара мисловна активност на ученикот
и
в) повисоки нивоа на знаења (анализа, синтеза и др.) - како највисоки нивoа на знаења, во кои ученикот ќе треба да
употреби сложени мисловни процеси.

Поими:
Корупција, антикорупција, интегритет, етичност, социјален притисок, механизми за спречување на корупцијата,
Државна комисија за спречување на корупција, пари, подароци, облека, храна, услуги

ДИДАКТИЧКО - МЕТОДСКИ НАСОКИ

При реализација на активностите се тргнува од развојните можности, возраста,
способностите и интересите на учениците за коишто се наменети активностите.

Сите активности се изведуваат во воннаставните активности по предметот граѓанско образование во осмо
одделение, во месеците октомври, ноември и декември. За сите активности времетрањето на часовите е 40
минути.

При реализацијата на наставните теми и содржини од посебно значење е планирањето на наставникот, при што
изборот и интегрирањето на содржините треба да бидат во согласност со наставната програма.
Наставата се планира со тематско-процесни планирања, со интеграција на наставни содржини од наставниот
предмет граѓанско образование, кои наставникот треба да ги испланира на еден посебно осмислен начин, и врз
основа на планираното да ги реализира.
Тематско-процесното планирање опфаќа интегрирање на повеќе содржини од една тема, кои имаат исти или
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слични цели, осмислени и опишани активности, очекувани резултати, начин на вреднување на постигнувањата кај
учениците и забелешка за идните планирања, како карактеристики кои обезбедуваат целокупност и поврзаност,
пред сe на содржините во темата, но и повеќе од тоа.
Наставниот предмет граѓанско образование дава голема можност за проширување на знаењата на учениците со
воннаставни активности. Исто така, овозможува поврзување на содржините со другите наставни предмети, со што
кај учениците се овозможува поттикнување на мултиперспективен развој во поглед на сфаќањето за светот кој ги
опкружува.

Во наставната програма којашто е предложена во делот активности и методи, доминираат разновидни активности,
кои имаат цел децата да ги разберат содржините, да ги анализираат и разберат поимите и појавите кои треба да
им помогнат полесно да се вклучат во општествениот живот, како и да ги практикуваат стекнатите знаења.

Реченици посветени посветени на корупцијата (пароли и слогани):

а) Носечка реченица:
Корупција - ја сечеш гранката на којашто седиш.
б) Други реченици посветени на корупцијата:
Корупцијата е авторитет, плус монопол, минус транспарентност.
Корупција - ТВОЈОТ СТАВ се брои!
Стоп за корупцијата – ја разјадува довербата, ја руши демократијата.
Стоп за корупцијата – создава нееднаквост, ги намалува можностите на
немоќните, ги форсира неспособните, го спречува развојот.
Со корупција сите плаќаат двојно.

Конкретни цели и активности:

Содржина Цели Вид на активност Активности
Предзнаења за
корупцијата и

Да се согледаат
предзнаењата на

Прашалник за
учениците

Пополнување на
прашалникот од
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антикорупцијата учениците страна на
учениците

Причини и
последици од
корупцијата

Да се запознаат со
поимите корупција,
антикорупција,
интегритет, социјален
притисок, етичност;
да знаат за облиците во
кои може да се појави
корупцијата и начинот на
спречување и заштита
од истата;
да го сфатат штетното
влијание на корупцијата
во општеството

Работилница Говорна активност;
дискусија;
кусо предавање

Стекнување на
основни знаења
за корупција и
антикорупција

Да се запознаат со
поимите корупција,
антикорупција,
интегритет, социјален
притисок, етичност;
да знаат за облиците во
кои може да се појави
корупцијата и начинот на
спречување и заштита од истата;
да ги препознаваат
механизмите за
спречување на
корупцијата;
да го сфатат штетното

Предавање и
Вежби

Предавање;
power point
презентација;
дискусија;
крстозбор
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влијание на корупцијата
во општеството;
да ја сфатат улогата на
Државната комисија за спречување
на корупција
во Република
Македонија и
механизмите преку кои таа делува

Посета на
Државната
комисија за
спречување на
корупција

Активна борба
против
корупцијата

Да се запознаат што значи
„одолевање на социјален притисок“;
да знаат за облиците во
кои може да се појави
корупцијата и начинот на
спречување и заштита од истата;
да ги препознаваат
механизмите за
спречување на
корупцијата;
да го сфатат штетното
влијание на корупцијата во
општеството

Работилница Говорна активност;
дискусија;
кусо предавање

Активна борба
против
корупцијата:
постери

Да анализираат како и
каде може да се појави
корупцијата и како може да се
спречи истата;
да се стават во
ситуација во која ќе
имаат активна улога,
преку која ќе разберат за

Работилница
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антикорупцијата и за потребата од
едукација;
да се стават во улога на
активни граѓани кои ќе придонесат за
развојот
на граѓанската култура
во современото
општество

Утврдување на
знаењата за
корупцијата и
антикорупцијата

Да се утврдат знаењата
на учениците;
да се види дали
учениците научиле од проектот
„Програма за
антикорупциска
едукација на учениците
од основните
училишта“

Прашалник за
учениците и
активности за
повторување

Пополнување на
прашалникот од
страна на
учениците

Наставни средства:

а) Прирачник за наставниците за часовите кои се дел од воннаставните активности, во рамките на проектот
„Програма за антикорупциска едукација на
учениците од основните училишта“ (Прилог 1);

б) Работни листови за наставниците за часовите кои се организирани на воннаставните активности во рамките на
проектот „Програма за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта“ (Прилог 2);

в) Power point презентација за вториот час во која се објаснуваат основните поими дадени за наставниците и
учениците;
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г) Снимен материјал подготвен од страна на Државната комисија за спречување на корупцијата, како дополнителен
материјал кој може да се употреби во рамките на часовите;

д) Прашалник за учениците (Прилог 3);

ѓ) Тефтерчињата, папките и флаерите (мали и големи) го содржат логото и
„речениците посветени на корупцијата“.



ПРИЛОГ   38: 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

Весна Величковска
I1 одд.
Габриела Андовска
I2 одд.

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 образо. 72 28 5 4 5 3 2 3 2 / 2 2
Физичко и здр. обр 108 24 8 5 4 2 / / 1 / 4 /
Музичко образо. 72 32 3 5 4 3 3 4 2 1 4 3

Северџан Касами
I3 одд.

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 образо. 72 22 2 3 3 2 2 3 2 3 2 /
Физичко и здр.о. 108 32 3 4 4 4 2 4 4 4 3 /
Музичко образо. 72 22 2 3 3 2 2 3 2 3 2 /

Елена Антонова
II1 одд.
Лидија Јованчевска
II2 одд.

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 /
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 образо. 72 23 2 2 3 3 2 3 3 3 2 /
Физичко и здр. обр 108 30 2 4 5 6 3 3 2 3 2 /
Музичко образо. 72 23 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2

Музафера
Шабани
II3 oдд.

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 образо. 72 23 3 3 3 3 1 4 3 2 1 1
Физичко и здр.о. 108 35 4 5 5 5 2 3 2 4 4 1
Музичко образо. 72 23 4 2 5 4 1 2 3 1 1 /

Виолета Поповска
III1 одд.
Даниела Наумовска
III2одд.

Македонски ј. 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 обр. 72 34 4 2 5 5 1 2 3 1 1 /
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Ликовно обр. 72 23 3 3 3 3 1 4 3 2 1 1
Физичко обр. 108 35 4 5 5 5 2 3 2 4 4 1
Работа со ком. и
основи на програмир.

72 60 6 6 6 6 2 8 10 8 6 2

Тасим Фазли
III3 одд.

Албански ј. 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 обр. 72 34 4 2 5 5 1 2 3 1 1 /
Природни науки 72 30 6 3 5 3 1 4 3 2 2 1
Ликовно обр. 72 23 3 3 3 3 1 4 3 2 1 1
Физичко обр. 108 35 4 5 5 5 2 3 2 4 4 1
Работа со ком. и
основи на програмир.

72 60 6 6 6 6 2 8 10 8 6 2

Емилија Георгиевска
IV1 одд.
Александра Накева
IV2 одд.

Македонски ј. 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 о. 72 23 4 6 2 1 1 2 3 2 2 /
Физичко о. 108 29 4 10 1 1 / 1 4 4 3 1
Музичко о. 72 28 5 6 3 1 1 3 3 3 3 /
Технико о. 72 13 2 2 2 1 1 1 2 1 1 /

Неџати Лимановски
IV3 одд.

Албански ј.. 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 о. 72 23 4 6 2 1 1 2 3 2 2 /
Физичко о. 108 29 4 10 1 1 / 1 4 4 3 1
Музичко о. 72 28 5 6 3 1 1 3 4 4 3 1
Техничко о. 72 13 2 2 2 1 1 1 2 1 1 /

Дијана
Илиевска
V1 одд.
Габриела
Постоловска
V2 одд.

Македонски ј. 180 56 7 11 6 8 4 6 4 7 4 1
Математика 144 44 4 7 3 4 1 5 6 6 6 /
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 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
Творештво 36 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 /

Емилија Наумовска
Англиски јазик (II1+II2) 72 22 2 3 3 2 1 2 3 3 2 1

Англиски јазик (III1+III2) 108 32 3 4 4 3 2 4 4 4 3 1
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Англиски јаз (IV1+IV2) 108 32 3 4 4 3 2 4 4 4 3 1
Англиски јазик (V1+V2) 108 32 3 4 4 3 2 4 4 4 3 1

Имране Кривца
V3 oдд.

Албански јаз 180 58 4 5 9 9 2 8 8 7 5 1
Македонси ј. 72 29 2 4 6 6 3 2 3 2 1 /
Англиски 108 35 4 5 5 5 2 3 2 4 4 1
матемматика 144 49 5 3 3 5 2 8 3 9 9 2
Општество 72 20 2 / 3 4 1 2 2 2 4 /
Ликовно 72 23 3 3 3 3 1 4 3 2 1 1
Физичко 108 35 4 5 5 5 2 3 2 4 4 1
Музичко 72 34 4 2 5 5 1 2 3 1 1 /
Творештво 36 12 2 / 2 3 1 / 1 2 1 /

Биљана Арсова

Англиски јазик VI1 108 31 3 4 3 4 2 3 4 4 3 1
Англиски јазик VII1 108 31 3 4 3 4 2 3 4 4 3 1
Англиски јазик VII2 108 31 3 4 3 4 2 3 4 4 3 1
Англиски јазик VIII1 108 31 3 4 4 4 2 3 3 4 3 1
Англиски јазик VIII2 108 31 3 4 4 4 2 3 3 4 3 1
Англиски јазик IX1 108 31 3 3 4 4 2 3 4 4 3 1
Англиски јазик IX2 108 31 3 3 4 4 2 3 4 4 3 1

Јасмина Анакиевска Англиски јазик I1,2 72 22 2 3 3 2 2 2 2 2 3 1
Англиски јазик VI2 108 31 3 4 3 4 2 3 4 4 3 1

Валентина
Николовска

Класична кул. во
европ. цивил -VI1,2одд.

72 25 2 2 3 3 2 3 3 3 4 /

Александар Тасевски

Музичко образ. VI1 36 10 / 1 / 3 1 1 4 / / /
Музичко образ. VI2 36 10 / 1 / 3 1 1 4 / / /
Музичко образ. VII1 36 10 1 1 / 2 1 1 1 2 1 /
Музичко образ. VII2 36 10 1 1 2 1 1 1 2 1 /
Музичко образ. VIII1 36 10 2 / 1 2 1 / 1 1 2 /
Музичко образ. VIII2 36 10 2 / 1 2 1 / 1 1 2 /
Музичко образ. IX1 36 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 /
Музичко образ. IX2 36 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 /

Славица Анчевска
ТО   V1 72 20 6 2 / 2 / / 2 4 4 /
ТО    V2 72 20 6 2 / 2 / / 2 4 4 /
ТО    VI1 36 12 4 2 3 1 / / 1 / 1 /
ТО    VI2 36 12 4 2 3 1 / / 1 / 1 /

Маја Медарска
Македонски ј. VII2 144 42 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1
Македонски ј.VIII1,2 144 42 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1
Македонски ј. IX1,2 144 38 6 3 3 4 2 4 4 6 4 2
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Тоде Јовановски
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

Природни науки  VI1,2 72 25 3 4 4 2 2 3 3 3 1 /
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 одд. 144 44 7 5 5 5 4 5 4 3 4 2
Математика VIII1,2

одд
144 43 6 6 6 2 5 4 4 4 5 1

Математика   IX1 одд 144 54 6 6 7 2 5 6 4 9 8 1
Физика VIII2 одд 72 23 3 3 2 2 / 3 4 3 2 /
Природни науки 72 22 2 3 3 1 2 2 3 5 1 /

Габриела Јорданов

Математика IX 1,2 144 44 6 6 5 2 5 6 4 5 4 1
Математика   VI2одд. 180 54 7 6 7 7 4 5 5 6 5 2
Математика VIII2 одд. 144 36 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2
Физика IX1,2 72 23 3 3 2 2 / 3 4 3 2 /
Физика VIII1 72 22 1 2 4 / 1 4 2 5 3 /

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 обр. VIII1,2 36 10 1 1 1 1 1 2 1 1 1 /
Граѓанско обр. IX1,2 36 10 1 2 1 1 1 1 1 1 1 /

Ели Чочова

Ликовно VI1 36 11 / 2 2 2 2 / 2 1 / /
Ликовно VI2 36 11 / 2 2 2 2 / 2 1 / /
Ликовно VII1 36 11 / 3 2 2 1 / 1 / / 2
Ликовно VII2 36 11 / 3 2 2 1 / 1 / / 2
ЛиковноVIII1 36 10 / 1 3 1 / / 3 / 2 /
Ликовно VIII2 36 10 / 1 3 1 / / 3 / 2 /
Ликовно  IX1 36 10 / / 2 2 / / 3 2 1 /
Ликовно IX2 36 10 / / 2 2 / / 3 2 1 /
Иновации IX1,2 36 11 2 1 2 / 1 2 2 / 1 /

Елена
Каранфиловска

Француски VI1,2 72 20 4 2 4 1 2 1 3 1 2 /
Француски VII1,2 72 21 2 2 4 / 1 3 3 1 4 1
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Француски VIII1,2 72 21 4 1 4 1 1 1 2 3 3 1
Француски IX1,2 72 23 5 4 2 / 2 5 2 2 1 /

Соња Божиновскa Етика VII1,2 одд. 36 9 1 1 1 1 / 2 / 1 2 /

Марина Димоска
Македонски ј. VI1,2 144 42 5 5 5 5 1 5 5 5 5 1
Македонски ј. VII1 144 40 4 4 4 3 2 4 6 6 5 2
Вештини за живеење 72 21 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2

Благородна Сотиров

Информатика VI-1 72 42 2 4 4 4 3 7 6 4 6 2
Информатика VI-2 72 42 2 4 4 4 3 7 6 4 6 2
Информатика VII-1 36 28 3 3 3 3 1 3 4 4 3 1
Информатика VII-2 36 28 3 3 3 3 1 3 4 4 3 1
Програмирање VIII1,2 72 44 2 5 5 6 2 5 6 6 5 2

Кузмановска Анета
Македонски јазик IV3 72 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Македонски јаз. V 3 72 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Македонски јаз. VI3 108 22 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2
Македонски ја. VII3 108 17 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1
Македонски ј. VIII3 72 17 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Македонски ј.  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 /

Ќамуран Сакипи

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 72 22 2 3 3 1 2 2 3 5 1 /
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 2 1 1 1 1 1 1 1 1 /

Саније 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
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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 Хаскај Војника
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

Берат Ајрула

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

Програмирање VIII3 72 44 2 5 5 6 2 5 6 6 5 2
Ликовно VI1 36 11 / 2 2 2 2 / 2 1 / /
Ликовно VII2 36 11 / 3 2 2 1 / 1 / / 2
ЛиковноVIII1 36 10 / 1 3 1 / / 3 / 2 /
Ликовно IX2 36 10 / / 2 2 / / 3 2 1 /
Етика VII3 36 10 2 1 1 1 1 1 1 1 1 /

Етика на религии VI3 72 22 3 3 3 3 2 2 3 2 1 /



ПРИЛОГ 39: РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ

Р   А   С   П   О   Р   Е   Д

НА НАСТАВНИЦИТЕ ПО ПРЕДМЕТИ, ДЕНОВИ И ЧАСОВИ ВО ООУ '' КИРИЛ И МЕТОДИЈ''- СТАЈКОВЦИ-СКОПЈЕ
ЗА ОДДЕЛЕНИЈАТА - КЛАСОВИТЕ ОД VI ДО IX  ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА  2018/2019 ГОДИНА

Р
.б

наставник предмет Кл. ракПара-
лелки

Бр.
На
Час.

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

1. M. Maja Мак.ј. 72 7,8,9 21 72 72 92 91 81 82 92 72 91 92 91 72 81 82 72 81 82 81 82 91 92

2. Д.Марина Мак.ј.
Вешт.

62 6, 7 17 62 61 62 x 71 72 72 71 62 61 61 62 71 71 71 62 71 61

3. Ј.Габриела Матем.
физика

61 6,7
8,9

25 61 62 61 72 92 81 62 72 61 x 92 81 91 72 92 61 62 92 92 62 91 61 92 62 61 72

4. Ј.Јасмина Матем.
физика

82 5,7,
8,9

23 82 82 81 71 91 71 82 82 81 91 71 82 81 82 91 81 91 x 71 82

5. Ц.Маја Биолог.
хемија

92 7,8,9 21 92 92 91 82 81 91 92 72 81 91 82 91 92 x 72 71 81 82 82 81 71 92

6. Ј.Тоде Географија 6,7,
8,9

16 82 81 92 91 72 x 71 62 61 81 82 62 71 61 x 72 91 92

7. А.Биљана Англи.ј. 81 6,7,
8,9

22 81 81 82 61 71 61 72 91 81 92 82 71 72 81 82 x 92 91 71 72 91 61 x 92

8. К.Дарко Физичко
Обр.

6,7,
8,9

24 72 71 62 92 91 x 71 62 72 61 62 71 61 x 81 81 91 72 92 91 61 82 81 82 92 81 1

9. С.Благица Истор.
Гр.Кул.

91 6,7,
8,9

21 91 91 71 92 61 62 71 92 91 82 x 62 72 91 61 81 82 92 81 x 72 82 81

10. С.БлагороднаИнфор.
Прогр.

6,7,8 10 72 x 81 81 82 82 61 61 71 62 62

11. Б.Елена Франц.ј. 71 6,7,
8,9

17 71 71 72 81 82 91 92 62 61 71 x 72 82 81 92 61 62 x 91

12. А.Славица ТО 5.6,8 10 61 62 81 81 82 82

13. Ј.Благица Музичко
Ора

6,7,
8,9

14 82 71 72 61 92 62 81 91

14. Ч.Ели Локовно
Обр.

6,7
8,9

101 81 62 x 92 71 91 92 72 x 61 91 82

15. Н.ВалентинаКл.кул.на
Евр.цив.

6,9 8 91 92 61 61 x 91 92 62 62
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16. Б.Соња Етика 7 2 71 72

Нова Англи.ј. 6 3 62 62 62
Прир.
науки

6 4 62 62 61 61

1. Д.Марина А.Славица М.Маја А.Биљана Ч.Ели
2. Ј.Габриела Ј.Јасмина Ј.Тоде С.Благородна Ц.Маја
3. С.Благица К.Дарко Н.Валентина Б.Елена Ј.Благица

Подготви : Габриела Јорданов – наставник по математика и физика Директор
Септември  2018/2019 година м – р Ана Петровска
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Р   А   С   П   О   Р   Е   Д

НА НАСТАВНИЦИТЕ ПО ПРЕДМЕТИ, ДЕНОВИ И ЧАСОВИ ВО ОУ '' КИРИЛ И МЕТОДИЈ''- СТАЈКОВЦИ-СКОПЈЕ
ЗА ОДДЕЛЕНИЈАТА - КЛАСОВИТЕ ОД I ДО  V OДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА  2018/2019 ГОДИНА

Одделе
ние

Наставник Час Понеделник Вторник Среда Четврток Петок

I -1

Весна
Величковска

1. Математика Македонски ј. Математика Македонскиј. Македонски ј.
2. Македонски ј. Математика Македонски ј. Математика Математика
3. Општество Природни Науки Македонски ј. Природни науки Физичко и здр

4. Физичко и здр Музичко обр. Ликовно обр. Физичко и здр. Музичко обр.
5. Англиски ј. Ликовно обр. Англиски ј.

I -2 Габриела
Андовска

1. Македонски ј. Македонски ј. Математика Природни науки Македонски ј.
2. Математика Математика Македонски ј. Математика Математика
3. Физичко и здр Музичко обр. Македонски ј. Македонскиј. Музичко обр.
4. Општество Англиски ј. Ликовно обр. Англиски ј. Физичко и здр

5. Природни Науки Ликовно обр. Физичко и здр

II -1

Елена
Антонова

1. Час на одд.заедн Македонски ј. Математика Физичко и здр Англиски ј.
2. Македонски ј. Македонски ј. Македонски ј. Англиски ј. Македонски ј
3. Физичко и здр Физичко и здр. Општество Математика Математика
4. Математика Математика Ликовно обр. Македонски ј. Музичко обр.
5. Природни Науки Музичко обр. Ликовно обр. Природни науки Додатна настава
6. Дополнителна

Лидија

1. Час на одд.заедн Македонски ј. Математика Англиски ј. Македонски ј.
2. Македонски ј. Македонски ј. Македонски ј. Физичко и здр Англиски ј.
3. Физичко и здр Физичко и здр Општество Математика Математика
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II -2 Јованчевска 4. Математика Математика Ликовно обр. Македонскиј. Музичко обр.
5. Природни науки Музичко обр. Ликовно обр. Природни Науки
6. Дополнителна

III -1

Виолета
Поповска

1. Час на одд.заедн Македонски ј. Математика Природни науки Македонски ј.
2. Македонски ј. Македонски ј. Англиски ј. Македонски ј. Физичко и здр

3. Англиски ј. Математика Македонски ј. Физичко и здр Математика

4. Математика Англиски ј. Работа со комп. Математика Ликовно обр.
5. Природни науки Општество Работа со комп. Музичко обр. Ликовно обр
6. Дополнителна Музичко обр. Физичко и здр Додатна наст

III -2
Даниела
Наумовска

1. Час на одд.заедн Македонски ј. Англиски ј. Природни науки Македонски ј.
2. Англиски ј. Македонски ј. Работа со комп Македонски ј. Математика
3. Македонски ј. Математика Работа со комп Математика Физичко и здр
4. Математика Општество Математика Физичко и здр Ликовно обр.
5. Природни науки Англиски ј. Македонски ј. Музичко обр. Ликовно обр.
6. Музичко обр. Дополнителна Физичко и здр Додатна нас

IV -1
Емилија
Георгиевска

1. Час на одд.заедн Англиски ј. Математика Природни науки Македонски ј.
2. Македонски ј. Природни науки Англиски ј. Математика Математика
3. Англиски ј. Математика Македонски ј. Музичко обр. Работа со комп.
4. Математика Македонски ј. Општество Македонски ј. Работа со комп.
5. Општество Физичко и здр Ликовно обр. Физичко и здр Ликовно обр.
6. Физичко и здр.обр Музичко обр. Техничко обр. Дополнителна
7. Додатна настава

IV -2
Александра
Накева

1. Час на одд.заедн Математика Математика Природни науки Работа со комп.
2. Македонски ј. Англиски ј. Македонски ј. Математика Работа со комп.
3. Математика Природни науки Музичко обр. Македонскиј.
4. Англиски ј. Македонски ј. Општество Математика
5. Општество Физичко и здр Ликовно обр. Физичко и здр Ликовно обр.
6. Физичко и здр.обр Музичко обр. Техничко обр. Дополнителна
7.
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V -1
Дијана
Илиевска
Работа со комп

1. Македонски ј. Англиски ј. Македонски ј. Математика Работа со комп.
2. Математика Македонски ј. Математика Македонски ј Работа со комп.
3. Физичко и здр Матемаика Општество Техничко обр. Математика
4. Час на одд.заедн Музичко обр. Ликовно обр. Техничко обр. Англиски ј.
5. Англиски ј. Природни науки Ликовно обр. Општество Македонски ј.
6. Природни науки Физичко и здр Дополнителна Музичко обр Физичко и здр
7. Додатна настава Додатна настава

V -2
Габриела
Постоловска

1. Македонски ј. Македонски ј. Англиски ј. Македонски ј. Македонски ј.
2. Математика Математика Македонски ј. Математика Англиски ј.
3. Општество Музичко обр. Математика Техничко обр. Математика
4. Час на одд.заедн Англиски ј. Физичко и здр Техничко обр. Ликовно обр.
5. Природни науки Природни науки Работа со комп. Општество Ликовно обр.
6. Физичко и здр Додатна настава Работа со комп. Музичко обр. Физичко и здр
7. Дополнителна

Р   А   С   П   О   Р   Е   Д

НА НАСТАВНИЦИТЕ ПО ПРЕДМЕТИ, ДЕНОВИ И ЧАСОВИ ВО ООУ '' КИРИЛ И МЕТОДИЈ''- СТАЈКОВЦИ-СКОПЈЕ,
ПОДРАЧНО УЧИЛИШТЕ – СТРАЧИНЦИ ЗА ОДДЕЛЕНИЈАТА - КЛАСОВИТЕ ОД

I ДО  V OДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Одделе
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 Ликовно обр. Општество Природни науки Природни науки
4. Ликовно обр. . Англиски ј Физичко обр. Англиски ј. Музичко обр.
5. Физичко обр. . Физичко обр. Музичко обр.
1. Албански ј. Албански ј. Албански ј. Албански ј. Албански ј.
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II -3
Музафера
Шабани

2. Математика Математика Математика Математика Албански ј.
3. Природни науки Англиски ј. Природни науки Англиски ј. Математика
4. Час на одд.заед Општество Музичко обр. Музичко обр. Физичко обр.
5. Физичко  обр. Ликовно обр. Физичко обр. Ликовно обр. Дополнителна

III -3
Тасим Фазли

1. Албански ј. Албански ј. Албански ј. Англиски ј. Албански ј.
2. Математика Математика Математика Англиски ј. Албански ј.
3. Природни науки Англиски ј. Природни науки Албански ј. Математика
4. Час на одд.заед Општество Музичко обр. Математика Музичко обр
5. Физичко обр. Ликовно обр. Физичко обр. Ликовно обр. Физичко обр.
6. Додатна Работа со ком Работа со ком Дополнителна

IV -3
Неџати
Лимановски

1. Час на одд.заед Македонски ј. Албански ј. Албански ј. Албански ј.
2. Албански  ј. Македонски ј. Математика Математика Математика
3. Математика Албански ј. Општество Ликовно обр. Општество
4. Природни науки Математика Работа со комп. Ликовно обр. Творештво
5. Музичко обр. Природни науки Работа со комп. Физичко и здр Музичко обр.
6. Техничко обр. Англиски ј. Физичко обр Англиски ј. Физичко обр.
7. Дополнителна Англиски ј. Додатна

V -3

Имране Кривца 1. Час на одд.зае Англиски ј. Математика Албански ј. Албански ј.
2. Албански  ј. Англиски ј. Албански ј Математика Ликовно обр.
3. Математика Македонски ј. Музичко обр Ликовно обр. Општество
4. Музичко обр. Македонски ј. Работа со комп Албански ј Физичко обр
5. Општество Математика Работа со комп Физичко обр Математика
6. Природни науки Физичко обр Додатна Англиски ј. Техничко обр.
7. Природни науки Дополнителна Техничко обр.


