
 

1 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 

О П Ш Т И Н С К О   О С Н О В Н О   У Ч И Л И Ш Т Е 
____________________________________________________________ 

“М Е Т О Д И   М И Т Е В С К И - Б Р И Ц О” Л О З О В О 
 

 
 

Годишна програма за воспитно – образовната дејност на училиштето 
за учебнатa 2019/2020-та година 

 
 

 



 

2 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 

Содржина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Вовед...............................................................................................................................................................стр. 3 

2. Лична карта на училиштето..................................................................................................................стр. 5  

3.Мисија и визија.....................................................................................................................................стр.21 

4.“Lessons Learned”- Веќе научено/ Стекнати искуства.............................................................................стр.23 

5. Подрачја на промени, приоритети и цели.............................................................................................стр.25 

6. Акциски планови .................................................................................................................................стр.30 

7. План за евалуација на акциските планови............................................................................................стр.54 

8. Календар за работа ..............................................................................................................................стр.56 

9. Настава ................................................................................................................................................стр.58 

10.Оценување...........................................................................................................................................стр.75 

11.Воннаставни активности......................................................................................................................стр.82 

12.Поддршка на ученици ..........................................................................................................................стр.87 

13.Грижа за здравјето ...............................................................................................................................стр.94 

14. Училишна клима и односи во училиштето...........................................................................................стр.96 

15. Професионален развој на воспитно- образовниот и раководниот кадар..............................................стр.98 

16. Вклученост на семејствата во училиштето..........................................................................................стр.100 

17. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето.......................................................................стр.102 

ПРИЛОЗИ- Програми на ниво на училиште 

 



 

3 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 

 

 

 

 

 
    Годишната програма за работата на ООУ “Методи Митевски-Брицо” Лозово е програма во која се планираат сите активности 

на училиштето по сите воспитно-образовни подрачја што ќе се реализираат во текот на учебната година во четири тримесечија 

односно  во две полугодија на учебната 2019/20 година.  

Изготвената Годишна програма за работа  на училиштето се  разгледува на Наставнички совет и се доставува  на усвојување пред 

Училишниот одбор, а потоа и до Советот на општината. Со истата  ќе се запознаат  и Советот на родители, Советот на општина Лозово, 

ДПИ, МОН и БРО. Програмата е изработена тимски под раководство на директорот, стручните соработници во училиштето, како и 

тимовите од наставници задолжени  во однос на посебните програми кои се прилози кон оваа Годишна програма. 

При изработката на истата се земени следните појдовни точки: 

 

 анализа на степенот на реализираност на минатогодишната Програма за работа на училиштето, 

 квантитативните и квалитативните резултати од реализација на истата, 

 промени во наставните програми и содржини, 

 промени и иновации кои ги планира училиштето поаѓајќи од приоритетите кои се поставени како стратешки цели за развој на 

училиштето во период од 4 години, а што како препораки се произлезени од: извештајот од  Самоевалуацијата, препораките од 

извршената надворешна-интегрална евалуација на ДПИ, препораките од БРО, МОН. 

 

Со Годишната програма за работа на училиштето се планира обемот и распоредот на активности што  произлегуваат од наставниот 

план и наставните програми за реализација на наставата и воннаставните активности. Наставните програми за задолжителните 

предмети и изборните ги подготвува БРО, а ги одобрува МОН. Врз основа на програмите секој наставник изготвува своја наставна 

програма за предметот по кој изведува настава. За реализација на додатна и дополнителна настава исто така наставникот изготвува 

планирање. Наставните програми се доставуваат  до училишниот педагог.   

Со годишната програма за работа се планира наставата согласно  наставниот план за учебната 2019/20 година. 

Основното училиште "Методи Митевски Брицо" Лозово ја  изготвува Годишната програма за воспитно-образовната дејност за 

учебната 2019/20 година согласно со: 

 

            1. ВОВЕД 
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 Законот за основно образование Бр. 08-4389/1 (Службен весник бр.161 од 5.8.2019) 

 Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта/Бр. 084390/1(Службен 

весник бр.161 од 5.8.2019) 

 Наставниот План за деветгодишно основно образование   за учебната  2019/20 година 

 Извештајот за воспитно-образовната дејност на училиштето за учебната 2018/19–та година; 

 Наставни програми за основно образование одобрени од Бирото за развој на образованието; 

 Насоки за планирање и организација на наставата (критериуми за оценување, стандарди за оценување и 

норматив за наставен кадар, наставни средства и помагала) 

 Статутот на училиштето; 

 Извештај за  финансиското работење на училиштето 

 Препораки од Нацрт Извештајот  од интегрална евалвација спроведена  во периодот од 22 до 24 март 2019  

година 

 Програмата за развој на училиштето 2018-2022 

 Годишна програма за воспитно-образовна дејност  од претходната учебна година 2018/2019 година 

 Закон за јавни набавки (службен весник на Р.Македонија, број 24 од 17.02. 2012 –та година) 

 Правилник за начинот на изведување на ученички екскурзии и други слободни активности  на учениците  од 

основните училишта 

 Подзаконски и интерни акти (Етички кодекс, деловници  за работа на органите, останати Правилници). 

 Извештаи и записници на: органитe, стручните тела  и тимови во училиштето(Наставнички совет, Училишен одбор, Совет 

на родители, стручни активи,тимови и комисии). 
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Име на училиштето                                   ООУ “Методи Митевски-Брицо” 

адреса, општина, место  ул. “Маршал Тито” ББ, Лозово, Лозово 
Телефон 032/458-005 

Фах 032/458-996 
е-маил mmbricolozovo@gmail.com 

Web страна  https://metodimitevskibrico.edu.mk 
You tube профил Metodi Mitevski Brico 

Основано од 1965 год. 
Верификација- број на актот  1002-510 

Година на верификација 06. 06.1986 год. 
Јазик на кој се изведува наставата македонски 

Година на изградба   1965 
Тип на градба тврда 

Површина на објектот 1286 м 2 
      Површина на спортски терени и игралишта 1275 м 2-централно училиште 

Училиштето работи во смена прва 
Начин на загревање на училиштето централно парно греење 

Број на одделенија 9 
Број на паралелки 17 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

       

2                   2.1.     ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО  
 

https://metodimitevskibrico.edu.mk/
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2.2. Просторни услови за работа на училиштето 

 
Воспитно - образовниот процес во ООУ „М.М-Брицо“ се одвива во едно централно училиште во Лозово од I до IX –то одделение   и 

четири подрачни училиштa во селата: Дорфулија, Каратманово, Милино, Сарамзалино каде наставата се одвива само од  од  I до V 

одделение. Училишната зграда  

 

во централното училиште е на приземје и еден кат и подрумски простории како и оддел за канцеларии, додека подрачните училишта 

се на приземје  со по две до четири училници и оддели за канцеларии и помошни простории. 

Во следната табела е прикажан сумарен преглед на бројот на просторните услови за работа во сите училишни згради: 

 

Вкупен број на училишни згради 6 

Број на подрачни училишта 4 
Број на спортски терени 2 отворени игралишта 

во централно училиште 

Број на катови 
 

Приземје и кат во централно 
и приземје во подрачни училишта 

Број на училници 21 
Број на помошни простории  

и канцеларии 
10 

Училишна библиотека 1 
Начин на загревање на училиштето                        парно греење/и печка на дрва 

(Сарамзалино) 
Ресурси-дрво и пелети 
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Училиштето располага со следните простории за работа: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    Ред. број Преглед на училишниот простор  
во ООУ „ М. М. – Брицо “  Лозово 

број 

1 Универзални училници 3 
2 Кабинети 7 
5 Наставничка канцеларија 1 
6 Просторија за директор 1 
7 Просторија за секретар и помошник директор 1 
8 Просторија за  стручна служба 1 
9 Реновирана просторија /кујнски дел за вработените 1 
10 Просторија за хигиено – технички персонал 1 
11 Библиотека 1 
12 Ходници 2 
13 Санитарни јазли 5 
14 Магацини 3 
15 Просторија за Архива и  сметководител 1 
16 Подрумски простории 1 
17 Котлара 1 
18 Отворени спортски терени 2 

Реден 
број 

Преглед на училишниот 
простор во ПУ  с. Милино 

број 

1 Универзални училници 4 
2 Наставничка канцеларија 1 
3 Ходници 1 
4 Магацини 1 
5 Санитарни јазли 1 
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Реден бр. Училишен простор во ПУ  с. Сарамзалино број 

1 Универзални училници 1 
2 Наставничка канцеларија 1 
3 Ходници 1 
4 Магацини 1 
5 Санитарни јазли 1 

Ред. 
Број 

Преглед на училишниот 
простор во ПУ   с. Дорфулија 

број 

1 Универзални училници 4 
2 Наставничка канцеларија 1 
3 Ходници 1 
4 Магацини 1 
5 Санитарни јазли 1 

Реден 
Број 

Преглед на училишниот 
простор во ПУ  с. Каратманово 

број 

1 Универзални училници 3 
2 Наставничка канцеларија 1 
3 Ходници 1 
4 Магацини 1 
5 Санитарни јазли 1 
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2.3 Мапа на училиштето 

БруZZ Централното училиште се наоѓа на експресниот пат Велес-Штип во централниот дел на Лозово. 

т 

о по    орск и те 
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2.4.Материјално-технички услови 
 

  Училиштето располага со наставни средства за непречено реализирање нa наставата, меѓутоа секогаш е потребно зголемување на 

постоечкиот фонд заради поуспешно и поквалитетно изведување на наставата во функција на подобрување на знаењата и вештини  

на учениците. 

Училиштето располага со: графоскоп, ТВ-приемници, ЛЦД – проектор и платна за проектирање, компјутери за секое дете во секоја 

училница, преносни компјутери за наставници, ласерски печатачи со скенер и фотокопир, фотокопир, фотоапарат, нагледни средства 

за наставата по ФЗО, техничко образование, музичко образование, хемија, физика.  Од оваа учебна година училиштето ќе располага и 

со две нови смарт табли поврзани со LCD проектор  и  лап топ компјутер. 
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2.5.  Организациска   структура во училиштето 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ 

РАКОВОДЕН ОРГАН 

ДИРЕКТОР 
Горанче Велков 

 
 

ПОМОШНИК ДИРЕКТОР 
Милица  Бансколиева 

УЧИЛИШЕН ОДБОР 

СТРУЧНИ  
ОРГАНИ 

СТРУЧНИ   
АКТИВИ 

 

СТРУЧНИ   СОРАБОТНИЦИ 
 

НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ 

СОВЕТ НА 
ОДДЕЛЕНСКИ  
НАСТАВНИЦИ 

 

СОВЕТ НА 
ПРЕДМЕТНИ 

НАСТАВНИЦИ 
 

ДРУГИ 
ОРГАНИ 

 

ПСИХОЛОГ 
Даниела 

Мијалковска 

 
ДЕФЕКТОЛОГ 

Виолета 
Сачевска 

 

ПЕДАГОГ 
Ивана  
Тасева 

 

СОВЕТ НА 
РОДИТЕЛИ 

 
БИБЛИОТЕКАРИ 
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Раководни и управни органи, стручни соработници 
 

Во раководен и управен орган во училиштето спаѓаат: Директорот и  Училишниот одбор. 

Директор 
 
Директорот е педагошки работник во училиштето, кој ја планира, програмира, организира и ја  следи реализацијата на 

воспитнообразовната работа во училиштето. Тој учествува и раководи со раководниот и стручниот тим во училиштето. Соработува и го 

застапува училиштето на локално, регионално, државно и  на меѓународно ниво. 

Директорот извршува и други активности утврдени со Статутот и Законот, во соработка со Локалната власт  и МОН. 

 

Стручни соработници 

Како стручни соработници во училиштето работат: 

- училишен педагог 

- училишен психолог 

- дефектолог 

- во функција на  училишни библиотекари/наставници кои  го дополнуваат  своето работно време во училишната библиотека. 

 

Училишен педагог 

 

Задачи во кои ќе биде ангажиран училишниот педагог се: 

- планирање и организација на воспитно – образовната работа; 

- педагошка евиденција и документација; 

- советодавно – консултативна работа со наставниците; 

- советодавно – консултативна работа со учениците; 

- советодавно – консултативна работа со родители; 

- унапредување на воспитно – образовната работа; 

- аналитичко – истражувачка работа; 

- соработка со институции и локалната заедница; 
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Училишен психолог 
Задачи во кои ќе биде ангажиран училишниот психолог се: 

- планирање, програмирање и организирање на воспитно – образовнатаработа; 

-следење на воспитно – образовната работа; 

- утврдување на потенцијалните можности и карактеристики на личноста наученикот; 

-следење на напредувањето на учениците според нивните можности и според  карактеристиките на нивната личност; 

- изготвување на стручен материјал; 

- советодавно – консултативна работа со наставниците; 

- советодавно – консултативна работа со учениците; 

- советодавно – консултативна работа со родители 

- увид во водење на педагошка евиденција; 

-учество, иницирање  и промовирање на  потребите на училиштето  од вклучување во проекти  

 
Дефектолог 
Задачи во кои ќе биде ангажиран училишниот дефектолог  се: 

- поддршка на наставниците во разбирање на потребите на учениците со посебни образовни потреби и важноста од 
зголемување на нивните постигнувања 

- идентификација на учениците на кои им е потребна стручна помош и поддршка 
- дефектолошка дијагностика 

- соработка со родители/старатели на ученици со посебни образовни потреби 
- работилници за инклузија на учениците со посебни образовни потреби. 

 
 

Училишен библиотекар 
 

Училишниот библиотекар активно учествува во целиот воспитно- образовен процес, а особено води грижа и допринесува за 

планирањето, подготовките и квалитетното издавање на книжниот фонд за реализирање на наставата. При тоа соработува со секој 

наставник, ученик, родител, а посебно со Директорот и другите стручни соработници. 
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Училишен одбор 

 

Училишниот одбор работи согласно законските, статутарните и програмските овластувања и според Деловникот за негова 

работа. Најважни негови задачи се: донесување на  Статутот и Годишната програма на училиштето, распишување конкурси за 

вработување и  давање мислење за Директор,  разгледување и усвојување извештаи за работењето на училиштето, одлучување за 

финансиското работење на училиштето. 

Училишниот одбор  во моментов сеуште го сочинуваат 9 члена, од кои: 3 од редот на наставниците,  3 од редот на родителите, 2 

делегирани претставници од Локалната самоуправа и  1 претставник од МОН.  

Согласно чл. 106 ст.2 од  новиот Закон за основно образование, Училишниот одбор на основното училиште е составен од седум члена 

и тоа: тројца претставници од наставниците, стручните соработници и воспитувачите од училиштето, тројца претставници од 

родителите, односно старателите на учениците и еден претставник од основачот. 

 

Совет на родители 

Од задачите на овој совет, нормирани со Статутот на училиштето се:улогата во тесна и непосредна соработка со училишните 

органи, да се залага за поквалитетна настава и подобар успех на учениците, односно училиштето. и своите активности да ги насочува 

низ континуирана соработка, решавање на проблемите поврзани со воспитување  на учениците, а пред се  со редовното посетување на 

наставата. 

 

Наставнички совет 

 

Наставничкиот совет на училиштето го сочинуваат сите наставници и стручни соработници, предводени од Директорот. 

Неговата работа е глобално утврдена со годишната програма на училиштето, а неговите задачи се: 

- се што значи настава: од планирање, подготовка, реализација, анализа, опремување, соработка и други активности 

утврдени со закон, Статутот на училиштето и други акти.  

- унапредување на наставата, вреднување на  учениците и наставниците и многу други работи утврдени со Законот за 

основно образование, Статутот и Училишната програма. 

Наставничкиот совет одржува свои работни седници под раководство на  Директорот.  
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СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ 
 

Вработени Вкупно: 

 42 

Етничка и полова структура 

Македонци Власи 

     Централно   Подрачни м ж м ж 
Вкупен број на вработени 28 14 16 24 / 2 

Директор 1 / 1 / / 
Број на наставен кадар 16 10 9 15 / 2 

Број на стручни соработници 3 / / 3 / 

Административни работници 2 / 1 1 / 

Техничка служба              5  4   55      5 4 / 

          Помошник директор 1 / / 1          / 

 

 

 

 

Членови на училишен одбор 
(име и презиме) 

Виолета Сачевска  - претседател,  
Членови:Ристенка Јовановска, Тања Стојчева,  

        Радмила  Иванова, Назифе Абдиова, Игор Митев, Мирче Величковски, 
Теки Шерифов 

Членови на совет на родители 
 

9   / 
 Претседател:Taња ...... 

Стручни активи (видови)            - математика и  група предмети природни науки, јазичен актив, 
стручен актив на одделенските наставници 

Членови на ученичка заедница  12 

Членови на еко-одбор (број) 15 
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Старосна структура     Број на вработени 

20-30 6 

31-40 89                                         9 

41-50 10 

51-60 14 

61-до пензионирање 3 

Вкупно                                42 

Степен на образование на 
вработените 

Број на 
вработени 

    Постдипломски студии /магистер 3 

Високо образование 24 

Виша стручна подготовка 7 

Средно образование 3                 5 

Основно образование 3 
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 Преглед на наставен кадар по предмети и одделенија 
 

Р.б Одделенска настава 
Наставник 

Степен на  
образование 

Одделение училиште 

1. Јован Николов Високо II, V Каратманово 
2. Хајда Штериова Вишо I,III,IV Каратманово 
3. Силвана Цекова Високо II,III Милино 
4. Горанчо Атанасов Високо I,IV  
5. Надка Николовска  Вишо II,III,IV,V Сарамзалино 
6. Благица Димитрова Високо I Дорфулија 
7. Грозданче Стојчевски Високо III,V Дорфулија 
8. Тања Стојчева Високо II,IV  
9. Валентина Миткова Вишо I Лозово 
10. Ристенка Јовановска Високо III,V Лозово 
11. Шеќеринка Иванова Вишо II,IV  
12. Маја Панева – англиски јазик Високо I,II,III Лозово,  Дорфулија, 

Каратманово и  Сарамзалино 
13. Марија Ч. Недевска – англиски јазик Високо I,II,III,IV,V Дорфулија, Каратманово, 

Сарамзалино, Милино 
 
 

 
Р.б Наставник  за предметна настава: 

 
Степен на  
образование 

одделение 

1. Јулија Николовска/Англиски јазик Високо IV, V,VI,VII,VIII,IX 
2. Тоде Николовски/Историја,Ерика во религии, Граѓанско  Високо VI,VII,VIII, IX 
3. Ленче Китанова/Македонски јазик Високо VI,VII, VIII 
4. Светлана Стојкова/Француски јазик Високо VI,VII,VIII,IX 
5. Владимир Цветковски/Математика,Физика Високо VI, VII, VIII, IX 
6. Стојан Китановски/ Математика Високо ………IX 
7. Јагода Стојчевска /Хемија,Биологија, Природни науки Вишо V,VI,VII,VIII,IX 
8. Марина Доневска/Географија Високо VI,VII,VIII,IX 
9. Игор Колев/Музичко образование Високо VI,VII,VIII,IX 
10. Тања Милошева/Ликовно образование Високо VI,VII,VIII,IX 
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11. Благојче Атанасов/Техничко образование, Информатика, 
Програмирање 

Високо V, VI,VII,VIII, IX 

12. Магдалена Моневска -  Давевска /Македонски јазик Високо IX 

13. Виктор Трендафилов                                   / ФЗО,Спорт Високо VI,VII,VIII,IX 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Директор Степен на  
образование 

  1.          Горанче Велков високо 
 Помошник  директор  
2. Милица Бансколиева магистер 
 Стручни соработници  
3. Даниела Мијалковска- психолог магистер 
4. Ивана  Тасева - педагог високо 
5. Виолета Сачевска- дефектолог магистер 
 Административни службеници  
6. Сибирка Китановска- сметководител средно 
7. Милан Ашиковски- техн.секретар високо 

 Технички персонал Степен на  
образование 

1. Светланчо Атанасов вишо 
2. Стојче Китанов средно 
3. Славица Илиевска вишо 
4. Дијана Стојановска средно 
5. Љупчо Соколовски основно 
6. Стаменко Алексиќ основно 
7. Каролина Анчова основно 
8. Жаклина Герасова средно 
9. Кире Станојковски средно 
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 Ученици 
Одд. Бр.               бр. на  

               паралелки 

Број 
на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци 

м ж м ж м Ж 

I 2  чисти и  3 
комбинирани 

25 10 6            / / 2 7 

II 4 комбинирани 
Паралелки 

25 11 10             /           / 1 3 

III  5 комбинирани 18 9 7 1 1 / / 

IV   5 комбинирани 31 15 10 / 1 3 2 

V   V   5 комбинирани 15 4 7 / / 2 2 

VI  1 чиста паралелка 19 6 10 / / 2 1 

VII 2 чисти  паралелки 23 12 8 / 1 / 2 

VIII 1 ч     2 чисти паралелки 27 15 6 / / 2 4 

     IX     1  чиста паралелка 13 4 4 / / 4 1 

 
         Вкупно 

8 чисти 9  комб.     196 86 68 1 3 16 22 

17     196 154 4 38 

 
Во учебната 2019/20-та година во училиштето се запишани  вкупно  196  ученици.  
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Училиште  Чисти  
паралелки 

 Комбинирани парaле. 

Лозово 7 2 
            1           1 
        II-IV III-V 

Дорфулија 1 2 
II-IV III-V 

Каратманово / 2 
I-III II-IV-V 

Милино / 2 
I-III-IV II-V 

Сарамзалино / 1 
I-III-IV-V 

 
 
 

 

 
Наставен јазик во училиштето 

Македонски јазик 
Број на паралелки 17 
Број на ученици 196 
Број на наставниици 26 

Број на ученици по подрачни училишта 

Училиште/п.у М Ж Вкупно 

Лозово    65 58 123 

Дорфулија    13 20 33 

Каратманово    8 6 14 

М          Милино    8 9 17 

Сарамзалино    9 / 9 

    Вкупно 103 93 196 

Структура на ученици по пол 
 

Одделенска 
 настава 

     Предметна 
настава 

Вкупно 

М Ж М Ж   M Ж 

58 56 45 37 103 93 

114 82 196 
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3.1.  Мисија на училиштето  
 

Мисијата на ООУ „ Методи  Митевски – Брицо “  Лозово е: 
 
 
 
 

 

 

 

 

Во својата мисија училиштето ќе се грижи за развивање на силна внатрешна мотивација, натпреварувачки дух, иницијативност, 

иновативност, креативност и визионерство.Наша мисија е да ја развиваме свеста за правата и одговорностите, имајќи го  во предвид 

еднаквиот третман кон сите ученици, без разлика на пол, нивната етничка припадност, социјален и материјален статус и 

националност.Пред нас имаме поставено обврска за создавање одржлива интеретничка интеграција во училиштето, односно  

негување  на мултикултурното и мултиетничко разбирање,  почитување  и соживот, како  и воспоставување   на  меѓуетничка - 

меѓучилишна соработка  и  одржување на истата како рефлексија на долгорочно постигнати  цели на идејата за  меѓусебно разбирање 

и почитување меѓу етникумите, културите, националностите. 

 
 
 
 
 
 
 

да се потикнува и негува слободата на мислење, 
взаемното почитување, толеранција и 

рамноправност на сите субјекти во училиштето. 

            

3.             3.  МИСИЈА И ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 
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3.2. Визија на училиштето 
 

Нашето училиште настојува да изгради заедничка визија со постојано охрабрување на членовите на колективот. Всушност неминовна  

е потребата од операционализирање на нашето работење, дефинирање на она што сме спремни да го направиме и секако да се најде 

соодветен начин како соработниците и околината да ја подржат промената и да се вклучат во нејзина успешна имплементација. 

Подобрувањето на работата на училиштето претставува обврска и одговорност на сите негови партиципиенти насочена кон 

подобрување на квалитетот на наставата и учењето.                             

Сакаме училиште кое е 

 

 
 

 
 
 
 

Наша визија  е остварување на надежта за  квалитетно  образование на  децата и младите кое  поттикнува соживот меѓу  различните 

националности и етничка припадност.Веруваме дека образованието значи  референтна рамка за  градење  на систем   на вредности кои  

во себе   вклучуваат димензија на мултиетничка соработка и  толеранција. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОВРЕМЕНО, ЕФЕКТИВНО, АТРАКТИВНО И 
ПРИВЛЕЧНО, БЕЗБЕДНО, УРЕДНО, КВАЛИТЕТНО, 

ОТВОРЕНО. 
САКАМЕ УЧИЛИШТЕ ВО КОЕ СЕ ЧУВСТВУВА  

ТОЛЕРАНЦИЈАТА И  МЕЃУСЕБНО ПОЧИТУВАЊЕ 
 

МОТО 
Да  се учи за да се знае,  

да се дружи иза да се биде! 
 

СЛОГАНИ 
o Училиштето е храм на знаење 

o Гградиме мир, толеранција и демократија 

o Учиме, затоа што иднината чека на  нас  
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АНАЛИЗА ОД ИНТЕРНАТА ЕВАЛУАЦИЈА (САМОЕВАЛУАЦИЈАТА 2016/2018 ) 
 

НАШИ СИЛНИ СТРАНИ 
 

НАШИ СЛАБИ  
СТРАНИ 

 

 Училиштето ги негува родовата сензитивност и 
мултикултурализам; 

.  Постои позитивна клима за нови проекти во образовниот 
процес; 
 

 Училиштето постигнува значајни резултати на општинско, 
регионално и државно ниво; 
-Постои високо ниво на почитување на наставниот кадар и 
педагошко-психолошката служба кон сите родители и 
надворешни соработници во, од и со училиштето; 

 Отвореност на училиштето за соработка со родителите, 
локалната заедница, невладиниот сектор и медиумите;. 

 Училиштето има изготвен Кодекс на однесување на 
наставниците, учениците и родителите; 

 Училиштето организира хуманитарни акции во соработка 
со родителите и со локалната средина со цел да се помогне на 
учениците од социјално ранливите семејства и друг вид 
хуманитарни акции; 
-Раководниот орган има програма за работа и истата ја 

спроведува;  Раководниот орган воспоставува тимска работа 
преку вклучување на вработените при реализација на 
однапред определени активности; 
-Промовирање на стручност и компетентност на раководниот 
органи и стручната служба во имплементирање на насоки и 
програми кои се потребни за успешно функционирање на 

-Во планирањата многу ретко се практикува реализација 
на наставен час во природни услови; 
-Недоволна промоција на позитивни и трајни вредности 
кај учениците; 

 Дел од наставниците не изработуваат автентични 
критериуми за оценување на учениците во согласност со 
нивните можности 

.  Наставниците не соработуваат на ниво на активи/ не се 
координираат често помеѓу себе при изработка на НП и 
критериуми за оценување, туку работат секој 
индивидуално за својот предмет. 
-Нема пропишани процедури (на национално ниво) за 
навремено откривање и грижа за ученици со емоционални 
проблеми(семејно насилство, негрижа, разводи, болест и 
постконфликтни трауми). 
- Не може да се каже дека се вложени доволно напори за 
преземање активности за подобрување на постигањата на 
учениците; 
-Отсуство на чувство за меѓународна образовна соработка и 
промовирање на вредности во согласност со Европска 
референтна рамка за јазици; 
-Наставниците недоволно се информирани за изработка на 
Личен план за професионален развој; 
-Недоволна вклученост на локалната бизнис заедница и 
родителите во обезбување донации и спонзорства; 

            4. “LESSONS LEARNED”/ “ВЕЌЕ НАУЧЕНО”/СТЕКНАТИ ИСКУСТВА 
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воспитнообразовниот процес во училиштето.  -
Воспоставување стимулативен систем за наградување на 
воспитнообразовниот кадар од учебната 2018/19/ 
издвојување и доделување признанија за наставниците кои се 
истакнуваат со своите зал- На транспарентен и демократски 
начин се врши изборот на претставниците во ученичката 
заедница. 
  - Се превземаат иницијативи за организирање на 
активности за помош и поддршка на ученици од социјално 
ранлива категорија и друг вид на проблеми.  
 - За почитување на различностите се организираат трибини 
и други активности. 
-Наставниците редовно ги поттикнуваат и мотивираат 
учениците да се вклучат во воннаставни активности и 
разновидни натпревари.  
 - Учениците се задоволни од понудените изборни предмети.  
 - Помеѓу момчињата и девојчињата постои пријателски 
однос и сите заеднички придонесуваат за одржување на 
хигиената во училиштето, како и за зачувување на животната 
средина чиста и еколошка. 
  - Учениците доволно се информирани за работата што 
стручните соработници ја извршуваат во училиштето и затоа 
имаат слобода да побараат помош и поддршка доколку се 
соочат со било каков проблем или потешкотии во и надвор од 
училиштетоожби и креативност;. 
 

-УО нема доволно добра транспарентност за својата работа, 
не обезбедува редовни, детални и сеопфатниинформации; 
-Слаба комуникација со бизнис-секторот Недоволна 
соработка помеѓу стручните активи; 
-Слаба комуникација со бизнис-секторот; 
- Недоволна соработка помеѓу стручните активи; 
-Обучување на наставниот кадар за работа со талентирани 
ученици и работа со децата со посебни образовни потреби; 
 - Отсуствува потребата и заинтересираноста за стручно 
пишување и објавување стручни трудови; 
- Мал дел од родителите учествуваат во разни активности 
во училиштето; 
 - Имплементација на начелата и методите за 
инклузивност во образованието; 
  - Превземање на мерки за подобрување на дисциплината 
на учениците.; 
 - Зајакнување на дежурствата на наставниците,особено во 
време на одморите помеѓу часовите; 



 

25 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 

  

 

 

 

 

5.1.Подрачја на промени 
 

За оваа учебна година училиштето ги утврди своите приоритетни потребикои одат во насока на достигнување на воспоставената 

визија. Тие се во тесна врска со потребите и интересите на учениците и наставниците, а во склад со реалните можности на училиштето. 

Ќе се цели да настанат промени во подрачјата: 

 

o Организација и реализација на наставата и учењето 
o Постигнувања  и поддршка на учениците 

o Професионален развој на воспитнообразовниот  и раководниот кадар 

o Управување, раководење и креирање политики 

o Комуникации и односи со јавноста 

o Училишна клима и култура 

o Соработка со родители и со локалната средина; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         5. ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ 
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5.2 Приоритети и цели на училиштето /Идни активности 
 

Целите на училиштето се остваруваат преку подобрување на инфраструктурата, опремување со современи нагледни средства, 

професионално усовршување на наставниот кадар, подигање на нивото на соработка со родителите и локалната средина.  

Идни активности кои треба да се реализираат заради обезбедување и подигнување на квалитетот на воспитнообразовниот процес:  

 

 Да се практикува изведување на часови во природа. 

 Да се отпочне со почитување на прописите за спроведување на редовни здравствени систематски прегледи на вработените од 

страна на овластена здравствена установа (утврдување на психофизички способности, заболеност од одредени душевни 

болести, детекција на карактеристиките за подобност за работа со деца). 

Сеопфатна вклученост  и мотивираност на сите наставници во промовирање на учењето преку проект и  застапеност на истите 

во  обезбедување на финансии од ЕУ фондовите за образование како еден од начините за  непречено обезбедување на 

финансиски средства за образовните институции и актерите во нив (наставници,стручни соработници, раководен кадар, 

 

 Да се набават соодветни нагледни средства за реализација на современа настава 

 Да се обезбеди просторија за реализација на содржини од предметот ФиЗО 

 Наставниците да изработуваат планирања согласно можностите и интересот на учениците 

 Планирањата на наставниците да бидат надополнети со сите потребни елементи 

 Стручните активи да ја интензивираат работата, квалитативно и квантитативно 

 Додатна и дополнителна настава да се планира и реализира според вистинските потреби на учениците 

 Да се користат повеќе  ресурсите што ги нуди училишната библиотека  за проширување и надградување на знаењата и на 

наставниците и на учениците 
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 Подобрување на успехот во учењето. Резултатите од анализите на постигнувања на учениците да бидат во функција на 

подобрување на постигнувањата и  воспитнообразовната  работа воопшто. Да се изнајдат начини и методи за мотивирање на 

учениците за подобрување на постигнувањата и знаењата по предметите по кои имаат најслаби резултати: математика, 

македонски, општество,  англиски јазик, биологија и хемија. 

 Поттикнување на учениците и одржување на трендот на мал број на неоправдани изостаноци 

 Зголемување на мотивираноста на учениците за поголема ангажираност во учењето и јакнење на свеста за  добивање оцени 

заради стекнување  на применливи знаења и формирање на вредности кои пропагираат успех базиран на компетенции.  

 Неопходност од инструменти   за работа на психолозите во училиштата. Потребни се стандардизирани психолошки мерни 

инструменти, обука  за примена и стекнување лиценца за вршење психолошка дејност.  

За  успех во работата со учениците со ПОП(попреченост, надарени и таленирани) е потребна пред се реалистична, правилна  и 
навремена идентификација. Таа задача треба да се оствари со посредство на Комора на психолози и Институтот за психологија. 

 Потребни се обуки за  наставниците за работа со ученици со потешкотии во учењето и ученици со ПОП. 

 Обезбедување поддршка во редовната настава на оние ученици кои имаат потешкотии во учењето во смисол на примена на 

диференциран пристап (прилагодени задачи и активности,методи и техники, тежинско ниво при задавање  домашна задача). 

 Обезбедување обука за персоналот за брза и соодветна реакција при елементарни непогоди (пр. пожари, земјотреси, поплави) 

од страна на релевантни институции/тела и изведување на вежба за симулација секоја учебна година. 

 Пропишување на механизми за постапување  и постапки на следење за придржување кон истите во насока на подигнувње на 

нивото на хигиената во сите училишни просторни капацитети. Активна вклученост на сите вработени и учениците (поактивна 

ангажираност на Еко-одборот). 

 Формирање подмладок на Црвениот крст и/или училишна секција за прва помош за активна улога во спроведување на 

активности за подобрување на свеста за грижа за здравјето на учениците, укажување прва помош, хуманост и солидарност. 

 Потребни се обуки за укажување на прва помош или да се назначат лица  од воспитнообразовиот кадар кои се имаат стекнато 

со средно медицинско образование. 
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 Покрај изолираната работа (индивидуална активност), да се интензивира соработката  меѓу  наставниците (тимска работа) 

 Обуки, семинари и работилници организирани од МОН, БРО или други странски и домашни акредитирани организации;. 

 Обезбедување на соодветни простории за сите наставници за изведување кабинетска настава; 

 Усогласување и имплементирање на новите законски измени и дополнувања во делот на наградување и мотивирање на 

наставниците кои со својот труд  значително допринеле во воспитно-образовната дејност;  

 Сеопфатна вклученост  и мотивираност на сите наставници во промовирање на учењето преку проект и  застапеност на истите 

во  обезбедување на финансии од ЕУ фондовите за образование како еден од начините за  непречено обезбедување на 

финансиски средства за образовните институции и актерите во нив (наставници,стручни соработници, раководен кадар, 

ученици); 

 Настојување целите на училишната политика да бидат реализирани во целост преку планираните стратегии; 

 Нагледни средства – набавка на нови современи нагледни средства неопходни за осовременување на наставата и наставниот 

процес; 

 Материјално –технички средства – редовна и навремена набавка на потрошен материјал за непречено одвивање на наставата 

и наставниот процес (тонери, хартија, креда во боја......); 

 Континуирано одржување на училишната зграда и нејзината инфраструктура; 

 Професионален развој – понатамошно и континуирано усовршување на  наставниот и стручен кадар; 

 Обезбедување финансиски средства кои ќе бидат наменети за подобрување на инфраструктурата во училиштето; 

 Транспарентност за работата на УО. 

 Во иднина нашето училиште ќе настојува да ја подобри комуникацијата со  бизнис секторот, да ја подоброи соработката 

помеѓу стручните активи  и да оствари добра комуникација со донатори преку кои би се обезбедиле дополнителни финансиски 

средства од домашни извори за потребите на училиштето(домашни фондации и донатори), како и од странски 

извори(донатори и  фондации; Сектор за европски интеграции – координатор на странска помош; УСАИД /ПЕП; Светска 

банка – Проект за модеренизација на образованието; Швајцарска програма за развој; Треба училиштето  да воспостави добра 

комуникација на ова поле,  да се запознае за критериумите по кои се одобруваат проекти, начинот како се аплицира, 

изготвување на техничка документација и многу други прашања, со цел обезбедување на финансиски средства кои би се 

искористиле за потребите на нашето училиштето. 
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 Поголема вклученост на родителите во воспитнообразованиот процес на своите деца. 

 Тековно и навремено објавување на настаните на веб страна на училиштето 

  Да се поттикнува мотивацијата кај  целиот воспитнообразовниот  кадар за доедукација, обуки и учество во проекти. 

 Воспоставување контакти со други училишта и образовни институции во државата. 

 Зголемување на процентот на користење на е-днивникот од страна на родителите, со цел добивање навремени информации за 

нивните деца. 

 Промовирање на употребата на веб страна на училиштето. 

 

 

5.3. Активности за  зајакнување на активностите на стручните тела во функција на  подобрување на 

квалитетот на наставата  
 

Со цел за зајакнување на улогата на постоечките Стручни активи,  заради подобрување на квалитетот на наставата се предвидуваат 

следниве  видови активности во програмите за работа на стручните активи 

 креирање  на  електронска (on line) платформа   за  соработка   помеѓу  наставниците   со   прашања и предлози (веб дневник и сајт) 

 учество и креирање  форуми  на  социјалните  мрежи и дискусиони   групи   за   комуникација   помеѓу   наставниците, учениците и 

нивните   родители 

 поставување   линкови  за  наставни  материјали и електронски   содржини   кои   ќе  се   користат  во   наставата 

 отвореност  за   предлагање   на   нови   идеи    за   наставните   програми 

 отвореност    за   предлагање   на   теми   за   обуки   за    професионален    развој    на   наставниците 

 планирање и реализирање    на   нагледни    часови    каде   што   наставниците    вршат  меѓусебна  посета  со  цел  размена  на  нови  

методи и техники    за  работа 

 редовни  консултации   за   подобрување   на   корисноста (ефективноста) на   дневните , месечни и годишни  планирања 

 зајакната  улога   на   стручната  служба- едукативни   предавања   за  учениците 

 дисеминација   од   посетени   семинари, обуки и сл. 
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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ 

 
                           Стратешка цел                                           Развојни цели 

1.Поддршка и осовременување на наставата 
и учењето 

 

1.1. Професионално усовршување и надоградување на  воспитнообразовниот 

кадар 
1.2. Обезбедувње на современи нагледни средства-дадктички помагала 
1.3. Обезбедување на психодијагностички мерни инструменти за 

идентификација на можностите и потребите на учениците 

 

    2. Подобрување на инфраструктурата на 
училиштето 

2.1..Изградба на спортска училишна сала 
2.2.. Реновирање и осовременување на училниците и  кабинетите 
2.3. Модернизирање на училишната библиотека 
2.4. Естетско и функционално уредување на училишните дворови  со 

изградба на  рекреативно-едукативни полигони 
2.5. Изградба  на мултифункционална  сала-просторија(конференциска 

сала, приредби, прием) 
 
 
3.Грижа за здравјето и безбедноста 

3.1. Механизми и процедури за постапување  при елеметарни непогоди и 
прва помош 

3.2. Процедури за спроведување на ефективни  здравствени систематски  
прегледи за вработените 

3.3.  Подигнување на нивото на хигиената во училиштето и училишниот 
двор 

 
4.Комуникација и соработка 

4.1.Унапредување на работата на стручните активи 
4.2.Јакнење на тимската работа 
4.3. Продлабочување на соработка со родителите 
4.4..Унапредување на соработка со заедницата(локална самоуправа, деловна 

заедница, невладин сектор и донатори). 
 

 

 

 

6       6. АКЦИСКИ ПЛАНОВИ 
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Стратешка цел 1. Поддршка и осовременување на воспитнообразовниот процес 
Развојна  цел  1.1. Професионално усовршување на воспитнообразовниот кадар 
 1.1.1 Обука на воспитнообразовниот  кадар за компетенциите, вештините и знаењата потребни во 
образованието од 21 век 
 

Конкретни 
цели 

Активности                             Ресурси   
Временска 

рамка 

Индикатори Извори 
на 

докази 
Човечки    Физички Трошоци 

 
1. Утврдување на 

искуствата и 
потребите од 
вештини кај в.о 
кадар 
 

 
- Воспоставување 
систем за 
вклучување на 
предлозите на 
вработените 
преку 
анкетирање 
 

 
 

 
 
 
- Наставници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Училници 
 

-компјутерска 
опрема,  
 
-LCD монитор 
 
-листи за 
евалуација 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Износ во 
зависност од 
потребите –
предвидени од 
буџетот на 
училиштето и 
самофинансир
ање на кадарот 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2020 
 
 
 

 

-Подобрување на 
квалитетот 
воспитнообразовн
иот процес 
- Подобрување на 
компетенциите на 
наставниците  
- Подобрување на 
постигања на 
учениците  

 
 
- Спроведена 
анкета 
 
- Листи за 
самоевалуација 
 
-Дисеминација 
 

- Искуства на 
учениците 
 
-фотографии 

 
2.  2.Процедури за 

планирање на 

активности во 

врска со  

потребните 

обуки   

учество на 

семнари, 

конгреси и 

др.колаборатив

ни форми на 

стручно 

усовршување 

 

 
Определување 
испорачувач на 
обуките 
 
- Средби со 
идните 
Обучувачи 
 
-Изготвување 
распоред за 
реализација 
 
- Споделување на 
искуства на 
стручни 
активи 
- Спроведување 
добри пракси 

 
 
- Обучувачи 
 

 -Директор 

- Наставници 

- Стручни 

соработници 

-Пом.Директор 

- Ученици 

- Позитивни 
искуства 
- Поквалитетна 
настава 
збогатена со 
современи 
техники и 
методи 
- Стекнати 
знаења и 
вештини од 
страна на 
учениците 

 
 
 
Извештаи, 

записници. 

сертификати,  

фотографии 

пишани 

трудови,  

статии 

публикации и 

тн. 
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3.Вклучување во 
проекти од 
интерес на 
училиштето 
финансирани 
преку:EU/ 
 ЕRASMUS+, 
МОН, USAID; 
амбасади. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Учество во 
проектот 
Училишта на 21 
век- British 
Council /Екстерни 
и интерни обуки и 
практикување  
 
 

 
-Давање насоки и  

охрабрувње за 
вклучување на 

што поголем број 
на наставници во 

образовни 
платформи/E 

Twinning/ 
-работа на 

апликации за 
Еrasmus + 

 
-Работа на 

проекти за развој 
на современи 

компетенции на 
вок 

-оn line форми на 
стручно и 

колаборативно 
усовршување 

- практикување на 
вештини на 21 
век:приспособлив
ост, доверба, 
комуникација, 
тимски играч, 
континуирано 
учење, 
имагинација, 
избор на 
релевантни он 
лине информации 

 
 

Одговорни      
лица: 

Светлана 
Стојкова,  

Даниела 

Мијалковска 

 

- Директор 

- Наставници 

- Стручни 

соработници 

 
 

 

 

 

 

Одговорни      
лица: 

Директор, 
Владимир 
Цветковски, 
Јулија 
Николовска 
 
- Наставници 

- Стручни 

соработници 

 

 
 
- Училници 
 

-компјутерска 
опрема,  
 
-LCD монитор 
 
-листи за 
евалуација 
 

-документација 

/формулари за 

подготовка на  

апликации за 

проекти 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Износ во 

зависност од 
потребите 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2018-2022 

 
 
-Позитивни 
искуства 
- Поквалитетна 
настава 
збогатена со 
современи 
техники и 
методи 
- Стекнати 
знаења и 
вештини од 
страна на 
учениците 

-Подобрување на 
квалитетот 
воспитнообразовн
иот процес 
- Подобрување на 
компетенциите на 
наставниците  
 

 
 
-Листи за 
евалуација 
 
 

 
  -Фотографии 
- Извештаи 

- Записници 
 
-Апликации за 
изготвени 
проекти 
 
-Оn line  
видивост на 
активности  во 
врска со 
проектите 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 

 

1.1.2: Обука за работа со талентирани-надарени и ученици со посебни образовни потреби –потешкотии и 
попреченост 
 

Конкретни 
цели 

Активности                Ресурси  
Временска 

рамка 

 
Индикатори 

Извори на 
докази Човечки Физички Трошоци 

 
1.Идентификув

ање на 

потребата од 

стекнување на 

компетенции 

за работа со 

ученици со 

ПОП 

 
Увид и анализа 
на состојбите 
во поглед на 
компетенции 
на 
наставниците 
за работа со 
овие ученици 
Записници, 
листи за 
евалуација на 
потребите, 
извештаи 

 
 
-Училишен 
Инклузивен  
Тим 
-Стручна 
служба 
- Директор 
- Наставници 
 

 
 
Документација 
од училиштето 
од претходните 
учебни години 

 

 
 
 
 
   ////// 

 
 
 
 

  2018-2022 

-Слаби 
постигнувања на 
учениците со 
потешкотии  во 
учењето 
 

-Некомптентност 
на воспитно-
образовниот 
кадар 
- непостоење на 
стандардизиран 
протокол  за 
постапување 
 
-неопременост на 
училиштето со 
соодветен 
стадардизиран 
инструментариум 
кој треба да го 
применуваат 
стручните 
соработници 
психоог и 
дефектолог 

 
 
- Самоевалуација 
- Годишни 
програми и 
извештаи 

 

   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019-2021 

 
2.Стекнување 
на 
компетенции  
на стручната 
служба и  
наставниците 
за 
идентификува
ње, работа и 
следење на 

 
 
Обуки на 
стручната 
служба и  
наставниците 
за 
работа со 
надарени, 
талентирани и 
ученици со 
потешкотии во 
учењето  и 
попреченост 

 
- Провајдер за 
одржување на 
обуки 
 
-експерти од 
областа 
 
- Стручна 
служба 
 
- Директор 
 
- Наставници 
 

 
 
-Power Point 
презентации 
како и други 
современи 
методско-
дидактички 
елементи 
- примероци од 
инструменти 
 
 
 

 
 
 
 
Во 
зависност 
од 
потребите 

Оспособување на стручните 
соработници за примена и 
интерпретација на тестовите на 
општи интелектуални способности, 
скали на процена за посебен вид 
надаренпст, тестови на личност, 
тестови на креативнст, скали на 
проценка, прашалници и инвентари, 
тестовен материјал. 

 



 

34 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 

развојот  на 
надарени, 
талентирани и 
ученици со 
потешкотии во 
учењето  и 
попреченост 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 

 

Стратешка цел :2. Подобрување на инфраструктурата на училиштето 

Развојна цел : 2.1 Изградба на спортска училишна сала 
 

Конкретни 
цели 

Активности Ресурси Временс
ка 

рамка 

Индикатори Извори 
на 

докази 
Човечки Физички Трошоци 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 

Поднесување на 

иницијативи за 

изградба на 

спортска 

училишна сала 

- Формирање  

  тим:  

Горанче Велков, 

Милица 

Бансколиева, 

  Виктор     

Трендафилов, 

Милан Ашиковски. 

-Земање во предвид 

на веќе изготвената 

документација 

-Приложување на 

веќе изработениот 

проект  до МОН 

-Обезбедување на 

финансиски средства 

преку:  

-Побарување на 

средства од МОН за 

капитални 

инвестиции како 

приоритетна задача. 

-Побарување на 

средства од локалнта 

самоуправа и преку 

-Наставници 

-Директор 

 

- Простор 

  -Проект/ 

  Елаборат 

-градежни 

материјали 

 

  Износ во 

зависност 

од 

потребите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебна 

2019/2020 

 

 

 

-Немање 

соодветни  услови 

за  целосна 

реализација на 

целите  и задачите 

во програмите за 

ФЗО и спорт 

 

 

-Потреба од 

осовременување 

на  наставата по 

Физичко и 

здравствено 

образование  

-Годишни 

ивештаи за 

работа на 

училиштето,  

-годишни 

програмии од 

изминатите 

учебни години, 

-извештај од 

самоевалуација 

-извештај од 

интегрална 

евалуација  

- изготвен 

елаборат со 

пропратна 

документација 

спроведена 

анкета, 

извештаи, 

записници, 

фото и видео-

документација 
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внесување на оваа 

приоритетна задача 

во инвестицискиот 

план.  

-Побарување на 

средства од 

фондации 

2.2.2 

Изградба на 

спортска 

училишна сала 

за развој на 

спортот во 

училиштето и 

унапредување 

на вештините и 

знаењата по 

физичко и 

здравстевно 

образование 

-Изготвување на 

записници и 

извештаи од 

состаноци со 

надлежни 

инст.итуции и 

фирми 

-Обезбедување на 

извори на 

финансирање 

-Подготовка на 

тендерска 

документација  

-Распишување на 

тендер  

-Потпишан договор 

за изградба 

-Следење на 

градежни активности 

- Извршено 

примопредавање 

 

-Директор 

-МОН-

претставници 

-Локална 

самоуправа 

-Градежни 

инженери 

-Архитекти 

-Надзор 

-Проектанско 

биро  

-Училишен 

одбор 

-Совет на 

родители 

 

 

- Обезбедено 

земјиште за 

изградба 

  -Проект/ 

  Елаборат 

-градежни 

материјали 

-механизација 

 

 

Буџет од 

МОН,   

поддршка 

од буџет на 

Општина 

Лозово, 

донатори. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 

- Подобрување 

на 

квалитетот на 

    наставата со 

новоизградена 

спортска сала 

-Мерење на 

нивото 

на задоволство 

кај 

учениците и  

вработените  

-развој на 

спортот во 

училиштето и 

унапредување на 

вештините и 

знаењата по 

физичко и 

здравстевно 

образование 

 

Извештаи, 

записници, 

фото и видео 

документација,

договори, 

постапки за 

јавен повик 

.
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Развојна цел: 2.2 Реновирање и осовременување на училниците и кабинетите 
 

Конкретни цели Активности                                Ресурси Временска 
рамка 

 Индикатори Извори 
на 
докази 

Човечки     Физички Трошоци 

 
 
  2.2.1. 

Согледување на 

моменталната 

состојба на 

училниците и  

кабинетите 

- Формирање на 
Тим:Јулија Н. 
Тоде Н. 
Владимир Ц. 

Ристенка Ј. 
Марина С. 
Надка Н. Тања С. 
Јован Н. 
Силвана Ц. 
- Изработка на 
студии за 
испитување  и на 
можностите за 
преадаптација и 
пренамена и на 
подрумските 
простории 

- Наставници  
 
 
-Училници и  
кабинети 

  
 
 

   Учебна 
2019/2020 
година 

 
 
 
Презентација 
на доказите 

 
-Годишни 

ивештаи за 

работа на 

училиштето,  

-годишни 

програми од 

изминатите 

учебни години 

-извештаи  и 

фотографии од 

посета на часови 

 -извештај од 

самоевалуација 

-извештај од 

интегрална 

евалуација  
 
-Записници 

-Пописна листа 

извештаи, 

записници, фото 

документација 

////// 

 
 
2.2.2 

Модернизирање 

на 

 
 
-Правење  листа 

за потребниот 

инвентар 

 
 
-Наставници 
-Директор 

Локална 
самоуправа 

 
 
Училници  
Кабинети  

  Инвентар  

 
 
 
Во зависност 
од  

потебите 

  
-Задоволни 
наставници и  
ученици 
-Подобрување 
на  

 
2018-2022  

 

Анкета 

Записник 

година 
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инвентарот во 

училниците и 

  кабинетите 

- спроведување 

постапки за 

јавен повик за: 

(Обезбедување 

на училиштен 

мебел и 

помагала за 

изведување 

наставни и 

воннаставни 

активности 

согласно 

реалните 

потреби на 

училиштето 

-Набавка на 

аудио-визуелни 

средства и 

информациско–

комуникациска 

опрема и 

помагала за 

изведување 

наставни и 

воннаставни 

активности  
-Набавка на  

потребниот  
инвентар 
-Опремување на 
училниците и 
 со нов училишен 
мебел 

Хаус мајстор 
Хигиеничари 

квалитетот на 
наставата 
-современи  
училници  
и кабинети 

Извештаи 

фото и видео-

документација 

-докментација за 

јавни повици 

- договори 
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Развојна цел: 2 .3 Модернизирање на училишната библиотека 

 
Конкретни 
цели 

Активности                         Ресурси Временска 
рамка 

Индикатори Извори 
на 
докази 

Човечки Физички Трошоци 

 
 
 
 
2.3.1 
Изградба на  
медиатека 

- Формирање 

на 

тим: Светлана 

Стојкова, 

Горанче 

Велков, 

Милица 

Бансколиева, 

Тања 

Милошева, 

хаус  

мајстор, 

хигиеничари –

Подготовка на 

мини 

проект за 

изгледот 

на медиатеката 

-Тим од 

наставници 

- Хаус мајстор 

- Претставник 

од 

Локалната 

самоуправа, 

-Библиотека или 

подрумска 

просторија  која 

не е во употреба 

-градежни 

материјали 

Износ во 

зависност од 

потребите 

 

 

 

 

2019 - 2021  

година 

 

 

 

Обезбеден  

функционален 

и добар 

естетски 

простор за 

медиатека во 

училиштето 

 

Фотографии  

Извештаи  

Анкетни 

ливчиња и 

записник од 

состанок на 

стручен актив 

Листа за 

потребните 

изданија 

Фактури 

Пописна листа 
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2.3.2 

Опремување на 

медиатеката со 

инвентар 

- Формирање 

 тим 

- Утврдув. на 

потребите 

- Извештај од 

стручниот тим 

- Набавка на 

инвертарот 

- Стручен тим 

- Хаус мајстор 

Сметководител 

- Столчиња, 

катедра, 

ЛЦД проектор, 

плафонски 

држач, 

бела табла или 

банер 

Износ во 

зависност од 

потребите 

2019-2021 

година 

- Обезбеден 

простор 

за настава, 

стручно 

усовршување 

на 

наставниците и 

екстерни обуки 

- Полугодишен 

и 

Годишен 

извештај 

- Испратници 

2.3.3 
Опременување 

на 

медиатеката со 

информатичко- 

дидактички  

материјал и  

литература 

- Да се 

формира 

стручен тим 

-Утврдување на 

потребата од 

вид 

на 

информатичко- 

дидактички 

материјали 

- Стручен тим 

- Наставник по 

информатика 

- Наставник по 

Математика 

- Библиотекар 

- Книги, 

списанија, 

енциклопедии, 

ЦД-а 

- Информатичка 

опрема 

- Интернет 

мрежа и 

рутер 

 

 

 

Износ во 

зависност од 

потребите 

 

 

 

 

 

 

2019-2021 

година 

- Поквалитетна 

настава 

- Мотивирани 

ученици 

и наставници 

- Зголемена 

аудио- 

визуелност во 

наставата 

- Постигнување 

на 

подобар успех 

- Зголемен број 

на 

читатели 

- Полугодишен 

и 

Годишен 

извештај 

- Инвертарна 

книга 

- Евиденциони 

картони за број 

на 
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Развојна цел :2 .4 Естетско и функционално уредување на училишните дворови со изградба на  
рекреативно – едукативни полигони 

 
Конкретни 
цели 

Активности                             Ресурси Временска 
рамка 

Индикатори Извори на 
докази Човечки Физички Трошоци 

2.4.1 

Согледување 

на 

моменталната  

состојба на  

училишните 

дворови 

- Формирање 

тим: Светлана 

Стојкова, 

Горанче 

Велков, 

Милица Б. 

Тања 

Милошева, 

хаус  

мајстор, 

хигиеничари  

–Подготовка на 

мини 

проект за 

изгледот 

на училишните  

дворови 

-Тим од 

наставници 

- Хаус мајстор 

- Претставник 

од 

Локалната 

самоуправа, 

Простор 

материјали 

Износ во 

зависност од 

потребите 

2019 - 2021  

година 

Потребата од 

функционано 

уредување и 

искористување 

на  огромниот 

простор во 

училишниот 

двор  

/во функција на 

задоволување на 

едукативно-

рекреативните 

потреби на 

учениците  

-Фотографии  

- Извештаи  

-Записници 

 
     

2.4.2 

Одредување 

на 

локација за 

изградба 

на 

рекреативно 

едукативни 

полигони 

- Да се 

формира 

стручен тим за  

подготовка на 

макета за 

изгледот 

на рекреативно 

едукативните 

полигони 

Тим: 

Горанче 

Велков, 

Милица 

Бансколиева, 

  Виктор    

Трендафилов 

-Простор во 

училишниот 

двор/дворови 

  -проекти 

- градежни 

материјали  

-рекреативно-

едукативни 

реквизити 

Износ во 

зависност од 

потребите 

 
 
 
 
 
 
2019-2021 
година 

Определ  

простор 

 

-Извештаи 

-Записници 

-Фотографии 

-нацрт проекти 
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- Утврдување 

на 

локација 

- Извештај од 

стручниот тим 
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2.4.3 

Изработка на 

рекреативно 

едукативи 

полигони 

- Формирње 
 тим: 

Горанче Велков 
Милица 
Бансколи. 

  Виктор Т. 
Тања 
Милошева, 
Ивана Тасева 
Валентина 
Миткова 
Благица 
Димитрова 
Горанчо 
Атанасов 
Надка 
Николова 
Јован Николов 
Виолета 
Сачевска 
Марина Донева 
-изработка на 
елаборати-
проекти  
согласно 
потребите и 
можностите 
-реализација 
на програмите 
и проектите 

 

- тим 
- Наставник по 
ФЗО 
- Претставник 
од 
Локалната 
Самоуправа 

 
-Хаус мајстор 
-Хигиеничари 

-Градежен 

материјал 

-Реквизити 

-Бои 

-Помошни 

материјали 

- уредени патеки 

-полигони за 

игри и забава 

-спортски 

реквизити, итн. 

Износ во 

зависност од 

потребите 

2019-2021 

година 

- Подобрување 

на 

квалитетот на 

    наставата 

-Мерење на 

нивото 

на задоволство 

кај 

учениците и  

вработените 

 

 

 

 

-Извештаи 

-Записници 

-Фотографии 
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Развојна цел : 2,5,Изградба на мултифункционална сала – просторија(конференциска сала, приредби, прием) 

 
Конкретни цели Активности                               Ресурси Временск

а рамка 

Индикатори Извори на 
докази Човечки Физички Трошоци 

2.5.1. 

Одредување  

локација 

/простор 

за изградба  

- Да се 

формира 

одговорен тим 

- Извештај од 

 тим 

- Тим од 

наставници  

-Директор 

-Помошник 

Директор 

- Простор 

-Извештај 

Износ во 

зависност од 

потребите 

2019-2021 

година 

Лоциран  

простор 

-Извештаи 

-Записници 

2.5.2 

Подготовка на  

потребната 

документација за 

изградба 

(елбаорат- 

проектна 

документација) 

- Да се 

формира 

стручен тим за  

подготовка на  

проект 

-Следење 

повици за  

доделување 

грантови  за 

проекти од 

ваков тип од 

донатори 

(владини, 

невладини, 

амбасади) 

-Обезбедување 

на 

потребната 

документација 

-Изработка на 

проект 

-Директор 

Пом.директор 

-Сметководител 

- Претставник од 

Локалната 

Самоуправа 

-Градежен 

инженер 

-архитект 

-Извештај 

-Просторија/ 

локација 

 

Износ во 

зависност од 

потребите/Бу

џет на 

училиштето/

Буџет на 

општина 

Лозово/ 

донатори  

2019-2021 

година 

-Обезбедена 

документација 

-Изработка на 

Проект 

  Документација 

за соработка со  

локална  

 самоуправа 
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-Аплицирање на 

проектот  до  

потенцијалните 

донатори заради 

обезбедување на 

грант. 

2.5.3 

Изградба и 

опремување на  

Мулти- 

функционална 

   сала 

- Изградба 

-Утврдување на 

потребата од 

инвентар 

- Набавка на 

инвентарот 

-Директор 

-Сметководител  

-Локална 

Самоуправа 

 -Градежен 

инженер 

-архитект 

-донатори 

Просторија 

Градежни 

материјали 

Мебел и останат 

инвентар 

Износ во 

зависност од 

потребите 

2019-2021 

година 

Просторија за  

обуки, конференции 

организација на 

приредби и други 

свечености/ 

(Приемна сала) 

Извештаи 

Испратници, 

фактури, 

договори  

фотографии  

записници и 

останата 

документација  
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Стратешка цел :3. Грижа за здравјето и безбедноста во училиштето 

Развојна цел : 3.1 Механизми и процедури за постапување при елементарни непогоди и прва помош 
 

Конкретни 
цели 

Активности Ресурси Временс
ка 

рамка 

Индикатори Извори 
на 

докази 
Човечки Физички Трошоци 

 

 

 

 

3.1.1 

Зголемување на 

безбедноста при 

елементарни 

непогоди 

Изработка на план за 

евакуација  

 

Насоки за евакуација 

при пожар и 

земјотрес 

 

Изработка на 

информативни 

табли, брошури 

-Наставници 

-Директор 

 

-информативни 

табли 

 

 

  Буџет на 

училиштето 

 

 

 

 

 

 

Учебна 

2019/2021 

 

 

 

-Застарен план 

-непостоење на 

информативни 

табли 

  

-Годишни 

ивештаи за 

работа на 

училиштето,  

-годишни 

програмии од 

изминатите 

учебни години, 

-извештај од 

самоевалуација 

-извештај од 

интегрална 

евалуација  

 

3.1.2 

Одржување на 

вежби и 

симулации при 

елементарни 

непогоди 

-соработка со Центар 

за управување со 

кризи 

Соработка со 

доброволно 

противпожарно 

друштво и други 

надлежни 

институции 

-Директор 

-наставници и 

други 

вработени 

-претставници 

на Локална 

самоуправа 

-Совет на 

родители 

 

 

- План и 

насоки за 

евакуација при 

елементарни 

непогоди и 

несреќи 

 

 

 

Буџет на 

училиштето 

 

 

 

Секоја учебна 

година 

според 

годишна 

програма 

 

Зголемена 

безбедност при 

елементарни 

непогоди  

Извештаи, 

записници од 

самоевалуација 
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3.1.3 

Организирање 

на обуки и 

симулации за 

прва помош за 

наставници и 

ученици  

-соработка со 

локална 

организација на 

црвен крст 

-Соработка со 

локални ПЗУ 

-Изработка на 

брошура со упатсва 

за постапување во 

ситуации 

-наставници и 

други 

вработени 

-ученици 

-надворешни 

соработници и 

стручни лица 

- брошура Буџет на 

училиштето 

Средства од 

донации 

Секоја учебна 

година според 

годишна 

програма 

Правилно 

давање на прва 

помош 

Извештаи, 

записници од 

самоевалуација 

 

.
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Развојна цел: 3.2. Процедури за спроведување на ефективни здравствени прегледи за вработените 
 

Конкретни цели Активности                                Ресурси Временска 
рамка 

 Индикатори Извори 
на 
докази 

Човечки     Физички Трошоци 

 
 
  3.2.1. 

Изработка на 

план за 

систематски 

преглед на 

наставници 

 

Тим: Милица 
Бансколиева 
Виолета 
Сачевска 
 
Реализација на 
систематски 
преглед 

- Наставници 
- Директор  
-стручна 
служба 
-
административ
ен и технички 
персонал 

 
 
 
/ 

  
 
 

   Учебна 
2019/2020 
Година 
 
 
континуирано 

 
 
 
Унапредувањ
е и грижа за 
здравјето на 
наставниците 
и 
вработените 

 
-Годишни 

ивештаи за 

работа на 

училиштето,  

-годишни 

програми од 

изминатите 

учебни години 

 

 

 

Буџет на 
училиштето 

 
   

     
     
      

 
 
 
 
 
 
 



49  

49 

 

 
 
Развојна цел: 3 .3.Подигнување на нивото на хигиена во училиштето и училишниот двор 

 
Конкретни 
цели 

Активности                         Ресурси Временска 
рамка 

Индикатори Извори на 
докази Човечки Физички Трошоци 

 
 
 
 
3.3.1. 
 
План за 
дезифенкци
ја, 
дезинсекциј
а и 
дератизациј
а 

Формирање на 

тим 

Изработка на 

план според 

годишната 

програма на 

училиштето 

Соработка со 

центар за јавно 

здравје 

-Тим од 

наставници и 

вработени 

 

 Училишни 

згради и 

помошни 

простории 

Санитарни јазли 

 

Износ во 

зависност од 

потребите 

 

 

 

 

2019 - 2021  

година 

 

 

 

Чиста и здрава 

средина за 

работа 

Фотографии  

Извештаи  

 

3.3.2. 

 

Еколошки 

активности 

 

- Формирање 

 тим 

Изработка на 

план за 

еколошки 

активности и 

подигање на 

еколошката 

свест 

Уредување на 

простор за 

рекреација во 

секој училишен 

двор 

Тим од 

наставници и 

вработени 

Ученици 

родители 

 Износ во 

зависност од 

потребите 

 

донации 

2019-2021 

година 

Чиста и здрава 

средина за 

работа 

Фотографии  

Извештаи  
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3.3.3 
 

Менаџирање 

на отпадот 

- формирање 

стручен тим 

-подигање на 

свеста 

-Утврдување на 

потребата од 

материјали 

соработка со 

општина 

Лозово, ЈКП  

- Стручен тим 

 

Канти за 

селектирање 

отпад 

 

 

 

Износ во 

зависност од 

потребите 

 

донации 

 

 

 

 

 

 

2019-2022 

година 

Чиста и здрава 

средина за 

работа 

Фотографии  

Извештаи  

 

 
Стратешка цел 4. Комуникација и соработка 

Развојна цел  4.1:Унапредување на работата на стручните активи 

Конкретни цели;  

Воспоставување кодекс за функционирање на стручните активи 

Унапредување на ВОП низ активности од дисеминации, нагледни часови и професионално усовршување на 
наставниците. 

Активности: 

Формирање на тим, воспоставување на систем за вклучување на предлозите на членовите на стручните 
активи, изработка на лични акциони планови  на годишно ниво за   предлог-проекти финансирани од ЕУ 
програми  кои би се реализирале со учениците, а чиј носител ќе биде стручниот тим, споделување искуства 
со стручни активи од други училишта на национално и меѓународно ниво, спроведување добри пракси. 

Ресурси: наставници,членови на стручни активи, директор, евентуално колеги од стручни активи од други 
држави на ЕУ, училница,ЛЦД, компјутер. 

Трошоци: во зависност од потребите 

Временска рамка:  2018-2022 

Индикатори-Подобрување на квалитетот на наставата  и успехот на учениците како и подобрување на 
интерперсоналните вештини, помош и менторирање на нововработени колеги во училиштето. 

Извори на докази:  Кодекс , извештаи, записници, видео записи,фотографии. 
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Развојна цел 4.2: Јакнење на тимската работа 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Конкретни цели: 
Афирмација на вистинска демократија и плурализам на идеи и можности  во одлучувањето и реализирањето 
на ВОП, утврдување на искуствата и потребите, промоција на филозофија за учење за цел живот. 
Активности: 
Воспоставување на систем за вклучување на предлозите на вработените преку анкетирање, определување на 
одговорности и акциони планови,формирање на тимови, тим лидери, активности на кохезија. 
Ресурси: 
наставници, стручни соработници, директор, обучувачи, материјали за обука, училница, компјутер, ЛЦД и 
реквизити за активности на кохезја. 
Трошоци:во зависност од потребите 
Временска рамка:2018-2022 
Индикатори: 
Задоволни наставници и стручни соработници, директор, позитивна професионална клима, јакнење на 
самодовербата, позитивни искуства од дисеминации, поквалитетна настава збогатена со современи техники 
и методи, стекнати знаења и вештини на учениците. 
Извори на докази:  
листи за присуство, анкетни прашалници, видео записи, записници. 
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Развојна цел 4.3.:Продлабочување на соработка со родителите 

 

Конкретни цели: 
Изнаоѓање ефективни начини за квалитет во реализирањето на ВОП и воннаставните активности во 
училиштето и учество на родителите во проектите на училиштето. 
Активности; 
Поттикнување на интерес кај родителите за систематски надзор на своите деца, унапредување на здравиот 
начин на живот и трајните вредности, превземање одговорност за недоволна грижа за процесот на мониторинг 
врз своите деца и ВОП, овозможување безбедност и заштита при користење на интернет(сајбер 
насилство),организирање на работилници за мултимедијална култура, активности кои промовираат 
прифаќање на различноста и мултикултурализмот. 
Ресурси: 
,наставници, ученици, експерти, психолози, ЛЦД, брошури. 
Трошоци:Bо зависност од потребите 
Временска рамка:2018-2022 
Индикатори:  
Взаемна почит, соработка и доверба, почитување на различите етнички припадности, здрав начин на живот, 
создавање позитивна слика за себе, здрав живот и средина, критичко размислување кај учениците, зголемена 
свест за правилно користење на социјалните медиуми-мрежи. 
Извори на докази:  
Протокол за реализација на активностите од проектите, извештаи од реализација на  проектите,  видео записи 
од работилници, листи за присуство, сертификати. 
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Развојна цел 4.4:Унапредување на соработката со заедницата(локална самоуправа, деловна 
заедница, невладин сектор и донатори) 
 

Конкретни цели:  
Промовирање на чувството за припадност кон заедницата,  концепт на граѓанско образование-воспоставување 
на партнерски однос на училиштето со заедницата преку заеднички проекти, овозможување на поддршка за 
реализација на ВОП. 
Активности: 
Заеднички акции(хуманитерни и други)промовирање на волонтерство, соработка со донатори,владини и 
невладини организации (национални и меѓунродни), амбасади за  подготовка  и учество во проекти,  
организирње на дебати, работилници, хепенинзи, медиумски промоции на активности (за заштита на 
културното наследство, концепт  за граѓанско образование, демократски вредности кај учениците, дигитална и 
медиумска писменост, екологија, здрав начин на живот, хуманост и солидарност, спорт). 
Ресурси: сала, ЛЦД, наставници, ученици, стручни соработници, директор, градоначалник, Совет на општина, 
донатори, флаери, брошури. 
Трошоци; во согласност со потребите 
Временска рамка:2018-2022 
Индикатори: Промовирана локална и бизнис заедница, зајакнато национално чувство, поддршка на ВОП со 
човечки и материјални ресурси. 
Извори на докази: Објави  во медиуми, брошури, флаери, мултикултурна соба, промовирање на активностите 
на web страната на училиштето. 
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7.1. Критериум за успех 
 

За успешно реализирање на поставените цели во годишната програма, потребно е да се следи нивното реализирање на секои три 

месеци и да се врши евалуација на постигнатото,  со цел да се утврди дали реализацијата е успешна или некаде се јавувaат проблеми 

во работата. 

 

7.2. Инструменти 
 

 

Инстументи кои се користат во спроведување на евалуацијата на акцискиот план се претходно наброени и овде спагаат: извештаи од 

посета на часови на наставниците, извештаи од родителски средби, статистички извештаи (полугодишни, квартални) за успехот и 

поведението, разултати од следењето на оценетоста на учениците, извештај за дисциплината научениците, обработка на 

прашалници и анкетни листови, прашалници за наставиците во врска со имплементација на проекти добиени преку грантови. 

 

7.3. Индикатори за успешност 
 

Според поставените приоритети на дејствување и зададените цели се утврдува и индикаторот за успешност: 

 

 

7.4. Одговорни за следење 
 

Според претходно даденото во акциските планови повеке лица се јавуваат како одговорни за следење на постигнатите резулатати и 

вршење на евалуација: директорот, стручната служба, наставниците, Советот на родители. Ќе бидат назначени тимови одговорни за 

следење на исполнување на акционите планови за секое подрачје споед поставените стратешки цели. 

         7. ПЛАН ЗА EВАЛУАЦИЈА НА АКЦИСКИТЕ ПЛАНОВИ/МОНИТОРИНГ 
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7.5. Повратна информација 
 

Целта на евалуацијата е да се добие повратна информација од спроведените активности, нивната успешност и истите да се 

проследат до учениците, наставниците, Наставничкиот совет, Советот на родители, Училишниот одбор, ДПИ, ДИЦ, да се увидат 

недостатоците и истите да се отстранат во наредната  учебна година. 

 

Начин на кој ќе се мониторираат активностите предвидени со Развојниот план 
 

Приоритетни области Начин и време на 
следење 

Одговорен орган Препораки 

1.Поддршка и 
осовременување 

воспитнообразовниот 
процес 

 
 
 
 
 

Од 2018 до 2022 година: 
Годишни програми и 
Годишни, тематски 

планирања, заклучоци на 
Совет на родители и УО, 

Полугодишен и Годишен 
извештај, 

Фото и видеозаписи, 
Самоевалуација 

 

Стручни активи, 
Директор, Помошник 

директор 
УО, Совет на родители 

 
 
 
 

Директор, помошник директор, 

стручна служба, 

назначени одговорни тимови 

задолжени  за следење на 

индикаторите на успешност-

исполнетост на стратешките и 

развојни цели, УО,Совет на 

родители,  

 

 

2.Подобрување на 
инфраструктурата на 

училиштето 

 
МОН, БРО и ДПИ 
Општина Лозово. 

3.Грижа за здравјето и 
безбедноста 

 
МОН, ДПИ, Дирекција 

за заштита и  
спасување, Црвен 

крст, Центар за јавно 
здравје, Здравствени 

установи. 
4.Комуникација и соработка  

Училишен одбор 
локална самоуправа, 

деловна заедница, 
невладин сектор и 

донатори. 
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         Календарот за работа на училиштето го донесува Министерот за образование и истиот Министерството за   

образование и наука го објавува во Службен весник.  

        Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласнo програмските 

целини во наставната година.  

         Врз основа на член 52 став 3 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.161/2019), министерот за образование и наука, донесува Календар за  организација  на учебната 2019/20-та година. 

 

 Учебната година започнува на 2-ри септември 2019-та година, а завршува на  31-ви август 2020-та година; 

 Наставната година започнува на  2-ри септември 2019-та година и завршува на 10 -ти јуни 2020-та год; 

 Наставната година ја сочинуваат 2 полугодија; 

 Првото полугодие започнува на 2-ри  септември 2019-та година и завршува на 31 –ви декември 2019-та година;  

 Второто полугодие започнува на 21-ви јануари 2020-та година и завршува на 10-ти  јуни 2020-та  година. 
 

Согласно Законот за празниците на Република Македонија (Сл.весник на РМ број 21/98 и 18/07) во 

2019/2020- та година неработни денови во нашето училиште се: 

 

 8 - ми  Септември (недела) - Денот на независноста на Р. Македонија – неработен ден понеделник /9  септември; 

 11- ти Октомври (петок)- Денот на народното востание; 

 23-ти  Октомври (среда)- Ден на Македонската Револуционерна борба; 

 8 - ми Декември (недела)- Св. Климент Охридски – неработен ден понеделник; 

 19-ти јануари (недела)- Водици – неработен ден понеделник; 

 10-ти април (петок)-Патронен празник на училиштето; 

 17-ти Април (петок) Велики Петок, петок пред Велигден; 

 20-ти  април (понеделник)-Втор ден Велигден; 

 1- ви Мај (понеделник)-Ден на трудот; 

         8. КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА 
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  24- ти Мај (недела)-Денот на словенските просветители “ Св.Кирил и Методиј ” – неработен ден понеделник  

 24 - ти Мај (недела)- Рамазан Бајрам – прв ден – неработен ден понеделник; 

 5 – ти јуни (петок) - Духовден 

 

     Одбележувањето на значајните датуми ќе се реализира со читање реферати и соопштенија, уредување на училишниот 

хол, организирање на прослави, приредби, хепенинзи, базари, настани од хуманитарен карактер, собирни акции, 

еколошки активности во училиштето и локалната средина. 

 
 
 

 
o Министерот ја утврдува Концепцијата за основно воспитание   и образование, врз основа на која се донесуваат наставниот 

план и наставните програми за основно образование (во натамошниот текст: наставен план и програми). 

o Во основното училиште воспитно-образовната работа се организира и остварува според наставен план и програми кои, на 

предлог на Бирото, ги утврдува  министерот. 

o Наставниот план за основното училиште содржи задолжителни и изборни предмети, дополнителна и додатна настава, 

како и часови за одделенската заедница. 

o Со наставниот план се определува годишниот и неделниот број на часови за наставата одделно по задолжителните и 

изборните предмети, нивниот редослед по одделенија, бројот на неделните часови за дополнителна настава, часовите за 

додатна настава и часот за одделенската заедница. 

o Со наставните програми се определуваат наставните цели, содржините, основните поими, активностите и методите во 

наставата, оценувањето на постигањата на учениците, условите за реализирање на наставната програма инормативот за 

наставен кадар. 

o Со наставните програми се определува задолжителното користење на информатичко-Комуникациските технологии во 

училиштето за реализација на воспитно-образовната работа 

o Основните образовни и воспитни цели со учениците во училиштето се остваруваат пред се преку редовната и 

задолжитена  настава. Во наставниот процес учениците на најорганизиран начин се здобиваат со знаења, умеења, 

вештини и навики. Наставата е основна дидактичка форма  за воспитно-образовната дејност. 

o Основните дидактички елементи се: реализација на наставната програма преку наставниот час, соодветно 

квалификуван наставник, оценување и унапредување на постигнувањата на  учениците.  

o Наставата се планира и изведува според програми за задолжителни и изборни предмети, според наставниот план за 

основното училиште. Целите, задачите и содржините по одделни предмети се определени со наставните програми. 

9         9.НАСТАВА 
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ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА  ДЕЈНОСТ НА  УЧИЛИШТЕТО 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Слободни 
ученички 

активности 

ИЗБОРНА 
НАСТАВА 

 

НАСТАВА 
 

ЗАДОЛЖИТЕЛНА 
НАСТАВА 

ДОПОЛНИТЕЛНА 
НАСТАВА 

 

ДОДАТНА 
НАСТАВА 

 

ВОННАСТАВНИ 
АКТИВНОСТИ 

 

Проектни 
активности 

Активности 
на УЗ Ученички 

натпревари 

Општествено-
корисна и 

хуманитарна  
работа 

Ученички 
акскурзии, 

излети, 
истражувачка/ 

настава во 
природа 
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9.1 Организација на задолжителната-редовна  настава 
 

Најдоминантен вид која се изведува во  редовното  основно образование  е задолжителната настава. 

Таа се изведува според пропишана програма заработа со точно одредено време на наставна работа за секое  одделение. 

Задолжителните предмети ја сочинуваат содржинската основа на основното училиште, со која на учениците им се 

овозможува вертикална проодност заради продолжување во средното образование. Застапеноста на наставните предмети 

по одделенија и нивните квантитативни износи изразени во седмичен и годишен фонд на часови произлегува од 

наставниот план кој се донесува од страна на Министерството за образование и наука пред почетокот на секоја учебна 

година. Наставата и оваа учебна година  ќе се изведува во една смена за сите ученици од прво  до деветто одделение. 

Часовите започнуваат во 7:30 часот. Наставниот час трае 40 минути. Прв задолжителен странски јазик е англискиот, а како 

втор задолжителен јазик од шесто одделение учениците го изучуваат францускиот јазик. Поделбата на класно раководство 

го одредува директорот, а распределбата на часови на наставниот кадар се прави според потребата за исполнување на 

неделниот   фонд на часови. 

Според Концепцијата за деветгодишно основно образование и воспитание, наставата се реализира  по три 

развојни периоди и тоа:  

 Во првиот развоен период -  од прво до трето одделение задолжителни се следните предмети: македонски јазик, 

математика, англиски јазик, природни науки (според Кембриџ- програмата), општество, ликовно образование, 

музичко образование и физичко и здравствено образование, работа со компјутери и основи на програмирање. 

Учениците во овој период изучуваат девет  предмети.  

 Во вториот развоен период-од четврто до шесто одделение задолжителни се следните предмети: македонски 

јазик, математика, англиски јазик, француски јазик, ликовно образование, музичко образование и физичко и 

здравствено образование, природни науки, општество, историја, географија, техничко образование, работа со 

компјутери и основи на програмирање и информатика. Во четврто и петто одделение учениците изучуваат десет, а во 

шесто одделение дванаесет  предмети. 

 Во третиот, односно завршниот период-од седмо до деветто одделение задолжителни се следните 

предмети:  македонски јазик, математика, англиски јазик, француски јазик, географија, историја, граѓанско 

образование, информатика, биологија, физика, хемија, ликовно образование, музичко образование и физичко и 

здравствено образование., етика и иновации. Во седмо одделение учениците имаат дванаесет предмети, во осмо 

одделение тринаесет предмети и во деветто одделение четиринаесет предмети. 
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9.2. Изборна настава 

Според концепцијата за деветгодишно образование, изборните предмети се планирани по одделенија со одреден  

неделен,односно годишен фонд на часови.   

 Во четврто одделение предвидено е да се изучува  предметот Творештво или Работа со компјутери.  

 Во петто одделение изборни предмети се Творештво или Работа со компјутери. 

 Во шесто одделение, изборен предмет е Етика во религиите. 

 Во седмо одделение ќе се изучува предметот  Вештини на живеење. 

 Во осмо еден одделение ќе се изучува предметот Програмирање. 

  Во осмо два одделение ќе се изучува предметот Спорт. 

 Во деветто  одделение се избрани  предметите Програмирање 

Неделниот фонд на часови по изборен предмет  во одделенска настава изнесува 1 за Творештво, 2 часа за Работа со 

компјутери, а за  предметна, изнесува 2 часа. Ученикот од исто одделение може да избере најмногу еден предмет. Изборот 

на предмети беше направен по пат на анкетирање на учениците со почитување на приватноста на истите,  по пат на тајно 

изјаснување. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одделение IV V VI VII-1 VII-2 VIII-1 VIII-2 IX 

                 Творештво           
 

       Работа со компјутери 
 

          

Етика во религии          
 

Вештини на живеење           

                      Спорт          

Програмирање           
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9.3. Дополнителна настава 

Училиштето  ќе организира  дополнителна настава за учениците кои имаат тешкотии во учењето и на кои им е потребна 

повремена    помош во текот на наставната година. 

Важни дидактички особености на овој вид настава е тоа што наставникот кој ја води оваа настава има поголемо влијание на 

нејзиното програмско, дидактичко и методско осмислување. Се организира во текот на целата наставна година паралелно 

со редовната настава, пред или по редовната настава, во слободното време и во вид на продолжена настава на крајот на 

учебната година. Не е врзана за класичен наставен час од 40 минути. Постои голема флексибилност во нејзиното 

организирање во текот на учебната година.  

   Со наставниот план на училиштето се одредува и фондот на часовите по дополнителна настава, односно  од 1 до 2 часа 

неделно за учениците од второ до деветто одделение (во зависност од потребите),  односно 72 часа  вкупно 

за додатна и дополнителна настава во текот на учебната година за ученици од едно одделение. Овој вид на 

настава во структурата на училиштето има задолжителен карактер.  

Дополнителната настава се организира за ученици кои покажуваат континуирано слаби резултати во учењето, а особено 

ако: 

- имаат најмалку две слаби оценки; 

- имаат слаби резултати по одреден наставен предмет; 

- отсуствуваат од настава по одреден наставен предмет; 

- на барање на ученикот или неговиот родител (старател). 

Ученикот упатен на дополнителна настава во текот на еден месец посетува дополнителна настава најмногу по два наставни 

предмети, со најмногу четири наставни часови по настевн предмет. Доколку ученикот не ги посетува часовите по 

дополнителна настава добива неоправдан изостанок. За упатувањето на ученикот на дополнителна настава, наставникот 

задолжително го известува родителот (старателот).  

 

9.4. Додатна настава 

       Со наставниот план на училиштето се одредува и фондот на часовите за додатна настава, односно  од 1 до 2 часа 

неделно за учениците од второ до деветто одделение (во зависност од потребите),  односно 72 часа  вкупно 

за додатна и дополнителна настава во текот на учебната година за ученици од едно одделениеДодатната 

настава се организира за учениците кои во текот на редовната настава постигнуваат надпросечни резултати и освен тоа 

пројавуваат голем интерес за наставните соджини и се потврдуваат и истакнуваат со особена надареност и талентираност во 

одделни наставни предмети. Од таму по својата суштина и функција додатната настава претставува организирана грижа и 

работа со ученици кои покажуваат високи постигнувања и  надарени ученици. Овој вид настава во училиштето се 
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организира во слободното време на учениците според одредени програмски содржини и во зависност од кадровски и други 

услови во училиштето.  

         Додатната настава  за учениицте од второ до деветто  одделение е застапена со  по најмногу  два часа неделно за секој 

наставен предмет во зависнот од потребите. 

        Распоредот за организација на дополнителна и додатна настава во оваа учебна година ќе биде истакнат најдоцна до 20-

ти септември во училиштето со обврска да  биде испратен до  надлежниот државниот просветен инспектор и до МОН(БРО). 

       На часот на  одделенската заедница се разработуваат содржини за личниот и социјалниот развој на учениците според 

програма што ја утврдува министерот, на предлог на Бирото. Застапен е со разработување на програми во врска со 

образование за животни вештини  со  еден час неделно за учениците од второ до деветто одделение.  

 

 

 

9.5. Индивидуализирани програми за работа со надарени  и талентирани ученици 

 

Секое дете низ наставата има право да напредува толку колку што му овозможуваат неговите потенцијали. 

Знаењата и вештините можат да се научат, но талентот ученикот го носи во себе,  а наставникот преку својата работа треба 

да го препознае и мотивира  индивидуалниот  развој, како и да го подржи талентираниот ученик. Работата со надарените 

деца, денес претставува важен сегмент во образовниот систем. Акцентот во Пограмата за работа со надарени ученици се 

става врз методите и формите на работа кои ќе бидат насочени кон самостојно учење  и користење информации,  развивање 

способности, формирање методи, умеења и постапки за доаѓање до нови знаења и решенија. 

 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.  

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.  

Истите треба да бидат во функција на: 

- давање дополнителни програмски содржини на учениците; 

- користење различни извори на информации при учењето; 

- вклучување во воннаставни активности; 

- вклучување во истражувачки и работни тимови; 

- вклучување во натпревари, конкурски и истражувачки активности; 
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- вклучување во изработка на проекти; 

- -развивање самостојност во учењето и напредокот; 

- екстринзична мотивација и стимулација за учење-подобрување на просторот и материјалите за работа; 

- овозможување на учениците да ги проценат своите вредности и да создадат сопствени идеи и уверувања; 

- оспособување на учениците сами да дефинираат проблеми и да осмислат постапки за пронаоѓање на решенија; 

- поттикнување на истражувачки дух. 

Работата во нашето училиште ќе ја насочиме кон развивање и екипирање на надарените и талентирани ученици преку: 

 Индивидуализација во наставата со учениците 

 Групна настава за учениците со приближно исти способности 

 Проектни активности 

 Слободни ученички активности 

 Организирање креативни работилници 

Цели: 

 Дефинирање на поимот за надареност 

 Да се препознаат и идентификуваат надарените ученици по видот на талентот 

 Да се откријат карактеристиките на надарените ученици 

 Практична работа со надарени ученици и нивно професионално насочување 

 Следење напредокот и  развојот  на личноста на ученикот (правилен психо-физички развој на личноста на надарениот 

ученик) 

 Да се поттикнува мотивацијата кај учениците(развивање на способности на ученикот за едно или повеќе подрачја 

преку развој на нивните способности,  интереси, мотивацијата и техники на учење) 

 Давање совети за родителите на надарени ученици 

 Учество на натпревари 

Задачи: 

 Идентификација на надарени ученици 

 Изработка на програми за работа со еден или група на ученици 

 Тимска работа на следење на работата на надарените ученици 

 Обезбедување на услови за реализација на програмите (распоред на часови, наставни средства, литература, форми на 

поучување) 

 Вреднување на резултатите и постигањата на учениците 
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Врз основа на идентификација на надарени ученици, училиштето ќе изготви Индивидуализирани програми за надарени 

ученици кои треба да  ги реализираат одговорни наставници во соработка со стручните соработници во училиштето. 

 

 
9.6. Индивидуализирани програми за ученици со посебни образовни потреби 

 

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. Но, идентификацијата  во суштина треба да с еправи и во текот на 

целото основно образование. 

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, психолог  и родител. Индивидуалните образовни планови се составен 

дел од годишните планирања на наставниците.  

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.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.  

На ниво на училиште  е потребно да сеизработи општ акционен план кој предвидува : содржини, време на реализација, тим 

за реализација и очлекувани цели. 

 

9.7. Индивидуализирани програми за работа со ученици со потешкотии во развојот и во учењето 

 
Во училиштето се идентификуваат и  ученици кои не се категоризирани од надлежна институција и немаат пишан  

документ-наод и мислење за степен и вид на попреченост или посебноста на образовната потреба,  а кои  сепак имаат 

потешкотии при совладувањето на наставните содржини и  потешкотии во социјализацијата во средината-паралелката. 

Со нив треба да  се работи индивидуализирано и  да 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 
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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 во редовни услови и настава овозможува:  

 

 Нивно поуспешно  комуницирање со останатите ученици, толеранција, еднакви 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. 

 

Задачи и активности: 

 

Работата со учениците со потешкотии во учењето ја реализира тим од одделенски и предметни наставници, дефектологот,  

педагогот  и психологот. 

Сите овие активности и задачи ќе бидат спроведени преку:советодавна работа, редовна настава, дополнителна настава,   

слободни ученички активности, индивидуална работа. 

 

9.8. 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. 

Анализата на состојбата на животната средина  се изработува за да се утврди во каква состојба се наоѓа училиштето на 

планот на еколошките димензии. Со анализата се добиваат податоци и информации за тоа: колку отпад се произведува, 

колку вода се троши, каква е состојбата со водоводната инсталација, какви средства за чистење се употребуваат, каква е 

состојбата во училишниот двор, колкав е степенот на свесноста за заштитата на животната средина и какви активности 

презема училиштето околу тоа. Анализата ќе помогне во воспоставувањето приоритети за активностите кои ќе се 

преземемаат во иднина. За детална и прецизно изработена анализа училиштата треба да се водат според воспоставените 

еко-стандарди и деветте еколошки теми. 
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Податоци за училиштето 
 

Училиште  ООУ „ Методи Митевски – Брицо“ 
Општина Лозово 
Адреса Ул. Маршал Тито бб 
Директор Горанче Велков 
Телефон 032-458-005 
Фах  
Е-пошта mmbricolozovo@gmail.com 
 Име и презиме Телефон Е-пошта 
Координатор на 
Програмата 

Тоде Николовски 077-716-428 tnikolovski071@gmail.com 

Членови на Еко-одбор: 
 Име и презиме Позиција Институција 
1. -Николовски Тоде координатор координатор ООУ „ Методи Митевски – 

Брицо“ 
2. -Даниела Мијалковска  психолог ООУ „ Методи Митевски – 

Брицо“ 
3. -Тања Милошева  наставник ООУ „ Методи Митевски – 

Брицо“ 
4. -Јулија Николовска  наставник ООУ „ Методи Митевски – 

Брицо“ 
5. -Ивана Тасева педагог ООУ „ Методи Митевски – 

Брицо“ 
6. Милица Бансколиева  пом.директор ООУ „ Методи Митевски – 

Брицо“ 
7. -Светланчо Атанасов  хигиеничар ООУ „ Методи Митевски – 

Брицо“ 
8. -Анакиева Анкица  локална 

самоуправа 
Општина Лозово 

9. - Назифе Абдиова   родител  
10. -Давор Ѓорѓиевски  ученик  
11. -Елеонора Цекова  ученик  
12. -Давид Трајчев  ученик  
13. -Ангела Китановска  ученик  
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14. -Фооат Пашов  ученик  
15. -Ана Јосифовска  ученик  

 

 

 

 

Статистички податоци 
 

членови на еко-одбор машки женски вкупно 
ученици/деца 3 3 6 
наставници/воспитувачи 1 2 3 
вработени 1 3 4 
претставници од општина / 1 1 
претставници од родители / 1 1 
претставници од НВО    
претставници од медиуми    
претставници од бизнис сектор    

останати    
ВКУПНО 5 10 15 

 
 
 
 
          
9.8. Проекти кои се реализираат во училиштето 

 
 E twinning платформа (електронско вмрежување, поврзување)  

 

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 E-twinning 

поттикнуваат соработка меѓу европските училишта со примена на разни ИКТ алатки достапни на етвининг платформата и 

изработка на виртуелни проекти. Наставничката по француски јазик и психологот  во нашето училиште  се имаат стекнато  

и со  E-twinning етикета за квалитет  за ангажман во проектот Споделено пријателство”/“ LAmitie en 

partage”. 
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 ERASMUS + / Европски образовни програми 

 

Од оваа учебна  година нашето училиште ќе реализира четири Европски-образовни проекти Erasmus +  

 во рамки на клучната акција KA229 на Европската програма за образование, млади и спорт.  

Еразмус + проекти финансирани од ЕУ 

Клучна акција(КА 229) /Стратешки партнерства во областа на училишно образование 

Период  на реализација: 1.9.2019-31.8.2021 
 

Координатор-Светлана Стојкова  
 

1.”Kaleidoscope”/”Калеидоскоп” 
 

Координатор училиште – “College Général De Gaulle”,Guadeloupe,/Прекуморска Франција   

Партнерски училишта 

1.Scoala Gimnaziala Nr.1 Rovinari Романија, 

2.Escola Básica Integrada de Arrifes Португалија 

3.OOU "Metodi Mitevskl-Brico" Лозово, Р. Северна Македонија 

4.Ulvi Saime Kaya Ilkokulu Турција 

5.Sredno uchilishte "Nikola Vaptsarov" Бугарија 
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2.”Grandir avec les ecrans”/“Растеме со екраните” 
Координатор училиште- écolecommunale mixte fondamentale d'Ouffet section de Warzée-Белгија 
Партнерски училишта 
1. OOU "Metodi Mitevskl-Brico" Лозово, Р. Северна Македонија 

2. Liceul Vocational Pedagogic "Nicolae Bolcas"Р. Романија 

3. AYDINLIKEVLER ILKOKULU Р. Турција 

4.  Colegio Internacional SEK-Alboran Шпанија 

5.  Ecole Elémentaire Publique Marcel Pagnol Р. Франција 

 

3.”Παίζω και μαθαίνω για τους νέους” /“Играј и учи за младоста” 
Координатор училиште -High School of Itea Karditsas Р. Грција 
Партнерски училишта 

1.OOU "Metodi Mitevskl-Brico" Lozovo Р. Северна Македонија 

2.Sredno uchilishte "Nikola Vaptsarov" Р.Бугарија 

3.Escola Secundária Dr. Joaquim GomesFerreira Alves, Valadares, Vila Nova de Gaia Португалија 

4.Istituto Comprensivo Bosa Р.Италија 

 

Координатор-Даниела Мијалковска  
1.”Only the sky is the limit for open hearts ! “SOLIDARITY FOR EQUALITY” 
Координатор на проектот: Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbraveni/Suceava,Romania 

Партнерски училишта 

1. OOU "Kuzman Josifoski-Pitu" Kicevo, Macedonia 

2. CPI SANTA LUCÍA, Morana, Spainе 

3. Szkola Podstawowa nr 85, Gdansk, Poland 

4. OOU "Metodi Mitevskl-Brico" Lozovo, Macedonia 
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 Нашето училиште континуирано е вклучено во образовните реформи кои повлекуваат   реализирање на проекти кои 
ќе придонесат за подобрување наквалитетот на наставата : 

- Примена на IKT во наставата; 
- TOOLKID- компјутерска настава во одделенска настава; 
- Програмата, Образование за животни вештини од I до IX-то одд. 
- Унапредување на наставата по математика и природните науки во одделенска и во предметна настава; 
- Математика со размислување и јазична писменост во почетните одделенија; 
- Користење на информационен систем за Управување со образованието(ЕМИС); 
- Edubuntu во наставата; 
- Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем; 
- Зелен пакет јуниор; 
- Со читање до лидерство; 
- Заедничка грижа за правилно насочување на учениците- Соработка со родителите 

 
 
 
9.9.Употреба на ИКТ во наставата 

Согласно Законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта, чл.14, 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. 

Наставните програми за деветгодишно основно образование бараат задолжително користење на информатичко – 

комуникациски технологии за реализација на воспитно – образовната дејност.За таа цел во училиштето постојат  училници 

кои се опремени со компјутери за  секој ученик, со интеренет конекција. 

За учениците од одделенска настава се обезбедени  мини лап-топ компјутери. 

Покрај тоа училиштето располага и со ЛЦД проектори за реализација на нагледни часови, со примена на ИКТ. 

Сите наставници во своите тематски и дневни подготовки планираат реализација на наставни часови со примена на ИКТ 

така што бројот на  овие часови ќе изнесува  најмалку 30 %  од вкупниот број на часови  во годината кои  ќе ги реализира 

наставникот по конкретниот наставен предмет. 
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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 

10. ОЦЕНУВАЊЕ 
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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. 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 
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10.1. 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  треба да се запознаени и  учениците и родителите.   

 

Видови оценување и календар на оценување 

 

Одделенија  Видови оценување 

I - III  Описно преку цела година 

IV - VI  Комбинирано (тромесечие – описно; полугодие и на крај година – бројчано)  

VII – IX  Бројчано преку цела година  
 

 

Процесот на собирање и интерперетирање на информациите за учењето и постигањата на ученицте ќе се 

користи за : 

 Информирање на учениците и нивните родители за напредокот во совладувањето на знаењета и способностите; 

 Обезбедување подршка на наставниците за да ја модификуваат наставата; 

 Информирање на другите надлежни структури кои донесуваат одлуки за образовната политика која се однесува 

за учениците. 

Меѓу оценувањата кои ги користат наставниците се: 

 писмено и усно одговарање на прашања поставени од наставникот или од ученицте, 

 одговарње на есејски прашања во писмена и усна форма, 

 листи за проверка, усни презентации, 

 писмени работи и тестови на знаење, 

 есеи, 

 проектна работа и задачи, 
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 портфолија. 

Сите инструменти кои се употребуваат се во насока на форматино и суматинвно оценување и следење на постигањата на 

учениците, со зедничка цел за пронаоѓање на проблемите во учењето и нивно полесно надминување, како и формирање на 

јасна, прецизна и реална оценка на крајот на годината. 

Задачи на оваа подрачје се: 

o воспоставување на систем за постојано следење и прибирање податоци за планирање на оценувањето и 

постигањето на учениците 

o следењето да стане перманетна задача на сите субјекти вклучени во воспитно-образовната дејност; 

o унапредување на континуитетот и објективноста во оценувањето; 

o стручно усовршување на наставниот кадар за оценувањето 

o јавно информирање за постигањата на сите субјекти кои се вклучени и заинтересирани за воспитно-образовната 

дејност; 

o објективно вреднување и оценување на резултатите кои се постигнуваат во наставата; 

o приоритетна задача на училиштето и сите субјекти во него е следењето на оценувањето и воведување етички 

кодекс на оценувањето на ниво на училиште 

o зголемена соработка и комуникација на училиштето со родителите и на локалната заедница 

o подржување на континуитетот и објективноста во оценувањето 

o примена на разни форми на оценување со почитување на стандардите и критериумите за оценување. 

 
 
10.2.Самоевалуација на училиштето  
 
За обезбедување квалитет на наставата, училишниот одбор на секои 4 години донесува Програма за развој на училиштето 

во која се земени предвид резултатите од самоевалуацијата спроведена од училишната комисија, советодавната и стручната 

помош од Бирото, препораките од извештајот од интегралната евалуација спроведена од  Државниот просветен 

инспекторат, како и резултатите од екстерната евалуација содржани во Годишниот извештај за работата на наставниците и 

стручните соработници од страна на Државниот испитен центар. 

На секои две години за реализација на Програмата за развој училиштето врши самоевалуација. 

Самоевалуацијата се спроведува на крајот на секоја втора наставна година. 

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 
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предлози за подобрување на работата. Во самоевалуацијата на училиштето се вклучени сите наставници кои работат во 

тимови поделени по подрачја.  

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.  

 

Самоевалуацијата на училиштето е процес на систематско и континуирано следење, анализирање и вреднување на 

оствареното со единствена цел унапредување и обезбедување квалитет во работата на училиштето. 

Во постапката на самоевалуацијата на училиштето ќе  бара одговор на три клучни прашања : 

 Колку е добро нашето училиште? 

 Како го знаеме тоа? 

 Што може да направиме да бидеме подобри? 

Одговорите на овие прашања мора да се темелат на објективни и релевантни податоци како и на реални увиди во 

функционирањето на училиштето. 

 Цели на самоевалуацијата: 

 Структуирање  на внатрешен  училишен систем за следење, оценување  и унапредување на работата. 

 Ефективно и ефикасно раководење на Директорот со училиштето. 

 Вклучување во воспитно-образовниот систем и  во развојниот процес на училиштето на сите субјекти: директор, 

наставници, ученици, родители, локалната и деловната  заедница  

 Обезбедува поголема самостојност, одговорност и иновативност во училиштето 

 Преземање мерки за поефикасно и поквалитетно учење, а со тоа и постигнување подобри резултати 

 Детектирање на слабите страни и проблемите со кои се соочува училиштето и нивно надминување 

 Зголемување на надворешното влијание врз  училиштето и сите субјекти вклучени во неговата работа,  севкупната 

образовна политика преку јасна артикулација од потребата за развој на училиштето 

 Дефинирање и следење на мерливи индикатори и критериуми за вреднување на квалитетот на образовно-воспитниот 

процес во училиштето. 
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Самоевалуација ги опфаќа следниве области: 
1. Организација и реализација на наставата и учењето 
2. Постигања на учениците 
3. Професионален развој на наставниците, стручните соработници   и   раководниот кадар 
4. Управување и  раководење 
5. Комуникации и односи со јавноста 
6. Училишна клима и     култура 
7. Соработка со родителите и локалната средина 

 

Процесот  на самоевалуација е комплексен, тој е составен од повеќе фази и активности со примена на различни методи и 

техники со цел создавање единствени критериуми и таа се спроведува во три фази: 

             -Подготвителна фаза 

             -Фаза на реализација 

             -Фаза на известување и   усвојување 

 Во подготвителната фаза се врши: определување на методите, техниките и инструментите за спроведување на 

самоевалуацијата, се прибираат и групираат податоците за самоевалуација, се прибавува документацијата потребна 

за вршењето на самоевалуацијата на училиштето. 

 Во фазата на реализација се врши: анализирање на податоците и документацијата, се добиваат и усогласуваат 

добиените наоди, се подготвуваат поединечните извештаи за самоевалуација и заеднички нацрт извештај за 

спроведената самоевалуација. 

 Во фазата на известување и усвојување се обезбедува достапност на нацрт извештајот на наставничкиот совет, 

советот на учениците, родителите, директорот на училиштето и училишниот одбор кои можат да достават 

забелешки, во писмена форма, по што се подготвува извештај за самоевалуација. 

 
Извештајот од последната   самоевалуација за периодот 2016/17 и 2017/18  е  објавен  на веб страната на училиштето и 

доставен до основачот, Општина Лозово. 

Врз основа на извештајот од самоевалуацијата тим од директор, помошник директор и психолог ја надгледуваа работата на 

тимот за изготвување на Програма за развој на училиштето за период од 4 години, односно беше изработено развојно 

планирање за период 2018-2022 година.  

Програмата за развој ја донесе  Училишниот одбор на училиштето и ја доставува до Основачот, Општина Лозово. 

Врз основа на истата училиштето ја подготвува и оваа годишна програма за работа на училиштето. 
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Воннаставните активности се предвидуваат заради надградување, проширување и унапредување на стекнатите знаења, 

подобрување на интерперсоналните односи помеѓу учениците, како и подобрување на комуникацијата помеѓу 

наставниците и учениците. Преку учество во овие активности, учениците имаат можност да ги негуваат и усовршуваат 

своите афинитети кон одредени наставни предмети или поедини научни, уметнички , спортски и др. дисциплини.  

Целта на овие активности е : унапредување и проширување на стекнатите знаења, следење на актуелни добри наставни 

практики за примена на истражувања во наставата (од разни училишта од светот), развој на истражувачкиот дух кај 

учениците, дружење, споделување искуства, работа во групи, поттикнување и развој на љубов кон спортот, унапредување на 

соработката со локалната заедница, поттикнување на љубопитност кај учениците и др. 

Нашето училиште како и секоја и оваа година ќе организира вон-наставни активности и тоа преку следниве подрачја: 

 слободни ученички активности 

 општествено-корисна работа 

 активности на зедницата на учениците 

 ученички екскурзии 
 ученички натпревари 
 учество на проекти 

 
11.1 Слободни ученички активности (секции) 

 

         Слободните ученички активности или секции, се организираат по одделни предмети. Со нив раководи предметниот 

наставник од соодветниот предмет. Во активностите на секциите учествуаат ученици кои покажуваат особено изразени 

афинитети кон предметот.  Учениците кои сакаат да ги прошират своите знаења и вештини по одреден предмет доброволно 

се пријавуваат кај предметниот наставник. По правило, училиштето предвидува еден час за слободни ученички активности 

по еден предмет-неделно, со тоа што не се препорачува ист ученик да биде ангажиран во повеќе од две-три секции. Оваа 

препорака е дадена со цел да не дојде до умствено и физичко преоптретување на одделни ученици. Секциите кои тангираат 

слични подрачја, можат да изведуваат и интегрирани активности и да настапуваат како : ученички здрженија, клубови, 

асоцијации и сл. Исто така препорачливо е учениците и наставниците од една секција да разменуваат искуства и да 

11. ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 
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соработуваат со сродни секции од други училишта , да организираат меѓусебни посети,работилници, натпревари, квизови и 

сл. Слободните ученички активности од одредени подрачја како: еколошка секција , спортска екипа, секција за прва помош 

и сл. Може да остварува соработка и со локалната заедница. 

 

Подолу е даден и прилог на секции и одговорни наставници 

Р.бр Слободни  ученички активности за 
стекнување и проширување на 

знаењата 

Одговорен наставник 

1. Драмско-рецитаторска секција Ленче Китанова 
Магдалена Моневска Давевска 

2. Литературна секција Ленче Китанова 
Магдалена Моневска Давевска 

3. Секција по англиски јазик Јулија Николовска 
.4. Секција по математика Владимир Цветковски 

Стојан Китановски 
5. Секција по физика Владимир Цветковски 
6. Секција по хемија Јагода Стојчевска 
7. Секција по биологија Јагода Стојчевска 
8. Секција по географија Марина Доневска 
9. Секција по историја Тоде Николовски 
10. Противпожарна секција Јагода Стојчева 
11. Секција по француски јазик Светлана Стојкова 

 
 
 
 

Р.бр Слободни  ученички активности од 
областа на културата и уметноста 

Одговорен наставник 

1. Музичка секција/хор Игор Колев 
2. Ликовна секција Тања Милошева 

 
Р.бр Слободни  ученички активности од 

областа на спортот 
Одговорен наставник 

1. Фудбал Виктор Трендафилов 
2. Кошарка 
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3. Ракомет 
4. Рекреативен спорт 

 
Р.бр Слободни  ученички активности во 

одделенска настава 
Одговорен наставник 

 Секој одделенски наставник организира и реализира слободни ученички 
активности по предмети во зависност од потребите и можностите на 

учениците. 

 
11.2 .  Општествено корисна работа 

 

            Општествено-корисната работа создава кај учениците чувство за припадност и инклузија, како и одговорност кон 

просторот во кој што живее и опстојува. Ваквиот вид на активности кои се планираат во училиштето имаат за цел да 

создадат работни и културно-хигиенски навики кај учениците, да развиваат емпатичност со луѓето од опкружувањето, да ја 

издигнуваат еколошката и социјална свест, да ја подобрат и унапредат соработката со родителите и институциите од 

локалната самоуправа. Во таа насока во текот на учебната 2019/20 г училиштето ќе организира повеќе акции за уредување 

и одржување на тревните површини околу училиштето (во соработка со ЈКП и локалното население), собирни 

хуманиратарни акции за собирање храна и облека за помош на семејства на социјално загрозени ученици, учествување во 

организација и реализација на свечености по повод одбележување значајни денови во нашата општина. 

 

 

11.3 Активности на зедницата на учениците 

 

             Заедницата на ученици всушност ја сочинуваат сите ученици. На почетокот од учебната година, секоја паралелка на 

демократски начин избира свое раководство составено од : претседател, подпретседател и членови на претседателството и 

за истото се составува записник за текот на активноста. Претседателот ја претставува паралелката во рамки на ученичката 

заедница. 

Ученичката заедница функционира според динамика на активности утврдени со план и програма за работа, кој се изготвува 

на почетокот на секоја учебна година. Во програмата се предвидени активности кои ги вклучуваат : учениците, родителите 

,наставниците и стручната служба 

Формирањето и функционирањето на ученичката заедница треба да се покаже дека размислувањата, предлозите и идеите 

на учениците, кои се во врска со подобрување и унапредување на целокупната работа на училиштето се ДОБРОДОЈДЕНИ . 
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Факторот ученик добива нова позначајна димензија во воспитно-образовниот процес воопшто. Претставниците на 

ученичката заедница треба да бидат репрезентативен фактор на училиштето и да бидат вклучени во сите области на 

дејствување. 

 

11.4. Ученички екскурзии, излети и научно-истражувачки патувања 

 

           Ученичките екскурзии се вон-наставни активности со кои се унапредува и зајакнува социјалната интерација помеѓу 

учениците, се прошируваат и продлабочуваат стекнатите знаења од одредена област. 

Нашето училиште организира разни облици на вакви вон-наставни активности, како: ескурзии, еднодневни излети, посети 

на разни културно-историски знаменитости и природни убавини, настава во природа, летни и зимски кампови, пешачење 

до соседно село и сл. 

Екскурзиите се организираат по претходно доставен план и програма  за реализација, според Правилникот за 

организирање екскурзии на БРО. Останатите активности се организирааи и договараат согласно финансиските можности 

на училиштето и родителите на учениците. 

 

11.5 Ученички натпревари 

 

         Ученичките натпревари се воннаставни активности кои се организираат на различни нивоа, почнувајќи од училишен 

па се до меѓународни натпревари. Натпреварите имаат за цел да им дадат можност на учениците кои вложуваат поголем 

труд во изучување на одреден предмет, да ги покажат своите знаења и умеења и да се натпреваруваат со ученици од 

др.училишта , градови и држави. Натпреварите имаат елиминационен карактер. Учениците се подготвуваат за натпревари 

под менторство на предметниот наставник. За одредени натпревари учениците се приморани да плаќаат и котизација за 

учество. Нашето училиште ќе ја разгледа можноста (согласно со финансиите) да ги покрие овие трошоци за котизација. 

Инаку во нашето училиште има ученици кои располагаат со репрезентативен обем на знаења со кои се натпреваруваат дури 

и на интернационални натпревари. 

Училишните натпревари (за примарна селекција) се одржуваат претежно кон крајот на прво полугодие, додека 

општинските и регионалните натпревари се во второ полугодие. 
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Секое дете може да го достигне својот максимум ако му се даде соодветна можност. Затоа наставниците  треба да им даваат 

поддршка на сите ученици  и да ги третираат рамномправно и правично, да ги препознаваат нивните индивидуални 

разлики и истите да  ги земаат во предвид во својата работа. Стручните соработници ја темелат работата врз основа на 

континуирана опсервација и проценка на напредокот на нивното здравје, нивните потенцијали, силните страни, вештините 

и семејното опкружување. Во текот на учебната година ќе се следат постигањата на учениците, нивната редовност и 

поведение. Ќе се прави анализа на успехот, предметите по кои учениците постигнуваат послаби резултати  и за нив ќе се 

организира дополнителна настава. Ќе се идентификуваат учениците со потешкотии во учењето и со нив стручната служба 

ќе  остварува советување, насочувајќи ги  кон користење на ефикасни техники за учење и градење на работни навики. Исто 

така  ќе се идентификуваат и надарените ученици на  кои преку додатна настава им се овозможува да ги прошируваат и 

продлабочуваат знаењата. На учениците им се овозможува своите активности да ги презентираат пред пошироката јавност, 

како на пр. драмски проекти, учество  на натпревари, во конкурси и изложби, проекти и сл. За талентираните ученици 

наставниците ќе  организираат секции со цел да се подготвуваат за успешно учество на општински, регионални и 

републички натпревари. За учениците од завршната година се организираат различни форми на професионална 

ориентација. 

 

12.1. Постигнување на учениците  

 

       Училиштето располага со податоци за постигањата на учениците по сите наставни предмети за сите квалификациони 

периоди. Од страна на психологот и  педагогот се прават споредби на средниот успех, поведението и изостаноците, како и 

на постигањата според полот на учениците, по предмети и одделенија, етничката припадност 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.  

Наставниот и стручниот кадар во училиштето ќе работи на имплементација на стандардите и критериумите за следење и 

оценување на постигањата на учениците и овие напори  ќе  ги вложува на ниво на лично планирање, со воедначување на 

ниво на активи. Во рамките на активите ќе  се тежнее кон стандардизација на формулари за следење и оценување на 

постигањата на учениците.  

12. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ 
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Успехот на учениците им е достапен на родителите во секое време во електронскиот дневник. Сите наставници редовно 

треба да реализираат додатна и дополнителна настава и  да настојуваат да се подобри нивниот квалитет, а со тоа да се 

подобри и успехот на учениците. Наставниците  треба да се стремат кон применена на  ефективни техники и стратегии за 

утврдување и подобрување на постигањата на учениците,  да се псочуваат  различни извори на знаења (енциклопедии, 

стручна литература) и да  се применува и ИКТ во наставата. Исто така, редовната настава во континуитет  ќе се унапредува 

со нови проекти, техники и методи на работа. 

Училиштето ќе  изготви  процедура за откривање и грижа за учениците со потешкотии во учењето:  

-Во почетокот на учебната година во училиштето  ќе се формира тим за поддршка на учениците со потешкотии во учењето 

кој изготвува програма за работа со истите;  

-Стручните соработници преку разговори со одделенските наставници/раководители ги идентификуваат учениците со 

потешкотии во учењето;  

-Континуирано ќе се следи емоционалниот, социјалниот и личниот развој на овие ученици преку советодавно- 

консултативна работа со нив, наставниците и нивните родители/старатели;   

-Во текот на учебната година, по завршување на секој класификационен период ќе се следат индивидуалните постигања, 

односно успехот на овие ученици;  

Во рамките на активностите за подобрување на постигањата на учениците, училиштето  ќе организира  Советување  на 

родителите и советување на учениците кои имаат три и повеќе слаби оцени, не се редовни во наставата ики имаат 

проблеми во однесувањето и истите ќе  се повикуваат на советување кај психологот на училиштето.  Покрај непосредно, 

учениците ииндиректно ќе добиваат совети како поефикасно да учат и поуспешно да го совладаат наставниот материјал. 

12.2..Превентивни програми (насилство, болести на зависност, асоцијално однесување, соработка со 

установи за безбедност и социјална грижа)  

 

На овој  план се предвидува  соработка со установи од областа на  безбедност, социјална грижа, здравствени установи и 

други релевантни институции, организации.  Во училиштето се изготвуваат програма за превенција на насилното 

однесување чија цел е намалување на антисоцијалното-престапничко и насилното однесување во која учествуваат 

учениците преку одржување едукативни работилници за учениците, индивидуални и групни активности. Училиштето 

предвидува остварување соработка сo релевантни органи како што се: МВР,Црвениот крст, Центарот за социјална 

работа, Здравствени установи. 

Стручните соработници и наставниците остваруваат советодавна работа со учениците жртви на насилно однесување и 

учениците кои манифестираат насилно однесување како и со нивните родители, со цел надминување на ваквите појави. Во 

соработка со родителите како и преку соработка со релевантни институции во поблиската и пошироката околина ќе се 
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спроведуваат активности во училиштето во кои ќе учествуваат родителите, учениците и наставниците со цел да се 

придонесе за подобрување на социоемоционалната состојба на учениците. Училиштето за оваа учебна година изготвува  

Програма за превенција од насилство во која се планира реализација на работилници и редовно одржување на 

состаноци на кои ќе се анализира состојбата на поведението на учениците во училиште и вон училиште.  

Превентивни содржини планираат стручната служба и одделенските раководители кои на одделенските часови 

реализираат работилницци за превенција од насилство, превенција од зависности – дрога, алкохол, пушење, превенција од 

хив и сида и превенција од заразни болести. Целта на ваквата  програма е спречување  на злоутпотреба на овие средства 

преку вклучување во разни активности и проекти преку кои учениците ќе градат и преферираат здрави животни стилови. 

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 стручната служба, 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. 

 

Воедно тимови од МВР за учениците ќе спроведуваат обука за однесување на учениците во сообраќајот. 

 

 

12.3. Безбедност во училиштето 

 Заштита во случај на пожар, земјотрес или друга непогода  

Сите субјекти вклучени во воспитно – образовниот процес треба да се чувствуваат безбедно и сигурно во училиштето, за да 

можат успешно да ја извршуваат својата работа.  

 За таа цел во Училиштето постои видео надзор и  дежурства  од  наставници кои дежураат на одморите по ходниците. 

 Училишниот тим за заштита и спасување изготвува план за движење при евакуација во случај на елементарни 

непогоди и организира активности за поголема безбедност на учениците и вработените во училиштето. 

Училиштето ќе  изготви 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  планира да изврши/симулира пробни 

евакуации.  

 Училиштето  е 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. 

 



84  

  

 

12.4. Позитивна социо-емоционална клима  

 

Остварувањето на воспитно-образовните цели во училиштето во голема мера зависи од социо-емоционалната клима која 

владее во училиштето. Таа претставува збир на сите околности (физички, психолошки и социјални) во кои се одвива 

воспитно- образовниот процес, како и мрежа на односи меѓу учесниците во воспитно-образовниот процес (наставници, 

ученици, училиштен персонал, семејство). Позитивната 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, позитивни 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, 

стручната служба, во соработка со родителите.  

Со цел да се воспостави позитивна социо – емоционална клима во училиштето, наставниците и стручнатa служба 

разговараат со учениците и ги запознаваат со разни видови на дискриминација со цел воспоставување коректни односи 

помеѓу разни групи. Целта е да се обезбеди почитување на личноста на ученикот, развивање меѓусебна доверба, еднаквост и 

правичност и достапност на информации за сите. 

Во соработка со наставниците, учениците од ученичката организација од училиштето  ќе организираат хуманитарни акции 

со цел финансиска помош за ученици од материјално ранливи категории. 

Во училиштето ќе се реализираат акции и кампањи согласно предвидените активности во и тековно според потребите на 

училиштето и средината.  

За подобрување на социо-емоционалната клима, потребни се 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 со учениците односно во рамките на 

заедницата на учениците;  

- пружање на материјална и финаниска (парична) помош која се остварува преку: доделување на парични средства, 

бесплатна ужинка, обезбедување 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  ќе се обезбедуваат од: 

хуманитарни акции на ученичката организаија, вработените во училиштето, хуманитарни акции на разни хуманитарни 

организации; Министерство за образование и сл.  
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12.5. Програма за професионална ориентација/кариерно насочување на учениците 

 

За учениците од завршното/9-то одделение во основното образование  се организираат разни форми на професионална 

ориентација и кариерно насочување. 

За поддршка на учениците во изборот на средно училиште во кое ќе се запишат, училишниот  психолог и педагог 

изготвуваат 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, запознавање  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 девето одделение за нивните професионални интереси и желби,  како 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 за способностите и интересите потребни за одреден вид професија.  

Се  спроведува испитување на ставовите  на учениците преку анкети и други инструменти, како што се прашалници за  

црти/димензии на  личноста. 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  вертикалната проодност преку уписот на учениците во средните училишта, односно  преку повратна 

информација од средните училишта каде се запишани нашите ученици и податоците се доставуваат до МОН- ДПИ. 

 

 

12. 6. Промовирање  на постигањата на учениците 

Училиштето посветува особено внимание на промовирањата на постигнувањата на учениците и тоа им го овозможува, како 

преку редовната настава, така и преку воннаставните активности. 

- Училиштето креира политика за поттикнување на наставниците и учениците за што поголемо учество на натпревари на 

локално, регионално и државно ниво. 

- Предлогот за пофалби и награди го дава одделенски наставник/раководител, предметен наставник или училишна 

комисија, а одлука донесува Наставничкиот совет. На ученикот или на група ученици  им се доделува пофалба во вид на 

диплома или пофалница. Тие  се наградуваат или пофалуваат за постигнатиот резултат на крајот на учебната година. 

Пофалувањето и наградувањето се прави на свечен начин со пригодна програма пред наставниците, родителите, 
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учениците и личности надвор од училиштето(преставници на локалната заедница кои  редовно обезбедуваат пригодни  

награди како и  пред претставници на локалната самоуправа). 

-  За пофалбите и наградите се води соодветна педагошка евиденција и документација и тоа се прави согласно 

Правилникот за регулирање на поведението, изостаноците  и изрекување на казни, пофалби и 

награди.  

- Согласно овој Правилник се избира  и ученик на генерација, првенец  и гордости на генерацијата. На тој начин се 

наградуваат ученици кои постигнувале континуиран одличен успех во текот на основното образование и ученици кои 

допринеле за промоција и  афирмација на училиштето.  Училиштето обезбедува и материјални награди за ваквите 

ученици( комплет книги, ваучери за летување, итн). 

- За мотивација на учениците ќе се врши промовирање на постигнувањата и активностите во училиштето во јавноста со 

посредство на медиуми (веб-страна  на училиштето, веб-страна на општината).  

- 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  да се вклучат во наставниот процес и 

воннаставните активности. Ова ќе се остварува преку родителските средби, Советот на родители, Училишниот одбор, приемни 

денови за родители, но исто така и преку индивидуални разговори со одделенските раководители, наставниците, директорот, 

педагошко-психолошката служба.  
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Составен дел на училишната програма заземаат содржините поврзани со здравјето на учениците. Цел на програма за 

унапредување на здравјето е формирање на психички, социјално и физички здрава личност, способна да се грижи за своето 

здравје и здравјето на другите во околината. 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 според 

Програмата за грижа за здравјето која е составен дел-прилог кон оваа годишна програма, а најнепосредно и  во наставата 

по предметите физичко и здравствено образование природа, биологија, хемија, во рамките на слободните ученички 

активности и други форми. Предавања и разговори на часот на одделенската заедница, со стручната служба, 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. 

Исто така поради зголемување на безбедноста на учениците при елементарни непогоди училиштето ќе изработи план за 

евакуација со насоки за евакуација при пожар и земјотрес.Исто така ќе бидат одржани  вежби и симулации во училиштето  

за постапување при елементарни непогоди во соработка со Центар за управување со кризи, соработка со доброволно 

противпожарно друштво и други надлежни. Организирање на обуки и симулации за прва помош за наставници и ученици 

во соработка со локална организација на црвен крст и соработка со локални ПЗУ. 

 
13.1 Хигиена во училиштето  
 

          Хигиената во училиштето се одржува редовно и континуирано со чистење и дезинфицирање на сите простории во 

училиштето како и на целокупниот инвентар и наставни нагледни средства, при тоа се користат еколошки средства за 

13. ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО 
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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. 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 и т.н.  

Дератизација, дезинсекција и дезинфекција се врши еднаш во годината од надлежни институции(центар за ѐјавно здарвје, 

Велес) како и секојдневно дезинфицирање на просториите во училиштето при редовното чистење.  

Поконкрерни активности за подигнување на квалитетот на хигиената и еко акции се предвидени во прилог програмата за  

овие цели, Програма за функционално и естетско уредување, хигиена и еко активности. 

 
13.2 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 “Др Ѓорги Гаврилски” Свети Николе. 

Програмата на училиштето за грижа на здравјето на учениците опфаќа реализација на програма за вакцинација на 

учениците, систематски прегледи, стоматолошки прегледи на забите, предавања, работилници за унапредување на 

здравјето, грижа за личната хигиена и хигиената на училиштето. Оваа програма за грижа за здравјето на учениците ја 

реализираат сите вработени во училиштето, наставници, стручна служба, ученици, родители. 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 VII одделение како и 

редовни прегледи и предавања. За девојчињата од VI одделение се одржува предавање на тема „Едукативна програма за 

промените во пубертетот кај девојчињата“.  

 

 

 

13.3 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 оваа  година планира да реализира активности за здрава храна.  Учество  ќе земат 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. 
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14.1  Дисциплина 
         
Дисциплината во училиштето го опфаќа меѓусебниот однос на сите субјекти во воспитно-образовниот процес (ученици, 
наставници и 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: 
 

 правила за однесување на учениците-Кодекс  

 куќниот ред на училиштето-Кодекси за вработени и родители 

 интерни правила за педагошки мерки 

 распоред на дежурствата на наставниот кадар 

           Во нив детално се разработени правилата на однесување на секој од гореспоменатите субјекти, како и санкциите во 
случај на прекршување на утврдените правила. Во насока на континуирано унапредување на училишната клима и 
дисциплината на училиштето ќе се продолжи со едукација на вработените за асертивно однесување, тимска соработка и 
ненасилно разрешување на конфликти. 
 
14.2 Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 
         
Во училиштето се развива одговорен однос кон уредувањето и одржувањето на просторот и опкружувањето на училиштето 
и естетскиот момент на просторот (училниците) во кои се поминува голем дел од денот.  
        Преку реализацијата на општествено користена работа кај учениците ќе се негува позитивниот однос кон работата. 

Програма во прилог/Програма за функционално и естетско уредување. 

 
 14.3 Естетички кодекси 
 
         Училиштето има изработено кодекси на однесување на вработените, на учениците, на родителите. Тие се истакнати на 
видни места во училиштето и со нив се запознаени сите инволвирани. Редовно, на почетокот на секоја учебна година 
наставниците, учениците и родителите се потсетуваат на правилата на однесување во училиштето и се инсистира за нивно 
почитување. За непочитување на правилата на однесување за сите инволвирани следат соодветни мерки. Училиштето има 
изготвено Правилник за изрекување на педагошки мерки за учениците кои ги нарушуваат правилата на однесување. 
 
14.4. Мултикултурализам 

14. УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО 
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         Важна компонента во воспитно-образовниот процес и во целокупниот развој на индивидуата е соживот на сите 
етнички групи во заедницата. Училиштето ќе цели кон промовирање на ставот за што поголема застапеност на  
интеркултурализмот во наставните содржини и  во  воннаставните активности, содржини кои се однесуваат на различните 
култури, традиции и историја.Образованието во тој поглед треба да претставува услов за демократијата. Образованието на 
младите треба да биде ориентирано на формирање европска свест засновано на заедничко духовно наследство, 
хуманистичка основа и  слободарска култура. Целта на мултикултурната и интеркултурна образовна работа треба да биде 
запознавање на учениците со она што е различно за другите култури, народи, поинакви пристапи кон науката, уметноста, 
секојдневниот живот и поттикнување на креативноста . 
        Со уважување и поддржување на различностите се стекнува интеркултурна компетентност како збир на  вештини за 
соработка и здрава  комуникација и стимулирање  на  дијалогот, прифаќање на другите и праведност како највисока 
вредност кон која треба да се стреми секоја млада  индивидуа. 
Во училиштето се спроведуваат активности за промовирање и промена на свеста за мултикултурализмот. Ќе се изготви  
Акционен план за самостојни активности во наставата како и содржини во  воннаставани активности. Некои од нив се: 
 

 изработка на материјали по повод празникот Курбан Бајрам и посета во домови  на учениците со муслиманска 

вероисповед со цел стекнување на слика за различноста на традиционалните вредности и почитување на истото, 

играње на македонско,турско, влашко  и албанско оро како и посета на џамија; 

  одбележување на Денот на толеранцијата, спортски натпревари со мултиетнички предзнак; 

 мултикултурни работилници на часовите со цел учење за различни вредности, култура, обележја, традиции; 

 едукација за толеранција и разбивање  на културалните предрасуди; 

 активности  за мултикултура и почитување и славење на различностите   во рамки на  Erasmus + проектите  кои ќе 

траат во наредните две учебни години. 
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15.1 Детектирање на потребите и приоритетите 
 
            Континуираното образование, односно усовршување на наставникот има свое посебно значење. Потребата на нашето 
време, изразена во ставот постојано да се учи, односно да се уци во текот на целиот живот е од особена важност токму за 
наставничката професија. Тимот за професионален развој изготвува програма за професионален развој за тековната учебна 
година врз основа на потребите на учениците.  
               Исто така, училиштето редовно ги упатува наставниците и стручните соработници да ги посетуваат обуките и 
семинарите кои се одобрени и организирани од МОН и БРО. Стручната служба води професионално досие за секој 
наставник.  
 
 
15.2 Активности за професионален развој  
         
Според Законот за наставници, наставниците во основното и средното училиште во текот на својата работа се должни 
континуирано професионално да се усовршуваат. Професионалниот развој подразбира секојдневно професионалено и 
лично растење на поединецот, процес кој подразбира здобивање со нови знаења, вештини, способности и стратегии во 
соодветните области и оспособување за примена на новостекнатите знаења. 
Од оваа учебна година училиштето ќе се стреми да ги почитува новините  согласно новиот Закон за наставнииц и стручни 
соработници во делот на   одредбите за професионален развој, односно стручно и професионално усовршување. Исто така 
во програмата за развој една од стратешките цели и приоритети на училиштето се однесува токму на професионалниот 
развој на в.о кадар.  Во таа насока се предвидени повеќе развој и цели и се изготвени акциони планови. Истите се дел од 
оваа годишна програма и се поместени во делот на Акциони планови. 
 

15.3  Личен професионален развој 
         
 Личниот професионален развој се следи преку професионалното досие на наставникот и се развива преку следење на 
семинари и обуки организирани од МОН и БРО. Се планира поединечно следење и напредување на наставниците, нивно 
вреднување преку однапред подготвени критериуми, мотивирање на наставниците за постојано посетување на семинари и 
обуки за стекнување на сертификати, вреднување и следење на сите субјекти во училиштето за нивно поуспешно учество во 

15. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИОТ И 
РАКОВОДНИОТ КАДАР 
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конференции, регионални средби, пишани рубрики или статии во стручна литература. Педагогот во училиштето води 
професионално досие за  воспитнообразовниот и раководен кадар. Согласно програмата, за тимот професионален развој  
им дава насоки за изготвување на личен план з апрофесионален развој  на наставниците и стручни соработници.  
 
 
15.4 Тимска работа и училишна клима 
           
Подигнувањето на квалитетот на воспитно-образованиот процес е можно само кога во него ќе се вклучат повеќе учесници 
здружени професионално и со користење на умешноста на секој од учесниците. Меѓусебната соработка и почитување игра 
важна улога во функционирањето на училиштето. Во таа насока училиштето предвидува начини и форми за поттикнување 
на взаемна соработка помеѓу наставниците. Акцент се става на отворена комуникација, почитување на поединечни мислења 
како и критичноста и самокритичноста.  
          Тимската работа меѓу наставниците и училишната клима ќе се подобрува преку одржување на состаноци на ниво на 
стручни активи, на кои ке се изнаоѓаат ефективни решенија за детектираните проблеми. Наставниците на ниво на 
генерација и актив тимски ги изработуваат годишните и тематските планирања, тестови на проверка на знаењата и 
разменуваат предлози и искуства се со цел за подобра и поефективна настава. Воедно во соработка со стручните 
соработници во училиштето ќе се работи на подобрување на ефективноста на секој наставник индивидуално но и на ниво 
на стручен актив преку одржување со редовни состаноци на стручните активи.  
       Наставниците кои што стекнале вештини, знаење и информации за подобрување на наставниот процес и правилното 
функционирање на училиштето на различни обуки, семинари, конференции и др. ќе ги споделат своите искуства со 
останатите наставници на ниво на стручен актив, работна група и наставнички совет. 
       Раководната служба и стручните соработници ќе ги следат трендовите во наставата и работата со деца и за истите ќе ги 
информираат наставниците. 
За подобрување на тимската работа училиштето ќе воспостави систем за вклучување на предлозите на вработените преку 
анкетирање, определување на одговорности и акциони планови, формирање на тимови, тим лидери, активности на 
кохезија. 
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Семејствата и родителите на нашите ученици редовно се информирани и вклучени во сите активности кои ги планира и 

реализира училиштето. Родителите редовно се информираат за работењето на училиштето преку индивидуалните и групни 

родителски средби, седниците на Совет на родители и брошурите за родители. Соработката со семејствата на учениците е од 

особена важност за подобрување на успехот, дисциплината, поведението и изостаноците на ученикот. Да се унапредува 

соработката со одделенскиот раководител, наставниците, педагошко-психолошката служба со цел континуирано и редовно 

информирање на родителот на ученикот. 

 Преку соработката на одделенскиот раководител со стручната служба, родителите навремено се информираат за 

индивидуалниот напредок на нивното дете, социјализација, адаптација и детектирани проблеми на ученикот. Родителите и 

семејството имаат увид во начинот и условите за работа во училиштето, реализација на наставата, напредокот на учениците 

и проектите кои се реализираат во училиштето.  

 Информирањето и соработката меѓу училиштето и родителите се остварува преку: општи родителски средби, 
индивидуални средби со родителите, телефонски и писмени контакти, посета на семејството на ученикот (класен 
раководител, психолог, педагог, дефектолог и директор), состаноци на Советот на родители, работилници со родители на 
критични групи ученици, вклучување во проекти и работилници кои  ќе се реализираат во училиштето.  
              Советувањето на родителите е уште еден облик на едукација на семејството според програма од МОН и ја реализира 
училишниот психолог. По потреба се реализираат и советодавно-консултативни средби кои се содржини во програмите на 
стручните соработници на училиштето. 
Продлабочување на соработката со родителите преку поттикнување на интерес кај родителите за систематски надзор на 
своите деца, унапредување на здравиот начин на живот и трајните вредности, превземање одговорност за недоволна грижа 
за процесот на мониторинг врз своите деца и ВОП, овозможување безбедност и заштита при користење на интернет(сајбер 
насилство),организирање на работилници за мултимедијална култура, активности кои промовираат прифаќање на 
различноста и мултикултурализмот. 
 
 
 
 
 
 

16. ВКЛУЧЕНОСТ НА СЕМЕЈСТВАТА ВО УЧИЛИШТЕТО 
       СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ 
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16.1. Вклучување на родителите преку Совет на родители 

 

           Родителите преку Советот на родители се инфорирани и се зема предвид нивниот став за одлуките кои ги донесува 
училиштето. 
           Исто така тројца претставници од Советот на родители се членови во Училишниот одбор на училиштето и учествуваат 
во донесување на значајни одлуки за училиштето. Учествуваат во формирање комисии, во финансиски одлуки, како и одлуки 
од суштинско значење за квалитетно одвивање на наставниот процес.  
           Работата на Советот на родители придонесува за осовременување на условите за работа и унапредување на реализација 

на наставата и воннаставните активности во училиштето.  

            Во Совет на родители е вклучен родител како претставник од секое одделение. Советот на родители се ангажира за 

подобрување на успехот и поведението на учениците, односот на ученикот со наставникот и соучениците, намалување на 

изостаноците, осовременување на наставата и нејзино прилагодување на потребите на учениците.  

 

 

16.2.  Информирање на родителите за работата на училиштето  

 

        Родителите усно и писмено се известуваат за успехот, дисциплината, поведението и изостаноците на ученикот и во 

соработка со нив се работи на помош на ученикот за надминување на пројавените проблеми. Преку соработката на 

одделенскиот раководител со стручната служба, родителите навремено се информираат за индивидуалниот напредок на 

нивното дете, социјализација, адаптација и детектирани проблеми на ученикот. Се изработува брошура за  училиштето и 

истата се дистрибуира во месец септември на првата родителска средба. 
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Комуникацијата на училиштето со институциите од опкружувањето е многу битна, бидејќи од нејзиниот квалитет, 

навременост и точност зависи во голем дел информираноста на учениците и наставниците за учество во разни проекти, 

манифестации, собири, дебати, акции, конкурси кои се во функција на подигнување на квалитетот на воспитно-

образовниот процес. 

Во зависност од потребите се остварува по устен, писмен или електронски пат, како и  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, собири и здружувања по одредени случувања во 

училиштето.  

 

17.1 Локална заедница / Локална самоуправа 

 

Нашето училиште континуирано соработува со локалната заедница. Локалното население и родителите честопати се 

вклучуваат во реализација на училишните проекти, еколошките акции, унапредување на наставата и промоција на 

работењето на училиштето. Соработката со локалната заедница ќе се одвива континуирано во текот на целата учебна 

година, според потребите и барањата на Наставните програми,тековните случувања во општината, како и потребите на 

самата локална заедница. 

Овие активности ќе се реализираат низ повеќе форми на групна работа: состаноци, средби, дебати, трибини, посети на 

институции и бизнис-компании во локалното опкружување, собири и здружувања по одредени поводи во училиштето. Ќе 

се промовираат постигнати резултати од различен вид,постигнување на учениците на натпревари, промовирање на 

проектни активности преку усна и пишана информација, изложбени паноа, електронска комуникација (веб-страна на 

училиштето и на општината). 

Локалната самоуправа од Општина Лозово континуирано поддржува и финансиски помага проекти кои се во функција на 

подобрување на воспитно-образовниот процес, стимулирање на ученици и наставници на разни начини преку доделување 

пофалници, благодарници, материјални награди и сл. Институцијата Градоначалник, по претходно изгласана одлука на 

17. КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И  ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 
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Советот на Општина Лозово на секое прваче во учебната 2019/20 г ќе додели ваучер од 3000 ден, како помош на 

семејствата за набавување на неопходен училишен прибор.  

Локалната самоуправа исто така го поддржува училиштето и при изведување на разни проекти за чистење и разубавување 

на околината на училиштето. Поддршката се состои од човечка работна сила (Вработени во ЈПКД) , механизација, алати, 

машини, садници од дрвца и цвеќе.  

Училиштето соработува со локалната заедница и локалната самоуправа, при реализација на еко-програмата, преку која се 

организираат еко-акции за чистење на разни локалитети.  

При реализација на поголеми училишни манифестации, училиштето користи простории на Општина Лозово (Дом на 

културата), спортското игралиште за реализација на часови по ФЗО, продажни штандови кога учениците организираат 

изложбено – продажни базари и сл. 

За промовирање на чувството за припадност кон заедницата,  концепт на граѓанско образование-воспоставување на 
партнерски однос на училиштето со заедницата преку заеднички проекти, овозможување на поддршка за реализација на 
ВОП ќе се организираат заеднички акции(хуманитерни и други)промовирање на волонтерство, соработка со 
донатори,владини и невладини организации (национални и меѓунродни), амбасади за  подготовка  и учество во проекти,  
организирње на дебати, работилници, хепенинзи, медиумски промоции на активности (за заштита на културното 
наследство, концепт  за граѓанско образование, демократски вредности кај учениците, дигитална и медиумска писменост, 
екологија, здрав начин на живот, хуманост и солидарност, спорт) 
 

17.2. Институции од областа на културата 

 

Во текот на учебната година, наставната програма по одделни предмети, налага посета на културни институции. Нашето 
училиште остварува соработка со следниве културни институции од опкружувањето: 
-Народен театар „Ј.Х.К – Џинот“ од Велес 
-Македонски Народен Театар- Скопје 
-Театар за деца и млади – Скопје 
-Саем на книга-Скопје 
-Ликовен салон (центар) – Велес 
-Градска библиотека – Св.Николе 
-Народен музеј – Св.Николе 
-Дом на културата „К.П.мисирков“ – Св. Николе 
-Универзитетска библиотека – Скопје 
-Археолошки музеј-Скопје 
-Фестивал „Златно славејче“ и др. 
Носители на овие активности ќе бидат учениците, одделенските наставници и предметните наставници. 
Континуирано ќе се следат повици за учество на разни конкурси, учество на културни манифестации и сл. 
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17.3. Институции од областа на образованието 
 
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.  

БРО - во согласност со потребата за унапредување на наставата, наставните програми, посета на обуки и семинари на 

наставниот кадар и др.  

ДПИ -  Соработка со Општинскиот инспектор 

Нашето училиште континуирано остварува соработка со државните и општински средни училишта од опкружувањето, со 

цел да им се помогне на учениците кои завршуваат деветто одделение при одлучувањето каде да го продолжат своето 

образование. Се организираат меѓусебни посети на училиштата и нивна промоција пред учениците. За таа цел ООУ 

„М.М.Брицо“ соработува со: 

-Гимназија „Кочо Рацин“ – Велес 

-СОУ„ДимитријаЧуповски“-Велес 

-СОУ „Коле Неделковски “ –Велес 

-СОУ „Кочо Рацин“- Св.Николе 

Освен тоа редовно сорабоуваме и со основните училишта: ООУ.”Гоце Делчев” ООУ.” Кирил и Методиј” од Свети Николе и 

ООУ.”Даме Груев”од с. Ерџелија, Св.Николе преку покани и чествувања на патрони празници и други поводи. 

 

 

 

17.4. Невладини организации 

 

Соработката со невладините организации е од големо значење за целокупниот развој и напредок на училиштето. 
Училиштето  треба да  ги следи повиците за апликации  за добивање на одредени проекти. ООУ „М.М.Брицо“ ќе остварува 

соработка со  

- Фондација „ФОКУС“ – Велес 

-УСАИД- проекти за основно образование 

-ОХО -  „Немаме резервна планета“  

-Организација на жени – Лозово. 

 

Училиштето ќе соработува и со: 
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- Национална агенција за европски образовни програми и мобилност, како децентрализирана агенција на 

извршната Европска комисија за програми од областа на образованието, млади и спорт. 

- Peace corps/Мировен корпус 

- British Council, Скопје 

- Народна банка на РСМакедонија 

- Амбасади и други владини и невладини институции. 

 

 

17.5.  Здравствени организации/установи 

 

Со цел подобрување и унапредување на психо-физичкото и емоционално здравје на учениците, ООУ „М.М.Брицо“ постојано 

соработува со здравствените организации во Општина Лозово, Св.Николе и Велес: 

 „Др„Ѓорѓи Гаврилски“Св. Николе, секоја година извршуваат редовен систематски преглед на учениците од 

училиштето. Се организираат и реализираат здравствено-едукативни дебати во врска со промоција на здрав начин на 

живот, сексуално здравје и сл. Доставуваат податоци за учениците на барање на Одделението за имунизација.Вршат 

вакцинирање на учениците според календарот за имунизација; 

 Центар за јавно здравје – Велес, секоја година спроведува систематски преглед на вработените во училиштето. 

Врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација во училишните простории. 

 ПЗУ „Вивамед“ –ординација по општа пракса, која непосредно се грижи за здавјето на нашите ученици.  

 Ројал-дент стоматолошка ординација- неколку години по ред е и покровител на наградата за „Најдобар ученик 

на генерацијата“. Заедно со Аптека „Маринела“ ,  кои покрај тоа што се грижат за здравјето на учениците, 

поттикнуваат и организираат и креативни работилници и конкурси. Ги мотивираат учениците да творат – ликовно и 

литературно на одредена тема и доделуваат симболични награди за сите учесници. 

 

Активностите ќе бидат спроведувани континуирано во текот на учебната година. Носители ќе бидат директорот, стручната 
служба, наставниците, учениците и останатите вработени во училиштето. 
 
17.6.  Медиуми 

 

На прагот на XXI век, медиумската презентација на секоја институција, па и на училиштето е неминовна и потребна. Своите 
позначајни активности, учества во проекти, собирни акции, соработка со локалната самоуправа и др.училишта и 
институции, училиштето ќе го презентира преку разни медиуми.  
Од минтата гогина училиштето своите активности ги промовира и ќе продолжи да ги промовира на својата интернет 
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страница  
 www.metodimitevskibrico.edu.mk 
- Училиштето ќе издаде својa брошура  на почетокот на учебната година со кој ќе ги запознае наставниците, родителите и 

локалната заедница за планираните активности во претстојната учебна година. Ќе се користат општинските огласни 

табли за информирање на населението во врска со одредени манифестации кои се во организација на училиштето. 

За промоција на позначајни воннаставни и слободни ученички активности ќе се оставрува соработка со ТВ „СВЕТ“ од 
Св.Николе и други електронски и телевизиски медиуми. 
 

 
 
 

Изготвиле: 
 
 

1. Даниела Мијалковска       _____________ 
2. Тоде Николовски               _____________ 
3. Ивана Тасева                       _____________ 
4. Ристенка Јовановска        _____________ 
5. Јулија Николовска            _____________ 

 
 
 

29.8. 2019, Лозово 
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ПРИЛОЗИ 
 

ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА  НА 
АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ ВО ГОДИШНАТА 

ПРОГРАМА 
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ПРИЛОГ БР.1 
 
 

 
 
 

 

 

  Директорот е раководен орган на училиштето. Како одговорно лице го претставува училиштето и согласно законските 

регулативи ја организира, планира, води и контролира  работата на истото. Директорот подготвува програма за развој  на 

училиштето, одговорен е за реализација на Годишната програма, врши распределба на наставници, стручни соработници 

и друг административно технички кадар, се грижи за професионален развој на наставниците и стручните соработници, 

обезбедува извршување на одлуки од училишен одбор, обезбедува услови за ефикасен воспитно-образовен процес 

согласно стандардите и практиките. 

Директорот на училиштето пред почетокот на новата учебна година пред себе поставува високи очекувања од се- беси и од 

другите и поставува високи стандарди во работењето, вклучувајќи го и однесувањето согласно професионалните кодекси. 

Верувајќи дека тој е оној што треба најмногу да придонесе училиштето да се справи со предизвиците на коишто е секојдневно 

изложено и да ги поддржи вработените во постигнувањето на поставените цели. Појдовни основи за изготвување на 

Програмата се компетенциите во следниве подрачја на делување на директорот  во основното училиште: 

 

 

Годишна програма за работата на директорот на 
ООУ. ” Методи Митевски-Брицо” Лозово  

за учебната 2019/2020-та година 
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 ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ 

    
   

   
   

   
   

1.
В

 О
 Д

 С
 Т

 В
 О

 
 

 

 

1.1.СТРАТЕШКО 

ВОДСТВО 

 Обезбедува визијата на училиштето да биде јасно 
дефинирана, позната и прифатена и ги вклучува сите во нејзиното 
спроведување. 

 Во соработка со колективот работи на операционализирање 
на визијата во цели и оперативни планови во насока на 
реализација на мисијата. 

 Влијае вработените во училиштето да ги претставуваат 
прифатените вредности во училиштето во опкружувањето и 
пошироко. 

 Стиловите на водство ги избира и применува согласно 
ситуацијата 

 Вложува во развој на идентификуваните водачи, 
формира тимови, им дава ресурси, авторитет и 
одговорности и им овозможува слобода за дејствување. 

 Остварува континуирана соработка со органите и телата во 
училиштето. 

 

 

1.2.УЧИЛИШНА 

КЛИМА И КУЛТУРА 

 

 

 Воспоставува механизми за поддршка на наставниците и 
учениците со што придонесува за нивни високи постигања. 

 Презема активности за одржување на постојано 
поттикнувачка атмосфера во училиштето и гради позитивна 
клима и прифаќање и почитување на сите. 

 Воспоставува систем што обезбедува сите ученици да се 
чувствуваат безбедни и прифатени во училиштето, вклучувајќи ги 
и учениците со посебни образовни потреби. 

 Со вработените, учениците и родителите ги промовира 
вредностите на училиштето. 

 Воспоставува процедури што обезбедуваат култура на 
транспарентност и одговорност. 
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1.2.УЧИЛИШНА 

КЛИМА И КУЛТУРА 

 Поставува високи и достижни очекувања од учениците и 
вработените. 

 Воспоставува добра хоризонтална и вертикална 
соработка (во активи и меѓу активи, како и други тела). 

 Обезбедува принцип на отворена врата за соработка со 
наставници, родители и локалната заедница, бизнис секторот.... 

 Ја поддржува реализацијата на програмите на ученичките 
организации, слободните  ученички активности. 

 Се однесува согласно етичките принципи и определби во 
кодексите. 

 Ги поддржува и се грижи вработените, учениците и 
родителите да се однесуваат согласно етичките принципи и 
вредности. 

 Обезбедува услови за реализација на активности од 
областа на инклузија, мултикултурализам, меѓуетничка 
интеграција, екологија и сл. 

 Постојано ги следи заемните односи во колективот и 
презема мерки за подобрување на училишната клима и култура. 

 Информиран е за ранливите категории ученици на ниво 
на училиште (емоционално, социјално, економски и друг вид 
запоставени ученици) и нивните семејства и обезбедува нивно 
прифаќање. 

 Ги поттикнува и поддржува учениците, вработените и 
родителите да се грижат за напредокот и развојот на училиштето, 
околината и едни за други. 
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1.3. СОРАБОТКА СО 

РОДИТЕЛИТЕ И 

ЗАЕДНИЦАТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учествува во планирање, реализирање и следење на 
активности меѓу училиштето и заедницата со кои се подобруваат 
постигањата на учениците (посети, реализација на наставни и 
воннаставни активности). 

 Ја информира заедницата за потребите на училиштето и 
обезбедува поддршка. 

 Соработува со локалната заедница при справување со 
кризни ситуации што го засегаат училиштето и локалната 
заедница (непогоди, епидемии, насилство, криминални појави и 
слично). 

 Организира соработка со родителите и заедницата преку 
формирање разни тела за решавање одредени актуелни прашања. 

 Учествува во планирање, реализирање и следење на 
активности кои промовираат интеркултурно образование. 

 Ја презентира работата на училиштето и го промовира 
преку постигањата на учениците и на наставниците. 

 Се вклучува во организацијата и реализацијата на 
превентивни, хуманитарни и културни активности на локалната 
заедница. 

 Соработува со заедницата со цел сите деца да бидат 
вклучени во образованието. 

 Соработува со граѓанскиот сектор и активно ги вклучува 
вработените и учениците во проекти од интерес на заедницата и 
на училиштето. 

 Обезбедува можности учениците нивното знаење и 
искуство да го надградат преку соработка во јавниот, деловниот и 
граѓанскиот сектор. 

 Промовира и прифаќа вклучување волонтери во 
училиштето и волонтерско ангажирање на учениците и 
вработените во заедницата. 

 Соработка со соодветни агенции за заштита и поддршка 
на младите. 
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1.3. СОРАБОТКА СО 

РОДИТЕЛИТЕ И 

ЗАЕДНИЦАТА 

 

 

 

 

 Соработува со институции надлежни за образованието 
(МОН, БРО, ЦСОО, ДИЦ, ДПИ и др.). 

 Соработува со воспитно-образовни институции во и 
надвор од државата. 

 Ги поттикнува вработените и обезбедува услови за 
соработка со други училишта. 

 Ја поттикнува меѓуучилишната соработка и обезбедува 
соработка со дручи училишта со различен наставен јазик. 

 Воспоставува ефективни механизми за комуникација и 
континуирано унапредување на соработката со семејството. 

 Соработува со советот на родители заради поголема 
вклученост на родителите во животот и работата на училиштето. 

 Има воспоставено механизми за редовно прибирање 
повратни информации од семејствата во насока на подобрување на 
квалитетот на наставата. 

 Планира и овозможува вклучување на родители во 
одделни сегменти од воспитно-образовниот процес (здравствена 
заштита, почитување и прифаќање на различностите, меѓуетничка 
интеграција, професионална ориентација, јавна и културна 
дејност, претприемништво...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формира тим за односи со јавноста и 
изготвува акционен план и програма за презентација 
на училиштето и односи со јавноста (кој наставници ќе 
бидат вклучени, поттимови за разни активности, итн.). 

 Создава и одржува позитивни односи со 
вработените, родителите, учениците и други засегнати 
страни. 

 Користи различни видови и приоди во 
формална и неформална комуникација. 

 Претставува позитивен модел за вработените 
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2.РАКОВОДЕЊЕ           

С О   

ЧОВЕЧКИТЕ 

РЕСУРСИ 

 

2.1. КОМУНИКАЦИЈА 

И ОДНОСИ СО 

ЈАВНОСТА 

во примената на комуникациските вештини. 

 Ја следи комуникацијата во училиштето и 
дава повратна информација. 

 Има воспоставено механизми кои му 
овозможуваат да добие повратна информација од 
вработените, учениците и родителите. 

 Го приспособува начинот на комуникација за 
да ги надмине недоразбирањата. 

 Ги планира состаноците и навремено ги 
информира учесниците. 

 При планирање на состаноците ги зема 
предвид мислењата на останатите. 

 Конструктивно ја насочува дискусијата за 
време на состаноците. 

 Има стратегија за градење и одржување на 
угледот на училиштето. 

 Ги поттикнува вработените да се вклучуваат 
во активности за презентација на училиштето. 

 Планира активности за односи со јавноста 
како дел од годишната програма за работа. 

 

 

 

2..2. УНАПРЕДУВАЊЕ 
НА МЕЃУЧОВЕЧКИТЕ 

ОДНОСИ 

 

 Помага во разрешување конфликти и гради добри 
меѓучовечки односи. 

 При распределба на работните ангажмани води 
грижа за интересите на вработените. 

 Дава совети и конструктивни предлози што ги 
мотивираат вработените дополнително да се 
ангажираат. 

 Ги зема предвид потребите на вработените во 
комуникацијата и организацијата на работата. 

 Воспоставува процедури и критериуми за оддавање 
признанија на вработените. 
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 Применува техники за мотивација согласно 
ситуацијата и вклучените актери. 

 Продуктивност во работата (професионално 
портфолио како доказ). 

 Клима и култура кои го поддржуваат вклучувањето 
на вработените во донесувањето одлуки, поставувањето 
цели и креирањето промени. 

 

2..3. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН И 

КАРИЕРЕН РАЗВОЈ 

 

 

 

 

 

 

 

2..3. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН И 

 Прави анализа на ефективноста на сопственото 
работење и изготвува личен план за професионален 
развој. 

 Следи стручна литература и информации од 
значење за образованието и воспитанието. 

 Ги имплементира промените и новините во 
системот на образованието и ја проценува нивната 
ефективност. 

 Учествува во различни форми на стручно 
усовршување. 

 Учествува во различни активности на 
професионалните здруженија, социјални мрежи и 
форуми со цел да ја подобри својата работа. 

 Воспоставува систем за интерно стручно 
усовршување на вработените (предавања, работилници 
и сл.). 

 Обезбедува транспарентна и правична 
распределба на ресурси и можности за професионален 
развој. 

 Ги менаџира активностите предвидени во 
годишниот план за професионален развој. 

 Идентификува и обезбедува ресурси потребни 
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КАРИЕРЕН РАЗВОЈ за реализација на планот за професионален развој. 

 Планира и обезбедува услови за реализирање 
на професионалниот развој на вработените. 

 Излегува во пресрет на индивидуалните 
потреби за професионален развој согласно можностите 
на училиштето. 

 Училиштето е отворено за партнерство со 
различни институции на национално, регионално и 
меѓународно ниво, учествува во проекти, стручни посети 
и размена на мислења и искуства. 

 

2.4. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

КАДАР, РАБОТНО 

ВОВЕДУВАЊЕ И 

АНГАЖИРАЊЕ 

 

 

 

2.4. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

КАДАР, РАБОТНО 

ВОВЕДУВАЊЕ И 

АНГАЖИРАЊЕ 

 Го планира потребниот персонал во соработка со 
одговорните институции. 

 Спроведува интервју со потенцијални кандидати за 
вработување. 

 Обезбедува стручен и компетентен кадар. 

 Изготвува план и програма за работно воведување и 
обезбедува негова реализација. 

 Има изготвено систем за поддршка на 
нововработениот персонал. 

 Го следи и поддржува спроведувањето на планот и 
програмата за работно воведување. 

 Воннаставните и вонучилишните ангажмани ги 
усогласува со капацитетите и интересите на вработените 
за остварување на визијата и целите на училиштето. 

 Транспарентно изготвува план за распределба на 
работниот ангажман на вработените. 

 Препознава и наградува индивидуални 
достигнувања. 
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 Континуирано ја следи работата на сите вработени и 
обезбедува соодветна поддршка и развој. 

 Формира тимови, обезбедува соодветна поддршка, ја 
следи нивната работа и врши евалвација на резултатите. 

 

 

 

3. ПЕДАГОШКО 
РАКОВОДЕЊЕ 

НА 
УЧИЛИШТЕТО 

 

 

 

3..1. ПЛАНИРАЊЕ 

 

 

 

 

 

3..1. ПЛАНИРАЊЕ 

 Воспоставува систем за вклучување на 
предлозите на вработените во планирањето на 
работата на училиштето. 

 Го води процесот на изработка на различни 
видови планови во училиштето и обезбедува да 
бидат вклучени актуелните приоди, програми и 
проекти (животни вештини, мултикултурализам, 
меѓуетничка интеграција во образованието, еколошки 
проекти и сл.). 

 Изготвува и користи анализи на податоци од 
самоевалуацијата, екстерните оценувања и 
евалуации (ДПИ, проекти и сл.). 

 Формира работни тимови, учествува и ја следи 
изработката на развојниот план и годишната 
програма на училиштето. 

 Изработува годишни, оперативни и неделни 
планови за сопствената работа. 

 Прави ревидирање на програмите (краткорочни, 
среднорочни и долгорочни) за работа. 

 Ги презентира годишните и развојните планирања 
пред органите и телата на училиштето и пред локалната 
заедница. 

 Иницира, координира и насочува активности за 
иновирање во наставата. 
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3..2. ПОДДРШКА НА 

НАСТАВАТА  И 

УЧЕЊЕТО 

 Воспоставува процедури за планирање на наставата и на 
воннаставните активности. 

 Ги анализира сознанијата од следењето на различни аспекти 
на наставата (индивидуализација и диференцијација на 
наставата, иновативни приоди во наставата, користење на 
ИКТ и сл,  дава предлози за подобрување). 

 Обезбедува услови за реализација на наставни и 
воннаставни активности. 

 Изработува и користи инструменти за следење на наставата 
(подготовки,   реализација). 

 Следи наставни часови и дава повратни информации. 

 

 

 

 

3.3.ОБЕЗБЕДУВАЊЕ 

КВАЛИТЕТ 

(ЕВАЛУАЦИЈА, 

САМОЕВАЛУАЦИЈА И 

РАЗВОЈ) 

 Ја следи и вреднува ефикасноста на 
организацијата на работата (распоред на наставни 
часови, наставни и воннаставни активности, 
вонучилишни активности и др.). 

 Користи инструменти за евалуација на 
работата на наставник, стручен соработник. 

 Прави самоевалуација на сопствената работа. 

 Учествува во проценката на инструменти и 
техники за самоевалуација на работата на наставниците 
и стручните соработници. 

 Воспоставува систем за редовни анализи на 
постигањата на учениците и нивно користење. 

 Промовирање на постигнувањата на 
учениците. 

 Поддржува и проценува изготвување 
стандарди и индикатори за оценување. 

 Води советодавно-инструктивни разговори со 
наставници, ученици и родители. 
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 Обезбедува размена на добри практики на 
иновативна настава во рамки на училиштето и со други 
училишта вклучувајќи и користење на современа 
образовна технологија. 

 Креира интерни политики, процедури и 
инструменти за управување со квалитетот и презема 
активности за нивно спроведување. 

 Обезбедува потребни дидактички средства, работни 

материјали, инструменти и друг материјал 

 

 

 

 
 
 
 
 
3.4.СОЗДАВАЊЕ 
ЗДРАВА, 
БЕЗБЕДНА И 
ДЕМОКРАТСКА 
СРЕДИНА ЗА 
УЧЕЊЕ 

 Развива интерни акти за вонредни ситуации 
и обезбедува обука на кадарот за соодветно справување. 

 Овозможува да се воспостават и обезбедува 
почитување на правилата за однесување во училиштето, 
вклучувајќи и безбедност во училиштето. 

 Обезбедува и промовира грижа од страна на 
сите во училиштето за физичката средина (изглед, 
хигиена...). 

 Обезбедува услови за безбедно опкружување 
и заштита на учениците од насилство и злоупотреба. 

 Формирање инклузивен  тим 

 Изготвува политики за опфат и задржување 
на ученици од ранливи групи и со посебни образовни 
потреби. 

 Обезбедува учениците од различен 
етнички состав да се вклучени во заеднички наставни и 
воннаставни активности во училиштето. 

 Создава услови за вклучување на учениците 
во животот на училиштето и непречена работа на 
ученичките организации. 
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4.ФИНАНСИСКО 

РАКОВОДЕЊЕ 

 

4.1.РАКОВОДЕЊЕ СО 

ФИНАНСИСКИТЕ 

РЕСУРСИ 

 

 

 

 

4.1.РАКОВОДЕЊЕ СО 

ФИНАНСИСКИТЕ 

РЕСУРСИ 

 Пронаоѓа можни извори на дополнително 
финансирање и презема активности за обезбедување 
дополнителни средства за училиштето. 

 Го следи наменското трошење на средствата во 
согласност со одобрениот буџет на училиштето.Буџетот 
го користи за различни цели фокусирани на 
подобрување на квалитетот на наставата и учењето и 
развојот на училиштето во целина. 

 Обезбедува донесување на буџетот согласно 
предвидените процедури. 

 Развива механизми што може да ги користи за 
стекнување дополнителни финансиски средства од 
разни фондови. 

 Постапките за финансиско работење што ги 
спроведува се во согласност со законските акти. 

 Ги информира органите и телата во училиштето за 
трошењето на финансиските средства. 

 Обезбедува навремено исполнување на деловните 
обврски. 

 Јавните набавки ги врши согласно законот. 

 Ги следи постапките за реализирање на јавните 
набавки. 

 Ги следи измените во регулативата за јавните 
набавки. 

 Обезбедува услови за транспарентно усвојување на 
завршната сметка. 

 Континуирано ја следи законитоста во 
финансиското работење. 
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4.2.РАКОВОДЕЊЕ СО 

МАТЕРИЈАЛНИТЕ 

РЕСУРСИ 

 Воспоставува систем за проценување на потребите и 
утврдување на приоритетите и обезбедува негово 
функционирање. 

 Изготвува план и распоред за максимално 
користење на расположивите капацитети за изведување 
на наставата и на воннаставните активности, во 
согласност со потребите на учениците. 

 Обезбедува наставни средства и помагала согласно 
нормативот по сите наставни предмети. 

 Ги вклучува вработените во планирањето на буџетот и ги 

информира за неговата распределба 

 

 

 

 

 

5. ЗАКОНСКО И 

АДМИНИСТРАТИ

ВНО РАБОТЕЊЕ  

 
5.1. ПРИМЕНА НА 

ЗАКОНСКИ И 
ПОДЗАКОНСКИ 

АКТИ 

 Обезбедува примена на законската регулатива во 
училиштето. 

 Воспоставува систем за информирање на вработените 
и претставниците од   училишните органи и тела за 
релевантните законски прописи. 

 

 

5..2. ИЗРАБОТКА И 

ПРИМЕНА НА 

ИНТЕРНИ АКТИ И 

 Организира и учествува во работата на тимови за 
изработка на интерни акти. 

 Носи интерни акти во негова надлежност. 

 Утврдува дека интерните акти донесени од 
соодветните органи и тела се во согласност со 
релевантната законска регулатива. 

 Ги промовира интерните акти и документи пред 
училишните органи и тела и обезбедува да бидат 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА достапни за сите заинтересирани страни. 

 Обезбедува доследно спроведување на интерните 
акти. 

 Спроведува одлуки донесени од училишниот 
одбор. 

5.3. РАКОВОДЕЊЕ СО 

АДМИНИСТРАТИВНИТЕ 

ПРОЦЕСИ 

 Обезбедува формирање и континуирано и 
непречено функционирање на стручните органи  

 Ја организира и следи работата на вработените и 
обезбедува  соодветни   услови. 

 Доделува задачи на вработените, обезбедува 
почитување на рокови и непосредно раководење 
со процесот. 

 

 

5.4.ПРИМЕНА НА 

ИНФОРМАЦИСКИТЕ

СИСТЕМИ ВО 

УЧИЛИШТЕТО 

 Обезбедува вработените да се обучени и 
информирани за навремено, целосно и точно водење 
на електронските бази на податоци. 

 Обезбедува услови за развој и функционирање на 
информациските системи. 

 Обезбедува услови за сеопфатна електронска 
евиденција на сите активности на училиштето. 

 Обезбедува обуки за вработените за користење на 
современи информациско - комуникациски 
технологии. 

 Учествува во изработка и донесување интерни 
акти за одржување и правилно користење на 
информациско- комуникациска   опрема. 

 Користи информациски системи во секојдневната 

работа. 
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ОПЕРАТИВНО-МЕСЕЧНО ПЛАНИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА ДИРЕКТОРОТ 
 

Август/септември 2019 година 

Бр. Програмска содржина 
Соработници/ 
Комуникација 

1 
Увид во активности за подобрување на условите на работа во 
училиштето за престојната 2019/2020 

Хаус мајстор, технички 
персонал 

2 

-Подготовка за одржување на Наставнички совет   
-Изготвување и усвојување на распоред на часови 
-Изготвување, разгледување и усвојување на Годишната програма 
за воспитно-образовната работа на училиштето во учебната 
2019/2020 година 
-Изготвување на посебни програми–прилози на ниво на училиште 
-Изготвување на Брошура за родители  
-План за професионален развој и усовршување 

Стручна служба, одговорни 
наставници,  

Наставнички совет и 
Училишен одбор 

3 
-Увид и учество во подготовките за прием на учениците во училиштето 
 

Стручен актив, Стручна 
служба, одделенски 

раководители  

4 

Одржување на состанок со тимот Erasmus  +  
Поддршка /увид во составот на проектните тимови –делегирање 
обврски 
Поддршка на администартивни процедури/ соработка со надлежни 
институции за отворање на донаторски сметки за проектите 

 Координатори, тимови од 
наставници 

5 
Работа со наставници-приправници  
-планирање, реализацијата и организацијата на наставата  

Ментори, Стручна служба, 
наставници 

6 
Увид и давање на упатства за правилно водење на педагошка 
документација во училиштето 

Стручна служба,  
наставници 
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7 Донесување на финансов план за работа за 2020 
Книговодител, секретар, 

Училишен одбор 

8 
Увид во организационата поставеност на ученичката заедница и 
слободните ученички активности 

Стручна служба, 
наставници 

9 
Тековни активности, задолженија на наставниците со часови, 
дежурства и распоред на смени, распоред за додатна, дополнителна, 
секции, работа, приемни денови на наставниците и сл. 

Наставен кадар 

10 Соработка со МОН, БРО, ДПИ 
МОН, Биро за развој, 
Просветен инспектор  

11 
Организација на животот и работата во училиштето: распоред, 
задолженија и дежурства  

Технички персонал, 
администрација 

12. Процедури за отпочнување на работата на спортскиот училишен клуб 
Наставници, стручни 

соработници, 
родители,технички кадар 

13. 
Обезбедување поддршка за демократско учество на учениците при 
избор на претседател на УЗ/поддршка на кампањата на кандидатите 

Психолог, педагог, ученици, 
наставници 

14. 

-Евиденција на изработените Планирања  
Глобални и тематски планови по предмети и одделенија (печатени и 
електронски) 
-Евиденција на внесените податоци во Е-дневник 

Одделенски/ и предметни 
наставници 

   

 

Октомври, 2019 година 

Бр. Програмска содржина 
Соработници 
комуникација 
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1 
Преглед на одделенските дневници со цел правилно да се евидентираат 
содржините во нив и нивниот реден број 

Стручна служба, наставен 
персонал 

2 Увид во дневните планери на наставниците Наставен кадар 

3 
Педагошки увид на наставните часови со цел да се провери нивото на 
примената ИКТ, застапеност на ЕКО содржини и примената на 
проектите 

Стручна служба, наставен 
персонал 

4 Изготвување на осврт по извршениот Педагошки увид 
Стручна служба, наставен 

кадар 

5 
Увид на часовите од дополнителна и додатна настава со цел да се 
оцени нивната ефикасност 

Педагог, психолог, наставен 
кадар 

6 
Увид во работата на проектните тимови и имплементирање на 
меѓународните проекти Еразмус+ 

Kоординатори на Еразмус+, 
проектни тимови  

7 
Изготвување на Извештај на извршените педагошки увиди во 
редовната, дополнителната и додатната настава 

Педагог, психолог 

8 
Подготовка и одржување на Наставнички совет на кој ќе се расправа за 
извештајот 

Стручна служба 

9 Работа со родители 
Одделенски настаници, 

Стручна служба, родители 

10 
Учество и следење на работата на активите, организациите и 
тековните проекти 

 Стручна служба, одговорни 
наставници 

Ноември, 2019 година 

Бр. Програмска содржина 
Соработници 
комуникација 

  1 2 
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1 
Подготовки и одржување на одделенските совети за првото 
тромесечие 

Наставен персонал 

2 
Изготвување на анализата на резултатите од наставно- воспитната 
работа во првото тромесечие во учебната 2019/2020 година 

Стручна служба, одделенски 
и предметни наставници 

3 Подготовка и одржување на Наставнички совет Стручна служба 

4 Следење на редовноста на учениците 
Одделенски раководители, 

родители 

5 
Анализа на структурата на реализираниот час со наставниците на ниво 
на стручен актив 

Стручна служба, стручен 
актив 

6 
Увид во одделенските книги во реализацијата во редовната настава и вон 
наставните активности 

Одделенски и предметни 
наставници 

7 
Увид во работата во ученичката заедница и детска организација  
-детектирање, отстранување и  превенција од секаков вид на  насилство 
помеѓу учениците 

Одговорен наставник 

8 
Презентирање на резултатите од извршениот увид во одделенските 
книги 

Одделенски и предметни 
наставници 

9 

Тековни активности: 
-Посета на часови; 
-Подготовка за годишен попис за тековната 2019 година; 
-Состанок со ученичките организации во училиштето; 
-Седница на Училишниот одбор 

Стручна служба, Настаници, 
секретар, благајник, 

домаќин, ученици, членови 
на ОУ 

     10 Соработка со директорите на други училишта 
Директори,  училишта, 

просветен испектор 

11 
Увид во работата и имплементирање на Еразмус +проектите 
Подготовки за мобилности на ученици 

Kоординатор, одделенски 
наставници 

 

12 Одржување на редовни состаноци  коориднатор и тимот на Еразмус+  Координатори, наставници 
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Декември, 2019 година 

Бр. Програмска содржина 
Соработници 
комуникација 

1 
Подготовка и одржување на седницата на Настаничкиот совет посветена 
на анализа на работата на одделенките совети, одделенските 
раководители и стручните активи 

Наставнички совет 

2 Советодавна работа со учениците и соработка со родителите Психолог, наставен кадар 

3 Подготовка и учество во одржување на родителски средби Одделенски раководители 

4 
Изготвување и кратка анализа на начинот на организирање на 
родителски средни и нивното методолошко и содржинско унапредување 

Наставнички совет 

5 

Тековни активности: 
-Да се изврши годишен попис на основните и финансиските средства за 
2019  година;  
-донесување  на план за јавни набавки за 2020 

Сметководител, комисии за 
попис, Училишен одбор 

6 Соработка со директорите на други училишта  
Директори, просветен 

испектор 

7 
Одржување на редовни состаноци  со тимот на Еразмус+ координатори 
Следење и поддршка на имплементација на проектните активности од 4 
проекти 

 Координатори, проектни 
тимови 

8 
Мониторинг на акционите планови предвидени во програмата за развој 
на училиштето 

Кординатори на тимови по 
стратешки цели 

 
 

13. 
Мониторинг и поддршка  на акционите планови предвидени во 
програмата за развој на училиштето 

Кординатори на тимови по 
стратешки цели 
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Јануари, 2020 година 

Бр. Програмска содржина 
Соработници 
комуникација 

1 
Подготовка и изготвување тези за изработка на анализа за резултатите на 
работењето на училиштето во првото полугодие 

Психолог 

2 
Одржување на Одделенските совети, анализа и утврдување на 
полугодишниот успех, редовноста и поведението на учениците во првото 
полугодие од учебната 2019/2020 година 

Одделенски совети, 
одделенски раководители, 

Стручна служба 

3 
Изготвување и анализа на Полугодишниот извештај за работа на 
училиштето во првото полугодие од учебната 2019/2020 година 

Наставнички совет 

4 Увид во водењето на педагошката евиденција и документација Наставен персонал 

5 
Седница на Училишниот одбор: 
 -Усвојување на полугодишниот извештај за работа на 
училиштето во првото полугодие од учебната 2019/2020 година 

Членови на УО 

6 Одржување на редовни состаноци со проетните тимови од Erasmus+  
 Координатори на проекти, 
наставници од  проектните 

тимови 

8 Тековни работи ////// 
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Февруари, 2020 година 

Бр. Програмска содржина 
Соработници 
комуникација 

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, стручна 
служба 

2 Увид во дневните подготовки на наставниците Наставници 

3 Увид во реализација на посебните прилози програми на училиштето Наставници, стручна служба  

4. 
Увид во реализација на Програмата за професионален развој на 
воспитнообразовниот кадар/следење на потребите за стручно усовршување 

Стручна служба, тим за 
професионален развој 

5 Увид во работата на Ученичка заедница 
Ученици, одговорни 

наставници 

6 

Тековни работи: 

 Посета на часови;  

 Родителски средби; 

 Седница на Совет на родители и  Училишен одбор 

  Друго 

Наставници, родители, 
директор, стручна служба 

7 Соработка со директорите на други училишта  
Директори, просветен 

испектор 

7 
- Одржување на редовни состаноци со тимот на меѓународниот проект 
Еразмус + коориднатор  
-Организирање на 4-та мобилност со ученици(Општина Чашка) 

 Координатор, родители, 
ученици,наставници 
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Март, 2020  година 
 

Бр. Програмска содржина 
Соработници 
комуникација 

      1 
Изготвување на извештај од извршениот увид за реализација на 
планираниот фонд на часовите од редовната, изборната и факултативната 
настава примена на ИКТ и ЕКО 

Наставници, стручна служба 
Координатори 

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 

Срутчен актив, стручна 
служба, одговорни на 
активи и одговорни 

наставници 

3 
Одржување на Наставнички совети за учениците од I до IХ одделение и 
разгледување на успехот во третото тромесечие во учебната 2019/2020 год 

Одделенски совети 

4 

Тековни активности: 

 Посета на часови  

 Советодавна работа со ученици, наставници и родители 

 Одбележување на меѓународниот ден на жената 

 Одбележување на Денот на екологијата 

Наставници, ученици, 
родители, еколошко 

друштво 

5 Подготвување и одржување на седници на Наставничкиот совет Наставници, стручна служба 

6 
Тековни активности: 

 Подготовка за одбележување на патрониот празник 

Комисии за културно забавен 
живот, стручна служба, 

наставници 

7 
Одржување на редовни состаноци  со Еразмус+ координатори и тимови 
Подготовки за мобилности со ученици 

 Координатори, тимови, 
родители, ученици 

8 
Увид  во напредокот во имплементација на акционите планови/ Развоен 
план на училиштето 

Училишна комисија, тимови 
по подрачја 
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Април, 2020 година 

Бр. Програмска содржина 
Соработници 
комуникација 

1 
Седница на Наставничкиот совет: 

 Разгледување и анализа на резултатите од наставно воспитната 
работа во третото тромесечие од учебната 2019/2020 година 

Наставнички совет 

2 

Тековни активности: 

 Посета на часови 

 Подготовка на учениците за натпревар 

 Седница на Совет на родители 

 Седница на Училишен одбор 

 Средби со родители 
Соработка со активот на родители 

Наставници, ученици, 
членови на УО, родители, 

просветен инспектор 

3. Одбележување на патронен празник на училиштето 
Наставници,стручни 

соработници, ученици, 
техничка служба 

4. 
Тековни активности: 
-Одбележување на патрониот празник 

Комисии за културно 
забавен живот, стручна 

служба, наставници 

5 
Одржување на редовни состаноци со  тимот на Еразмус+ координатори 
Подготовки за мобилности со ученици 

Координатори,учници 
наставници, родители,  
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Мај, 2020 година 

Бр. Програмска содржина Соработници комуникација 

1 
Анализирање на приоритетните задачи кои треба да се програмираат во 
одделни делови на годишната програма за работа на училиштето 

Стручни активи, Стручна служба 

2 Увид во педагошката евиденција и документација Наставници, Стручна служба 

3 Учество во работата на Стручни активи Стручни активи и наставници 

4 
Педагошко-инструктивна работа со наставниците кои го применуваат 
тестирањето како форма за проверување и вреднување на знаењата на 
учениците 

Наставници, Стручна служба 

5 Подготовки за завршување на учебната 2019/2020 година Наставници, Стручна служба 

6 
Помош на учениците и наставниците за учество на општинските натпревари 
по одделни премети и подрачја 

Одговорни настаници, ученици 

7 

-Посета на часови; 
-Следење на уписот на учениците во I(прво) одделение 
-Изготвување план за користење на годишните одмори; 
-Работа со комисии (другарска вечер за учениците од девето одделение) 

Наставници, стручна служба, 
координатори,  членови на 

комисии, секретар 

8 Еразмус+мобилности со ученици 
Наставници од  тимови 

координатори,ученици, родители 
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Јуни, 2020 година 

Бр. Програмска содржина Соработници комуникација 

1 

Одделенски совет и  совет на предметни наставници  
Натсавнички совет 
Анализа и утврдување на годишниот успех, редовноста и поведението на 
учениците во учебната 2019/2020 година 

Наставници,  
стручна служба 

2 

Подготовка и одржување на Наставнички совет: 
-Утврдување на успехот, редовноста и поведението на учениците во учебната 
2019/2020година; 
-Прогласување на ученици-првенци 
-Анализа на степенот на реализацијата на плановите и програмите по наставни 
предмети и подрачја 
-Утврдување на  степенот на реализирањето на планираниот фонд наставни 
часови, часови за доатна и дополнителна настава и слободни ученички 
активности 

Наставнички совет, Стручна 
служба 

3 
Изготвување на Годишниот извештај на наставно-воспитната работа на 
училиштето во учебната 2019/2020 година 

Наставници, Стручна служба 

4 
Увид во педагошката евиденција и документација: одделенски книги, главни 
книги, сведителства и преведници. 

Наставници, Стручна служба 

5. 
Прогласување првенец на генерација и промовирање на постигањата на 
учениците на натпревари 
Промовирање на најдобри наставници-стручни осработници 

Ученици, психолог, педагог, 
наставници 

6 
Предлог распределба на наставните часови и други задолженија на 
настaвниот кадар за учебната 2020/2021 година 

Наставнички совет 

7 Учество во работата на активот на директори во Велес Директори, просветен инспектор 
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     8 

Тековни активности: 
-Распоред за користење на годишните одмори 
-Седници на Училишниот одбор; 
-Седница со Совет на родители; 
-План за поправка и санација на одредени простории; 
-Увид во финансиската состојба на училиштето 

Наставници, ученици, вработени, 
членови на УО, родители, 

сметководител 

    9 
Мониторинг /поддршка на реализација на акционите планови од развојното 
планирање на училиштето 

тимови по подрачја 

   10 Увид во среденоста на  Педагошка документација и евиденција на училиштето Стручни соработници, наставници 

Август, 2020 година 

Бр. Програмска содржина 
Соработници 
комуникација 

1 
Увид во подготвеноста на училишниот простор за почеток на новата учебна 
година 

Технички персонал 

2 
Подготовка и одржување на работната седница на Стручните активи и 
Наставничкиот совет 

Стручна служба, наставен 
персонал 

3 

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 

4 
Подготовка за изготвување на Годишната програма за наставно-воспитна работа 
на училиштето за учебната 2020/2021 година 

Наставници, стручна 
служба 
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 Директор:  
Горанче Велков 
___________ 
 

Август, 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Тековни активности: 
-Подготовка за првиот училишен ден; 
-Свечен прием на првачињата /учениците од I одделение 
-Учество во работата во Активот на директори. 

Наставници, стручна 
служба, родители, 
директор, просветен 
инспектор,  кoодинатор 



128  

  

 
 

ПРИЛОГ БР.2 
 

                               Програма за работа на помошник директор 
 
Помошник директорот на училиштетo помага на директорот во непосредно организирање на работата во училиштето. 

Toj остварува континуирана соработка со стручните служби (педагог, психолог, дефектолог, библиотекар), Наставнички 
совет, Совет на родителите, Училишниот одбор и сите останати тела и структури кои делуваат во училиштето како и 
самата Општина. Во остварување на своите обврски и работењето ги има следните задолженија: 

 Се грижи за благовремено извршување на работата во училиштето; 

 Се грижи за навремено изготвување на Годишната програма и нејзино успешно реализирање; 

 Соработува со подрачните училишта во с.Каратманово, с.Дорфулија, с.Милино и  Сарамзалино; 

 Помага на директорот  во подготвувањето на седниците на стручните органи на училиштето; 

 Во отсуство на директорот раководи со целокупната организација и работа на училиштето; 

 Води грижа за подобрување на условите за работа и непречено вршење на дејноста на училиштето; 

 Соработува со други училишта со цел унапредување на наставата и воннаставната дејност во училиштето;  

 Врши инструктивно педагошки увид во училиштето; 

 Кога има потреба врши и  воспитно – образовна работа; 

 Го следи професионалниот развој на вработените; 

 Ја следи работата на стручните активи; 

 Се грижи за законитоста во работењето на училиштето и нивно спроведување; 

 Соработува со педагошко – психолошката служба, одделенските раководители и останатиот воспитно наставен 

кадар, со родителите на учениците како и пошироко; 

 Врши увид на успехот, изостаноци и поведение на учениците,доставува извештаи за потребите на Општината, БРО, 

МОН и други научни и социјални институции; 

 Води грижа за редот и дисциплината во училиштето и нивно одржување; 

 
 
Помошник директорот на училиштето може да  врши и други работи во делот на воспитно – образовниот процес за 

кои ќе биде овластен од страна на директорот на училиштето, тој за своите работни задачи и обврски одговара пред 
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директорот на училиштето. 
План и програма за работа на помошник директорот во учебната 2019/2020 година 

Планирана програмска содржина на 
работа 

Време на 
реализација 

Соработник 

-Соработка со наставниците при подготовка и 
реализација на Годишната програма за работа на 
училиштето во учебната 2019/20 год. 
-Учество при изготвување и реализација на 
Развојниот план на училиштето. 
-Организација за спроведување обуки за потребите 
на  наставниците. 
- Општ увид за условите и просторот во училиштето 
за почетокот на учебната 2019/20 година. 
-Соработка со наставниците при подготовка и 
реализација на новата учебна година. 
- Соработка со наставниците при подготовка на 
забавна програма за учениците, училишна програма 
за почетокот на учебната година. 
 
-Учествo во изготвување на распоредот за дежурни 
наставници. 
- Соработка со наставниците и родителите за 
подобра комуникација на наставник, родител и 
ученик. 
 
 

 август,  
 
септември, 
 
 во текот на целата учебна 
година 
 

помошник директор, 
одделенски и предметни 
наставници, стручна служба 

-Соработка со подрачните училишта 
-Соработка со Општината и други институции 
- Разговор со наставниците со цел давање на помош 
за одредени работи, 
- Советодавна работа со учениците, одделенската 
заедница и родителите на учениците, 
- Комплетирање на учениците со учебници од страна 
на МОН. 
-Информирање на наставниците за планирани 
семинари, обуки и учество во проекти 

октомври, 
ноември 
во текот на целата учебна 
година 
 
 
 
 

директор, помошник 
директор, 
наставници,родители,ученици 
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- Наставничи совет за првото тромесечие  
- Инструктивно – педагошко учество во работата на 
стручните органи и педагошко – психолошката 
служба. 
- Изработување на различни извештаи за потребите 
на институциите. 
-Увид во реализацијата на програмите за работа на 
наставниците и стручните соработници 
- Подготовка за одржување на Одделенски и 
Наставнички совет 
- Увид во изготвувањето на полугодишниот извештај 
за работата на училиштето во првото полугодие од 
учебната 2019/20 година. 
- Соработка со наставниците при потреба и избор за 
примена на нови методи и техники во наставата. 
- Подобрување на хигиената во училиштето и 
одржување на чист училишен двор. 
-Помош при избор на стручна литература за 
потребите на училиштето. 
 

декември,  
јануари. 
февруари 
во текот на целата учебна 
година 
 

директор,наставници, 
помошник директор,  
стручни 
соработници,ученици, 
технички персонал 

-Планирање и координирање на работата на 
подрачните со централното училиште. 
-Унапредување на соработката на подрачните со 
централното училиште преку организирање на 
спортски и други активности по повод денот на 
Екологијата. 
- Соработка со други училишта преку организирање 
спортски и други активности по повод Патрониот 
празник на  училиштето. 
- Увид во реализацијата на остварени родителски 
средби на наставниците со родителите.  
- Изработка на предлози за набавка на нагледни 
средства,материјали и слично за потребите на 
наставниците и учениците. 

март,  
април,  
 
 
 
 
 
 
 

Помошник директор, 
наставници, ученици 
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-Увид во запишување на првачиња за наредната 
2020/21 година. 
- Анализирање на проблемите во воспитно- 
образовниот процес. 
-Контрола во организација и одржување на  
родителски средби.  
- Помош при избор и набавка на учебници,стручна 
литература 
- Набавка на книги за наградување на учениците за 
постигнатиот успех во училиштето . 
-Овозможување непречена соработка на училиштето 
со Општината, БРО, МОН и други институции. 
- Увид во педагошката евиденција и докумантација.  
-Увид во планираните и реализирани работни 
задачи на наставниот кадар во училиштето. 
- Организација околу одржувањето и 
обезбедувањето на училиштето во текот на летниот 
распуст. 

мај, 
јуни, 
јули, 
во текот на целата учебна 
година 
 
 
 
 
 
 

помошник директор,стручна 
служба,класни 
раководители,родители, 
технички персонал 

 
Помошник директор: Милица Бансколиева 
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ПРИЛОГ БР.3 
 

 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 
ЗА РАБОТАTA НА ПСИХОЛОГOT 
      за учебната 2019/2020 година 

 

        
                                                           
                                                                              
                                                                                 
 
 
 
 
 

3.9. 2019 година 
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Вовед 
 

Годишната програма  за работа на училишниот психолог е изготвена врз основа на : 

 

-  Законот за основно образование (Службен весник на Република Северна Македонија бр.161/5.8.2019), 

- Законот за наставници и стручни  соработници во основно и средно образование (Службен весник 

на Република Северна Македонија бр.161/5.8.2019), 

- “Инструментот за  вреднување на постигањата на стручниот соработник во основното  
образование“, 
-  Годишниот извештај за работата на училиштето за учебната 2018/19-та, 

-  Годишната програма за работа на училиштето 2019/20, 

- Посебните програми на ниво на училиште за учебната 2019/20, 

-  Годишниот извештај за сопствената работа за учебната 2018/19- та година, 

- Програмата за развој на училиштето 2018-2022, 

-  Програмите за следење, унапредување и стручно усовршување на воспитно-образовниот кадар, 

наведени во Годишната програма за работа на училиштето; 

- Прирачник за следење на работата и планирање на професионалниот развој на наставниците и 

стручните соработници во основните и средните училишта, БРО, МЦГО, USAID, 2016-та 

- Основните професионални компетенции и стандарди за стручните соработници, МЦГО, 2016-та 

- Водич за професионален и кариерен развој на стручните соработници во основните и средни 

училита – стручен соработник од почетник до ментор, БРО, USAID, МЦГО, 2016-та 

- Личниот професионален развој, непосредни искуства од обуки, учество во проектни активности и 

размена и следење  на искуства од колеги од земји  учеснички во истите 
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Целите што ќе си ги постави пред себе психологот се следните: 
-  Придонес за поефикасно организирање на целокупната ВОД на училиштето; 
- Придонес во поддршка на наставниците што ќе овозможи нужно активирање и напредување на учениците според 
нивните можности; 
-  Реализација на активности во кои ќе дојдат до израз индивидуалните можности на учениците на сите возрасти, 
-  Поддршка на учениците, 
- Придонес за целосна афирмација  и унапредување  на соработката со родителите заради јакнење на воспитната 
компонента на воспитно-образовниот процес. 
-  Промоција на училиштето во локалната заедница и пошироко 
- Координирање на активности  во насока на соработка меѓу сите структури во  училиштето за целите на  Акционите 
планови  од програмата за развој  заради обезбедување повисоко ниво на  квалитет на целокупната ВОД. 
Поконкретни цели што се планираат  да се реализираат во текот на годината: 
-  Активно учество во работата на тимот кој ќе цели кон пристапи за  подобрување на условите за работа на училиштето; 
-  Учество во реализацијата на приоритетните задачи на училиштето; 
-  Истражувања и анализи; 
- Следење на положбата и улогата на учениците во наставниот процес (ангажираност на учениците за време на час); 
- Унапредување на соработката со родителите; 
-  Грижа  за  унапредување на физичкото и емоционално здравје на учениците;  
- Следење на реализацијата на мотивационата компонента во наставата и  вклученост на секој ученик од страна на 
наставникот 
Наведените задачи ќе може да се реализираат преку обработка на содржините дадени во следните подрачја од работата: 

РАБОТА  СО УЧЕНИЦИ 
 
Работа со учениците на нивниот емоционален развој, како и на поддршка и развој на нивните позитивни лични 

карактеристики и силни страни. Препознавање, идентификување и работа со ученици кои имаат емоционални потешкотии, 

проблеми во однесувањето и во приспособувањето на средината, а исто така  препознавање, идентификување и работа со 

надарени и талентирани ученици. Во функција на оптимален психосоцијален развој на учениците, се ор- ганизираат 

работилници насочени кон развој на самодовербата, прифаќање на одговорноста за сопствените постапки и справување со 

различни кризни ситуации. 

РАБОТА СО НАСТАВНИЦИ 

ПСИХОЛОГОТ особено им помага на наставниците во: работата со учениците со цел тие да напредуваат според 
сопствените потенцијали, креирањето соодветна атмосфера за работа, како и за воспоставување ефективна комуникација со 
учениците и меѓу учениците во процесот на наставата и учењето. 
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РАБОТА  СО  РОДИТЕЛИ 

ПСИХОЛОГОТ особено им помага на родителите да ги препознаат и разберат развојните и индивидуалните потреби на своето 
дете, кризите во учењето и однесувањето со кои детето се соочува, ги советува како да ги развијат потребните вештини и 
начини на комуникација со децата и ги упатува на видот и начините на давање поддршка во психосоцијалниот развој. 
 

СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА 
ПСИХОЛОГОТ во фокусот на соработката ги има образовните, здравствените, социјалните, научните, културните и други 

установи кои можат да придонесат за поквалитетно учење и развој на учениците. Психолозите соработуваат со научните и 

образовните институции на истражувања и воведување иновативни приоди во воспитно-образовната работа. 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА 
ПСИХОЛОГОТ има посебна улога во изготвувањето на програмата за рабoта на наставниците-приправници и во процесот 

на нивното менторирањe. Психолозите, исто така, ги следат ефектите и водат документација за професионалниот развој на 

воспитно-образовниот кадар. 

 

АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 
ПСИХОЛОГОТ ја анализира и истражува климата во институцијата, го следи и анализира развојот на учениците и прави 

проценка заради нивно подобро разбирање и преземање соодветни мерки. Притоа, често користи психолошки мерни 

инструменти и процедури за проценка на спо- собностите и на други особини на личноста на учениците. 

 

УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА  И  КЛИМА 
ПСИХОЛОГОТ примарна улога има во: градењето превентивни програми со кои се промовира менталното и физичкото 

здравје на учениците и нивната демократска партиципација во училиштето, интервенцијата во кризни ситуации во 

училиштето, обезбедувањето психосоцијална и емоционална поддршка на сите кои се вклучени во воспитно-образовниот 

процес. 
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ГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН ПЛАН 
 

ДЕЈНОСТИ-ПОДРАЧЈА ОРИЕНТАЦИОНО ВРЕМЕ 

Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната 
работа 

VIII - IX 

Работа со ученици IX - VI 

Соработка со наставниците IX - VI 

Соработка со  родителите IX - VI 

Педагошка евиденција и документација IX - VI 

Соработка со локалната заедница IX - VIII 

Аналитичко-истражувачка работа IX - VIII 

Професионален развој и професионална соработка IX - VIII 

Училишна структура, организација и клима VIII - IX 
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Компетенции  кои треба да ги  развива  училишниот психолог: 

 

1. РАБОТА СО УЧЕНИЦИ 
 
1.1. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧЕЊЕТО 

1. Користeњe различни методи и инструменти за испитување на подготвеноста за вклучување на учениците во 
соодветното ниво на образование. 

2. Подготвување документи (планови, процедури, насоки, препораки) за идентификување на образовните потреби на 
учениците и за обезбедување соодветна поддршка. 

3. Организирање и реализирање различни видови индивидуална и групна работа со учениците за прашања 
поврзани со учењето, успехот, системот на вредности. 

4. Прибирање податоци за причините за неуспех (испитувања, интервјуа, дискусии во фокус групи). 

5. Информирање на родителите, наставниците и учениците и давање соодветни препораки. 

6. Користење различни методи и инструменти за идентификување на потребите од поддршка во учењето и 
самооценувањето. 

7. Планирање и давање непосредна поддршка на учениците во учењето. 

8. Идентификување на ученици со посебни образовни потреби. 

9. Соработка со колегите од инклузивниот тим во училиштето. 

10. Подготвување индивидуален образовен план за учениците со посебни образовни потреби. 

11. Проценување на когнитивните потенцијали на учениците. 

12. Проценување на психосоцијалните причини за неуспех во учењето. 

13. Реализирање работилници и индивидуални консултации за учење, и сл. 

14. Реализирање индивидуални и групни советодавни средби со учениците што се соочуваат со неуспех во 
учењето. 

    15. Реализирање работилници кои се релевантни за подобрување на учењето на учениците  
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1.2. СЛЕДЕЊЕ И ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА УЧЕНИЦИТЕ  

1. Идентификувањенапричинитезанискасамодоверба, самопочитувањеиорганизирање работилници за зголемување 
на самодовербата и самопочитувањето на учениците. 

2. Поддршка на ученикот секогаш кога му е потребна (учениците се информирани за можностите за 
консултација). 

3. Користење различни видови стратегии и приоди во индивидуалната и групната комуникација со учениците. 

4. Помагање на учениците да се справат со кризни ситуации (болест, смрт, развод, семејно насилство и слично). 

5. Прибирање податоци за личниот и социјалниот развој на учениците (преку набљудување, интервјуирање, 
анкетирање, фокус групи). 

6. Прибирање информации за работата и однесувањето на учениците преку следење на наставата. 

 
7. 

Реализирање работилници и други активности со ученици за превенција на различни теми поврзани со 
физичкото и менталното здравје  

8. Интервенирање при несоодветно однесување на учениците. 

9. Развивање стратегија за поддршка на психичкиот развој на учениците, приспособена на специфичностите на 
самите ученици и училиштето. 

10. Користење тестови за проценка на личноста. 
    11. Планирање, организирање и реализирање работилници за личен раст и развој  

 
12. 

Планирање, организирање и реализирање работилници за психосоцијални вештини (на пример: комуникациски 
вештини, разрешување конфликти, препознавање на проблеми и справување со нив, итн. 

13. Планирање, организирање и реализирање превентивни работилници. 
 

14. 
Идентификување и советување на учениците што користат психотропни супстанции и упатување каде да 
побараат соодветна помош, информирање на родителите и соодветните служби. 

1.3. ПРОФЕСИОНАЛНА И КАРИЕРНА ОРИЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ  

1. Испитување на информираноста и заинтересираноста на учениците за понатамошно образование или 
вработување. 

2 Иинформирање на учениците за можностите и перспективите на професиите и мрежата на средни училишта/ 
високообразовни институции. 

3. Организирање презентации на средните училишта/високообразовните институции и стопанските субјекти. 
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2. РАБОТА   СО    НАСТАВНИЦИ 
2.1. ПОДДРШКА НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА 
ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС И САМОЕВАЛУАЦИЈАТА 

1. Организирање и реализирање активности (предавања, работилници) за анализа на концепциските документи. 

2. Организирање и реализирање активности (предавања, работилници) за актуелните програми и приоди во 
наставата. 

3. Следење на наставата и давање повратна информација (писмена или усна) на наставниците за различни аспекти 
кои се набљудувани. 

4. Правење увид во квалитетот на планирањата за настава и консултирање со наставниците за подобрување на 
истите. 

5. Организирање и реализирање активности (работилници, индивидуални консултации) со наставниците за 
планирање на наставата. 

6. Помагање на наставниците да ги земат предвид индивидуалните карактеристики и потреби на развојните 
периоди при планирање и реализирање на наставата. 

 
7. 

Реализирање активности (работилници, презентации, примери на добра практика, индивидуални консултации 
со наставници) за создавање стимулативна средина за учење. 

 
8. 

Набљудување на однесувањето на учениците од паралелката за време на настава и одморот и давање повратна 
информација на наставникот за подобрување на социоемоционалната клима во училницата. 

9. Упатување на наставниците како резултатите од оценувањето да ги земат предвид при идните планирања. 

10. Поддршка на наставниците за фер и објективно оценување. 

11. Упатување на начините за избор и користење на различни извори на учење. 

12. Организирање и реализирање информативни средби за актуелни настани и иновации во наставата. 

13. Тимско работење на проекти. 

14. Давање стручна помош во подготовка и реализација на интерактивна настава. 

15. Информирање на наставниците за различни видови екстерни и интерни тестирања (цели, видови задачи, начин 
на спроведување). 

16. Давање насоки за документирање на постигањата на учениците (групни или индивидуални консултации). 

17. Реализирање работилници за квалитетно оценување. 
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18. Давање насоки за избор на соодветни методи и за изработување и користење инструменти за оценување на 
постигањата на учениците. 

19. Давање насоки (индивидуални или групни консултации) за подобрување на тестовите врз основа на психометриска 
анализа. 

2.2. ПОДДРШКА НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА РАБОТА СО УЧЕНИЦИТЕ 

1. Давање специфични насоки за работа со одделни групи и поединечни ученици. 

2. Поддршка на наставникот за работа со ученици во зависност од видот и специфичните потешкотии на конкретен 
ученик. 

3. Осмислување на постапки за подготовка и работа со паралелката во која има ученици од ранливи категории. 

4. Запознавање на наставниците со различни начини на кои учениците учат. 

5. Запознавање на наставниците со карактеристиките на новозапишаните ученици. 

6. Реализирање работилници за стекнување комуникациски вештини. 

7. Советување на наставниците за комуникација со одделна група ученици. 

8. Следење на комуникацијата во училницата и давање повратна информација на наставникот. 

 
9. 

Помагање на наставникот да ги согледа причините за несоодветното однесување, предлагање стратегии за 
надминување и заедно со наставникот следење на ефектите од преземените активности. 

10. Советување на наставниците како да ги идентификуваат надарените ученици. 

11. Предлагање или заедно со наставникот осмислување начини за поттикнување на посебните способности на 
надарените ученици. 

12. Објаснување и демонстрирање на начините на кои може да им се помогне на учениците за користење различни 
приоди во учењето. 

 
2.3. ПОДДРШКА НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА РАБОТА СО РОДИТЕЛИТЕ 

1. Упатување на наставниците кон поефективна комуникација и соработка со родителите. 

 

2. Градење стратегија за соработка со одделни групи родители или поединци. 
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3. РАБОТА СО РОДИТЕЛИ 
 
3.1. ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПНИ СОВЕТУВАЊА И КОНСУЛТАЦИИ СО РОДИТЕЛИТЕ 

 
1. 

Помагање на родителите да препознаат како кризната ситуација во семејството    е поврзана со учењето и развојот на 
учениците и советување како да реагираат во одредени ситуации. 

2. Споделување на информациите за учењето и однесувањето на ученикот на соодветен начин со родителите. 

3. Реализирање индивидуални и групни консултации за поддршката на родителите (начин на комуникација, поддршка во 
учењето, мотивирање за учење и слично). 

 
4. 

Информирање на родителите на децата со посебни образовни потреби за нивните права, обврски и бенефиции кои 
може да ги добијат и упатување до релевантни институции за помош. 

5. Реализирање индивидуални консултации со родителите за поддршка на децата со посебни образовни потреби. 

 
6. 

Организирање и спроведување групни и индивидуални советувања со родители чии деца се соочуваат со неуспех во 
учењето, нередовно посетување на наставата и несоодветно однесување. 

 
3.2. ЕДУКАЦИЈА НА РОДИТЕЛИ 

1. Подготвување материјали за едукација на родителите (презентации, брошури, флаери, пишани материјали). 

2. Информирање на родителите за услугите што училиштето и стручните соработници ги нудат за поддршка на 
учениците. 

3. Идентификување на потребите на родителите за едукација поврзана со нивната родителска улога. 

 
4. 

Организирање едукативни средби и/или работилници со родители (на пр., развојни карактеристики на деца, 
карактеристики на учење, справување со ризични однесувања на учениците, електронско насилство, мотивација за 
учење, развивање и јакнење на самодоверба и сл.). 

3.3. ВКЛУЧУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ВО ЖИВОТОТ И РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО  

1. Планирање и овозможување вклучување на родителите во одделни сегменти од воспитно-образовниот процес. 

2. Преземање (со родителите) превентивни мерки за спречување на негативното влијание на средината врз младите и 
за надминување на изразени тешкотии и сл. 
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4. СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА 

4.1. СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА 

 
1. 

Планирање, реализирање и следење на активностите меѓу училиштето и заедницата со кои се подобруваат 
постигањата на учениците (посети, реализација на наставни и воннаставни активности). 

2. Информирање на заедницата за потребите и постигањата на училиштето. 

3. Вклучување во организацијата и реализацијата на превентивни, хуманитарни и културни активности на 
локалната заедница. 

 
4. 

Соработка со локалната заедница при справување со кризни ситуации што ги засегаат училиштето и локалната 
заедница (непогоди, епидемии, насилство, криминални појави и слично). 

5. Планирање, реализирање и следење активности кои промовираат интеркултурно образование. 

4.2. СОРАБОТКА СО СТРУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Консултирање на институции при работата со одредена група ученици, наставници или родители и земање 
предвид на нивните препораки. 

2. Планирање и остварување соработка со училиштата од реонот и пошироко. 

3. Запознавање и упатување на учениците, наставниците и родителите во соодветни институции за решавање 
на одреден проблем. 

5. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА 

5.1. ЛИЧЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

1. Внесување иновации во сопствената работа и вршење проценка на нивната ефективност. 

2. Планирање и евидентирање на сопствениот професионален развој. 

3. Примена во практиката на новините од струката. 
4. Соработка со колеги во професионалните здруженија, социјални мрежи и форуми. 
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5.2. ПОДДРШКА НА ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ И СОРАБОТКАТА ВО УЧИЛИШТЕТО 

1. Поддршка на тимот за професионален развој во училиштето. 

2. Реализирање на делови од програмата за воведување на приправникот во работата. 

3. Дисеминирање на стекнати знаења и вештини од посетувани обуки. 

4. Упатување на наставниците да користат различни ресурси за осовременување на наставниот процес. 

5. Соработка со професионалци и експерти заради подигање на професионалните знаења на наставниците. 

6. Подготвување инструменти, прибирање податоци, анализирање на потребите за професионален развој на 
наставниците. 

7. Идентификување и предлагање теми за обука во училиштето. 

8. Помагање на наставниците да ги идентификуваат своите потреби и да подготват план за личен професионален 
развој. 

9. Реализирање разни форми на интерно стручно усовршување со наставниците (предавања, работилници и сл.). 

10. Водење документација за професионалниот развој на наставниците. 

11. Подготвување менторска програма. 

6. АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

6.1. АНАЛИЗА И ПРОЦЕНКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

1. Подготвување инструменти (протоколи, евидентни листи, обрасци) за прибирање податоци. 

 
2. 

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

3. Подготвување анализи и извештаи за состојбите во различни области од воспитно- образовната работа. 

4. Пишување извештаи, анализи, прегледи, и други стручни материјали. 

5. Мерењенапсихолошкитекарактеристикинаученицитезаистражувањенаповрзаноста  со учењето и однесувањето на 
учениците. 



144  

 

 

 

7. УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА 
7.1. УЧИЛИШНА СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА (ПЛАНИРАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ  
НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНАТА РАБОТА, ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА, 
ЕВАЛУАЦИЈА) 

1. Изработка и примена на инструменти за самоевалуација на училиштето. 

2. Покренување и образложување иницијативи за осовременување на воспитно- образовната работа. 

3. Подготвување развојна програма и годишна програма за работа на училиштето. 

4. Организирање на работата во училиштето (распоред, календар, распределба на учениците, планирање и 
програмирање и слично). 

5. Соработка со стручните органи и тела во училиштето. 

6. Водење евиденција за работата со учениците и родителите и нејзино чување на безбедно место. 

7. Избирање и користење психодијагностички инструменти кои се соодветни за работа во училиште. 

8. Следење наставни часови, анализирање на сознанијата и предлагање мерки релевантни за целото училиште. 

7.2. УЧИЛИШНА КЛИМА, БЕЗБЕДНА СРЕДИНА И ДЕМОКРАТСКО УЧЕСТВО  

1. Иницирање и реализирање активности за промоција на постигањата на вработените и учениците. 

2. Организирање на учениците во заеднички активности каде што до израз доаѓа меѓуврсничката соработка. 

3. Развивање програми кои се однесуваат на социјалната и образовната инклузија. 

 
6. 

Идентификување, предлагање, спроведување и/или учествување и интерпретирање на сознанијата од акциските 
истражувања и предлагање соодветни програми/ активности. 

6.2. ИСТРАЖУВАЊЕ НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

1. Идентификување проблеми за чие решавање се потребни податоци добиени со истражување. 

2. Спроведување истражувања на прашања актуелни за училиштето. 

3. Правење статистичка обработка и анализа на податоците. 

4. Давање предлози и сугестии за подобрување на практиката врз основа на сознанијата од истражувањата. 
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4. Организирање хуманитарни  акции  за  помош  на  ученици  од  социјално   ранливи   категории. 

5. Идентификување и превенирање на случаите на дискриминација и нерамноправност во училиштето и 
преземање соодветна акција. 

6. Сензибилизирање на наставниците и учениците за родова еднаквост. 

7. Преземање активности за отстранување на можните закани (предлагање системски мерки, превенирање, 
советување и сл.). 

8. Планирање и организирање активности за демократско учество на учениците во животот на училиштето. 

9. Соработка со ученичките организации и клубови. 

10. Правење анализи и давање сугестии за користење различни можности за учество на учениците. 

11. Огранизирање дебати, дискусии и сл. на тема демократско учество на учениците. 

12. Работење со поединци и групи ученици за надминување бариери за изразување мислење и учество. 

 
13. 

Развивање превентивни програми (на пр., јакнење на самодоверба и самопочитување, превенција на непожелни 
видови однесување, учење социјални вештини, мотивација за учење и сл.) за сите ученици, особено за оние од 
ранливите групи. 

 
14. 

Обезбедување соодветна советодавна помош и психосоцијална и емоционална поддршка во ситуации на 
закани или загрозување на здравјето или безбедноста на ученици. 

15. Упатување на начините и интервенирање во разрешување конфликтни ситуации. 

 
 
 
 
 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ ПО ПОДРАЧЈА НА КОМПЕТЕНЦИИ 
I. Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната работа 

                                                1.   Планирање и подготовка на работата на психологот 
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II. Работа со ученици 
 1.Поддршка на учениците во учењето 

Содржински целини Период на 
реализација 

Соработници 

1.Изготвување на годишна програма за сопствената работа септември директор, педагог, 
наставници  

         2.   Изготвување на планирања и програми на ниво на 
училиште 

Период на 
реализација 

Соработници 

1.Учество во изготвување на Годишна програма за работа на училиштето август директор, педагог, 
наставници 

2. Учество во изработка на Програма за работа со талентирани и надарени 
ученици 

август 
септември 

Педагог 

3.. Изготвување на Програма за професионална информација и ориентација 
на учениците од IX-то одделение 

август 
септември 

Педагог 

4. Учество во изготвување на Програма за посета на часови септември  Педагог 

5. Изготвување на Програма за професионален развој на воспитно-
образовниот и раководен кадар 

август 
септември  

Педагог, директор, 
претседатели на стручни 
активи 

5. Учество во изработка на Програма за додатна и дополнителна настава септември Педагог 

6. Учество во изработка на Програма за општествено-корисни и 
хуманитарни активности 

септември Наставник по историја 

7. Учество во изработка на Програма за работа на ученичката заедница септември Педагог,ученици 

8.Акционен план за   Erasmus + проектот Солидарност за еднаквост август / 

9. Програма за антикорупциска едукација на учениците/Акционен пла за 
отворен ден за граѓанско образование 

август Наставник по граѓанско 
образование 
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Содржински целини Период на 
реализација 

     Соработници 

1. Користење на методи и постапки за испитување на подготвеноста  за 
вклучување на учениците во основно образование 

мај педагог 

     2.   Подготвување документи (планови, насоки, препораки) за идентификување 
на образовните потреби на учениците и за обезбедување соодветно ниво на 
образование 

во текот на 
учебната година 

педагог, 
наставници, 
родители 

     3.   Организирање –реализирање на различни видови индивидуална и групна 
работа со учениците за прашања поврзани со учење, успех, вредности,  социјален 
и емоционален развој 

во текот на 
учебната година 

педагог, 
наставници 

     4.  Прибирање податоци за причините за неуспех ( испитување, разговори, 
дискусии во фокус групи) 

ноември, јануари, 
април 

педагог, 
наставници, 
родители 

      5.  Идентификување на потребите за поддршка во учењето во текот на 
учебната година 

педагог, 
наставници, 

      6. Работилници и индивидуални консултации за учење-релевантни за 
подобрување на учењето  ( мотивација за учење, критичко и креативно мислење, 
мнемонички техники) 

во текот на 
учебната година 

педагог, 
наставници, 

     7.  Индивидуални и групни советувања  со учениците  со неуспех во учењето ноември, јануари, 
април 

наставници 

                2.Следење и поддршка на развојот на учениците Период на 
реализација 

Соработници 

      1.Идентификување  на причини за ниска самодоверба  и организирање на 
работилници за зголемување на истата кај учениците 

 
во текот  
на учебната 
година 

Наставници, 
родители 

      2.Поддршка на учениците во справување со кризни ситуации (болест, смрт, 
развод, насилство) 

Наставници, 
родители 

3. Прибирање на податоци за личниот и социјален развој на учениците, 
работата и однесувањето 

Наставници, 
родители 

4. Работилници и други активности за превенција на различни теми 
поврзани со физичкото и менталното здравје(зависност, диети, справување 
со стрес, со насилство, дискриминација, несакана бременост, асоцијално 
однесување) 

Наставници, 
надворешни 
соработници од 
други 
институции, 
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организации 

      5.Тестови/прашалници  за проценка на личноста / 

      6.Организирање работилници за личен раст и развој на учениците (свеста за 
себе, самодоверба, права и одговорности, справување со емоции ) 

Наставници, 
надворешни 
соработници од 
други 
институции, 
организации 

      7. Организирање работилници за психосоцијални вештини ( комуникациски 
вештини, разрешување конфликти, справување со фрустрации) 

8. Работилници, прашалници за емоционална писменост, емпатија Октомври, март Erasmus + тим 

9. Активности за развивање на вредности - хуманост и  солидарност  Во текот на 
годината 

Erasmus + тим 
(директор, 
натавници, 
ученици, 
родители) 

3.Работа со ученици со посебни образовни потреби Период на 
реализација 

Соработници 

1.  Идентификување на ученици со посебни образовни потреби  во текот  
на учебната 
година 

Педагог, 
наставници, 
стручни лица од 
други установи- 
институции, 
центри, Завод за 
ментално здравје, 
клиника за детска 
и младинска 
психопатологија, 
 ПОУ-та 

2. Запознавање на наставниците со учениците со посебни образовни потреби и со 
видот на нивната попреченост  
3.Помош и поддршка на наставниците за примена на индивидуализиран  пристап 
во работата со  истите 
4.  Следење на постигањата на крајот на класификационите периоди 

5. Советодавна работа со овие ученици и нивните родители 

6. Соработка со надлежни институции кои третираат деца со посебни  потреби 

               4. Работа со надарени  ученици Период на 
реализација 

соработници 
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1.Откривање на учениците со поголеми можности за напредување и развој  
 
 
 
 
во тек на 
годината 
 

Наставници,  
педагог, 
стручни лица од 
релевантни 
институции 

2.Помош и поддршка на наставниците за индивидуален пристап во работата со 
надарените ученици на часовите и нивно вклучување во додатна настава и  
воннаставни активности –учество на натпревари  
3.Задавање на психолошки мерни инструменти-за карактеристики на  надарени 

4.Советодавна работа со овие ученици и следење на нивните индивидуални 
постигања 
5.Консултативно- советодавна работа со родителите на овие ученици 

6.Остварување на контакти со релевантни институции за прифаќање и 
вклучување на надарените ученици 

 4. Работа со ученици со потешкотии во учењето Период на 
реализација 

соработници 

1. Идентификување и евиденција  на ученици со потешкотии во  учењето поради: 
ниска самодоверба, деца кои насилно се однесуваат или се жртви на насилно 
однесување, деца со емоционални потешкотии и слаба мотивација и ученици со 
несоодветно однесување, родителска негрижа, семејни проблеми 

Септември/ 
октомври 

 
 
Наставници, 
педагог, 
стручни лица од 
 Центар за 
социјална работа,  

2. Следење на нивното напредување по завршување на секој класификационен 
период  

по секое 
тримесечие 

3.Инструктивно- советодавна работа со овие ученици и нивните родители во тек на 
годината 

4.Помош и поддршка на наставниците при планирање и реализација на 
активности во наставата  во паралелките во кои се вклучени овие ученици како и 
во вон-наставни активности 

во тек на 
годината 

5. Запишување на учениците и формирање паралелки реализација соработници 

1. Изготвување на евиденција на училишните обврзници во тековната година и 
известување на родителите за уписот и потребната документација 

април Локална  
самоуправа на 
општината, 
Здравстевн дом, 
ДПИ- Свети 
Николе, МВР, 

3. Подготвување  инструменти и реализирање  активности за утврдување на 
подготвеност за запишување; 

4. Работа на упис на деца во прво одделение како член на комисијата 
(опсервација на децата и разговор со родителите на децата за нивниот 

април-мај 
 
мај 
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развој)  
- евиденција за разговор со родителите; евиденција за разговор со децата-

протокол за следење / мислење за детето 

одделенски 
наставници во 
прво одделение 

 
6. Следење на успехот и напредокот на учениците во наставните и 
воннаставните активности 

Период на 
реализација 

соработници 

1.Следење на успехот, поведението и редовноста на учениците по: паралелки-
,одделенија, наставни предмети,  пол и етничка припадност и изготвување на 
извештаи и анализи 

ноември, јануари, 
април, јуни 

педагог 
 
 
 
 
Педагог, 
Директор, 
Помошник 
директор, 
дефектолог, 
наставници, 
 
 

2.Помош и поддршка на наставниците во изготвување на планирањата и 
реализацијата на дополнителната и додатната настава 

септември 
во тек на 
учебната година 3. Помош и поддршка на наставниците во изготвување на програми за 

воннаставните ученички активности 
4. Подршка на наставниците за унапредување на квалитетот на додатната настава 
(редовност на учениците, постигања, евиденција на освоените места и награди од 
учество на општински, регионални и државни натпревари 

во тек на 
учебната година 

5. Следење на прилагоденоста на учениците во 1 и 6-то одд. и откривање на 
потешкотии  

септември-
октомври 

6. Следење и унапредување на интеракциските односи:ученик-ученик;  ученик- 
наставник –родител –преку директно набљудување на наставата и  во вон-
наставните активности  

по потреба во 
текот на учебната 
година 

8.Следење/ водење на евиденција за изречени пофалби и награди  за  
постигањата на учениците. 

јануари,јуни 

7. Работа на професионална информација и ориентација на учениците 
од IX-то одделение 

реализација соработници 

1.Индивидуални и групни разговори со учениците за нивната информираност и  
интереси за понатамошно образование и вработување 

 
 
 
Второ полугодие  

 
Директор, 
помошник 
директор,педагог, 
дефектолог, 
наставници, 
надворешни 

2.Задавање на анкета за професионалната информираност и интересите на 
учениците за изборот на занимање, односно средно училиште/ тестови 
/прашалници за професионални интереси 
3.Индивидуално и групно советување на учениците за правилен избор на 
понатамошно образование или професија 
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4.Помош и организирање на презентации на струки и занимања од средните  
училишта  

соработници од  
средни училишта, 
претставници од 
Центар за 
вработување 

5.Информирање на учениците за можностите и перспективите на професиите и 
мрежата на средни училишта/високообразовни институции 

5. Мотивационо писмо, Мојата идна професија-работилница, дискусии Март/април педагог 
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III. Соработка со наставниците Период на 
реализација 

соработници 

1.Тимско работење на проекти во текот на годината  

2. Поддршка на наставниците при реализација на воннаставни активности  во текот на годината 
3.Следење на наставата и давање повратна информација  на  наставниците за 
различни аспекти кои се набљудувани, а се од интерес на следење на психологот 

октомври,март 

4. Помош и поддршка на наставниците при планирање на часовите за додатната 
настава и слободни ученички активности  и евалуација на ефектите од истата 

во текот на годината 

5. Соработка со наставниците во врска со активности со родители – планирање и 
поддршка на заеднички активности  со родители: зајакнување на соработката 
ученици- наставници-родители 

во текот на годината 

6. Соработка со наставниците во врска со советување ученици  и родители и 
соработка во врска со  следење на  изрекување на педагошки мерки 

во текот на годината 

7. Соработка  во врска со професионална информација и ориентација на 
учениците 

март- мај 

8. Набљудување на однесувањето на учениците од паралелката за време на 
настава, одмор, воннаставни активности и размена на информации со 
наставникот за подобрување на социоемоционалната клима во паралелката 

во текот  
на годината 

 
 

Директор, 
помошник-
директор, 

наставници, 
педагог 

9.Поддршка за поттикнување на професионалниот развој на наставниците-
поттикнување на спроведување обуки од интерес 

во текот на годината 

10. Упатување на начините за избор на различни извори на учење и 
информативни средби за актуелни настани и новини 

во текот  
на годината 

11. Насоки за идентификување надарени ученици и осмислување начини за 
поттикнување на истите 

во текот  
на годината 

педагог 

III.1. Соработка со стручните органи и тела во училиштето  Период на 
реализација 

соработници 

1. Презентирање на извештаи и анализи за успехот, редовноста и 
однесувањето на   учениците  по завршување на класификациони периоди  

ноември, јануари, 
април, јуни 

 
директор, 

помошник-
директор 
педагог, 

одговорни 
наставници  

2. Презентирање на новини  во воп, соработка со стручните активи за 
професионален развој 

декември 
јуни 

3. Презентирање на извештаи од посетените часови октомври 
март 

4. Годишен  извештај  и Програма за работата на училиштето-Наставнички  
совет 

август 
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5. Соработка со колегите во  училишни тимови формирани од директорот континуирано 

          IV. Соработка со родителите Период на 
реализација 

Соработници 

IV. 1. Индивидуални и групни советувања и консултации со родители 
1.  Советодавна работа со родители чии деца манифестираат насилно однесување 
или се жртви на насилно однесување, имаат три и повеќе слаби оценки, 
нередовно ја посетуваат наставата или пројавуваат некој друг облик на 
несоодветно однесување 

на крајот на секое 
тримесечие 
по потреба 

Родители, 
наставници 

2.  Консултации за препознавање   како кризните ситуации во семјството се 
поврзани со учењето и развојот на ученииците и справување    

во текот на  
учебната година 

 

3. Соработка со Советот на родители по потреба  
4.Соработка со родители на ученици инволвирани во Erasmus + проектите во 
училиштето 

Пред  и после 
мобилности со 
учениици 

Erasmus тим 

IV. 2.  Едукација на родители    

  1. Подготвување материјали за едукација на родителите (презентации, брошури, 
флаери, пишани материјали) 

 
 
во текот на  
учебната година 

 
 

наставници, 
педагог 

2.Идентификување на потребите на родителите за едукација поврзана со нивната 
родителска улога 
3. Организирање едукативни средбии /или работилници со родители (на пр. 
развојни карактеристики на деца, карактеристики на учење, справување со 
ризични однесувања, електронско насилство, мотивација, развивање и јакнење 
самодоверба) 
IV.3. Вклучување на родителите во животот  и работата на училиштето    
1.Планирање и овозможување вклучување на родителите во одделни сегменти  од 
воспитно-образовниот процес/особено воннаставни активности 

во текот на  
учебната година 
 
октомври 

Директор, 
помошник 
директор, 

наставници, 
дефектолог, 

2.Заедничка иницијатива за превземање превентивни мерки за спречување  на 
негативни појави во училиштето 
3.Отворен ден за Граѓанско образование 
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наставник по 
граѓанско 

образование 
4.Заеднички активности во рамки на акционите планови од развојната програма, 
а кои се однесуваат на развојните цели кои се ориентирани на подрачјето за 
соработка со родителите 

 Директор, Тим 
за мониторинг 
на подрачјето 

V. Училишна структура, организација и  клима во училиштето Период на 
реализација 

соработници 

1.Планирање, следење на ВОД, пеадгошка евиденција и документација, евалуација  
Следење  наставни часови, анализирање на  сознанијата и предлагање мерки 
релевантни за целото училиште 

континуирано  
 
Директор, 
помошник 
директор, 
наставници, 
дефектолог, 
педагог 

2.Училишна клима, безбедна средина и демократско учество   

 Учество во развивањето превентивни програми (на пр., јакнење 
на самодовербата и самопочитувањето, превенција   на непожелни 
видови однесување, учење на социјални вештини, мотивација за учење 
и сл.) за сите ученици, особено за оние од ранливите групи. 

 Реализирање  работилници со наставници и ученици за 
толерација, пријателство и разбивање стереотипи и предрасуди 

 Во  ситуации на закани или загрозување на здравјето или безбедноста 
на ученици, обезбедување соодветна советодавна помош- 
психосоцијална и  емоционална  поддршка. 

 Упатување на начините и интервенирање во разрешувањето 
конфликтни ситуации. 

Во текот на 
 учебната година 

 Kодекс на однесување и предвидување процедури  за реагирање во случај 
на прекршување на кодексот во насока на промовирање  на примерно  
поведение и дисциплина во училиштето 

септември Наставници, 
директор, 
помошник 
директор, 
родители, 
претставници 

 Вклучување на родителите во воспитно - 
образовната работа на училиштето 

во зависност од 
потребите 

 Промовирање на личните постигања на учениците и промовирање на Април- јуни 
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  VI. Аналитичко- истражувачка работа Период на 
реализација 

соработници 

1.Изготвување  и презентирање анализи и извештаи за успехот и поведението на 
учениците по завршување на класификационите периоди 

ноември, јануари, 
април, јуни 

 
 

Педагог, 
дефектолог, 
наставници 

2.Учество во изготвување на полугодишен и годишен извештај за работа на 
училиштето 

јануари,јуни 

3.Изготвување извештај за сопствената работа  јули,август 
4.Извештаи од посебни програми на ниво  на училиште Јуни-јули 
5.Изготвување и презентирање  споредбени анализи за успехот на учениците по 
предмети, одделенија и по пол 

 

6.Изготвување анализа и извештај по спроведена анкета за професионалната 
информираност и ориентација на учениците од деветто  одделение 

во текот на првото 
полугодие, април, 
мај 

7. .Изготвување извештаи по завршена посета на часови ноември,мај 
8. Истражување на прашања во врска со успехот, емоционалниот, социјалниот 
развој на учениците-анкети и извештаи 

во текот на годината 

9. Извештаи за спроведени воннаставни  активности, проектни активности, 
Erasmus +  

Тековно, 
јуни 

 

 
 VII. Педагошка  евиденција и документација 

 
Период на 

реализација 
соработници 

постигањата во име на училиштето на установи од 
интерес за  
работата на 
училиштето,  
претставници 
од локалната 
самоуправа 

 Поттикнување на активности за прифаќање и промовирање на 
мултикултурализмот  

континуирано 

 Поддршка во промовирање  и одржување партнерски однос   со 
родителите, локалната и деловната заедница  

 Поддршка на работата на Ученичка заедница и демократско учество на 
учениците  

 Формирање подмладок на Црвен крст, клуб за солидарност и поддршка на 
работата на истиот  

континуирано 



156  

 

 

1.Водење на сопствена (лична) евиденција и документација  
континуирано 

Директор, 
Комисија за 
контрола на 
водење на 
педагошка 
евиденција, 
наставници, 
педагог 

2. Поддршка на наставниците при водење на педагошка евиденција и 
документација 
3.Водење евиденција за изречени пофалби и  педагошки мерки на учениците   
 
4.Учество во активностите на  комисијата  за контрола и следење на водење на 
педагошка евиденција и документација  

5.Следење на водењето на педагошката евиденција и документација на 
наставниците 

 

VIII. Соработка со локална и бизнис  заедница и други 
институции 

Период на 
реализација 

соработници 

1.Соработка со  МОН, БРО, Државен просветен инспекторат,  
Здравствени установи, Центарот за социјална работа, Институции 
од областа  на безбедност 

 
 
Во текот на 
учебната година 

Советници,  
просветни 
инспектори, 
колеги психолози, 
педагози, социјални работници,  
соработници од  културни 
установи 

2.Соработка со  други основни и средни  училишта  
3.Размена на искуства со психолозите од основните училишта од 
други општини 
4.Соработка со установи од локалната средина  и пошироко од 
значење за активности во училиштето 
5.Соработка со културни установи- театар, кино, музеј 

Меѓународна соработка 

Меѓународна соработка на европски проекти/Erasmus+ 
програми  

Соработка со партнер училишта  во  Erasmus + проектите:  
         1..”Only the sky is the limit for open hearts ! “SOLIDARITY 
FOR EQUALITY” 

2..”Kaleidoscope”/”Калеидоскоп” 
3..”Grandir avec les ecrans”/“Растеме со екраните” 

              4.”Παίζω και μαθαίνω για τους νέους” /“Играј и учи за 
младоста” 

 
 
Во текот на цела 
учебна година 

 
Партнер училишта од : 
Романија, Бугарија, Белгија, 
Италија, Полска, Хрватска, 
Македонија, Шпанија, 
Португалија, Грција, Франција, 
Гвадалупе(прекуморска 
Франција) и Турција,  
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IX. Професионален развој и професионална соработка 
 

Период на 
реализација 

соработници 

IX.1. Лично стручно усовршување- изготвување стручни материјали 
1. Континуирано следење на стручна литература во доменот на делување  

 
 
 
во текот на 
годината 

советници 
наставници 
колеги психолози 

2. Перманентно стручно усовршување преку посети на семинари, обуки, 
советувања, трибини и конференции организирани од страна на  МОН, БРО 
и др.институции, организации, невладини организации. 
3. Учество на интерни обуки и работилници во училиштето 

4.Внесување иновации во сопствената работа и вршење проценка на 
нивната ефективност. 

5,Планирање и евидентирање на сопствениот професионален развој 

6.Примена во практиката на новините од струката. 
7.Соработка со колеги во професионалните здруженија, социјални мрежи и 
форуми. 
8. Размена на добри пракси во рамки на Erasmus + мобилностите со 
ученици/Учење, поучување и обуки 

IX.2. Поддршка на професионалниот развој и соработка во 
училиштето 

Период на 
реализација 

соработници 

1. Промовирање и следење  на основните  професионални компетенции за 
наставници и стручни соработници 

во текот на 
годината 

Директор, 
советници 
наставници 

2. Водење документација за професионалниот развој на наставниците 
 

во текот на 
годината 

Педагог, Тим за 
професионален развој 

3. Следење на потребите од професионален развој на воспитно-образовниот 
и раководен кадар, поттикнување на учество во обуки, семинари, 
дисеминации, проекти 

во текот на 
годината 

Тим за  професионален 
развој на училиштето 
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 Содржина на работа Соработници 

IX 
 

Презентирање на програми на ниво на училиште пред наставниците и 
раководниот кадар 

Педагог, дефектолог, 
директор 

Следење на прилагоденоста на учениците во I и VI- одделение 
 
 
 
 
 
 

Педагог,наставници, 
ученици, родители 
 
 
 
 
 
одители 

Помош на наставниците во изработка на програма за работа на активите, 
секциите и други програми 
 

Педагог,наставници 

Документациски подготовки за почеток на учебната година/Наставен план, 
Правилници, Куќен ред 
Ер 

 

  МЕСЕЦ Содржина на работа  Соработници  
 

 
 

VIII 
 
 

Учество во изготвување на Годишна програма за работа на училиштето 
педагог, директор, 
наставници 

Изготвување на програми за работа на ниво на училиште 
Директор, по.директор, 
стручни соработници, 
наставници 

Увид на новозапишани ученици, бројна состојба на првачињата – размена на 
информации со одделенските наставници кои треба да ги примат учениците во 
прво  одделение 

Директор,педагог 

Учество  во подготовки  за формирање на Тимови за  мониторинг на акциони 
планови од развојното планирање  

Директор,  помошник 
директор,педагог, 
наставници 

МЕСЕЧНО ПЛАНИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ПСИХОЛОГ 
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Erasmus + активности со ученици  

Конституирање на Ученичката заедница  и помош при изработка на програмата 
за работа  
 
 
 
 
 
 

Педагог,ученици 

Ученичка заедница- предлог план за активности за тековната учебна година- 
Усвојување годишна програма за работа на УЗ 

ученици,педагог 

Помош за изработка на програми за воннаставна-образовна дејност во 
училиштето- поединечни програми ( за работа за ученици со потешкотии во 
учењето, надарени, спречување насилство) 
 
спречување на насилство 

педагог,наставници, 
ученици 

Поддршка на учениците – Што носи преминот од одделенска во предметна 
настава 

педагог,наставници, 

Грижа за здравјето на учениците (систематски прегледи, исхрана)- соработка со 
ЈЗУ. Здравствен дом Свети Николе-подготовка и доставување  на евиденција 

директор,педагог, 
наставници 

Евиденција на ученици  од социјално ранливи категории наставници 

Подготовки на Училишен инклузивен тим  

Дисеминација на  обука  на тема:Препораки и предизвици за работа со ученици 
со аутизам и интелектуална попреченост 

Дефектолог 

Вертикална проодност на учениците /Известување за опфат и упис на 
учениците во средните училишта  

Педагог  

Идентификување и евиденција  на ученици со потешкотии во  учењето поради: 
ниска самодоверба, деца кои насилно се однесуваат или се жртви на насилно 
однесување, деца со емоционални потешкотии и слаба мотивација и ученици со 
несоодветно однесување, родителска негрижа, семејни проблеми 

наставници 

Определба на учениците во слободни  ученички активности/помош при изборот  
и евиденција 

педагог,ученици, 
наставници 
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 Содржина на работа Соработници 

X 

Посета на часови (приод на наставникот кон учениците, приод на задачи и активности, 
интеракција меѓу наставник-ученик, интеракција на учениците меѓу себе)  

директор,педагог, 
наставници 

Следење на адаптацијата на учениците во прво одделние 
одделенски и класни  
раководители, 
педагог,дефектолог 

Одбележување на Детска недела (прва недела на октомври) наставници, ученици 

Советување  на родители на ученици кои имаат намален успех во учењето, нередовно ја 
посетуваат наставата, манифестираат несоодветно однесување во училиштето 
 

родители, 
педагог,oдделенски 
раководител 

Разговор и советување со ученици кои имаат намален успех во учењето, нередовно ја 
посетуваат наставата, манифестираат несоодветно однесување во училиштето 
 

Ученици, педагог, 
oдделенски 
раководител 

Контрола на водење на педагошка евиденција од страна на наставниците- увид во е- 
дневник- е содржини  и хартиен дневник 

Пом.директор, 
наставници 

Проектни активности-Erasmus + 
Проектен тим, 
партнер училишта 

Формирање подмладок на Црвен крст-солидарен клуб во училиштето 

Наставничка по 
биологија,хемија, 
соработник од Црвен 
крст  Свети Николе 

Идентификација на ученици со тешкотии во учењето, надарени ученици и ученици со 
посебни образовни потреби 
 
 
 
 
 

Наставници, 
ученици, родители, 
педагог 
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 Содржина на работа Соработници 
 
 
 
 
 

XI 

Подготвување  на извештај за реализираните посети  на часови кај наставниците педагог 

Следење на успехот и редовноста на учениците и преземање мерки за систематско 
оценување  

педагог,наставници, 
ученици 

Учество на Совет на одделенски раководители и Совет на предметни наставници 
директор, педагог, одд. 
наставници, 
раководители на 
паралелки Увид во оценетоста  на учениците наставници 

Изработка на статистичка анализа на успехот и поведението по одделенија, 
предмети, пол и националност 

педагог, наставници 

Разговор и  советување на родители на ученици кои имаат намален успех во учењето, 
нередовно ја посетуваат наставата, манифестираат несоодветно однесување во 
училиштето 
 

родители, педагог, 
oдделенски раководител 

Разговор и  советување на ученици кои имаат намален успех во учењето, нередовно ја 
посетуваат наставата, манифестираат несоодветно однесување во училиштето 
 

Ученици, педагог, 
oдделенски раководител 

Поддршка на ученици   со потешкотии во читање и учење Наставници, родители 

Работилница со ученици од предметна настава –Личен и социјален развој Ученици 

Мобилност со ученици во Романија-Мобилност со ученици во Романија-Erasmus + Педагог, родители 

Контрола на водење на педагошка евиденција од страна на наставниците- увид во е- 
дневник- е содржини  и хартиен дневник 

Пом.директор, 
наставници 

Известување на родителите за напредокот на учениците 
 

Наставници, родители 
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 Содржина на работа Соработници 

   XII 

Поддршка на ученици   со потешкотии во читање,пишување   учење Наставници, родители 

Советување на ученици кои имаат намален успех во учењето, нередовно ја посетуваат 
наставата, манифестираат несоодветно однесување во училиштето 
 

Ученици, педагог, 
oдделенски раководител 

Поддршка на активностите на УЗ УЗ, наставници 

Советување на родители на ученици кои имаат намален успех во учењето, нередовно 
ја посетуваат наставата, манифестираат несоодветно однесување во училиштето 

Педагог, родители, 
oдделенски раководител 

Соработка со родители- заедничка грижа за учениците- вклучување на родителите во 
работата на училиштето- наставни и воннаставни активности 

Родители, 
ученици,педагог 

Хуманитарна акција –  организација  и поддршка во реализација на  воннаставни 
активности- поттикнување на вредности за солидарност и грижа за другите 

Ученици, родители, 
наставници 

Erasmus + активности Проектен тим 
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 Содржина на работа Соработници 

I 

Советување на ученици и родители на ученици кои имаат намален успех во учењето, 
нередовно ја посетуваат наставата, манифестираат несоодветно однесување во 
училиштето 
 

Родители, раководител на 
паралелка 

Извештај до МОН- Педагошка служба за реализирани советувања во текот на прво 
полугодие 

/ 

Полугодишна анализа и  извештај за успех, редовност и дисциплина на учениците во 
текот на првото полугодие 

Директор, педагог, одд. 
наставници, класни 
раководители 

Учество на Совет на одделенски раководители и Совет на предметни наставници 
/ 
 
 
Директор,педагог 
наставници 
 
 
 
 

Запознавање на  учениците  и  одделенскиот раководител со програмата за  
професионално ориентирање 

/ 

Erasmus + активности Проектен тим 

Увид во остварувањето на акционите планови од програмата за развој  Тимови за мониторинг 

 
 
 
 
 
 

Поддршка на учениците при реализација на воннставни активности- новогодишни 
работилници, приредба , Новогодишна лотарија  

Ученици 
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 Содржина на работа Соработници 

   II 

Советување на родители на ученици кои имаат намален успех во учењето, нередовно 
ја посетуваат наставата, манифестираат несоодветно однесување во училиштето 
 

родители, 
oдделенски 
раководители 

Советување на ученици кои имаат намален успех во учењето, нередовно ја посетуваат 
наставата, манифестираат несоодветно однесување во училиштето 
 

ученици, oдделенски 
раководител 

Едукативни работилници со ученици – работа со ученици со  емоционални 
потешкотии 

педагог, ученици, 

Натпревар на тема „Мојата  идна професија  е најдобра професија“  
/сликање на часот по ликовно образование / изложба на трудови/симболични 
награди за најкреативните 

Наставник по 
ликовно образов. 

 
 Содржина на работа Соработници 

 
III 

Советување на ученици кои имаат намален успех во учењето, нередовно ја посетуваат 
наставата, манифестираат несоодветно однесување во училиштето 
 

ученици, педагог, 
oдделенски 
раководител 

Советување на родители на ученици кои имаат намален успех во учењето, нередовно 
ја посетуваат наставата, манифестираат несоодветно однесување во училиштето 
 

родители, педагог, 
oдделенски раково. 

Едукација на учениците  за заштита на сопственото здравје- штетни навики, заштита 
од пушење, алкохол, дрога 

педагог, ученици 

Следење на успехот и напредокот на учениците во воннаставните активности Педагог 

Посета на часови   во централното и во подрачните училишта  и подготовка на 
извештај за набљудувањето 
 

педагог, директор 

Мобилност со  ученици во Кичево- Erasmus + проект Преоктен тим 

Изработка на CV и мотивационо писмо-професионална ориентација на ученици од  IX  
 

наставници 
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 Содржина на работа Соработници 
 
 
 
 
IV 

Хортикултурно уредување во училиштето- засадување на дрвца и  цвеќе и предлози 
........за еколошки акции-Ден на планетата Земја Еко- активности 

УЗ, наставници 

Подготовки  за  активности и свечена приредба  по повод патрониот празник на 
училиштето 

Ученици, 
наставници,педагог 

Професионално информирање на учениците од 9-то одделение- презентација, 
работилница за правилно насочување на интересите и способностите на учениците 
при изборот на идно образование 

Педагог 

Присуство на одделенски совети Педагог- Наставници, 

Erasmus  + активности Проектни тимови 

Професионална ориентација на учениицте од  IX одделение Пеадгог,наставници 

Подготвување на евиденција за деца- обврзници  за запишување во прво одделение  
Известување на родителите за запишување  на децата – обврзници од реонот 

Педагог, локална 
самоуправа на 
општина Лозово 

Анализа на успехот и поведението во третото тримесечие од учебната 2019/20 - та 
година 
 

Директор,педагог, 
Наставници 

 Содржина на работа Соработници 
 
 
 
 
 
 

Прашалници  за избор на идно образование и идна професија, кај учениците од 9-то 
Ученици, родители,  
педагог 

Прибирање податоци за средните училишта и преглед на занимања и запознавање на 
учениците со постоечките средни училишта занимања, струки во опкружувањето 

Педагог, наставници 
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V 
 
 
 
 

Запишување деца во прво одделение за учебната 2020/21 
Педагог, наставници 

Еrasmus + активности 
Проектен тим 

Организирање на посети на средни училишта  и нивна посета во училиштето/ 
презентирање пропаганден материјал 

Директор, помошник 
директор, 
педагог,наставници 

 Содржина на работа Соработници 
 
 
 
 VI 

Избор на изборни наставни  предмети  за следната учебна година - анкета 
Директор,наставници, 
ученици, родители 

Анализа и извештај за успехот,редовноста и  поведението на учениците по предмети, 
одделенија, пол и националност за крајот на учебната година 

Педагог 

Изготвување годишен извештај за  воспитно-образовната дејност  на училиштето Педагог 

Промовирање на постигањата на учениците – пофалби и награди  за учениците кои го 
промовираат  и афирмираат училиштето во воннаставни и наставни активности 

Директор, 
пом.директор, 
педагог,наставници,ло
кална заедница 

Мобилност со ученици во Полска-Erasmus + проект Проектен тим 

Учество во изготвување извештаи за   реализација на акциони планови предвидени во 
развојната програма 

Педагог, директор. 
Пом.директор, тимови 
за мониторинг 

 

 Извептај за сопствената работа  за учебната 2019/20  
   

Септември, 2019 година 
Лозово 

Психолог: 
Даниела Мијалковска 

------------------------ 
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ПРИЛОГ БР.4 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГ  
 

ВОВЕД 

Училишниот педагог ја изработува Годишната програма за работа врз основа на законската 
регулатива односно Законот за основно образование, правилникот за начинот за работа, 
инструментот за вршење на инспекцискиот надзор на просветната инспекција, Годишен извештај за 
работа на училиштето од предходната учебна година, Годишната програма за работа на ООУ ,,М.М-
Брицо’’ Лозово за учебната 2018/2019 година и заклучните согледувања на стручните органи во 
училиштето. 

Цели: 

 училиштето да ги следи и унапредува постигањата на учениците 

 да се подобри квалитетот на наставниот процес 

 наставниците да имаат подобри и поквалитетни наставни планирања 

 училиштето да им дава поддршка на учениците за подобро функционирање 

 училиштето да се стреми кон подобрување на климата и односите во училиштето, како помеѓу 

учениците и наставниците така и помеѓу самите вработени во училиштето 

 добра соработка помеѓу наставниците и родителите што би придонело за подобро 

функционирање и подобри успеси кај учениците 

 добра соработка на училиштето со други образовни и необразовни институции како и со 

локалната самоуправа 

 постојано стручно усовршување на наставниците и пратење на новитетите во образованието 

како во земјата така и во светот. 

 

 

Наведените задачи ќе може да се реализираат преку обработка на содржините дадени во следните подрачја од работата: 
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I.             РАБОТА СО УЧЕНИЦИ 
 
ПЕДАГОГОТ првенствено дејствува во насока на креирање ефективна образовна практика и развивање 

соодветни техники и методи за подобрување на процесот на учење. Почитувајќи ги индивидуалните 

потреби и карактеристики на учениците, педагогот нив ги советува, едуцира и им помага да го подобрат 

начинот на учење и однесувањето. Тој практикува методи и средства за воспитна работа со учениците. 

Применува современи модели на педагошко водење во различни воспитни ситуации во училиштето. 

Реализира советодавно-воспитна работа со учениците за надминување на причините за проблемите во 

учењето и однесувањето. Им помага на учениците во изборот на слободните активности согласно нивните 

интереси. 

 

II.         РАБОТА СО НАСТАВНИЦИ 

 
 
ПЕДАГОГОТ особено им помага на наставниците во: планирањето на настав- ните и воннаставните активности при што за 
основа ги зема претходните планирања и резултатите од постигањата на учениците, реализацијата на наставата со користење 
соодветни современи методи, форми, актив- ности, средства/ресурси, оценувањето на учениците со цел да се под- држи 
учењето, водењето на педагошката евиденција и докумнетација, органиизрањето на родителските средби и самоевалуацијата 
на работата на наставниците. 
 
 

 
III. РАБОТА СО РОДИТЕЛИ 

 
ПЕДАГОГОТ особено им помага на родителите во поглед на видот и начините за поддршка кои тие треба да 
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му ги обезбедуваат на детето во процесот на учење, со цел тоа да ги развие и искористи своите потенцијали, 

како и во однос на воспитувањето на децата во домот (навики за учење, користење на слободното време, 

начини на комуникација со децата). 

 
IV. СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА 

ПЕДАГОГОТ во фокусот на соработката ги има образовните, здравствените, социјалните, научните, културните и други установи кои 
можат да придоне- сат за поквалитетно учење и развој на учениците. Соработува со научните и образовните институции на истражувања и 
воведување иновативни приоди во воспитно-образовната работа. 

V.   ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА 

 
ПЕДАГОГОТ има посебна улога во изготвувањето на програмата за работа на наставниците-приправници и 

во процесот на нивното менторирањe. Педагозите, исто така, ги следат ефектите и водат документација за 

професионалниот развој на воспитно-образовниот кадар. 

 

VI. АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТA 
ПЕДАГОГОТ првенствено го следи, анализира и истражува воспитно-обра- зовниот процес сфатен во најширока смисла и врз 
основа на сознанијата од анализите и истражувањата предлага мерки за унапредување на наставата и другите облици на 
воспитно-образовната работа во институцијата. 
 

VII.  УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА 
 

ПЕДАГОГОТ особена улога има во следењето и унапредувањето на настава- та, начинот на водење на 

педагошката документација, работата со ученич- ката заедница, ученичките организации и клубови. 
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ГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН ПЛАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ДЕЈНОСТИ-ПОДРАЧЈА ОРИЕНТАЦИОНО ВРЕМЕ 

Планирање, програмирање и организирање на воспитно - образовната 
работа во училиштето 

VIII - IX 

Непосредно следење на воспитно - образовната работа во училиштето 
IX - VI 

Советодавно-косултативна работа со ученици, наставници и родители 
IX - VI 

Аналитичко – истражувачка работа 
IX – VIII 

Стручно усовршување на воспитно-образовниот кадар 
IX – VIII 

Водење педагошка евиденција и документација 
IX – VI 
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Компетенции  кои треба да ги  развива  училишниот педагог: 

 

ценка на нивото (степенот) на кое се k 
 
1. РАБОТА СО УЧЕНИЦИ  

1.1. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧЕЊЕТО 

1. Користeњe различни методи и инструменти за испитување на подготвеноста за вклучување на учениците во 
соодветното ниво на образование. 

2. Подготвување документи (планови, процедури, насоки, препораки) за идентификување на образовните потреби на 
учениците и за обезбедување соодветна поддршка. 

3. Организирање и реализирање различни видови индивидуална и групна работа со учениците за прашања 
поврзани со учењето, успехот, системот на вредности. 

4. Прибирање податоци за причините за неуспех (испитувања, интервјуа, дискусии). 

5. Информирање на родителите, наставниците и учениците и давање соодветни препораки. 

6. Користење различни методи и инструменти за идентификување на потребите од поддршка во учењето и 
самооценувањето. 

7. Планирање и давање непосредна поддршка на учениците во учењето. 

8. Идентификување на ученици со посебни образовни потреби. 

9. Соработка со колегите од инклузивниот тим во училиштето. 
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1.2. СЛЕДЕЊЕ И ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА УЧЕНИЦИТЕ  

1. Поддршка на ученикот секогаш кога му е потребна (учениците се информирани за можностите за 
консултација). 

2. Прибирање информации за работата и однесувањето на учениците преку следење на наставата. 

3. Помагање на учениците да се справат со кризни ситуации (болест, смрт, развод, семејно насилство и слично). 

4.  Информирање на учениците за воннаставните активности во училиштето. 

 

5. Прибирање информации за работата и однесувањето на учениците преку следење на наставата. 

6. Интервенирање при несоодветно однесување на учениците. 

    7.  Советување и следење на учениците преку поттикнување, спречување, убедување, уверување и разговор. 

 
 
8. 

 Учествување и давање поддршка во идентификацијата на специфичните желби и интереси на учениците за        

реализација на слободните активности во училиштето. 

 

 
9. 

 Учествување во идентификацијата на специфичните желби и интереси на учениците за учество во 

воннаставни активности. 
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2. РАБОТА   СО    НАСТАВНИЦИ 

2.1. ПОДДРШКА НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА 
ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС И САМОЕВАЛУАЦИЈАТА 

1. Организирање и реализирање активности (предавања, работилници) за анализа на концепциските документи. 

2. Организирање и реализирање активности (предавања, работилници) за актуелните програми и приоди во 
наставата. 

3. Следење на наставата и давање повратна информација (писмена или усна) на наставниците за различни аспекти 
кои се набљудувани. 

4. Правење увид во квалитетот на планирањата за настава и консултирање со наставниците за подобрување на 
истите. 

5. Организирање и реализирање активности (работилници, индивидуални консултации) со наставниците за 
планирање на наставата. 

6. Помагање на наставниците да ги земат предвид индивидуалните карактеристики и потреби на развојните 
периоди при планирање и реализирање на наставата. 

 
7. 

Реализирање активности (работилници, презентации, примери на добра практика, индивидуални консултации 
со наставници ) за создавање стимулативна средина за учење. 

 
8. 

Набљудување на однесувањето на учениците од паралелката за време на настава и одморот и давање повратна 
информација на наставникот за подобрување на социоемоционалната клима во училницата. 

9. Упатување на наставниците како резултатите од оценувањето да ги земат предвид при идните планирања. 

10. Поддршка на наставниците за фер и објективно оценување. 

11. Упатување на начините за избор и користење на различни извори на учење. 

12. Организирање и реализирање информативни средби за актуелни настани и иновации во наставата. 

13. Тимско работење на проекти. 

14.   Изработувњеа инструменти за самовреднување на наставата. 
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2.2. ПОДДРШКА НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА РАБОТА СО УЧЕНИЦИТЕ  

1. Давање специфични насоки за работа со одделни групи и поединечни ученици. 

2. Поддршка на наставникот за работа со ученици во зависност од видот и специфичните потешкотии на конкретен 
ученик. 

3. Осмислување на постапки за подготовка и работа со паралелката во која има ученици од ранливи категории. 

4. Запознавање на наставниците со различни начини на кои учениците учат. 

5. Запознавање на наставниците со карактеристиките на новозапишаните ученици. 

6. Реализирање работилници за стекнување комуникациски вештини. 

8. Следење на комуникацијата во училницата и давање повратна информација на наставникот. 

 
9. 

Помагање на наставникот да ги согледа причините за несоодветното однесување, предлагање стратегии за 
надминување и заедно со наставникот следење на ефектите од преземените активности. 

10. Објаснување и демонстрирање на начините на кои може да им се помогне на учениците за користење различни 
приоди во учењето. 

11. Предлагање или заедно со наставникот осмислување начини за поттикнување на посебните способности на 
надарените ученици. 
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3. РАБОТА СО РОДИТЕЛИ 

 

 

4. СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА 

4.1. СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА 

 
1. 

Планирање, реализирање и следење на активностите меѓу училиштето и заедницата со кои се подобруваат постигањата 
на учениците (посети, реализација на наставни и воннаставни активности). 

2. Информирање на заедницата за потребите и постигањата на училиштето. 

3. Вклучување во организацијата и реализацијата на превентивни, хуманитарни и културни активности на локалната 
заедница. 

 
4. 

Соработка со локалната заедница при справување со кризни ситуации што ги засегаат училиштето и локалната заедница 
(непогоди, епидемии, насилство, криминални појави и слично). 

5. Планирање, реализирање и следење активности кои промовираат интеркултурно образование. 

 

 

 

 

 

3.1. ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПНИ СОВЕТУВАЊА И КОНСУЛТАЦИИ СО РОДИТЕЛИТЕ  

1. Споделување на информациите за учењето и однесувањето на ученикот на соодветен начин со родителите. 

 
2. 

Информирање на родителите на децата со посебни образовни потреби за нивните права, обврски и бенефиции кои 
може да ги добијат и упатување до релевантни институции за помош. 

3. Реализирање индивидуални консултации со родителите за поддршка на децата со посебни образовни потреби. 

 
4. 

Организирање и спроведување групни и индивидуални советувања со родители чии деца се соочуваат со неуспех во 
учењето, нередовно посетување на наставата и несоодветно однесување. 
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5. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА 

5.1. ЛИЧЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

1. Внесување иновации во сопствената работа и вршење проценка на нивната ефективност. 

2. Планирање и евидентирање на сопствениот професионален развој. 

3. Примена во практиката на новините од струката. 
4. Соработка со колеги во професионалните здруженија, социјални мрежи и форуми. 
5.   Води документација за професионалниот развој на наставниците. 

 
 

 

 

6. АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

6.1. ИСТРАЖУВАЊЕ НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

1. Идентификување проблеми за чие решавање се потребни податоци добиени со истражување. 

2. Спроведување истражувања на прашања актуелни за училиштето. 

3. Правење статистичка обработка и анализа на податоците. 

4. Давање предлози и сугестии за подобрување на практиката врз основа на сознанијата од истражувањата. 

5.  Предлагање на акциски истражувања за зголемување на ефективноста на наставата. 

6.  Учествување во акциски истражувања во наставата. 

 

7.  Интерпретирање на сознанијата од акциските истражувања и предлагање на наредни активности. 
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7. УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА 

7.1. УЧИЛИШНА СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА (ПЛАНИРАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ  
НА ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНАТА РАБОТА, ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА, 
ЕВАЛУАЦИЈА) 

1. Изработка и примена на инструменти за самоевалуација на училиштето. 

2. Покренување и образложување иницијативи за осовременување на воспитно- образовната работа. 

3. Подготвување развојна програма и годишна програма за работа на училиштето. 

4. 
 Воспоставување на процедури за евиденција и обезбедување на опфатот на учениците. 

 

5. Соработка со стручните органи и тела во училиштето. 

6. Водење евиденција за работата со учениците и родителите и нејзино чување на безбедно место. 

7. Следење на начинот на водење на педагошката евиденција и документација и предалага мерки за подобрување. 

8. Следење наставни часови, анализирање на сознанијата и предлагање мерки релевантни за целото училиште. 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ ПО ПОДРАЧЈА НА КОМПЕТЕНЦИИ 

 

 
 

Програмска содржина 
Време на 

реализација 
Соработници 

I.- Програмско подрачје-Планирање, програмирање и организирање на воспитно - образовната работа во 
училиштето 

1. Изготвување Годишна програма за работата на педагогот. Aвгуст Педагог 

2. Учество во изготвување Годишна програма за работата на училиштето. Aвгуст 
директор, 
психолог 

 наставници 

3. 
Изготвување на месечни (оперативни) програми за работа со 
конкретизирани содржини и активности. 

Тековно педагог 

4. Формирање на паралелки за прво одделение. Aвгуст психолог 

5. Распоредување на новодојдени ученици во соодветни паралелки. Aвгуст 
Директор, 
психолог 

наставници 

6. 
Запознавање со учениците кои имаат  потешкотии кои влијаат врз 
однесувањето и постигнувањето послаб успех во учењето. 

Тековно 

Директор, 
психолог, 

дефектолог 
наставници 

7. 
Стручна помош при планирање, организација на наставата по 
задолжителните и изборните предмети, додатна и дополнителна настава. 

Тековно 

Директор, 
психолог 

Наставници, 
 

8. 
Учество во изработка на програма за работа со талентирани и надарени 
ученици 

Септември психолог 

9. 
 Изготвување на програма за професионална информација и ориентација 
на учениците од IX-то одделение 

Септември психолог 

10. 
Учество во изготвување на програма за превенција од насилно однесување 
во училиштето 

Септември  психолог 

11. Учество во изработка на програма за посета на часови  Септември психолог 

12. Изготвување на програма за професионален развој на воспитно- Септември Директор, 
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образовниот и раководниот кадар психолог, 
претседатели на 
стручни активи 

 
13. 

 
Учество во изработка на програма за додатна и дополнителна настава Септември психолог 

14. 
 

Учество во изработка на план за самоевалуација на училиштето Септември 
Училишен тим за 
самоевалуација 

    

15. 
 

Учество во изработка на програма за работа на ученичката заедница Септември 
Психолог 
Ученици 

16. 
 

Програма за следење, унапредување и вреднување на педагошката 
евиденција 

Септември Педагог 

 
II.Програмско подрачје-Непосредно следење на воспитно - образовната работа во училиштето 

1. 
Непосредно следење на реализацијата на наставниот процес преку посета 
на часови и изготвување протоколи. 

Тековно 
Директор, 
психолог 

2. Следење на процесот на адаптација на учениците од I одд. I  Полугодие 
Директор, 
психолог 

наставници 

3. 
Следење на процесот на преминот од одделенска настава во предметна 
настава. 

I Полугодие 
Директор, 
психолог 

наставници 

4. 
Следење на организација и реализација на воннаставните активности (СУА, 
екскурзии, производна  работа, работа на ученичките организации и др.). 

Тековно 
Директор, 
психолог 

наставници 

5. 
Следење на работата на стручните активи во училиштето, консултации со 
одговорните наставници за работата на стручните активи во училиштето. 

Тековно 
Директор, 
психолог 

наставници 

6. 
Следење на водење на педагошката евиденција и документација во 
училиштето. 

Тековно 
Директор, 
психолог 

наставници 

7. Следење на успехот и редовноста на учениците. Тековно Наставници 
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Психолог 

 
8. 

 
Следење на ефикасноста на организацијата на работа во училиштето 
(распоредот на часови, содржини и подготовки на состаноци. 

 
Тековно 

 
Директор, 
психолог 

наставници 

9. Следње на реализација на активностите на одд. Час. Тековно 
одд. 

Раководители 

10. 
Проучување, вреднување и унапредување на сопствената работа 
(планирање, програмирање, евидентирање и документирање.). 

Тековно 

Директор, 
психолог 

наставници 
 

I. III.Програмско подрачје:-Советодавно-косултативна работа со ученици, наставници и родители 

1. 
Инструктивно-консултативна работа со наставниците при планирање и 
подготовка на наставата. 

Август 
Септември 

Психолог 
Наставници 

2. 
Соработка со наставниците во избор и примена наефикасни форми, 
методи, средства,постапки во наставата и др.воспитно - образовни  
подрачја. 

Тековно Наставници 

3. 
Соработка со наставниците од I, II и III одделение, вклучени во описното 
оценување и помош при давање на мислење за социјализацискиот аспект 
на личноста на учениците. 

Тековно 
Психолог 

Наставници 
одд. Настава 

4. 
Разговор со одделенски раководители за превземање на мерки за 
разрешување на одредени проблеми од емоционален карактер, подолги 
отсуства од настава, слаб успех. 

Тековно 
Психолог 

Одд. 
Раковод. 

5. 
Советодавно-консултативна работа со одговорните на стручните тела во 
планирањето и програмирањето на работата. 

Континуирано 

Психолог 
Наставници 

родители 
директор 

6. 
Консултација со родителите на оние ученици кои имаат потешкотии во 
процесот на адаптација и напредување. 

Прво полугодие 

Психолог 
Дефектолог 

Ученици, 
Родители 

7. 
Организира и спроведува групни и индивидуални советувања со родители 
чии деца се соочуваат со неуспех во учењето, нередовно посетување на 

Континуирано 
Психолог 
Родители 
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наставата и несоодветно однесување 

8. 
Советодавна работа со наставниците за разрешување на одредени прашања 
и проблеми на релација ученик-наставник-семејство. 

Континуирано 

Психолог 
Наставници 

родители 
директор 

9. Консултативна работа со наставниците во оценувањето на учениците. Континуирано 
Наставници 

Психолог 

10. 
Соработка со ученичките организации и заедници во формирање на 
чувство на одговорност, отвореност, соработка и др. 

Континуирано 

Наставници 
Ученици 
Психолог 

 

11. Помош и организирање на презентации на струки и занимања. Април, Мај 
Надворешни 
соработници 

12. 
Откривање и работа со учениците кои манифестираат неприлагодено 
однесување (изостаноци, пушење, наркоманија и др.). 

Тековно 

Наставници 
ученици 
родители 
психолог 

13. 

Им помага на наставниците да обезбедат учениците да стекнат 

искуства за различни видови испити (усни, тестови, 

практични). 

 

Тековно 
Наставници 

Психолог 

 
 

IV.  Програмско подрачје-Аналитичко – истражувачка работа 

 
1. 

 
Изготвување на анализа на успехот и поведението на учениците воI - 
тромесечие и III – тромесечие 

 
Ноември 

Април 

 
 

Наставници, директор 
 

Психолог 

2. Изготвување Полугодишен и Годишен извештај за работата на училиштето 
Јануари 

Јуни 
Директор, 

Наставници,психолог 

3. 
Работа на запишување на децата во прво 
-Набљудување на децата и разговор со родителите 

Мај 
Наставници,психолог, 

Родители 



182  

 

 

4. 
Евидентирање на причините за недоволниот успех и неоправдани 
изостаноци кај учениците. 

Ноем., Март 
Мај, Јуни 

Одд. 
раководители 

5. 
Предлага акциски истражувања за зголемување на ефективноста на 
наставата. 

 

Тековно 
Психолог, 

Наставници 

V.Програмско подрачје-Стручно усовршување на воспитно-образовниот кадар 

1. 
Учество во стручно усовршување на  Стручни активи, Одделенски совети, 
Наставнички колегиум, со сопствени излагања,  дискусии презентација на 
анализи, извештаи, прегледи, информации. 

Континуирано 
Наставници 

Директор 
Психолог 

2. 
Соработка со наставниците при изработка на инструменти за оценување на 
знаењата на учениците. 

Тековно 
Директор 

Наставници 
Психолог 

3. 
Информирање и организирање за поефикасно користење на стручна 
педагошко-психолошка литература со која располага училиштето. 

Тековно 
Наставници, 

стручни 
лица 

4. 
Учество во организираните форми на стручно усовршување преку стручни 
активи, советувања, семинари,секции,преку вклучување во проекти и др. 

Тековно 

Директор, 
психолог 

наставници 
советници 

5. 
Соработка со стручни и воспитно - образовни институции надвор од 
училиштето: БРО, МОН, Завод за ментално здравје, Центар за социјална 
работа. 

Тековно 

Директор, 
психолог 

наставници 
ученици 
родители 

6. 
Сопствено стручно усовршување преку следење разни  списанија, 
педагошка и дидактичко-методичка литература, Семинари и советувања. 

Тековно 
Педагози, 

Институции 

7. Учество во работата на стручните органи и тела. Тековно 
Директор 
Психолог, 

Наставници 

8. Следење на стручна литература, списанија и информации од БРО и МОН. Тековно 
Директор, 
психолог 

наставници 
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9. 
 

Евидентирање на професионалниот развој на воспитно образовниот 
кадар-Професионално досие 

Тековно  

10. Соработка со Тим за Професионален развој во училиштето  Тековно 
Наставници 

Стручни соработници 

VI.Програмско подрачје-Водење педагошка евиденција и документација 

1. 

Годишна програма за работа на педагогот. 
Месечен оперативен план за работата. 
Хронолошки дневник за работа. 
Дневник за соработка со учениците, родителите и наставниците. 
Дневник за следење на наставата и воннаставните активности. 
Документација за направената аналитичко-истражувачка работа 
(прегледи, списоци, инструменти, извештаи, анализи, анкети, евидентени, 
листови, информации  и др.). 
Поддршка на наставниците во водење на педагошката евиденција и  
документација. 

Тековно 

Директор, 
психолог 

наставници 
ученици 
родители 
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МЕСЕЧЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ 
УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА 

 

АВГУСТ / СЕПТЕМВРИ 

 Учество во изработка на Годишната програма на училиштето; 

 Изработка на сопствена Годишна глобална програма по месеци, активности, подрачја; 

 Поттикнување на естетско и еколошко уредување на просторот во училиштето и надвор од него; 

 Координација во планирањето и програмирањето/помош во планирање на работата на наставниците во 

наставата,слободните активности, одд. час, стручните активи , т.е увид во сите видови планирања;  

 Увид во планирањата на наставниците и повратна информација до нив/тематски-месечни и  следење на  

редовноста на доставување на оперативни планови за час 

 Дополнителен упис на деца во прво одделение; 

 Распоредување на новодојдени ученици; 

 Разговор со наставниците од првите одд. во врска со некои специфичности кај учениците: леворакост, 

пелтечење, слабовидност, неправилен изговор на гласови, социјални проблеми и испраќање на учениците 

во соодветни институции, се разбира ако ги однесат родителите што не е пракса за оваа средина; 

 Преглед на социјалната структура на учениците  и национален состав; 

 Преглед на бројната положба на учениците од прво до деветто одд. ; 

 Советодавна работа со учениците и нивните родители; 

 Помош во адаптирање на децата во прво одд. ; 

 Замена на часови;; 

 Идентификација на учениците за дополнителна и додатна  настава; 
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 Преглед на годишни / тематски планирања на наставниците; 

 Насоки за  правилно изотвување на распоред на часови 

 Учество во изработка на развоен план училиштето 

 

ОКТОМВРИ 

 Следење на редовноста на учениците и превземање мерки за нередовните ученици; 

 Следење на работата на децата во I одд. и решавање на тековните проблеми; 

 Помош во надминување на слабостите во врска со навиките за учење кај некои ученици; 

 Разговор со претседателите на одд. од VI до IX одд во врска со дисциплината; редовноста, учењето т.е 

редовното оддржување состаноци  на одд. заедници  

 Работа на развојните цели; 

 Соработка со Стручни  активи; 

 Следење на работата на одд. час, слободните активности, дополнителна, додатна настава; 

 Увид во планирањата на наставниците и повратна информација до нив/тематски-месечни и  следење на  

редовноста на доставување на оперативни планови за час 

 Замена на часови, посета на часови; 

 Советува и следи ученици преку поттикнување, спречување, убедување, уверување и разговор; 

 Соработка со здравствен дом во врска со систематски прегледи, вакцини на децата, преглед на заби и сл. ; 

 Отворен ден за родители. 
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НОЕМВРИ 

 Следење и вреднување на условите во кои работи  училиштето 

 Соработка со наставниците во изборот на примената на ефикасни форми, методи, средства, постапки во 

наставата и др. воспитно образовни подрачја 

 Откривање на причините кои доведуваат до промени во однесувањето кај одредени ученици „Потешкотии 

и проблеми во учењето и наставата, семејството и опкружувањето” 

 Работа на извештајот за тромесечие 

 Учество во работата на Стручните активи, Одделенскиот совет, Наставнички совет 

 Соработка со други училишта и воспитно образовни институции надвор од училиштето 

 Замена на часови 

 Увид во планирањата на наставниците и повратна информација до нив/тематски-месечни и  следење на  

редовноста на доставување на оперативни планови за час 

 Работа  во проектните тимови на Erasmus + 

 Работилници    за социјален развој 

 Пратење на целокупната воспитнообразовна дејност   

 Отворен ден за родители 

 Поддршка на наставниците при подготвување на тестови на знаење 

 Учество во следење на акционите планови од развојното планирање 
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ДЕКЕМВРИ 

 Разговор со одд. раководители во врска со училишната клима во нивните одд.; 

 Следење  на работата на часот на одд. раководител; 

 Советодавна работа со родители; 

 Работа со деца со потешкотии во учење; 

 Замена на часови; 

 Работа на развојните цели; 

 Соработка со  в.о институции надвор од училиштето; 

 Помош во естетско уредување на училиштето и училишниот двор; 

 Посочување литература на наставниците; 

 Отворен ден за родители; 

 Организира и спроведува групни и индивидуални советувања со родители чии деца се соочуваат со неуспех 

во учењето, нередовно посетување на наставата и несоодветно однесување; 

 Наставнички совет; 

 Соработка со родители-работилници и други воннаставни активност. 

 

ЈАНУАРИ 

 Учество воанализирање,проучување,иновирање, вреднување и унапредување  на ВО работа на 

училиштето; 

 Увид во педагошката документација и евиденција; 
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 Работа на професионалниот развој на наставниците; 

 Евиденција и категоризација на учениците кои покажале потешкотии во учењето во тек на I полугодие; 

 Соработка со Центар за социјална работа, Завод за ментално здравје, Филозофски факултет; 

 Работа на полугодишен извештај; 

 Водење евиденција за здравјето на учениците; 

 Пратење работата  на одд. заедница, одд. раководител; 

 Работилница со ученици; 

 Следење на работата и реализацијата на дополнителната и додатната настава; 

 Вреднување на резултатите; 

 Отворен ден за родители; 

 Увид во планирањата на наставниците и повратна информација до нив/тематски-месечни и  следење на  

редовноста на доставување на оперативни планови за час; 

 Работа  во проектните тимови на Erasmus +; 

 Активности за Професионална ориентација и советување на учениците од IX-то одделение-второ 

полугодие. 

 

ФЕВРУАРИ 

 Учество во работата на НС со анализи на успехот и поведението во I полугодие; 

 Поддршка на наставниците при подготвување на тестови на знаење 

 Следење на напредокот на првачињата; 

 Следење на редовноста на учениците; 
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 Замена на часови; 

 Соработка со институции надвор од училиштето; 

 Отворен ден за родители; 

 Увид во планирањата на наставниците и повратна информација до нив/тематски-месечни и  следење на  

редовноста на доставување на оперативни планови за час; 

 Советува и следи ученици преку поттикнување, спречување, убедување, уверување и разговор. 

 
 

             МАРТ 

 Работа на развојните цели; 

 Изработка на извештај за тромесечие; 

 Проверување редовност; 

 Замена на часови; 

 Работа со деца со потешкотии во учење; 

 Средување на педагошката документација; 

 Пратење работата на одд. заедница  од V до IX одд.; 

 Отворен ден за родители; 

 Посета на часови 

 Поддршка на наставниците при подготвување на тестови на знаење 

 Увид во планирањата на наставниците и повратна информација до нив/тематски-месечни и  следење на  

редовноста на доставување на оперативни планови за час 
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 Работа  во проектните тимови на Erasmus + 

       АПРИЛ 

 Подготовка за упис на првачиња / соопштение за родителите, списоци од општина, комисија за упис и сл.; 

 Организација на изложби за занимања , видео записи; 

 Замена на часови ,посета на часови; 

 Соработка со локалната заедница; 

 Увид во педагошка документација и еиденција  ; 

 Работа на развојниот план; 

 Соработка со стручните активи; 

 Водење сметка за здравјето на учениците; 

 Отворен ден за родители; 

 Увид во планирањата на наставниците и повратна информација до нив/тематски-месечни и  следење на  

редовноста на доставување на оперативни планови за час; 

 Професионална ориентација на учениците од IX одделение. 

 

          МАЈ 

 Упис на првачиња цел месец; 

 Утврдување на зрелоста на децата за поаѓање на училиште; 

 Советодавна работа со ученици; 

 Информирање на учениците за понатамошно образование; 
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 Прашалници за избор на идно образование; 

 Помош во реализација на натпревари; 

 Замена на часови, посета на часови; 

 Подготовка на извештаи за целокупната работа на училиштето; 

 Сумирање на работата на одд. заедници, дополнителна, додатна настава ,црвен крст , детска организација; 

 Средување на педагошката документација; 

 Отворен ден за родители; 

 Организира и спроведува групни и индивидуални советувања со родители чии деца се соочуваат со 

неуспех во учењето, нередовно посетување на наставата и несоодветно однесување; 

 Увид во планирањата на наставниците и повратна информација до нив/тематски-месечни и  следење на  

редовноста на доставување на оперативни планови за час 

 Работа  во проектните тимови на Erasmus +. 

          ЈУНИ 

 Одделенски совет; 

 Наставнички совет; 

 Увид во педагошката евиденција и документација; 

 Изготвување на Годишен извештај за сопствената работа; 

 Помош во изработка на годишниот извештај за работа на училиштето; 

 Работа на годишната програма на училиштето за следната година 

 Вреднување на работата; 
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 Утврдување мерки за унапредување на работата; 

 Предлози за набавка на стручна литература за следната година; 

 Формирање комисии за поправен испит; 

 Следење на работата на дополнителната и додатната настава; 

 Мониторинг на акциони планови од развојно планирање. 

                                                                                                                              

Педагог: Ивана Тасева 
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ПРИЛОГ БР.5 

Програма за работа на стручен соработник-дефектолог 

Програмски подрачја за работа:   

1. Планирање и програмирање -изготвување на сопствена програма за работа, 
-учество во изготвување на програми за работа на училиштето,како и изготвување на други програми во соработка со 
наставниците,родителите и стручните соработници изготвување на Индивидуални Образовни Планови за учениците 
со посебни образовни потреби. 
 
2. Воспитно-образовен процес-поддршка на наставниците и учениците 
2.1.Инструктивно-советодавна работа со наставниците 
-поддршка на наставниците во разбирање на потребите на учениците со посебни образовни потреби и важноста од 
зголемување на нивните постигнувања 
-работа со одделенските и предметните наставници во поставување на реални очекувања за напредокот на учениците 
-стручна помош на наставниците за примена на наставни методи,средства и техники во работењето со учениците 
-известување за релевантни настани,обуки и семинари,како и организирање на стручни предавања за професионално 
напредување на наставниот кадар. 
 
2.2. Директна работа со ученици со посебни образовни потреби и потешкотии во учењето 
-идентификација на учениците на кои им е потребна стручна помош и поддршка 
-дефектолошка дијагностика 
-работа со ученици за совладување на определени наставни содржини 
-следење на напредокот на учениците во остварување на целите предвидени во индивидуалниот образовен план 
-Мониторинг на поддршката на учениците и ефективноста на учењето 
-професионална ориентација на учениците 
 
3. Инструктивно-советодавна работа со родители/старатели 
-соработка со родители/старатели на ученици со посебни образовни потреби 
-советувања на родителите поврзани со воспитно-образовниот процес на учениците 
-информирање за нивните права и обврски поврзани со инклузијата. 
 
4. Соработка со инклузивниот тим 
-работилници за инклузија на учениците со посебни образовни потреби 
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-состаноци со инклузивниот тим 
 
5. Педагошка евиденција и документација 
-водење сопствена евиденција и документација 
-водење досие за ученик 
 
 
6. Соработка со локалната заедница и релевантни институции 
-соработка и размена на информации со локалната заедница и релевантни институции 
 
7. Лично усовршување 
-учество на обуки,семинари,конференции,работилници,трибини организирани од МОН,БРО,невладини организации 
и сл. 
 
Подрачје 1. Планирање и програмирање 
Содржина на 
работата 

Време на 
реализација 

Реализатор Целна група Очекувани 
резултати 
 

Изготвување на 
сопствена 
програма за 
работа 
 

Јули/Август
2019год. 
 

дефектолог лично изготвена 
програма за 
работа 
 

Учество во 
изготвување на 
програми за 
работа на 
училиштето 
 

Јули/Август
, 2019год. 
 

Дефектолог, 
стручни 
соработници,  
наставници 
 

Ученици,  
наставници,локална 
средина,МОН,БРО ,ДПИ 
 

Изготвени 
програми за 
работа 
 

Поддршка и  
помош во 
изготвување на 
индивидуални 
образовни 
планирања 

Септември/ 
Октомври 
2019год. 
 

Дефектолог,  
стручни 
соработници,  
наставници 
 

Ученици,  
наставници 
 

Изготвени 
индивидуални 
образовни 
планирања 
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Подрачје 2.-Воспитно-образовен процес 
2.1.Инструктивно-советодавна работа со наставниците 
Содржина на 
работата 
 

Време на 
реализација 
 

Реализатор Целна група Очекувани 
резултати 

Инструктивно- 
советодавна 
работа со 
наставниците на 
учениците  со 
попреченост и со 
потешкотии во 
учењето 
 

тековно Дефектолог 
Стручна 
служба 
Инклузивен 
тим 
 

Наставници и  
ученици со 
попреченост 
 

Добиени 
соодветни 
инструкции и  
советиза 
работа со 
ученици со 
попреченост 
 

Поддршка  во 
идентификување и 
конкретизирање на 
целите и задачите 
кои треба да се 
постават во ИОП 
 

тековно Дефектолог 
наставници 
стручна 
служба 
инклузивен 
тим 
 

Наставници и  
Ученици со 
попреченост 
 

Идентификување  конкретизирање 
на целите 
и задачите за 
ИОП-от 
(методи и  
техникиза 
работа) 
 

Поддршка во 
определување на 
наставните 
содржини кои ќе се 
обработуваат и ќе 
се постават пред 
ученикот 
 

тековно Дефектолог 
наставници 
стручна 
служба 
инклузивен 
тим 

Наставници и  
Ученици со 
попреченост 
 

определување 
на наставните 
содржини кои 
ќе се обработуваат 
 

поддршка и помош 
на наставниците 
за примена на 
индивидуализиран 

Тековно 
 
 
 

Дефектолог 
наставници 
стручнаслужб
а 

Наставници и  
ученици со 
попреченост 
 

Примена на 
индивидуализиран и  диференциран 
пристап во работата 
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и диференциран 
пристап во 
работата 
учество/поддршка 
при изработка на 
Индивидуални 
образовни 
планови за 
учениците 
 

Септември/окто
мври 2019 
Год. 

инклузивент
им 
 

 
 
 
Изработен ИОП 
за учениците 
 

 
2.2.Директна работа со ученици со посебни образовни потреби и потешкотии во учењето 
Содржинана 
работата 
 

Времена 
реализација 
 

Реализатор Целна група Очекувани 
резултати 
 

опсервација и  
идентификација на 
нови ученици со 
попреченост 
 

Септември/  
октомври 2019 
 

тимски Ученици со 
попреченост и  
со потешкотии 
во учењето 
 

Запознавање со потребите и  
можностите на новите ученици 
 

дефектолошка 
дијагностика 
 

континуирано дефектолог Ученици со 
попреченост 
 

Процена на 
Индивидуалните 
потенцијали 
на учениците 
 

Помош на 
учениците од прво 
одделение во 
адаптирање на 
училишната 
средина 
 

континуирано наставници 
дефектолог 
стручнаслужба 
родители 
 

Ученици со 
попречености и  
со потешкотии 
во  учењето 
 

Поддршка и  помош во периодот 
на адаптирање на училишната 
средина 
 

Поддршка на 
учениците од 6то 
одделение 

континуирано наставници 
дефектолог, 
стручна 

Ученици со 
попречености и  
со потешкотии 

Поддршка и  
помош во 
адаптирањето 
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 служба,родител 
 

во учењето 
 

кон  поголем 
број  наставни 
предмети  и  
наставници 
 

Поддршка во 
Училницата на 
учениците со 
попреченост 
 

континуирано наставници 
дефектолог 
стручна 
служба 
 

Ученици со 
попречености и  
со  потешкотии 
во 
учењето,наставници 
 

подобрено 
вклучување и  
следење во 
воспитно-образовниот процес 
 

Индивидуална 
работа со 
учениците со 
попреченост и со 
потешкотии во 
учењето според 
целите на ИОП 
 

континуирано дефектолог Ученици со 
попречености и  
со потешкотии 
во учењето 
 

Подобрен психо-моторен развој 
Подобар успех во усвојување на 
знаењата 
 

професионална 
ориентација на 
учениците 
 

Мај,2020 год. наставници 
дефектолог 
стручна служба 
родители 
 

Ученици со 
посебни 
образовни 
потреби 
 

Вистински 
избор за 
понатамошното 
 образование 
 

 
 
 
Подрачје 3: Инструктивно-советодавна работа со родители/старатели 

Содржина на 
работата 
 

Време на 
реализација 
 

Реализатор Целна група Очекувани 
резултати 
 

Инструктивно- 
советодавна 
работа со 
родители/старател 

континуирано Дефектолог 
наставници 
стручна 
служба 

родители Редовно и  
навремено 
информирање 
за 



198  

 

 

и на учениците со 
посебни образовни 
потреби 
(насоки за работа 
дома)-запознавање 
со процесот на 
инклузија 
 
 
запознавање и  
вклучување во 
процесот на 
изработка на ИОП, 
советувања на 
родителите 
поврзани со 
воспитно 
-образовен процес 
на учениците 
-упатување до 
соодветни 
релевантни 
установи, согласно 
потребите на 
ученикот 

инклузивен 
тим 
 

постигнувањата 
 на ученикот,  
како и за 
сервисните 
служби и лица 
за 
поддршка 
на заедницата 
 

 
Подрачје 4.-Соработка со инклузивниот тим 

Содржина на 
работата 
 

Време на 
реализација 
 

Реализатор Целна група Очекувани резултати 

-работилници за 
Инклузија на 
Учениците со 
посебни 
образовни потреби 

континуирано Инклузивен 
тим 

Наставници 
ученици 
родители 
 

Подобра 
поддршка на 
наставниците 
и учениците 
со 
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состаноци со 
инклузивниот тим 
 

попреченост и  
поефективна 
инклузија во 
училницата 
 

 
 
Подрачје 5.-Педагошка евиденција и документација 

Содржина на 
работата 

Време на 
реализација 

Реализатор Целна група Очекувани резултати 

Водење сопствена 
евиденција и  
документација 
-водење досие за 
ученик 
 

тековно Дефектолог 
Наставници 
стручнаслужба 
 

Ученици со 
посебни 
образовни 
потреби 

Евидентирање 
и следењена 
напредокот,  
потешкотиите 
и  
постигнувањата 
 на 
учениците 
 

 
Подрачје 6.-Соработка со локалната зедница и релевантни институции 

Содржина на работата Време на 
реализација 

Реализатор Целна група Очекувани резултати 

соработка и  
размена на 
информации со 
локалната 
заедница и  
релевантни 
институции 
(МОН,БРО, Сектор 
заосновно 
образование и  
сектор за локален 
економски развој 

тековно Стручна служба 
Инклузивен тим 
наставници 
 

Наставници 
Ученици 
родители 

Поквалитетна 
помош и  
поддршка на 
учениците и  
наставниците 
преку размена 
на 
информации и  
искуства 
(упатувањена 
Ученици до 
релевантни 
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при општина 
Лозово;  
невладини 
организации;  
Завод за ментално 
здравје; Завод за 
слух, говор и глас 
Клиника за 
психијатрија;  
Центар за 
Социјални работи 
и сл.) со цел рано 
откривање,  
дијагностика,  
третман на 
учениците со 
посебни 
образовни потреби 
 

институции) 
 

 
 
Подрачје 7.-Лично усовршување 
 
Содржина на 
работата 

Време на 
реализација 

Реализатор Целна група Очекувани резултати 
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- 
Учество на 
обуки,  
семинари,  
конференции,  
работилници,  
трибини 
организирани од 
МОН, БРО,  
невладини 
организации и сл. 

Според 
можностите 

Стручни лица Дефектолог 
стручни 
соработници 
наставници 
 

Професионален напредок и стручно 
усовршување 
 

 
Изработил:  Дипл.дефектолог: Виолета Сачевска 
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ПРИЛОГ БР. 6 
 

 
Програма за работа на училишната библиотека при ООУ ‘’Методи Митевски Брицо’’  

Лозово за учебната 2019/2020 година 
Глобални цели 
-Промовирање  на современи приоди за користење на библиотеката како центар за учење пред пошироката 
професионална заедница. 
-Поврзување на расположивите ресурси во библиотеката со наставните и воннаставните содржини. 
-Почитување на посебноста /индивидуалноста на секој ученик и поврзување на неговите потреби со соодветни извори 
на учење. 
-Постојанаподдршканавоспитно-образовниоткадар, и учениците во снабденоста со литература; 
-Директноспроведување на активностикоипромовираатиновации, напредок и развојнаработатана 
наставниците,учениците па и родителите; 
-Силно и професионално мотивирање на  ученикот за градење сопствени  стратегии за читање; 
 
Август 
-.Препорачување на соодветналитературасогласнозакон; 
-Евидентирање на наслови во електронска форма. 
-Набавка,дистрибуцијанаучебницизаучениците; 
-Идентификација на потребите за личен и професионален развој користејќи ги стандардите и резултатите од 
саморефлексијата на сопсвената работа. 
 
Септември 
-Презентација на публикации и трудови кои се резултат на учеството на училиштето  во Еразмус проектот ‘’Споделено 
пријателство’’ 
-Реализирање на креативникнижевниработилници ,конкурси; 
-Едукација на ученицитекакодаистражуваат и дакористатресурси; 
-Подготовка за одбележување на Детска недела и ден на европските јазици. 
 
Октомври 
-Отворен ден за млади библиотекари. 
-Предлагање и осмислување на начин за развивање на посебни способности на надарените ученици  за мотивирање на 
учениците за учество на натпревари,конкурси и проекти. 
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-.Упатување на ученицитекритичкидаанализираат и сумираатрезултатиодистражување; 
-.Учество вореализирањенавоннаставниактивности и промотивнинастани;. 
-Месецнакнигата(конкурси,литературни  читања); 
 
Ноември 
-Низ трезорот на авторите кои  промовираат толеранција(Одбележување на Денот на толеранцијата); 
-Препораки и избор на литература на тема мултикултурализам и прифаќање на различности);Декември 
-Подготовка на материјали,списанија и брошури за учесто во манифестацијата ‘’Јас имам талент’’ 
-Претставување на моделзапасиониранчитач; 
-.Препознавање на различнижанрови; 
Јануари/февруари 
-.Осврт на странските наслови и презентирање на некои од нив; 
-Проактивно следење и барање на најнови публикации; 
Март 
-Учество во одбележување на месецнаФранкофонија; 
-Избор нанајразличнимултимедијалнисодржини; 
-Во пресретнаспецифичнитебарањананаставници и ученици; 
-Помош натимовитеза ИОП; 
Април 
-Одблежување на патронат на училиштето,обезбеденост со литература; 
-Избор на најредовен читател; 
-Развивање  на вештинитеначитањекниги; 
Мај 
-Селекција на материјали,брошури,и друга потребна литература. 
-ОдбележувањенаДеннаЕвропа; 
-Отворен ден за родители-размена  на ставови со нив. 
--Учество на родителитевоактивноститенаучениците,литературничитања и слично. 
Јуни 
-Раздолжување на учебници  и активности околу нарачка на нови. 
Забелешка-Ова глобално планирање  може   да претрпи измени доколку затоа се јави потреба која треба да се 
реализира, аистата  е во контекст  на активностите на  библиотекарот; 
 
Наставник библиотекар: 
Светлана Стојкова 
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ПРИЛОГ БР.7 
 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР 
 
Орган на правување во чилиштето е Училишниот одбор. 

Составот, надлежностите и задачите на Училишниот одбор се определени со Законот за основно образование и 

Статутот на училиштето. 

Училишниот одбор е одлучувачко тело одговорно за управување со училиштето. 

Основна цел на Училишниот одбор е заштита на законитоста во 

работата, заштита на 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. 

Улогата на Училишниот одбор во училиштето е да ги покрива следните области: 

-визија и развој на училиштето; 

-избор на клучен персонал; 

-надзор врз раководењето; 

-финансиски надзор; 

-прибирање средства; 

-поддршка на  проекти; 

-следење на квалитетот на оценувањето; 

-следење на благосостојбата на учениците; 

-подобрување на односите со властите; 

-подготвување на извештаи до заедницата и МОН. 

Училишниот одбор во соработка со директорот на училиштето и  

Училишните тимови постојано поттикнува активности кои ќе обезбедат квалитет во работењето. 

Училишниот одбор во нашето училиште е составен од девет членови и тоа: 

-Тројца претставници од редот на наставниците и стручните соработници 

-Тројца претставници одредот на родителите на учениците 

-Двајца претставници од основачот 

-Еден претставник од Министерството за образование и наука. 
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Оперативна програма за работа на Училишниот одбор: 
Содржина на активности Време Реализатори 
Разгледување и донесување Годишната програма 
за работа на училиштето 
 

VIII членови на Училишен одбор,директор 

Кадровски прашања 
Утврдување на Состојбата со работните места 
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 Законот на основно 
образование 
 

тековно Членови на Училишен одбор,директор 

Формирање на Пописна комисија XI членови на Училишен одбор,директор 
Предлагање и назначување на нов член во УО и 
избирање претседател 
 

XII-I 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 Училишен одбор,директор 
Разгедувањена Правилници,акти и други 
прописи и нивно усогласување со Законската 
регулатива 
 

тековно Членови на Училишен одбор,директор 

Анализа наизврешените санации и  
Потребните тековни и инвестициони 
вложувања 

тековно Членови на Училишен одбор,директор 
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Разгледување на финансовиот извештај и  
Други извештаи кои се однесуваат на 
Материјално-финансовото работење во 
училиштето 
 

I-II Членови на Училишен одбор,директор 

Разгледување и усвојувањена 
годишната,завршна пресметка аматеријално-
финансовото работење на училиштето 
 

I-II Членови на Училишен одбор,директор 

Усвојување на Извештајот заработата на 
Училиштето во 
–I полугодие 

I-II Членови на Училишен одбор,директор 

Усвојување на Годишниот извештај за 
Работата на училиштето на крајот од Учебната 
година 

VI-VIII Членови на Училишен одбор.директор 

Евалуација на развојните цели на 
училиштето 

Во текот на целата 
година 

Директор 

 
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. 
 
Изработил: Претседател на училишен одбор - Виолета Сачевска 
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ПРИЛОГ БР.8 
 

П Р О Г Р А М А 
ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ НА  ООУ,, МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО,, ЛОЗОВО  

 
 
 
 Наставничкиот совет на ООУ,, Методи Митевски Брицо,, Лозово го сочинуваат одделенските и предметните 
наставници, како и стручните соработници на училиштето. Наставничкиот совет го свикува и со него претседава 
директорот на училиштето. 
 Во текот на учебната година Наставничкиот совет одржува најмалку шест состаноци. Наставничкиот совет на 
училиштето, дава мислење по предлогот на програмата за развој и на годишната програма за работа и го следи 
нејзиното извршување; предлага членови за училишниот инклузивен тим и други тимови во училиштето; го 
разгледува и утврдува успехот на учениците и работата на другите стручни органи; одобрува на учениците побрзо 
напредување во основното училиште; ги разгледува наставните планови, програми како се остваруваат и презема 
мерки за нивно извршување; дава мислење за распределба на часовите мегу наставниците; донесува одлуки по 
приговори;го разгледува извештајот од реализација на Годишната програма од самоевалуацијата, интегралната 
евалуација; одлучува по прашања поврзани со воспитно - образовната работа; дава мислење за финасиските планови 
на годишно ниво; избира членови на училишен одбор; одлучува за воспитни мерки; како и други работи утврдени со 
статутот на училиштето. 
 Од наведеното може да се каже дека овој стручен орган во својата работа ги опфаќа 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 училиштето; 

 Редовно водење на педагошка евиденција и документација. 
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ПРИЛОГ БР.9 
 

 
П Р О Г Р А М А 

ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 
2019 / 2020 година 

 
Ред. 
бр.  
 

ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ  Време на 
реализација  

Реализатори  

1. -Организација на воспитно-образовната дејност  
- Формирање паралелки;  
 -Распоред на наставници;  
 -Распределба на часови и одделенски 
раководства;  
-Организирање на обука за наставниците од 
одделенска настава кои предаваат во 
комбинирани паралелки; 
-Креирање на Развоен план за идниот 
период,заради обезбедување квалитет на 
наставата; 
-Брошури за родителите на учениците 
-Утврдување на задолженијата на наставниците 
во делот на Годишната програма за работа на 
училиштето;  
-Подготовка на посебни програми – прилози кон 
-Годишната програма за работа(формирање на 
тимови од наставници за таа активност)листа 
прилози; 
-Планирање на наставата: задолжителната, 
изборна, додатна, дополнителна, слободни 
ученички активности;  
-Подготовка на распоред на часови по предмети и 

Јули  
Август 

Директор, помошник 
директор,одговорни на стручни 
активи, советник од БРО, 
комисии,наставници,стручна служба 
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наставници;  
-Информации и новини во образованието;  
-Разгледување и усвојување на Годишната 
програма за работа на училиштето во учебната 
2019/2020  
-Разгледување извештаи од увидот на ДПИ во 
педагошкатадокументација;  

2. -Поставување и процена на приоритетни 
училишни цели и задачи;  

Јули,  
Август  

Директор, педагог, наставници  

3. -Разгледување Правилници од интерес за 
воспитно образовната работа  

тековно  директор  

4. -Насоки за водење на е-дневникот во наставата  
-Разгледување на ефектите од реализацијата на 
проектите во кои е вклучено училиштето 

Јули,  
Август  

Директор, стручна служба, 
наставници  

5.  -Организација и реализација на активности за 
подобрување на оценувањето 

Тековно  Училишен администратор  
директор,стручна служба 

6. -Проекти за мултикултурализам - МИО и нивна 
организација и реализација во училиштето;  
 

Септември Тим, директор стручна 
служба,наставници 

7. -Упатства за водење на педагошката 
документација и евиденција 

Септември  Директор, педагог 

8. -Организациона поставеност на учениците и 
опфатеност на учениците во секциите;  
-Активности околу одбележување значајни 
датуми, празници, манифестации 

Октомври Директор, стручна 
служба,наставници 

9.  -Разгледување и усвојување разни извештаи, 
анализи и друг материјал за реализација на 
наставно-воспитниот процес во училишето;  
-Редовно водење на педагошка евиденција и 
документација  
Организација на манифестации, организирање на 
прослави 

Тековно Директор, стручна служба 
наставници 

10.  -Разгледување стручни предавања, материјали 
поврзани со реализација на воспитно-
образовниот процес 

Тековно Директор, стручна служба, 
наставници 
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11. -Разгледување, анализа и усвојување на успехот и 
поведението на учениците постигнати во првото 
тримесечие во учебната 2019/2020 година 

Ноември Директор,стручна 
служба,наставници  

12. -Извештај од реализацијата на програмите по 
наставни предмети и воннаставни активности од 
првото полугодие во учебната 2019/20 година  
-Разгледување, анализа и утврдување на успехот 
на учениците за првото полугодие во 2019/20 
година 

Јануари Директор, стручна служба, 
наставници,  

13. -Анализа на работата на стручните активи во 
првото полугодие; 

Февруари Одговорни на стручни 
активи,педагог 

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,стручна служба, 
наставници 

15. -Анализа на резултатите од успехот и 
поведението на учениците постигнати во третото 
тримесечие од учебната 2019/20 година 
-Формирање на комисија за упис на ученици во 
прво одделение за наредната учебна година; 
 

Април Директор,стручна служба,  
одговорни наставници 

16.. -Формирање на испитни комисии за полагање на 
одделенски испити; 
-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,стручна служба 
наставници, 

17.  -Анализа и утврдување на резултатите од успехот 
и поведението на учениците во учебната 
2019/2020 година.;  
-Избор на првенец на генерација;  
-Организирање и распоред за продолжителна 

Јуни Директор, стручна служба, 
наставници 
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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 

18.  -Годишен извештај за работата на училиштето Јуни Директор, стручна служба 
19. -Одредување термин за доделување свидетелства 

и награди на учениците 
 

Јуни  Директор  

 
 
 
На состаноците на Наставнички совет, покрај овие планирани програмски содржини, ќе се разгледуваат и други 

прашања кои во текот на учебната 2019/2020 година ќе пристигнат од страна на  Бирото за развој на образованието и 
некои други институции ,а ќе бидат од интерес за нашето училиште. 

 
 

 
     Директор:      
     Горанче Велков                                                                                                                                                                                                            
     ----------------------                                                                                                           
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ПРИЛОГ БР. 10 

Програма за  грижа за здравјето на учениците 
 
Програмата за заштита и унапредување на здравјето ги вклучува сите аспекти од животот во училиштето и неговите 
врски со заедницата. Реализирајќи ја програмата за грижата за здравјето на учениците ќе се допринесе за изградување 
здрава личност способна да се грижи за своето здравје, здравјето на своите во семејството, поблиската околина и 
заедницата. 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. 
Одделни задачи и содржини ќе се реализираат преку предметите физичко и здравствено образование, природа, 
вештини на живеење, биологија, хемија, одделенскиот час и други. 
 

 

Планирана 
програмска 
активност 

Време за реали-
зација 

Реализатор Извори 
ресурси 

Методи и 
постапки 
при реализација 

Очекувани 
ефекти 

Организирање 
автобуски превоз за 
учениците од I до IX 
одделение 

09.2019 
06.2020 
 

Директор 
Секретар 
 

Склучен договор со 
ЈСП 

Реализација на 
автобуски превоз за 
учениците во 
договор со ЈСП 

Унапредување на 
безбедноста на 
учениците при 
препревоз во 
учиштето и назад 

Организирање 
исхрана на 
учениците од I до IX 
одделение со ладен 
оброк – ужинка 

09.2019 
06.2020 

Одделенски 
раководители Совет 
на родители 

Склучен договор со 
добавувач на ладен 
оброк – ужинка 

Реализација на 
здрав оброк во 
договор со фирма за 
производство и 
дистрибуција на 
храна 

Подобрување на 
општата 
психофизичка и 
здравствена 
состојба на 
учениците 
Формирање здрави 
навики за исхрана 

Осигурување на 
учениците 

01.09.2019 Одделенски 
раководители 

Договор склучен со 
осигурителна 
компанија 

Состаноци со 
Советот на 
родители 
Седница на 

Осигурени ученици 
Надомест при 
евентуални повреди 
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Училишен одбор 

Oдбележување на 
16-Октомври 
светскиот ден на 
храна.Активност од 
кампањата ,,Здрава 
храна за детство без 
мана,, 

15.10. 
2019 

Одделенски 
раководители 

Одделенски 
дневници 
Годишна програма 

Ученици 
Наставници 
Вработени во 
училиштето 

Едукација на 
учениците за здрава 
исхрана , подигање 
на училишниот 
активизам 
,промоцијаи 
вклучување на 
родители 

Редовно одржување 
на хигиената на 
училници, ходници 
и училишен двор 

09.2019 
06.2020 

Технички кадар, 
Хаус мајстор 

Листи со потпис 
Прибор и средства 
за хигиена 

Ученици 
Наставници 
Вработени во 
училиштето 

Одржување на 
хигиената во 
училиштето на 
високо ниво 
Здравствена 
едукација на 
учениците 

Редовни прегледи 
на личната хигиена 
на учениците 

09.2019 
06. 2020 

Одделенски 
раководители и 
стручна служба 

Тетратка за 
здравствена 
заштита 

Реализација на 
редовните 
прегледии за лична 
хигиена 

Подобрување на 
личната хигиена и 
здравјето на 
учениците 

Работилници за 
унапредување на 
ментално, физичко 
и психолошко 
здравје на 
учениците  

09. 2019 
06. 2020 

Психолог и педагог Годишна програма  
Извештаи 

Разговори и 
работилници со 
учениците за 
подобрување на 
здравјето 

Подобрување на 
ментално, физичко 
и емоционално 
здравје на 
учениците 

Работилници за 
превенција од 
зависности дрога, 
алкохол, пушење 

09. 2019 
06. 2020 

Психолог 
Одделенски 
раководители 

Годишна 
програма на 
психолог 
Извештаи 

Разговор со 
учениците и 
едукација за 
превенција на 
зависноста од дрога 
и алкохол 

Формирање 
правилни 
ставови кај 
учениците за 
превенција од 
зависности 
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Реализација на 
едукативни 
работилници 
,,Образование за 
животни вештини,,. 

09. 2019 
06. 2020 

Одделенски 
раководители 

Одделенски 
дневници 

Разговор со 
учениците за 
животните вештини 

Подобрување на 
физичко, социјално 
и ментално здравје 
на учениците 

Унапредување на 
физичкото здравје 
со редовна физичка 
активност, 
прошетки и спорт 

09. 2019 
06. 2020 

Наставник по 
физичко и 
здравствено 
образование и 
одделенски 
наставници 
Ученици од I до IX 
одделение 

Одделенски 
дневници 
Годишната 
програма на 
наставниците 
Извештаи 
фотографии 

Подобрување на 
здравјето на 
учениците преку 
физичка активност 

Подобрување на 
психофизичката 
состојба на 
учениците 
Формирање здрави 
навики за 
спортување и 
прошетки во 
природа 

Организирање на 
излети, екскурзии, 
спортски 
натпревари 

09. 2019 
06. 2020 

Директор 
Наставници 
Родители 

Фотографии 
Извештаи од 
реализираните 
екскурзии и 
натпревари 

Разговор со 
учениците за 
реализација на 
екскурзиите 

Социјализација на 
учениците, 
спортување и 
подигање на 
еколошката свест 

Реализација на 
предавања за 
здравствена 
едукација на 
ученици, вработени 
и родители 

11.2019 Директор 
Психолог 
Стручни лица 

Ученици 
Наставници 
Родители 
Население 

Разговор за 
здравствена 
едукција 

Превенција на 
здравјето на 
ученици, родители, 
жители од 
локалната заедница 
и вработени 

Едукација за 
превенција од 
заразни болести 

12.2019 Наставници 
Психолог 
Директор 
П. директор 

Записници 
Извештаи 

Разговор и 
едукација со 
учениците 

Превенција на 
здравјето на 
ученици 

Работилница за 
борба против 
ХИВ/СИДА/СПИ и 
психосексуална 

30.11.2019 Педагог, Психолог и 
стручно лице 

Годишна програма 
за работа на 
психолог 

Разговор и 
едукација со 
учениците за борба 
против ХИВ/ 

Подигање на јавна 
свест за опасности 
од Хив и Сида и 
свест за потребата 
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едукација СИДА/ СПИ од индивидуална 
заштита 

Одбележување на 
Светски ден на 
лицата со хендикеп 

03.12.2019 Дефектолог Годишна програма 
на дефектолог 

Разговор и 
едукација со 
учениците 

Подигање на јавна 
свест 

Еколошки 
акции,одбележувањ
е на Ден на 
екологијата 

21.03.2020 Ученици членови на 
еко одбор и еко 
патроли 

Одделенски 
наставници 

Едукативни 
разговори со 
учениците и 
еколошки акции 

Еколошка едукација 
на учениците 

Одбележување на 7-
ми април-Светскиот 
ден на здравјето 

08.04.2020 Одделенски 
наставници 

Одделенски 
наставници и 
ученици 

Едукативни 
разговори со 
учениците (дебата) 

Развивање на 
хуманост 
Унапредување и 
стекнување основни 
познавања 

 

ПРОГРАМА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ И ВАКЦИНАЦИЈА 

 

Планирана 
програмска 
активност 

Време за реали-
зација 

Реализатор Извори 
ресурси 

Методи и 
постапки 
при реализација 

Очекувани 
ефекти 

Грижа за физичко 
здравје на 
учениците: 
систематски 
прегледи на 
учениците 

10.2019 ЈЗУ-Школска 
медицина-Свети 
Николе  ЈЗУ Др. „ 
Горги Гаврилски“  
Свети Николе 

Одделенски 
дневници 
Годишна програма 

Систематски 
прегледи на 
учениците 
I, III, V, и VII од 
централното и 
подрачните  
училишта 

Подобрување на 
здравјето на 
учениците и 
превенција од 
заболувања 

Превенција на 
здравјето на забите 
на учениците: 
систематски 
стоматолошки 

10.2019 “ЈЗУ “ Свети Николе 
или во амбулантата 
во Општина Лозово 

Годишна програма Прегледи на заби и 
здравствена 
едукција со 
учениците од II, III 
и V и VII одд. од 

Формирање 
правилни навики за 
хигиена на устата и 
забите 
Превенција и рана 
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прегледи централно и 
подрачно училиште 

детекција на 
болести на заби и 
вилица 

Програма на 
имунизација на 
учениците: 
Вакцинација според 
календар на 
имунизација на 
Министерство за 
здравство 

09.2019 
06.2020 

Општа ординација 
„Вивамед“ Лозово 
ЈЗУ-Школска 
медицина-Свети 
Николе  ЈЗУ Др. „ 
Горги Гаврилски“  
Свети Николе 

Годишна програма Вакцинации на 
ученици од II и IX 
одделение од 
централното и 
подрачните 
училишта 

Подобрување на 
здравјето на 
учениците 

    
 
Изработиле: 
Јагода Стојчевска 
Јулија Николовска 
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ПРИЛОГ БР.11 
 
                                               ПРОГРАМА ЗА СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ 
      
1. ВОВЕД 

Децата од училишна возраст се посебнa популационa групa коja се карактеризира со интензивни физички, 
психолошки и социјални промени, што ги прави исклучително ранливи на неповолните ризик фактор и од околината. 
Промените во правец на стекнување поголема независност придружено со склоноста кон експериментирање со нови 
животни стилови и активности, креираат нови здравствени ризици поврзани во прв ред со однесувањето. Поради тоа, 
раната детекција на здравствените како и на психо-социјалните, развојните и бихејвиоралните ризици треба да 
претставува приоритет во грижата за училишните деца и младина. Најчестите причини за морбидитет и морталитет 
кај оваа возрасна група се намерните и ненамерни повреди, последиците од ризичното сексуално однесување, 
пореметувања на менталното здравје (депресија, анорексија, булимија), недоволна физичка активност и неправилна 
исхрана. 

Класичен метод за скрининг на здравјето на училишните деца и младина се систематските прегледи, кои се 
вршат организирано во јавните здравствени установи од страна на службите за превентивна здравствена заштита и 
превентивна стоматолошка заштита на училишни деца. 

При систематскиот преглед се врши и редовна имунизација против заразни заболувања според Календарот за 
имунизација на Република Северна Македонија. 

Целта на систематскиот преглед е: 

 Следење на физичкиот и психолошкиот развој; 

 Рана детекција на здравствени проблеми и навремен третман; 

 Рано препознавање на ризични видови на однесување - детекција на бихејвиорални ризици; 

 Едикација за усвојување на здрави животни стилови; 

 Едукација за важноста на навремената и целосна вакцинација; 

  
Возраст на вршење на систематски прегледи: 

Задолжителни систематски прегледи се вршат во 1-во, 3-то 5-то и 7-мо одделение. Содржината на систематскиот 
преглед зависи од возраста на ученикот. 
 
 Содржина на систематскиот преглед: 

1.  Општ лекарски преглед 
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 Мерење на телесната тежина и висина и одредувња на ИТМ; 

 Преглед на кожата; 

 Согледување на постоење на деформитети на локомоторниот систем; 

 Општ лекарски преглед и преглед по системи (кардиоваскуларен, респираторен, дигестивен, нервен и 

урогенитален систем); 

 Мерење на пулс и крвен притисок; 

 Успитување на вид, слух и говор; 

 Земање на податоци во врска со пубертетот кај двата пола; 

 Земање на податоци за употреба и злоупотреба на супстанци (цигари, алкохол, таблети, дроги); 

 Земање податоци за рано откривање на знаци на депресијља и други пореметувања на менталното здравје; 

 Земање на податоци за постоење на насилно однесување (булинг); 

 Прибирање на податоци од наставниците и психолозите за успехот и однесувањето на ученикот и давање на 

потребен совет; и  

 Контрола на извршените вкцинации и ревакцинации и преземање мерки за комплетирање на вакциналниот 

статус. 

Наодите на систематскиот преглед се евидентираат во картонот за систематски прегледи на училишни деца, 
изготвен од Заводот за здравствена заштита на мајки и деца. 

Контрола и целни прегледи: Во зависнот од констатираните претходни состојби, се вршат контролни и целни 
прегледи за поедини видови на однесување или заболување/состојби. 

2. Лабораториски преглед 

 Хемоглобин во крв; и  

 Албумен и билирубин во урина 

 

3. Стоматолошки преглед 

 Контрола и евиденција на состојбата на забалото (млечни, трајни заби, кариес, екстракција и пломба индекс); 

 Откривање на деформитети и неправилности во развојот на забите и вилиците; 

 Евиденција на констатираната состојба на здравствениот картон; и  
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 Задолжителен преглед на сите ученици секоја учебна година од прво одделение во основно образование до 

завршна година на образование. 

 

4. Превентивна стоматолошка заштита 

Согласно Националната Стратегија за превенција на оралните заболувања кај децата до 14 години во Република 
Северна Македонија, превентивните стоматолошки тимови од јавните здравствени установи- здравствени домови во 
Република Северна Македонија ги спроведуваат следните превентивни активности, меѓу другите: 

 Залевање на фисурите и јамичките (кај сите деца кои посетуваат прво одделение), при што се залеваат 4-

те први трајни молари; и 

 Кај дел од децата со специјални потреви кај кои има висок кариес ризик, потребни се материјали за 

локална заштита на нивните заби со троен ефект. 

 
2. МЕРКИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕЗЕМААТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОСТОЈБИТЕ 

Во насока на подобрување на здравствената состојба и квалитетот на превентивната здравствена заштита на 
децата од училишна возраст и младината, како и обезбедување на одржлив систем на надзор врз подобрување на 
здравјето, потребно е извршување на следните мерки: 

1. Мерки за подобрување на превентивната здравствена заштита на децата од училишна 

возраст и младина; 

 Систематски прегледи во 1-во, 3-то, 5-то и 7-мо одделение; 

 Дополнителни превентивни контролни и целни прегледи кај учениците каде е најдено отстапување: 

и  

 Превентивни стоматолошки прегледи. 

2. Следење и евалуација на здравствената состојба на децата: 

 Унапредување на системот на раководење со податоци за превентивна здравствена заштота на деца 

од училишна возраст; 

 Воспоставување на систем за документарање на наодите од систематските прегледи преку примена 

на Картони за систематски прегледи кај училишните деца; и  
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 Изготвување на Извештај за здравствена состојба и заштита на децата со предлог мерки за 

унапредување на состојбата. 

 
 
3. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 Главна цел на оваа програма е да обезбеди услови за зачувување и унапредување на здравјето на сите деца од 

училишна возраст преку превенција и рана детекција на здравствени ризици и нарушувањата на здравјето. Програмата 

на училиштето за грижа на здравјето на учениците опфаќа реализација на програма за вакцинација на учениците, 

систематски прегледи, стоматолошки прегледи на забите, предавања, работилници за унапредување на здравјето, грижа 

за личната хигиена и хигиената на училиштето. Оваа програма за грижа за здравјето на учениците ја реализираат сите 

вработени во училиштето, наставници, стручна служба, ученици, родители. 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 VII одделение како и редовни 

прегледи и предавања. За девојчињата од VI одделение се одржува предавање на тема „Едукативна програма за 

промените во пубертетот кај девојчињата“.  

 
4. ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

 Обем на извршени систематски прегледи (над 90%) 

 Број (процент) на залеани заби кај ученици од прво одделение во однос на вкупниот број на деца. 

  
 
 
5. РЕАЛИЗАТОРИ  НА ПРОГРАМАТА 
 Со цел подобрување и унапредување на психо-физичкото и емоционално здравје на учениците, ООУ „М.М.Брицо“ 

постојано соработува со здравствените организации во Општина Лозово, Св.Николе и Велес: 

 „Др„Ѓорѓи Гаврилски“ Св. Николе, секоја година извршуваат редовен систематски преглед на учениците од 

училиштето. Се организираат и реализираат здравствено-едукативни дебати во врска со промоција на здрав 

начин на живот, сексуално здравје и сл. Доставуваат податоци за учениците на барање на Одделението за 

имунизација.Вршат вакцинирање на учениците според календарот за имунизација; 
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 Центар за јавно здравје – Велес, секоја година спроведува систематски преглед на вработените во 

училиштето. Врши дезинфекција, дезинсекција и дератизација во училишните простории. 

 ПЗУ „Вивамед“ –ординација по општа пракса, која непосредно се грижи за здавјето на нашите ученици.  

 Ројал-дент стоматолошка ординација- заедно со Аптека „Маринела“,  кои покрај тоа што се грижат за 

здравјето на учениците, поттикнуваат и организираат и креативни работилници и конкурси.  

 
 
 
 

Изработил:  Виктор Трендафилов 
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ПРИЛОГ БР.12 
ПЛАН ЗА  УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ И ИЗЛЕТИ  

за трето одделение за учебната 2019/2020 година 
 

 
Активност 

 
в
р 

 
одделение 

 
Број на 
денови 

Излети 
X 

Трето 
 

1 

Посета на објекти од 
стопански и 
нестопански дејности 

I
V 

Трето 1 

Наставно-научна 
екскурзија V 

 
Трето 

 
1 

 
Задачите на училишните екскурзии, излети и другите активности се остваруваат преку: 

 изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во општествениот живот; 
 развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 
 поттикнување за љубов кон татковината и историското минато со проширување на знаење за истата;  
 социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе; 
 развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење. 

Согласно законот за основно образование и насоките од Министерството за образование и наука нашето 
училиште предвидува еден излет и една еднодневна екскурзија за учениците од трето одделение. Училишните 
екскурзии на учениците имаат за цел совладување и проширување на знаењата, примена на вештини и ставови 
преку непосредно запознавање на појавите, како и односи во природната и општествената средина, културно-
историските знаменитости, индустриските и земјоделските капацитети, во согласност со воспитно-образовната 
работа на училиштето.  
 
Изработила: Надка Николовска 
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ПРИЛОГ БР.13 
 

 

Годишна програма за слободни ученички активности во одделенска настава 2019/2020 г 
 
 
Преку слободните ученички активности во одделенска настава се создава можност за индивидуализација на 

воспитно - образовниот процес, задоволување и негување на индивидуалните интереси и способности на учениците. 

Според карактерот и содржината на работата слободните ученички активности се застапени како:  
- Слободни активности за проширување и продлабочување на знаењата и способностите на учениците 

- Културно-уметнички активности 

- Спортски 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 извршување на ученичките обврски 

- Да се создаваат навики кај учениците за правилно и рационално користење на слободното време 

 Слободни ученички активностиили секции, се организираат по одделни предмети кои се реализираат на 

наставни часови предвидени со распоредот на часови.Сонивраководиодделенскиот наставник.Во активностите на 

секциите учествуаат ученици кои  покажуваат   особено  изразени   афинитети  кон одреден   предмет. Учениците кои  

сакаат  да ги прошират  своите   знаења и вештини  по  одреден  предмет. Наставниците овие слободни ученички 

активности ги реализираат според претходно изготвена програма. Поправило, училиштето предвидува  еден  час за 

слободни ученички активности  по  еден  предмет неделно. 
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Слободни активности за проширување и продлабочување на знаењата и способностите на учениците 
Реден број Секција Реализатор 
1. Литературна секција Одделенски наставници 
2. Драмско-рецитаторска секција Одделенски наставници 
3. Математичка секција Одделенски наставници 
Културно уметнички активности 
1. Ликовна секција Одделенски наставници 

2. Музичка секција Одделенски наставници 

3. Ритмичко-балетска секција Одделенски наставници 
Спортски активности 
1. Спорт (Фудбал, ракомет, атлетика, спортски 

игри) 
Одделенски наставници 

 
 
 
 
 
 
 
Изработиле: 
Тања Стојчева – одделенски наставник 
 Маја Панева - наставник по англиски јазик во одделенска настава 
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ПРИЛОГ БР.14 
 

Годишна програма за слободни ученички активности во предметна настава 
 

Слободните ученички активности или секции,  се организираат по одделни  предмети.Со нив раководи предметниот 
наставник од соодветниот предмет.Во активнопстите  на секциите учествуваат   ученици кои покажуваат особено 
изразени афинитети кон предметот.Учениците кои сакаат да ги прошират своите знаења и вештини по одреден 
предмет доброволно  се пријавуваат кај предметниот наставник.По правило,  училиштето предвидува еден час за 
слободни ученички активности по еден предмет- неделно,  со тоа што не се препорачува ист ученик да биде ангажиран 
во повеќе од две-три секции.Оваа препорака е дадена со цел да не дојде до умствено и физичко преоптоварување на 
одделни ученици.Секциите кои тангираат слични подрачја,  можат  да изведуваат  и интегрирани активности и да 
настапуваат како :ученички здруженија, клубови, асоцијации и сл.Исто така  препорачливо е учениците и 
наставниците од една секција да разменуваат искуства и да соработуваат  со сродни секции од други училишта, да 
организираат меѓусебни посети, работилници, натпревари, квизови и сл.Слопбодните ученички активности од 
одредени подрачја како:еколошка секција, спортска екипа,секција за прва помош и сл.Може да остварува соработка  и 
со локалната заедница. 
Подолу е даден прилог на  секции и одговорни наставници 
 

Р.бр Слободни ученички 
активности за стекнување и 
проширување  на знаења 

Одговорен наставник 

1. Драмско-рецитаторска секција Ленче Китанова 
Магдалена Монева Давевска 

2. Литературна секција Ленче Китанова 
Магдалена Монева  Давевска 

3. Секција по англиски јазик Јулија Николовска 
4. Секција по математика Владимир Цветковски 

Стојан Китановски 
5. Секција по физика Владимир Цветковски 
6. Секција по хемија Јагода Стојчева 
7. Секција по биологија Јагода Стојчева 
8. Секција по географија Марина Донева 
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9. Секција по историја Тоде Николовски 

10. Противпожарна секција Јагода Стојчева 

11. Секција по француски јазик Светлана Стојкова 

 

Р.бр Слободни ученички  
активности  од областа на 
културата и уметноста 

Одговорен наставник 

1. Музичка секција/хор Игор Колев 

2. Ликовна секција Тања Милошева 

 

Р.бр Слободни ученички 
активности  од областа на 
спортот 

Одговорен наставник 

1. Фудбал Виктор Трендафилов 

2. Кошарка  

3. Ракомет  

4. Рекреативен спорт  
 
Изработила: Тања Милошева 
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ПРИЛОГ БР.15 
 

 
 

Годишната програма за Антикорупциска едукација на учениците во  
ООУ.”Методи Митевски-Брицо” Лозово 

 
за учебната 2019/20-та година 

 

 

Aвгуст,  2019 година 
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Воннаставни активности  во работата на училиштето 

 

Во рамките на воспитно-образовната дејност училиштето како и изминатите така и во учебната 2019/20-та година ќе  
организира и           остварува разновидни воннаставни активности. 

Предвидени се и активности  кои што се во функција на  поттинување на развивање потенцијали кај учениците кои  
се однесуваат на   изградување на основите на моралната структура  градење систем на вредности, односно  прифаќање на  
позитивни социјални норми  на размислување и однесување.  

Во тој поглед во рамки на воннаставните активности училиштето планира спроведување на Програма за 
антикорупциска едукација на учениците. 

АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 

Низ процесот на образование учениците треба да ги осознаат и почитуваат принципите на развиеното 
демократско општество, односно да развијат вештини за функционирање во демократско опкружување. 
Борбата против корупцијата е едно од подрачјата кое е недоволно развиено;граѓаните не се доволно информирани или 
нивните знаења се нецелосни. Истотака, малку се знае и за заштитата од корупцијата. Овој податок е присутен скоро на 
сите нивоа на нејзината вклученост во општеството, и од страна на оние коишто ја нудат и од страна на оние коишто ја 
примаат. Во текот на својот живот,граѓаните и институциите на макро ниво, како и родителите и учениците на микро 
ниво, најчесто несвесно ја применуваат корупцијата при најобичните секојдневни активности, како дел од 
традиционалното однесување, неразмислувајќи за истата како појава, а уште помалку за борбата против неа сметаме 
дека треба да постојат и субјекти и механизми кои ќе им предочат на другите што е корупција и како треба да се борат 
против неа. 

Сметаме дека постои потреба сите да бидат запознаени со антикорупцијата како појава, со облиците во кои може 
да се појави корупцијата и со борбата против неа. Едукацијата на граѓаните е значајна подеднакво за сите, но најдобро 
е доколку ги одбереме учениците во основните училишта како целна група, кои учат како да станат активни граѓани, 
учат за демократијата и како да ги практикуваат нејзините позитивни вредности. 

 Во основното образование во Република Македонија се развива свеста задемократијата преку повеќе наставни 
предмети. Наставниот предмет Граѓанско образование е директно поврзан со теми во врска со демократијата и со 
развојот 
на граѓанскиот систем, со чија помош учениците се едуцираат како да бидат добри граѓани. Во споменатиот наставен 
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предмет, сепак можеме да констатираме дека нема дел ниту посебна содржина кои се однесуваат на антикорупциската 
борба. 

 
Проектот „Антикорупциска едукација за учениците од основните училишта“ има за цел да воспостави вредносен 

систем, кој ќе ја измени сегашната култура на прифаќање на корупцијата и ќе ги промовира придобивките од доброто 
владеење и однесување. Заменувајќи ги лошите навики и пораки со добри, и истакнувајќи ги позитивните примери, 
ученикот опфатен во проектот ќе може да ја препознае корупцијата и да се заштити од оваа негативна општествена 
појава. 

 
Со мотото „Корупција - ја сечеш гранката на којашто седиш“ се објаснува дека корупцијата не познава 

пол, вероисповед, нација, професија, возраст, граници, степен на образование, нагласувајќи дека таа е негативен дел од 
денешницата и од неа треба да се заштитиме. Целите кои ги вклучува програмата за антикорупциска едукација, 
посветена 
на учениците од основните училишта, е тие да бидат запознаени со одредени поими, односно преку одредени 
активности да разберат за корупцијата и антикорупцијата, да анализираат ситуации, личности и настани поврзани со 
корупцијата, да се стават во друга ситуација и преку совладување на материјата да станат активни граѓани, коишто ќе 
придонесат кон развојот на модерното демократско општество. 
 
 
Програмата за антикорупциска едукација на учениците  од IX-то  ќе опфати: 
 

I. пополнување на прашалници од учениците пред почетокот на проектот и по неговото 
завршување; 

 
II. предавања за запознавање на учениците со поимите, можностите за заштита и превентивно 

делување кон корупциските активности; 
 

III. работилница за антикорупциска едукација на учениците, со чија помош истите ќе бидат 
ставени во активна ситуација, во која ќе земат учество; 

 
IV. организирање на натпревар за учениците за најдобра творба поврзана со антикорупциската 

едукација; 
 

V. покана и учество на личности поврзани со борбата против корупцијата. 
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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; 
- 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 антикорупцијата и за потребата од антикорупциска едукација и 
- да се стави во улога на активен граѓанин, кој ќе придонесе за развојот на Република Македонија. 
 
 
3. Поими 
Корупција, антикорупција, интегритет, етичност, социјален притисок, механизми за спречување на корупцијата, 
Државна комисија за спречување на корупција, пари, подароци, облека, храна, услуги. 
 
 
4. Реченици посветени на корупцијата (слогани/пароли) 
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. 
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Конкретни цели и активности 

 
Содржина Цели Вид на активност Активности Период на 

реализација 
Предзнаења за 
корупцијата и 

антикорупцијата 

Да се согледаат 
предзнаењата на 

учениците 

Прашалник за 
учениците 

Пополнување на 
прашалникот од 

страна на 
учениците 

 
Ноември, 2019 

 
 

Стекнување на 
основни знаењаза 

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 наДа 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 

Предавање и вежби Предавање; 
 

power point 
презентација; 

дискусија; 
крстозбор 

Јануари, 2020 
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од 
истата; 

да ги препознаваат 
механизмите за 
спречување на 

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 
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 

Работилница /// Април, 2020 

Покана и учество на 
личности поврзани со 

борбата против 
корупцијата. 

   По договор, во текот 
на  второто 

полугодие  од  
учебната 2019/20  

Утврдување на 
знаењата за 

корупцијата и 
антикорупцијата 

Да се утврдат знаењата 
на учениците; 

да се види дали 
учениците научиле од 

проектот „Програма за 
антикорупциска 

Прашалник за 
учениците и 

активности за 
повторување 

Пополнување на 
прашалникот од 

страна на учениците 

Мај, 2020 
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едукација на 
учениците 

од основните 
училишта“ 

Облици  во кои може да 
се појави корупцијата и 
начинот на спречување 
и заштита од истата; 
Препознавање на  
механизмите за 
спречување на 
корупцијата 

Да се утврдат ефектите 
од претходните 
активности 
кај учениците;  
Што научивме? 

 

Натпревар за најдобар 
стрип, флаер, 

цртеж,литературна 
творба 

Организирање на 
натпревар за 

учениците за најдобра 
творба поврзана со 
антикорупциската 

едукација; 
 

Мај, 2020 

 
 
 
Изработиле:  
Даниела Мијалковска – психолог   ___________                             
Тоде Николовски – наставник по историја и граѓанско образование 
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ПРИЛОГ БР.16 
 

Отворен  ден по Граѓанско образование  во ООУ.”Методи Митевски-Брицо”Лозово 
 

Со цел зајакнување на демократската клима во училиштето, во текот на првото полугодие од учебната 2019/20 година, 
за прв пат ќе се спроведе Отворен ден за граѓанско образование чија намена е да се поттикне одговорноста кај 
учениците за состојбите и условите во училиштето и заедницата  и да се зајакне нивната иницијативност за преземање 
активности за позитивна промена. Истовремено, активноста ќе придонесе во промоција на граѓанските вредности на 
ниво на целото училиште и поврзување на училиштето со пошироката заедница. 
                                                                                               

Акциски план за отворениот ден по ГО 2019/2020 
  Временска 

рамка 
  Следење  

Задача Активност 9 10 11 12 Носител Начини на 
спроведување 

(ресурси) 

Очекувани 
резултати 

Одговорни 
лица 

Буџет 

-Зајакнување 
на 
демократската 
клима во 
училиштето 
 
-Практикување 
на демократско 
однесување на 
учениците 
преку 
спроведување 
конкретна 
акција за 
позитивна 
промена во 
средината 
 

Симултано 
одвивање на  
активнсти во духот 
на  Отворен ден 
за граѓанско 
образование: 
 
ПАНЕЛ 1  
Потребата од 
формирање на 
ученички тела во 
училиштето-УЗ и 
Детски парламент 
/презентација на 
програмата за 
кандидат на 
Претседателство 
на УЗ и избори-

 22   Училишно 
раководство 
Стручна 
служба 
Наставник 
по ГО 

Презентации од 
ученици за 
придобивките од 
ГО 
 
 
 
 
Идентификување 
на аспекти во 
училиштето/ 
заедницата кои 
треба да се 
подобрат и 
спроведување 
ученичка акција 
за позитивна 
промена (детски 

Поттикнување 
на одговорност 
и 
иницијативност 
кај учениците 
 
-Промовирање 
на граѓанските 
вредности на 
ниво на целото 
училиште 
-Учениците се 
чувствуваат 
пријатно на 
училиште, 
чувствуваат 
дека се 
слушнати и 

Училишно 
раководство 
 
Стручна 
служба 
 
Наставник по 
ГО 
(Инструменти 
за следење и 
проценка: 
фотографии, 
прашалник за 
ефектите од 
активностите 
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- Поттикнување 
на учениците 
да 
размислуваат 
за значењето и 
примената на 
она што го учат 
во 
секојдневниот 
живот 
- Обезбедување 
атмосфера и 
услови што ќе 
ги стимулираат 
учениците да 
формираат свое 
сопствено 
мислење и 
слободно да го 
изразуваат тоа 
мислење, и 
градење 
механизми и 
процедури кои 
ќе им 
овозможат на 
учениците да 
вршат влијание 
врз одлуките и 
случувањата во 
училиштето.  
Овој принцип 
го содржи и 
правото на 
секое дете да 

изборот го прават  
учениците, 
Презентација на  
програма и 
активности на  УЗ 
и на  Детски 
парламент. 
 
ПАНЕЛ 2 
Зошто потребата 
од демократско 
учество на 
учениците во 
училишниот 
живот:  
-перформанс на 
ученици со 
транспаренти- во 
што можат 
учениците 
активно да 
учествуваат и  
презентација пред  
присутните на 
нивни конкретни 
предлози (настава, 
воннаставни 
активности,односи 
меѓу  ученици, 
односи со 
возрасните, 
физички услови). 
-флаери/брошури 
 
 

парламент). 
 
Флаери-брошури 

нивните идеи 
се вреднувани  
-Чувството на 
припадност кон 
училиштето 
(како заедница) 
се зголемува  
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бара, прима и 
дава 
информации, 
да учествува во 
процесите на 
одлучување и 
да се здружува 
со другите деца 
заради 
посоодветно 
формулирање и 
манифестирање 
на своите 
потреби и 
интереси. 

 
 
 

 ПАНЕЛ 3 
Изложбен дел-
предлози/цртежи  
од учениците кои 
ги отсликуваат 
нивните 
креативни идеи за 
подобрување на 
инфраструктурата 
/како сакам да 
изгледа моето 
училиште. 
АКЦИЈА 4 
 Хуманитарна 
акција- собирање 
на облека, обувки, 
храна, училишен 
прибор за ученици 
од  социјално и 
материјално 
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ранливи семејства  
АКЦИЈА 5 
„Ден за 
разубавување на 
паркот во 
училиштето“, 
соработка со 
локална 
самоупрва, 
деловна заедница 
и родителите/ 
садење  
декоративни 
дрвца, грмушки и 
цвеќиња, фрлање 
на ѓубрето и 
поставување табли 
со името  на 
спонзорите 
(рекламирање за 
локалните 
компании). 

 

 Активностите кои се дел од овој план ќе бидат инкорпорирани во Годишната  програма за работа на училиштето 

за учебната 2019/20 и тоа во следниве подрачја: 

 Подрачја на промени, приоритети и цели 

 Воннаставни активности 

Со Отворениот ден се планираат активности кои вклучуваат општествено-хуманитарна работа.  
На отворениот ден за ГО ќе има можност за размена на предлози и идеи за идна соработка со Локалната и деловна 
заедница ( учениците  ги искажуваат нивните потреби).  
Локалната заедница и деловната заедница искажуваат подготвеност за соработка, односно со што се подготвени да 
дадат подршка. 
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 Поддршка на ученици – промовирање  и поттикнување на терминални  вредности кај учениците/  хуманост и 

солидарност/ грижа за ученици од  социјално/материјално ранливи семејства. 

 Училишна клима и односи во училиштето-Со Отворениот се  планираат активности кои вклучуваат 

подобрување на училишната клима и односите во училиштето. Естетско и функционално уредување на 

просторот во училиштето 

- Етички кодекси 

- Односи меѓу сите структури 

 Комуникација со јавноста и промоција на училиштето 

На Отворениот ден за ГО ќе се повикаат претставници од локалната и деловна заедница,  претставници на локалната  
самоуправа,како и родители, со цел пораката да се пренесе на поголем број чинители.  
 
 
 
Изработиле:  
 
Даниела Мијалковска – психолог   ___________                             
 
Тоде Николовски – наставник по историја и граѓанско образование 
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ПРИЛОГ БР. 17 
ПРЕВЕНЦИЈА ОД НАСИЛНО ОДНЕСУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕТО 

Учебна 2019/2020 година 
 

Цели Планирани 
активности 

учесници реализатори Временс
ка рамка 

Брј на 
часови 

Материјалн
и ресурси 

Очекувани 
ефекти 

 
Создавање 
стратегија за 
надминување 
на состојбата со 
насилство во 
училиштето 

Давање 
предлози и 
идеи за 
начините на 
справување со 
насилството  

Одделенски 
и предметни 
наставници,   
директор, 
стручни 
соработници 

 (психолог, 
педагог, 
дефектолог, 
директор, 
наставници) 

Октомври 
Ноември 

 Училница 
ЛЦД, платно, 
компјутер, 
хартија, 
прибор за 
пишување, ЦД  

Добивање 
конструктивни 
идеи и предлози за 
стратегијата 

Реализирање 
на 
содржината 
на 
стратегијата 
преку 
работилници 
со групи 
ученици 

Одделенски 
и предметни 
наставници,   
директор, 
стручни 
соработници 

 (психолог, 
педагог, 
наставници, 
ученици, 
директор) 
 

Второ 
полугодие 

индивидуа
лна 
работа, 
работа во 
група, 
зависно од 
структурат
а на 
учениците 

Училница, 
ЛЦД, платно, 
компјутер, 
хартија, 
прибор за 
пишување, 
боици и 
фломастери, 
хамери 

Активно учество на 
сите субјекти. 
 
 Позитивни 
резултати од 
активностите 
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Цели Планирани 
активности 

учесници Реализатори 
и 
соработници 

Временска 
рамка 

Брј на 
часови 

Материјал
ни ресурси 

Очекувани 
ефекти 

Да се 
запознаат 
учениците со 
ставот на 
училиштето 
во однос на 
насилството  
во училиште 

Спроведување на 
работилница со 
учениците :    
презентација на 
ревизијата,   
гледање филм,  
 бура на идеи за 
спречување на 
насилството    
Ликовно творење 
и презентација 
Пишување 
пораки и пароли 

 
 
Ученици од 
7 и 8-мо 
одд.  

Психолог,   
 
педагог,   
 
одд.раковод
ители 

Прво 
полугодие 

По  два 
часа во 
паралелк
а   ( 14 
часа) 

Училница, 
ЛЦД, 
компјутер, 
платно, 
хартија, 
прибор за 
пишување 

Се добива 
приближно 
реална слика 
за насилството 
во училиштето  
Учениците да 
се вклучат во 
надминување 
на состојбата 
со насилството 
во училиштето  
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ПРИЛОГ БР. 18 

Годишна програма за истражувачка настава, излети и настава во природа 
 
Истажувачката настава и настава во природа се организираат за проширување и продлабочување на знаењата на 
учениците од одделни воспитно-образовни подрачја по наставни предмети 
ЦЕЛИ: совладување и проширување на знаењата примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на 
појавите и односите во средината, културно историски знаменитости , индустриски , земјоделски капацитети и 
спортски објекти и знаменитости 
 ЗАДАЧИ: изучување и истражување на објекти и појави во природата развивање интерес за природата и градење 
еколошки навики запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви градење чувство на 
патриотизам , толеранција и соживот развивање позитивен однос кон националните, културните и естетски вредности 
социјализација и стекнување искуство за осамостојување и грижа за себе. 
 

Дестинација Поврзаност со наставна 
тема 

Наставен 
предмет 

одделение време 

1.Посета на излетнички локалитет 
Стоби 

ДЕТСКА НЕДЕЛА-излет 
Јас истражувам 

Општество I, II,  III, IV, V X 

2.Посета на фабрика     

3.Спомен-Костурница и Музејот во  
Велес 

Моето место Општество II , III,  IV XI 

4. Градска библиотека -Велес Медиумска култура - 
библиотека 

Македонски јазик I, II,  III, IV, V IV 

5.Стадионот во Лозово-фудбалско 
игралиште 

Спортски игри Ф и ЗО II, III, IV, V IV 

6. Фабрика БРАКО -Велес Моето место Општество I, II,  III, IV, V IV 

7.Посета на занаетчии 
(кондураџија,златар и др) (Св Николе 
или Велес)   

Јас истражувам –материјали  Општество II    III III 
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ПРИЛОГ БР. 19 
 

Програма за работа на стручен актив на одделенски наставници 
Р.бр Цели Активности  Реализатор

и 
Време Ресурси-

методи 
Ефекти 

1. -Воспоставување 
пракса на тимска 
работа кај 
наставниците 

Планирање на наставaта за учебната 

2019/20 г 

Планирање на воннаставни 

активности 

Планирање на  екскурзија за 

учебната 2019/20 г 

Подготовка на список за потребни 

ресурси за реализација на наставата 

 

Актив на 
одд. 
наставници 

Август  Наставен план 
, наставни 
програми 
превидени од 
МОН и стручна 
литература 

-изготвен 
записник, 
список, план со 
воннаставни 
активности 

2. Целосна 
интегрираност 
во наставата 

Oрганизирање на активности за 
Детската недела  
 
Усогласување на програмата 
за работа по предмети 
со интгрирање на Еко-содржини 
 
Разгледување на упатството 
за начинот на изготвување на 
унифициран образец за дневно 
планирање 
 
Утврдување на Годишен 
план по предмети 
 
Изработка на програма за 

Актив на 
одд. 
наставници 

Септемвр
и 

Наставен план 
и стручна 
литература 

Изготвен план 
за еко-
активности 
 
Донесен план 
за додатна и 
дополнителна 
настава 
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Додатна/дополнителна и 
слободни активности 

3. Интегрираност на 
наставата и 
мотивација 
на учениците 

 
Изработка на соодветни критериуми 
за оценување по одделенија 

Актив на 
одд. 
наставници 

Октомври Наставни 
програми 

Изготвување 
еднаков модел 
за работа 

4. Соработка и 
координираност 
за проширување 
на знаењата 

 
Анализана успехот во првото 
тромесечие 
 
Воочување на слабите страни при 
реализација на наставата по 
одделенија 
 

Актив на 
одд. 
наставници 

Ноември Наставни 
програми и 
претходно 
реализирани 
тестирања 

Координирана 
работа на 
наставниците 
 
Детектирани 
недостатоци во 
реализација на 
наставата 

5. Усовршување 
на наставникот за 
примени на 
различни форми 
и методи за 
оценување 

Анализа на реализацијата на 
додатната, дополнителната и 
слободните активности и ефектите 
од нив 
 
Договарање и проследување на 
отворен час (професионален развој)- 
дискусија после часот 
 
Презентирање и следење на добри 
наставни практики 
 
Посета на часови на 
наставници од активот 
 

Актив на 
одд. 
Наставниц
и во 
соработка 
со 
стручната 
служба 

Декември Планирања на 
додатна и 
дополнителна 
настава 
 
Планирања за 
реализација на 
отворен час 

 
Констатирани 
ефекти од 
реализирана 
додатна или 
дополнителна 
настава 
 
Размена на 
искуства од 
проследен 
нагледен час 

6. Увид на 
постигнатиот успех 
и ангажираност за 
подобрување на 
работата 

Евалуација на работата на 
стручниот актив за првото 
полугодие 

Актив на 
одд. 
наставници 

Јануари Педагошка 
документација 
 

Воочување на 
пропусти при 
самоооценувањ
ето кај 
наставниците 
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7. Соработка за 
постигнување на 
подобри резултати 

Организирање на активности по 
повод патронатот на училиштето  
 
 

Актив на 
одд. 
наставници 

фебруари Ресурси за 
настап 

Квалитетно 
подготвени 
точки за настап 
на приредба 

8. Зголемување на 
соработката на 
училиштето со 
локалната зедница 

Права, должности и обврски 
на наставниците во 
училиштето 
 

Актив на 
одд. 
наставници 

Март Литература за 
деца , интернет 
 
Средби со 
родители 
 
Средби со 
претставници 
на локалната 
самоуправа 

Подобрена 
соработка со 
родителите и 
локалната 
заедница 

9. Вклучување на 
талентираните 
ученици во систем 
на натпреварување 
со ученици од други 
училишта 
 

Подготовки за училишен 
регионален натпревар (IV и V 
одд.) 

Актив на 
одд. 
наставници 

Април Педагошка 
документација 
 

Поголема 
мотивација за 
учење кај 
учениците  
Учество на 
натпревари по 
различни 
предмети 

10. Увид на 
постигнатиот успех 
и ангажираност за 
подобрување на 
работата 

Анализа на успехот кај 
учениците од изминатата 
година 
 
Евалуација на работата на 
стручниот актив 

Актив на 
одд. 
наставници 

Мај/јуни Педагошка 
документација 
 

 

 
Програмата ја изготви: 
Јовановска Ристенка – претседател на Стручен актив на одд.наставници  
Во соработка со одделенските наставници 
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ПРИЛОГ БР. 20 
 

Годишна програма за работа на јазичниот актив 
при ООУ „М.М.Брицо“ Лозово  

 
 
Општи цели: Реализирање на воспитно образовната дејност во училиштето низ корелативен пристап и во согласност 
со наставните планови програми предвидени за учебната 2019/2020 година; 
 
Диференцирани цели: Унапредување на соработката на ниво на актив со фаворизирање на новите технологии во 
наставниот процес,интеграцијата на  МИО,европски образовни програми и искуства и еко-содржини во наставните и 
воннаставните активности согласно упатствата од МОН; 
 
Август 
 
1.Формирање на стручниот актив и разгледување на годишната програма; 
2.Разгледување на наставните планови и програми и нивно надополнување; 
 
Септември 
 
1.Определување на прирачници и наставни помагала; 
2.Формирање на секции за слободните активности и подготовка на годишна програма за истите; 
3.Поделба на задачи и договор за работа во активите; 
4.Планирање на активности за Денот на Европските јазици(Еразмус+) 
 
Октомври 
 
1.Разговор и дискусија на наставниците за досегашниот тек на наставата и нивното стручно усовршување; 
2.Консултации со родители на проблематични ученици; 
3.Интеграција на МИО(Меѓуетничка интеграција во образованието)-одбележување на празникот Курбан Бајрам-15 
октомври; 
 
Ноември 
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1..Активности околу одбележување на месецот на книгата,; 
2.Одбележување на Денот на толеранцијата во училиштето-16 ноември 2019(Еразмус+) 
3.Денот на вештерките-специјална церемонија -промоција на англофонска цивилизација; 
 
Декември 
 
1.Застапеност на корелација меѓу наставните содржини и наставните содржини и наставните програми низ 
интеграцијата на еко -содржини во наставата на јазичниот актив; 
2.Симулативни активности по повод Денот на наставата на турски јазик (МИО); 
3.Активности околу прославата на Денот на општина Лозово; 
 
Јануари 
 
1.Сумирање на полугодишните резултати и анализа на истите преку критички осврти на наставниците,што е успешно,а 
што е пропуштено; 
2.Презентации на ученици со универзални пораки со цел одбележување на големиот христијански празник 
Божиќ(МИО); 
 
Февруари 
 
1.Размена на искуства од примената на новите технологии и техники на учење; 
 
Март 
 
1.Нагледни часови; 
2.Активности за подготовка на учениците за училишни и регионални натпревари; 
3.Одбележување на месецот на Франкофонијата-промоција на франкофонски проект; 
4.''Природата има свои права- да ги репектираме!''-презентирање на еколошки пораки на македонски,англиски и 
француски јазик.(Интеграција на Еко-содржини во наставата); 
 
Април 
 
1.Соработка со родители за надминување на потешкотии во наставата; 
2.Подготовки за одбележување на патронатот на училиштето; 
 



247  

 

 

Мај 
 
1.Анализа на постигнатите резултати во сите форми на наставна и воннаставна работа; 
2. Кодификација на македонскиот литературен јазик; 
3.Сесловенската писменост-презентација; 
4.Активности околу одбележување на Денот на Европа -9 Мај; 
 
Јуни 
 
1.Презентирање на финален извештај за реализирани активности на општествено јазичниот актив при ООУ  
''М.M.Брицо'. 
 
 
 
 Претседател на  стручен актив 
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ПРИЛОГ БР.  21 
 

Годишен план на Активот на природни науки и математика (математика, биологија, 
географија, физика, хемија и информатика) 

 
РЕДЕН 
БРОЈ 

ЦЕЛИ АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАТОР
И 

ВРЕМЕ РЕСУРСИ-
МЕТОДИ 

1 Соработка помеѓу -формирање на стручен актив Предметни Август Наставен план и 

 предметните науки по -изработка на програма за 
работа 

наставници  програма и стручна 

 природните науки за на активот   литература 
 подобра реализација     
 на програмата     

2 Целосна интегрираност - Соработка и консултации во Членови на Септемвр Стручна и 
прирачна 

 во наставата изработка на глобалните, актив, стручна и литература 
  тематските и дневните 

планирања 
служба   

  - интегрирање на еко 
содржини во 

   

  програмата    
  -подготовка на програма за    
  додатна,дополнителна и 

слободни 
   

  активности    
  - разгледување на упатството 

за 
   

  начинот на изготвување на    
  домашна работа за учениците    

3 Интегрираност во -Усогласување на критериумите 
за 

Членови на Октомвр
и 

Стручна 
литература 

 наставата и мотивација вреднување на знаењето на актив, стручна   
 на учениците учениците служба   
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  -разговори и консултации 
околу 

   

  изработката на тестови    
  -консултирање и разгледување 

на 
   

  можностите за кортистење на    
  современи форми и методи на    
  работа    
  -примена и согледување на    
  потребите за набавка на-    
  современи нагледни средства    
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4 Соработка и -Разговор и консултации за Предметни Декемвр

и 

Стручна 

литература 

 координираност за обемот наставници,   

 проширување на на усвоеноста на содржините и членови на   

 знаењата успехот на учениците во 

првото 

актив   

  тромесечие    

5 Анализа на -Анализа на реализацијата на Стручна Декемвр

и 

Стручна 

литература 

 постигнатоста на додатната,дополнителната и служба,  со 

 знаењата на учениците слободните активности членови на  документација 

 преку реализирање на  актив   

 додатна,     

 дополнителна настава и     

 слободни активности     

6 Увид на постигнатиот -Евалуација на работата на Членовите на Јануари Педагошка 

 успех и ангажираност стручниот актив за 1 полугодие активот  документација 

 за подобрување на -Разговор и консултации за    

 Работата обемот    

  на усвоеноста на содржините и    

  успехот на учениците    

7 Соработка за -Размена на искуства за Стручна Февруар

и 

Стручна 

литература 

 постигнување на обработка служба,   

 подобри резултати на исти и слични содржини во предметни   

  различни предмети наставници   

  -меѓусебна консултација за    

  користење на дополнителна и    
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  стручна литература    

8 Синхронизираност на -Изнаоѓање на идеи за Одговорни Март Стручна 

литература 

 знаењата и нивно поефективна соработка со наставници,  со 

 интегрирање во родителите членови на  документација 

 наставата -подготовка за училишни актив, стручна   

  натпревари служба   

  -акција за одбележување на 

денот 

   

  на екологијата.    



 

 

 
 

9 Соработка за 
постигнување на 
подобри резултати 

-Анализа на успехот и 
дисциплината за 
третото тромесечие 
-подготовки за 
регионални и државни 
натпревари 
-обработка на отворен час 
и дискусија после часот 

Сртучна 
служба, 
членови на 
актив 

Април Педагошка 
документација 

10 Усовршување на 
наставниот процес 

-Анализа од учество 
на натпревари 

Одговорни 
наставници 

Мај Стручна литература 
со 
документација 

11 Увид на 
постигнатиот успех 
и ангажираност за 
подобрување на 
работата 

-Евалуација на работата на 
стручниот актив за 2 
полугодие 
-Разговор и консултации за 
обемот                                    на 
усвоеноста на содржините и 
успехот на учениците 

Членови на 
актив 

Јуни Педагошка 
документација 

 

Членови на активот:  

Јагода Стојчевска Владимир 
Цветковски Стојан Китановски 
Благојче Атанасов Марина 
Донева 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ПРИЛОГ БР.22 
 

Програма за соработка со локалната заедница, комуникација со јавноста и промоција на училиштето за учебната 
2019/2020 

 
Конкретни цели:Промовирање на чувството за припадност,воспоставување на партнерски однос на училиштето со 
локалната заедница преку заеднички проекти,овозможување на поддршка за реализација на ВОП.  
Активности:Заеднички акции(хуманитерни и други)промовирање на волонтерство,учество во проекти 
,организирње на дебати,работилници,хепенинзи,медиумски промоции на активности за заштита на културното 
наследство. 
Ресурси:сала,ЛЦД,наставници,ученици,стручни соработници,директор,градоначалник,Совет на 
општина,донатори,флаери,брошури. 
Трошоци; во согласност со потребите, 
Временска рамка:учебна 2019/2020 
Индикатори:Промовирана локална и бизнис заедница,зајакнато национално чувство,поддршка на ВОП со човечки 
и материјални ресурси. 
Извори на докази:Медиуми,брошури,флаери,мултикултурна соба. 
Социјалниот, емоционалниот и физичкиот развој на интелектуалната младина не може да се замисли без директна и 
индиректна промоција на училиштето со локалната средина.Така целата општествена заедница ќе стане центар за 
едукација преку примена на начелото за конципирано планирање на иднината на младите. Ова структурално подрачје 
ќе се остварува на следниве начини: 

 
1.Сензибилизација на локалната заедница за предизвиците кои ги носи  европската образовна перспектива  низ 
размена на искуства и стратешки партнерства на училиштата; 
2. Соработка со локалната самоуправа и воспитно – образовни установи, институции од областа на културата, 
претпријатија и други органи и организации заради збогатување на воспитно – образовната работа со учениците;  
3. Организирање разновидни општествени, културни и образовни активности со младината и возрасното население од 
локалната средина;  
4. Информирање на пошироката јавност за резултатите и постигнувањата на училиштето; 
5. Вклучување на училиштето во други културни и образовни активности, во рамките на локалната самоуправа. 
Основното училиште ќе  остварува редовна и континуирана соработка со локалната самоуправа и Градоначалникот на 
општина  Лозово  по однос на набавка на наставни средства и помагала, донација на училишни ранци и прибор за 
сите прводделенци, стипендирање на одлични ученици како и учество во сите останати манифестации, проекти и 
приредби од страна на локалната самоуправа и училиштето.  
Училиштето редовно ќе го вклучува и населението  во своите активности, проекти и манифестации. Училиштето има 
потпишано меморандум за соработка со локалната самоуправа. Со тоа општината ги поддржува сите еко-активности 
кои се спроведуваат во училиштето и се воспоставува соработка со општината за реализација на еколошката програма 



 

 

на локално ниво. Училиштето ќе воспостави комуникација со институции од областа на културата: библиотеки, музеи, 
театри, кино-сали и друго. Учениците ќе учествуваат на литературни, ликовни конкурси, ќе реализираат посети на 
културно- историски споменици, музеи, изложби и слично. Училиштето редовно ќе биде  вклучено во одбележувењето 
на значајните датуми и манифестации кои се организирани и од страна на самото училиште (патронен празник, 
чествување на првоборци, конкурси од различни области, претстави по повод крај на учебна година и различни 
поводи и празници) и од страна на локалната самоуправа со која остварува прекрасна соработка. Во соработка со 
другите училишта и оваа година планираме да ја продолжиме досегашната соработка со основните училиштата од 
соседните општини преку размена на искуства и информации, организирање на општински и регионални натпревари 
и сл.  
Поефективна соработка е предвидена во рамките на Еразмус+ проектите во траење од две години,а кои се  
финансирани од страна на ЕУ. На спортските активности и натпревари на општинско, регионално и републичко ниво 
е исто така планирана активност за соработка со други училишта од Републиката. 

 
 
 

Изработила: 
Светлана Стојкова 

Активности 
 

Време на 
реализација 

Соработници 

 
1.Соработка со Општина Лозово 
МОН, БРО, Завод за ментално здравје, 
Центарот за социјална работа, СОС Детско 
село Македонија, Француска амбасада,Национална 
агенција за европски образовни програми и 
мобилност 
релевантни институции 
2.Соработка со основните и средни училишта 
од соседните општини 
3.Размена на искуства со наставниците  од 
основните училишта од соседните општини 
4.Дисеминација на стекнати искуства во образовни 
институции  
пред локалното население 
4.Соработка со невладин сектор ОЖ на жени од 
Лозово 
 

 
 
 
 
 
 
 

во текот на 
годината 

 

 
 
 
 
 
 
 
Градоначалник,советници, општински 
и државни просветни инспектори, 
колеги  наставници, психолози, 
педагози, социјални работници, дефектолог. 

Комуникација со медиуми и институции од областа 
на културата: библиотеки, музеи, театри, кино-сали 
и друго 
 

Градоначалник, советници, општински 
и државни просветни инспектори, 
колеги  наставници, психолози, педагози. 
 



 

 

 
 
 
 
ПРИЛОГ БР.23 
 
   

ПРОГРАМА ЗА ОПШТЕСТВЕНОКОРИСНА И  ХУМАНИТАРНА РАБОТА 
на ООУ.”Методи Митевски-Брицо”Лозово 

за учебната 2019/2020-та година 
 

Планирани 
активност 

Цели Реализатори Форми и време 
на реализација 

 

Целна 
група 

Очекувани 
ефекти 

Уредување на 
училишната 
зграда и 
училишен двор  

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

Ученици, 
наставници,  
технички 
персонал  

Работна акција  
Септември  
2018 

Ученици од 
II до ХI одд.  

Формирање на 
работни навики кај 
учениците  

Собирна акција 
за помош на 
социјално 
загрозените 
семејства  

Да се помогне на 
социално 
загрозените ученици  

Ученици, 
наставници,  
Директор  
Психолог,  
Педагог  

Собирна акција  
Октомври/ноември  
2018  

Ученици од I 
до ХI одд.  

Потикнување на 
солидарноста и 
хуманоста кај 
ученици  

Акција за 
собирање на 
пластични 
шишиња  

Собирање на 
пластика за почиста 
животна средина  

Ученици, 
наставници,  
директор 
психолог,  
педагог 

Септември-јуни  
2018-2019  

Ученици од I 
до ХI одд.  

Чиста околина  
Еколошка едукација 
на учениците  

Изработка на 
Новогодишни 
честитки  

Негување на 
традиција за 
почитување, 
честитање и 
подарување  
 

Ученици, 
наставници  

Декември  
2018  

Ученици од I 
до ХI одд.  
родители  
наставници  

Позитивно 
новогодишно 
расположение и 
потикнување на 
детската креативност  

Чистење на 
училишен двор  

Формирање на 
работни навики кај 

Ученици, 
наставници,  

Јануари  
2019  

Ученици од I 
до ХI одд.  

Формирање на 
работни навики кај 



 

 

учениците за грижа 
за училиштето и 
училишниот двор  
 

технички 
персонал  

ученици  

Осмомартовски  
базар  

Формирање на 
работни навики кај 
учениците  

Ученици од I -
V одделение  
одд. 
наставници,  

Март  
2019 

Ученици од I 
до V 
одделение, 
наставници,  
директор  
психолог, 
педагог 
 

Изработување и 
продажба на лични 
творби на учениците  

Осмомартовска 
изложба  

Промоција на 
ученичките трудови  

Ученици од I -
V одделение  
одд. 
наставници, 

Март  
2019  

Ученици од I 
до V 
одделение 

Промоција на 
ученичката 
креативност  

Изработка на 
честитки за 
мајката  

Достојно 
одбележување на 
празникот на жената  

Одделенски 
наставници  
Ученици  

Март  
2019  

Ученици од I 
до ХI одд.  
наставници  

Искажување почит и 
љубов кон сите жени  

Одбележување 
на денот на 
пролетта и 
екологијата  

Да ја разберат 
важноста на розите 
за поубав и почист 
град и место на 
живеење  

Учениците и 
сите 
вработени  

Март  
2019  

Ученици од I 
до ХI одд. и 
сите 
вработени  

Збогатување на 
цветните површини 
и формирање на 
еколошка свест кај 
учениците  

Изработка на 
Велигденски 
подароци  

Развивање на 
мултикултура  
Меѓуетничка 
интеграција во 
образованието  
 

 
Одделенски 
наставници и 
ученици  

Април  
2019  

Ученици од 
централното 
и подрачното 
училиште  

Подобро меѓусебно 
запознавање на 
учениците и нивните 
традиции  

Велигденски 
хепенинг  

Организирање и 
реализација на 
хепенинг  

Ученици, 
наставници,  
директор 
психолог  
педагог 
родители  

Април  
2019  

Ученици од I 
до ХI одд.  

Собирање на 
финансиски срества 
на потребите на 
ученичка заедница  

Собирна акција 
(облека, 
училишен 

Да се помогне на 
социално 
загрозените ученици  

Ученици, 
наставници,  
директор 

Собирна акција  
мај, јуни  
2019  

Ученици од I 
до ХI одд.  

Потикнување на 
солидарноста и 
хуманоста кај 



 

 

прибор)  психолог  
педагог 

ученици  

 
Општествено корисна работа 
Општеествено-корисната работа создава кај учениците чувство за припадност и инклузија, како и одговорност кон просторот во кој 

што живее и опстојува. Ваквиот вид на активности кои се планираат во училиштето имаат за цел да создадат работни и културно-

хигиенски навики кај учениците, да развиваат емпатичност со луѓето од опкружувањето, да ја издигнуваат еколошката и социјална 

свест, да ја подобрат и унапредат соработката со родителите и институциите од локалната самоуправа. 

Во таа насока во текот на учебната 2019/20г .училиштето ќе организира повеќе акции за уредување и одржување на тревните 

површини околу училиштето ( во соработка со ЈКП и локалното население), собирни хуманиратарни акции за собирање храна и 

облека за помош на семејства на социјално загрозени ученици, учествување во организација и реализација на свечености по повод 

одбележување значајни денови во нашата општина. 

Цел на овој вид на активност е вклучување на учениците во разни производствени активности, развивање љубов и позитивен однос 
кон работниот човек , средствата за производство и резултатите од трудот.  
Задачи на овој вид на активности се: 

I. Кај учениците да се развива позитивен став кон трудот и учество за одговорност при работа    

II.   Развива позитивен став кон трудот и учество за одговорност при работа, 

III. Да придонесе за постепен развој на истрајноста во работата, уредно и навремено извршување на задачите, 

IV. Да се развиваат основните навики и умеења во ракување со алатот и приборот за работа со кој се извршуваат работните 

задачи,  

V. Да се стекнат основни знаења за организацијата на работата, почитување на туѓиот и сопствениот труд и соработка во процесот 

на работа меѓусебна помош во процесот на работа 

VI. Да се запознаат карактеристиките на производството од локалната средина, 

VII. Да се запознаат карактеристиките на производството од локалната средина, 

VIII. Да се развива љубов кон природата и природните убавини, 

IX. Кај учениците да се развиваат навики за хигиената во училиштето и неговата околина, 

X. -Кај учениците да се создаваат навики за одржување на зеленилото во училишниот двор и околината,  

XI. Да се создава позитивен однос и почит кон спомениците на културата и историското минато што се наоѓаат во 

непосредна близина на училиштето. 



 

 

 
Изработила:Силвана Цекова 

ПРИЛОГ БР.25 
 

Програма за работа со надарени, креативни и талентирани ученици во ООУ.”Методи 
Митевски-Брицо” Лозово за учебната 2019/2020 година 

 
 
 



 

 

ЦЕЛИ 
 

СОДРЖИНИ И 
АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

-Креирање на  училишна 
политика за работа со 
надарени ученици 
-Формирање на Училишен тим 
за работа со надарени 
ученици 

- Формирање на тим за поддршка 
- Изготвување на годишна 
програма за работа 
-Евидентирање на надарените 
ученици 
-Разговор со одд. наставници 
и раководители 

Стручни 
соработници 
Одд. наставници 
Одд.раководители 
Родители 

Септември 
Октомври 

Обуки за стекнување на 
компетенции  на стручната 
служба и наставниците за 
идентификување, работа и 
следење на развојот  на 
надарени, талентирани и 
ученици  

-Запознавање и информирање на 
наставниците со карактеристиките 
на на надареното, талентираното и 
креативното дете 
- Power Point презентации како и 
други современи методско-
дидактички елементи 
- примероци од инструменти 

- Провајдер за 
одржување на 
обуки(МАНТ) 
-експерти од областа 
- Стручна служба 
- Директор 
- Наставници 

 
Септември/ 
октомври 

Примена на психолошки 

мерни инструменти кај 

ученици за кои наставниците 

детектирале надареност, 

талент инструменти/тестови 

на надареност, талентираност 

и креативност и доставување 

до наставниците 

 

Психолошка проценка на 
надареност, интелектуални 
потенцијали на учениици 

Психолог, 
наставници 

Во текот на 
учебната 
година 

Препораки до наставниците и 

родителите за работа  со оваа 

група на ученици  

Посочување на стручна литература, 

разговори 

Психолог Во  текот на 

годината 

Вклучување на надарените, 
талентирани или креативни 
ученици  во додатна настава и 
воннаставни ученички 
активности 
 

- Примена на современи 

наставни методи и форми 
- Избор на задачи, материјали, 

дополнителна литература за 

развивање на интересите и 

надареноста на овие ученици 

Одд.наставници и 
раководители 
Предметни 
наставници 

 
 
Во текот на 
годината 

Работа со оваа група на 

ученици, советодавни 

разговори за правилно 

Евидентни листови за разговор со 

ученици 

Психолог Континуирано 



 

 

 

Изготвиле: 
Даниела Мијалковска- психолог 
Ивана Тасева-педагог 

 
ПРИЛОГ БР.26 
 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ 

Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби 
 
Наставниците во своите годишни планирања спрема составот на учениците во паралелката каде што има ученици со посебни 
образовни потреби изготвуваат Индивидуални планирања. 
 

насочување на енергијата и 

слично  

Следење на индивидуалните 
постигања на 
надарени,талентирани, 
креативни ученици (на крајот 
на секој квалификационен 
период). 

- Евиденција на успехот, 

редовноста и однесувањето 

- Анализа на постигањата на 

надарените ученици од работата во 
воннаставните ученички 
активности и додатната настава 

Одд. наставници 
Одд.раководители 
Стручни 
соработници 
Предметни 
наставници 
Родители 

Ноември, 
јануари, 
април,јуни 

Континуирано вклучување на оваа група на ученици во 

организирање на културни манифестации, натпревари и други 

вонучилишни активности 

Директор, 
помошн. Директор, 
наставници, 
родители 

Во текот на 

учебната 

година 

Истакнување на постигнатите резултати на оваа група на 

ученици /обезбеување на катче,ѕид  за истакнување  на 

талентирани,креативни, надарени  

 

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  

 

Наставници, стручни 

органи и тела во 

училиштето и  

соработници надвор 

од него 

Континуирано 

во текот на 

учебната 

година, и на 

крајот на 

учебната 

година на денот  

за промоција 

на 

постигнувањата 

на учениците 



 

 

цел активности субјекти инструменти/ 
техники 

временска  
рамка 

индикатори  
на успех 

1.Детекција на 
ученици со 
посебни  
образовни  
потреби 

формирање  на 
тим за соработка 
 
 
соработка со  
родители, 
наставници 
стручни 
соработници 
стручни лица од 
други 
институции 
 
 

 
ученици 
 
-родители 
 
-одделенски  
раководители 
 
-наставници 
 
-стручни  
соработници 
 
стручни лица  
од други  
институции 
 
-директор 

-тестови за  
општи  
интелектуални 
способности 
 
 
-проективни  
техники 
 
-стручна  
литература 
 
-наставни 
средства и 
помагала 
 
дефектолошка 
дијагностика 

во текот на 
целата 
година/конти
нуирано 

 
формиран  
тим за  
инклузија 
 
 
 
 
 
 
рано  откривање на 
ученици со посебни  
образовни  
потреби 

2.Работа со 
ученици со 
посебни 
образовни 
потреби 

индивидуална  
работа, работа 
во  
група и  
фронтална  
работа со  
ученици со  
посебни  
образовни  
потреби 

 
ученици 
 
родители 
 
одделенски  
раководител 
 
наставници 
 
стручни  
соработници 

 
тестови за  
општи  
интелектуални 
способности 
 
тестови на  
знаења 
 
тестови за  
психо-физичките 
можности 
 

- во текот на  
целата  
година/конти
нуирано 

совладувaње на 
наставните  
содржина од  
страна на  
учениците со  
посебни  
образовни  
потреби 

3.Изготвување 
 на ИОП 

 
во зависност од  
можностите на  
ученикот се  
изготвува ИОП 

-ученици 
 
-родители 
 
одделенски 

-тестови за  
општи  
интелектуални 
способности 
-тестови на  

 
на почетокот  
на учебната  
година и на  
тримесечје по  

совладување  
на  
наставните  
содржина од  
ИОП од  



 

 

за  
ученици со  
посебни  
образовни  
потреби 
 
-одредување на 
методи за работа 
 
континуирано  
соработка со 
сите  
вклучени 
субјекти 

раководител 
 
наставници 
 
-стручни 
соработници 
-стручни лица 
од други 
институции 
 
-директор 

знаења 
-тестови за  
психо-физичките 
можности 
 
 

потреба  
доколку има  
отстапување  
од ИОП 
 
 

страна на  
учениците со  
посебни  
образовни  
потреби 

4.Евалуација  
на  
постигнувања 
та од  
работата  
соученици со  
посебни  
образовни 
потреби 

во зависност од 
можностите на 
ученикот се 
проверува дали 
ИОП-от за 
ученици со 
посебни 
образовни 
потреби е 
соодветен. 
 
усно или 
писмено 
информирање 
на родители 
старатели за 
начините за 
работа и 
постигнувањата 

Ученици 
 
Родители 
одделенски 
раководител 
 
наставници 
 
стручни  
соработници 

тестови на знаења 
 
тестови за психо-
физички 
можности 
 
тестови за 
општи 
интелектуални 
способности 

на  
тримесечје, а 
по потреба и 
по  
завршување  
на одредена  
наставна  
содржина 

-ученикот се  
проверува  
дали ИОП-от  
за ученици со посебни  
образовни  
потреби е  
соодветен 
-усно или  
писмено  
информирање на  
родители/старатели за  
постигнувања 
та на  
ученикот 

 
 
 
Изработил:  
Дипл.дефектолог-Виолета Сачевска 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОГ БР.28 
 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ИНКЛУЗИВНИОТ ТИМ  

ЦЕЛИ СОДРЖИНИ И 
АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 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 

Стручни 
соработници 
Одд. наставници 
Одд.раководители 
 

Август Успешна 
реализацијана 
планираните 
активности 
 

Запознавање со 
бројот на ученици 

-Разговори со 
одд.наставници од I  

Стручни 
соработници 

Септември Преглед и  
евиденција на 



 

 

со ПОП 
-видот и степен на 
попреченост 
 
 

одд.и одд.раководители 
VI одд. деветгод. образ. 
 

Одд. наставници 
 

учениците и видот на 
попреченост 
 
 

Индивидуализирање 
и прилагодување на 
наставните 
содржини согласно 
способностите на 
учениците 
 

Изработка на 
индивидуални 
образовни 
планови 
(долгорочни,  
среднорочни и  
краткорочни) 
за работа со учениците 
со ПОП 
 
Диференциран 
пристап во работата. 

Одд. наставници 
Одд.раководители 
Стручни 
соработници 
 

Октомври - 
Успешна 
реализацијана 
наставнатапрограма 
с 
о ситеученици 
- 
Континуирано 
следењена 
постигањата 
 

Следење на 
степенот на 
инклузираноста  на 
учениците со ПОП во 
наставно-образовниот 
процес 
 

-опсервација и  
разговор со 
наставници,  
родители и ученици 
 

  Подобрување  на 
социјализацијата  на 
овие  ученици 
 

Следење на 
индивидуалните 
постигања на учениците 
со ПОП 
 
(прв 
квалификационен 
период) 
 

- 
Евиденција 
на успехот и  
редовноста 
- 
Користење  на 
инструменти  за 
следење и  
вреднување 
 

Одд. наставници 
Одд.раководители 
Стручни 
соработници 
 

Ноември -Проценка на 
постигањата 
 
-Ревизија и  
дополнување на ИОП 
 
Определување на 
соодветни 
форми/методи  за 
работа 
 

Градење  на 
стратегии  за учење 
со примена на 
индивидуален  и  

Сов.консул.разговори 
со родителите,  
одд.наствници,  
одд.ракововодители 

Стручни 
соработници, 
родители, 
одд.наставници,  

Декември  
Подобрување  на 
постигањата 
 



 

 

диференциран 
пристап  во 
работењето 
 

и учениците, 
 

одд.раководители и 
предметни 
наставници 
 

Непосредна работа 
на дефектологот со 
учениците со ПОП 
 

-Вежби за 
Реедукација на 
психомоторика 
-класичен 
дефектолошки 
третман 
- вежби за говорната 
оспособеност на 
ученикот 
- вежби за дискалкулија,  
дислексија, дисграфија 
- работа со учениците 
за совладување на 
одредени наставни 
содржини преку 
диференцирен пристап 
 

дефектолог Во тек на 
годината 

 

Следење на 
индивидуалните 
постигања на 
учениците со 
посебни потреби 
(крај на прво 
полугодие) 
 

- 
Евиденција на 
успехот и редовноста 
- 
Користење на 
инструменти за 
следење и вреднување 
 

Одд. наставници, 
одд.раководители и 
стручни  соработници 
 

Јануари 
Февруари 

 
Проценка  на 
постигањата 
 
Дополнување на  
индивидуалниот 
образовен 
план 
 
Изнаоѓање на 
соодветни 
форми и 
методи за работа 

-Подобрување  на 
социјалниот и  
емоционалниот 
статус  на  учениците 
со ПОП 

Разговори  со 
учениците на одд.часови 
- Разговори со 
родителите на 
родителски и  

Стручни 
соработници, 
родители, 
одд.наставници,  
одд.раководители и 

Во тек на 
годината 

 
Развивање на 
позитивни  ставови 
кај  учениците кон 
учениците со 



 

 

 
 

индивидуални средби 
 

предметни 
наставници 
 

посебни  образовни 
потреби 
- 
Вклучување  на 
децата со посебни 
образовни потреби 
во локалната 
заедница 
 

Следење на 
индивидуалните 
постигања на 
учениците со 
посебни образовни 
потреби 
(трет квалификационен 
период) 
 
 
 

- Следење на успехот 
и редовноста 
-Користење на 
инструменти за 
следење и вреднување 
 

Одд. наставници 
Одд.раководители 
Стручни 
соработници 
 

Април  
Проценка на 
постигањата и  
однесувањето 
 
Изнаоѓање на 
соодветни форми и  
методи заработа 
 

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 
 

Одд. наставници 
Одд.раководители 
Стручни 
соработници 
 

Мај Развивање на 
стратегии  за 
користење  на 
индивидуални 
инструменти и  
критериуми  при 
вреднување  на 
постигањата на овие 
ученици 
 

Професионална 
ориентација на 
учениците со ПОП од 
деветто  одделение 
 

 
советување и  
разговор со родители 
 
разговор и  
советување на 
ученикот со ПОП 
 

Одд. наставници 
Одд.раководители 
Стручни 
соработници 
 

Мај Правилен избор на 
занимање 
(запишување во 
средно училиште) 
 



 

 

 
 

Изработила: 
Виолета Сачевска -дефектолог 

 
 

 

 

Соработка со 
надлежни 
институции 
Завод за Ментално 
здравје,Клиника за 
детски болести, 
Завод за слух,говор и глас  
Клиника за 
психијатрија итн.) 
 

 Одд. наставници 
Одд.раководители 
Стручни 
соработници 
 

Во тек на 
годината 

Помош и поддршка 
на наставниците,  
родителите и  
учениците во 
процесот на 
инклузивната работа 
 

 
Унапредување на 
воспитно-образовната 
работа со учениците со 
ПОП 
 

 
-спроведувањена 
интерни обуки за 
наставниците за 
изработка на 
индивидуални 
образовни планови 
за учениците со ПОП 
 

 
 
Дефектолог 

Во текот 
на целата 
година 

Повисоки  постигања 
на  учениците 
 

Евалуација на 
активностите 
предвидени  со 
програмата за работа со 
децата  со 
посебни образовни 
потреби 
 

 
Утврдување на 
јаки/слаби страни од 
реализацијата на 
индивидуалните 
образовни  планови 
- 
Изготвување  на 
Развоен план за 
работа со  овие 
ученици во идната 
учебна  година 
 

Стручни 
соработници 
Одд. наставници 
Одд.раководители 
 

Јуни Проценка  на 
ефектите и  
постигнатоста на 
планираните цели во 
воспитно-образовниот 
процес со овие деца 
 
 



 

 

 
ПРИЛОГ БР.29 

                 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ 
 од ООУ.”Методи Митевски- Брицо” Лозово за учебната 2019/2020 

 
Вовед 
Секоја професија има свои барања и специфичности. Разновидноста на професиите соодветствува со различноста на 
психофизичките способности кај поединците. Најчесто во секојдневниот живот професијата   погрешно се идентификува со 
работно место, но има и разлики. Работата е резултат на личната активност, ангажираност, а професијата е оспособеност на 
човекот да извршува некоја работа. Целиот процес на професионална ориентација има само советодавен карактер, а  конечната 
одлука за тоа како и каде ученикот ќе го продолжи образованието  го донесуваат семејството и ученикот, иако се присутни 
определени исклучоци. 
Професионална ориентација 
Целта на професионалната ориентација е да им се помогне на учениците да се одлучат да го продолжат образованието и да се 
насочат кон професиите, кои најмногу би им одговарале на нивните психофизички способности и во која професија ќе имаат 
најмногу изгледи за добра прилагоденост. 
Процесот на професионална ориентација е сложен  и истиот  ги содржи следниве фази: 
-професионално информирање 
-професионално советување 
-евалуација-следење на оствареното советување 
Професионално информирање 
Целта на професионалното информирање е ученикот да се запознае со сите релевантни карактеристики и особености на 
професијата која би можел да ја избере. 
Професионално советување 
Професионалното советување е психотераписки процес со кој се дејствува врз формирањето на личноста на ученикот и се 
применува континуирано низ целото основно образование, со особено акцентирање во деветто  одделение. 
Евалуација-следење 
Третата фаза на професионалната ориентација се одвива во периодот кога учениците не се веќе во основното училиште туку во 
некои од средните училишта, каде што се продолжува со следење на учениците. 
Програмата за професионална ориентација ја реализира психологот во соработка со педагогот и наставниците, па и   со 

надворешни соработници (соработници од средните училиште кои ги информираат учениците за услови за запишување во 

средно училиште, наставни предмети и насоки и можноста за натамошно образование по завршување на средното училиште), 

преку интерактивни работилници со ученици од деветто одделение,  реализација на психолошки тестирања со инструменти за 

утврдување на лични и професионални интереси, за општи и специфични способности. Со учениците, а по потреба и со нивните 

родители ќе се водат и ндивидуални разговори и советувања за можностите за запишување.  

 

 

 



 

 

 

Активност Целна група Учесници-
реализатори-
соработници 

Период на 
реализациија 

Изработка на програма на активности за 
професионална ориентација 

Ученици од IX 
одделение 

Психолог, педагог 
 

Август  
 

Вертикална проодност на учениците 

/Известување за опфат и упис на учениците во 

средните училишта  

Ученици од IX 

одделение од 

предходната учебна 

година 

Средни училишта во 

кои се запишале 

учениците, МОН, ДПИ  

Септември 

Запознавање на  учениците  и  одделенскиот 
раководител со програмата за  професионално 
ориентирање 

Ученици од IX , 
раководител на  
паралелка 

Психолог, педагог, 
 

Јануари  

Натпревар на тема „Мојата  идна 
професија  е најдобра професија“  
/сликање на часот по ликовно образование / 
изложба на трудови/симболични награди за 
најкреативните 

Ученици од IX  
одделение  

Психолог, педагог  
наставничка по ликовно 
образование 

Февруари 

Следење на интересот, способностите и 
активностите на учениците 
(преку разговори со наставниците, изработки 
на учениците, 
посета на часови на додатна настава, посета на 
слободните  и други воннаставни ученички 
активности) 

Ученици од  VI – IX 
одделение 

Психолог, педагог, 
директор, одделенски 
наставници, предметни 
наставници 

Континуирано 
во текот на 
учебната година 

Разговор со родителите на родителската средба 
за значењето на правилниот избор на 
професијата на учениците и за последиците на 
неправилниот избор 

Родители Психолог , раководител 
на паралелката 
 

Март 

Индивидуални разговори со ученици и 

родители  

Учениците од IX 

одделение и нивни 

родители  

Психолог  По потреба/ во 

текот на 

учебната година 

Писмена работа по македонски, француски  
или англиски јазик “Јас во иднината – 
Моето  занимање од соништата” 

Учениците од IX 

одделение 

Психолог, педагог, 
наставник по 

македонски, 

француски, англиски ј. 

Во договор со 

предметните 

наставници/ 

второ полугодие 



 

 

Изработка на CV и мотивационо писмо  Ученици од IX 
одделение 

 Психолог, педагог, 
наставници 

Март 

 
Самопроцена / Прашалник/ Мои најсилни и 

најслаби страни 

Учениците од IX 

одделение 

Психолог Април 

 

Спроведување на прашалник за утврдување на 
професионалните интереси и способности на 
учениците. Информирање/презентација  за 
учениците за резултатите од прашалникот 

Ученици од IX 

одделение 

Психолог, педагог 
 

Април - мај 

Прибирање податоци за средните училишта и 
преглед на занимања и запознавање на 
учениците со постоечките средни училишта, 
занимања, струки во опкружувањето и 
пошироко. 

Ученици од IX 

одделение, 

родители на 

учениците 

Психолог, педагог Април/мај 

Организирање на посети на средни училишта  

и нивна посета во училиштето/ презентирање 

пропаганден материјал 

Учениците од IX 

одделение  

Приватни и државни 

средни училишта  

Април-мај 

 
 
 
Забелешка: Во зависност од условите може да дојде до поместување на редоследот на планираните 
активности. 
Заклучок: Со професионалната ориентација во основното образование се овозможува учениците полесно да  
можат да се ориентираат и да го продолжат образованието во средните училишта како и правилно 
насочување во изборот на нивната идна  професија. 
 
 
 
 
Подготвиле: 
Даниела Мијалковска-психолог 
Ивана Тасева- педагог 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
ПРИЛОГ БР.30 
 

ПРОГРАМА ЗА ПОСЕТА НА ЧАСОВИ 
 
 
АКТИВНОСТ 

 
НОСИТЕЛИ НА 

АКТИВНОСТ 

 
РЕСУРСИ 

   
ИНСТРУМЕНТИ 

 
ВРЕМЕНСКА     

РАМКА 

 
ОЧЕКУВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

 
-Креирање на 
политика за 
подршка на 
планирањето 
за посета на 
часови 

- директор 
- стручни 

соработници 
- наставници 

-анализа на 
состојба 
-распоред на 
часови 
-стручни 
материјали 
-извештај од 
посетени 
часови 

-прашалник за 
наставници 
 

 
Септември 

 
Увид во реализација на 
наставата 

-Следење на 
реализација на 
наставата 
преку посета 
на часови 
-Изгорвување 
извештаи од 
увид во 
планирања на 
наставниците 
и посета на 
часови 

- директор 
- стручни 

соработници 

 -следење на 
планирањата 
на 
наставниците 
-дневна 
подготовка на 
наставниците 

- инструмент/протокол 
за  следење на наставен 
час 

- Октомври 
- Март/Април 
- По потреба во тек 
на учебната година 

- квалитетна настава 
- користење современи 
приоди во наставата 

-Евалуација 
 
 
 

- директор 
- стручни 

соработници 
- наставници 

 
 

- програми и 
подготовки на 
наставниците 

- прашалник за 
наставниците 
- обработка на 
податоците од увид на 
часови –пополнети 
инструменти 

- Ноември 
- Април 

- зголемена ефикасност 
на наставата 

 

Изработила: 
Ивана Тасева - педагог 



 

 

 
ПРИЛОГ БР.31 
 
 

 Програма за јавна и културна дејност на училиштето 
“Методи Митевски-Брицо” Лозово 

 

Задача реализација Активност Ресурси Инструменти Очекувани ефекти Одговорни лица 

Одбележување на 

почетокот на 

учебната година  

2019/20  

 

 

Свечен прием на 

првачиња 

 
Септември 
 
 
 
 

 
 
Октомври 

Свечена 

приредба 

 

 

 

 

Свечена 

приредба 

 

 

Просторија 

Училишен 

хол 

 

Музичка 
опрема 

Меѓусебно 

дружење 

родители,учениц

и и наставници 

 

 

Меѓусебно 

дружење 

родители,учениц

и и наставници 

Директор 

педагог 

Психолог 
дефектолог 

наставници 

 
Директор 

педагог 

Психолог 
дефектолог 

наставници 

Одбележувањ е 

на детска недела 

Октомври Приредба по 

повод прием 

на првачиња 

во детската 

организација 

Просторија 

Компјутер 

Хартија 

Фотокопир 

Сценарио Нови члеинови во 

детската организација 

Предметни и 

одделенски 

наставници 



 

 

Одбележувањ е 

на ден на 

востанието на 

Република 

Македонија 11. 

Октомври 

Октомври Читање на 

реферат од 

страна на 

учениците 

Компјутер 

хартија 

Литератур

ни творби 

Збогатување 

на знаењата 

за 

празникот 

Предметни и 

одделенски 

наставници 

 
Ден на 

македонската 

револуционер на 

борба 

Октомври Читање на 

реферат од 

страна на 

учениците 

Компјутер 

хартија 

Литературни 

творби 

Збогатување на знаењата 

за празникот 

Предметни и 

одделенски 

наставници 

Месец на книгата Октомври- 

ноември 

литературен 

конкурс и 

средба со 

познати 

македонски 

автори 

Компјутер 

хартија 

литературни 

творби 

Подигнување на свеста за 

учество во 

натпревари,желба 

зазнаење,подигнување 

на натпреварувачки дух 

Предметни и 

одделенски 

наставници 

Одбележувањ е 

на Свети 

Климент 

Охридски 

декември Читање на 

литературни 

творби 

Компјутер 

Хартија 

Литературни 

творби 

Информираност и 

збогатени знаења за 

празникот 

Информираност и 

збогатени знаења за 

празникот 

Предметни и 

одделенски 

наставници 

Ден на 

општина 

Лозово 

декември Литературен 

и ликовен 

конкурс 

Свечена 

сала, 

музичка 

опрема, 

компјутер 

хартија 

Литературни 

ликовнитворби 

Свечено одбележување 

на Денот на општината, 

промоција на 

училиштето во локалната 

средина 

Директор, 
 
Предметни и 

одделенски 

наставници 
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Новогодишен 

хепенинг 

јануари Новогодишна 

работилница, 

Компјутер 
 
просторија 

Творби од 

ученици 

Развив

ање на 

креати

вност 

Одделенски 

наставници 

  продажен 

штанд, 
хартија 

 меѓусебно дружење предметни 

наставници 

  новогодишен 

концерт 

    

Одбележувањ

е на Баба 

Марта  

 

 

 

Одбележување 

на денот на 

жената 

Март 
 
 
 
 
 
 

Март 

Конкурс за 

најубава 

мартинка  

 

 

 

 Конкурс на 

тема „Жената 

низ годините 

“ 

Просторија 

хартија, 

Волница во 

две бои бела 

и црвена  

 
 
 
 
 

Литературни и 

ликовни творби 

 

 

 

Литературни и 

ликовни творби 

 

 

 

 

 

Развивање на 

креативност 

 

 

 

 

Подигнување на 

свеста за учество на 

конкурс, 

подигнува

ње на 

натпревар

увачки дух 

Предметни и 

одделенски 

наставници 

 

 

 

 

Предметни и 

одделенски 

наставници 

 

 

 

 

Одбележувањ март Засадување   Развивање на 
еколошка 

Предметни и 

е на ден на  на садници во свест одделенски 



ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ООУ.”МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО” ЛОЗОВО 

УЧЕБНА 2018/2019-та година 

202 

 

 

пролетта  училишниот  наставници 

  двор,уредува   

  ње на   

  училниците   

Ден на април Изработкаи Развивање   Предметни и 

шегата  презентација на одделенски 

Маскенбал  на маски креативен наставници, 

   дух и родители 

   споделувањ  

   е на шеги  
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Патронен 

празник 

април Приредба 
 
положување 

цвеќе на 

бистата и 

доделување 

на награди од 

литературен и 

ликовен 

конкурс 

Училишен 

хол 

училишен 

двор,сала 

во 

Културен 

дом, 

Лозово 

  Предметни и 

одделенски 

наставници 

Светски ден 

на планетата 

земја 

април Ликовен и 

литературен 

конкурс 

Компјутер 

хартија 

Литературни и 

ликовни творби 

Подигнување на свеста за 

учество на конкурси 

Предметни и 

одделенски 

наставници 

Велигден Април- 

мај 

Изработка и 

продажба на 

ученички 

креации 

Творби од 

учениците 

 Развивање на 

креативност 

Предметни и 

одделенски 

наставници 

Ден на 

книгата 

април Посета на 

саем на книга 

  Развивање навика за 

читање 

Предметни и 

одделенски 

наставници 

Ден на трудот мај Читање на 

реферат 

  Информираност и 

збогатување на знаењата 

за празникот 

Предметни и 

одделенски 

наставници 
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Ден на 

Европа 

мај Читање на 

реферат 

  Информираност и 

збогатување на знаењата 

за денот на Европа 

Предметни и 

одделенски 

наставници 

Ден на 

словенските 

просветители 

Кирил и 

Методиј 

мај  Свечена 

приредба 

Реферат за 

Кирил и 

Методииј 

и 

прогласув

ање на 

наставниц

и како 

најистакна

ти во 

својата 

работа и 

прогласув

ање за 

ученик на 

генерација

та  

  Подигнување на свест и 

мотив за работа, 

меѓусебно дружење 

Предметни и 

одделенски 

наставници 

Ден на 

заштита на 

животната 

средина 

Мај Уредување на 

дворот и 

училниците 

  Развивање на еколошка 

свест 

Предметни и 

одделенски 

наставници 
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Изработиле: 

           Ленче Китанова, предметен наставник 

          Игор Колев, предметен наставник 

 

 

Крај на 

учебна 

година 

јуни Завршна 

приредба 

Свечено 

доделување 

на награди и 

признанија на 

наставниците 

и учениците 

  Меѓусебно дружење и 

комуникација 

Предметни и 

одделенски 

наставници 
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         ПРИЛОГ БР.32 
 

ПРИЛОГ  ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ПРИ ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 
 

Планирана 
програмска 
активност  

Време на 
реализација  

Реализатор  Извори/ресурси  Методи и 
постапки  

Очекувани 
ефекти  

Тестирање на 
ѕвоно, аларм за 
евакуација  

11/2019 Тим за заштита и 
спасување  и ПП 
Друштво 

Училишно ѕвоно, систем 
за набљудување (камери)  

Демонстрација  Препознавање на 
знак и брза реакција 
во случај на 
елементарна 
непогода  

Предавање на 
учениците за 
заштита и 
спасување при 
елементарни 
непогоди  

12/2019 Тим за заштита и 
спасување  

Материјал за 
презентација  

Консултации  Правилно и 
навремено 
реагирање во случај 
на незгода  

Вежбовна 
активност за прва 
медицинска 
помош  

03/2020 Тим за заштита и 
спасување и Црвен 
крст  

Средства за прва помош 
(санитетски материјал)  

Демонстрација  Правилно и 
навремено 
реагирање во случај 
на незгода  

Вежбовна 
активност и 
евакуација  

05/2020 Тим за планирање 
вработени и 
ученици  

Средства за прва помош 
екипа за медицинска 
помош  

Практична 
вежба  

Навремено 
напуштање на 
училишната зграда  

 
 Изработиле: 
 -Владимир Цветковски 
 -Тоде Николовски 
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ПРИЛОГ БР.33 
 

Програма за еколошка едукација, естетско и функционално уредување  
и одржување на хигиената во училиштето 

 
Свеста за вредноста на животната средина е основа за нејзиното зачувување и унапредување. Таа се формира под 

влијание на многу фактори како што се: културата, воспитувањето, образованието, вредносниот систем на општеството во 
кое живееме и друго. 

 
Целта на Еко програмата има за цел стекнатото знаење на темата животна средина да се примени во пракса. Преку 

оваа програма ќе ја подигнеме свеста на учениците, наставниците, техничкиот персонал, родителите и сите други кои се 
вклучени директно или индиректно во училишната заедница на темата „Заштита на животната средина“, а со тоа ќе се 
овозможи теоретското знаење да се примени во секојдневниот живот. 

 
 

 
ВИЗИЈА 

 
НЕКА НАШЕТО УЧИЛИШТЕ БИДЕ МУЗЕЈ ПОД 

ОТВОРЕНО НЕБО ! 
 

 
МИСИЈА 

 
МОЕ УЧИЛИШТЕ, МОЕ ОГЛЕДАЛО ! 

МЕНУВАЈ СЕ СЕБЕСИ, ЗА ДА ЈА ПРОМЕНИШ 
ОКОЛИНАТА 
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Членови на Еко – одбор 
-Николовски Тоде - наставник – координатор 

-Даниела Мијалковска – психолог 
-Тања Милошева - наставник 

-Јулија Николовска – наставник 
-Ивана Тасева – педагог 

Милица Бансколиева – пом.директор 
-Светланчо Атанасов - хигиеничар 

-Анакиева Анкица - локална самоуправа 
- Назифе Абдиова  – родител 
-Давор Ѓорѓиевски – ученик 
-Елеонора Цекова – ученик 

-Давид Трајчев – ученик 
-Ахгела Китановска – ученик 

-Фуат Пашов – ученик 
-Ана Јосифовска – ученик 

-Ангела Стаменова – ученик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

210 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ООУ.”МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО” 
ЛОЗОВО за учебната  2019/2020 година 

 

Програма за еколошка едукација, естетско и функционално уредување  
и одржување на хигиената во училиштето во учебната 2019/20 година 

 
Активност Опис на активноста Носител Време на 

реализација 
Усвојување на програмата Презентација на наставнички совет и 

нивно усвојување 
 

Координатор, 
Директорот на 
Училиштето 
 

Август  2019 год. 

Интегрирање на Еколошки 
теми во наставната 
програма 

Реализирање на 2 еко содржини во едно 
полугодие во редовната настава по сите 
предмети во текот на учебната година 

Директор, 
Координатор, 
Наставници, 
Педагог. 

Септември 2019 
Јуни 2020 год 

Изработка на План на 
активности 

Утврдување на точките на акција и 
потребните активности за постигнување 
на целите 

Еко-одбор Во текот на целата 
учебна година 
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Одбележување на значајни 
датуми од областа на 
екологијата 

Да се одбележат значајните датуми од од 
оваа област кои се календарски застапени 
во периодот од септември до јуни, а 
посебно 
16. септември - светски ден за заштита 
на озонската обвивка 
22. септември - европски ден без 
автомобили 
26. септември - светски ден за чисти 
планини 
04. октомври - светски ден за заштита 
на животните 
22. март - светски ден за заштита на 
водата 
22. април - Ден на планетата Земја 
15. мај - Интернационален ден на акција 
за клима 
05. јуни - светски ден за заштита на 
животната средина 

 
 
 
Наставниците 
преку редовната 
настава, Еко 
секцијата, сите 
вработени, 
родители.... 

 
 
 
 
Во текот на целата 
учебна година 

 
 
Посебни активности 
посветени на екологијата 

-Одржување на училишната зграда и 
здрава средина во училиштето 
- Уреден и еколошки двор во училиштето 
- Заштеда на вода 
- Заштеда на енергија 
 

 
Еко одбор, еко 
тимови, ученици 

 
Во текот на целата 
учебна година 

Изработка на План за 
следење на напредокот 

Постојано следење на успехот на 
активностите и одржување на интересот 
на Програмата во училиштето 
 

Еко-одбор Во текот на целата 
учебна година 

Еко – стандард 1              
Заштеда на енергија 

Полиса: Рационално 
користење на електричната и 

Еко – одбор, 
Еко –тим, 

Во текот на 
учебната 
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топлинската енергија наставници година 
Замена на сите (делумно) 
светилки со енергетско 
штедливи светилки 

Поставување низ целото училиште на 
енергетско штедливи светилки, со цел 
заштеда на енергија 
(Доколку има финансиски средства) 

 
Училиштето, 
хаус мајстор 

 
Во текот на 
учебната година 

Редовно чистење на 
прозорците за максимално 
користење на сончевата 
енергија 

Еднаш неделно да се чистат прозорците 
во целото училиште со цел максимално 
користење на сончевата енергија  

Ученици, 
наставници, 
останатиот 
персонал 

 
Во текот на 
учебната година 

Еко – стандард 2 
Заштеда на вода 

Полиса: Рационално 
користење на водата во 
училиштата и градинките 

Еко – одбор, 
Еко –тим, 
наставници 

Во текот на 
учебната 
година 

Анализа на состојбата на 
водоводната инсталација                       
( цевки, славини, казанчиња и 
слично ) 

Да се изврши проверка на целокупната 
водоводна инсталација и да се обележат 
неисправностите во водоводната 
инсталација со цел нивно поправање 

Ученици, 
наставници, 
координатор, 
хаус мајстор 

 
Септември 2019 

 
Замена и санирање на сите 
нефункционални чешми во 
училишната зграда 

Отстранување на сите нефункционални 
чешми од училишната зграда и 
поставување на нови функционални 
чешми 
(Доколку има финансиски средства) 

  
Хаус мајстор 

 
Во текот на 
учебната година 

Ликовна изложба: Гледам, 
слушам и сликам вода 

Креативно изразување со различни 
сликарски техники 

Ученици, 
Наставник по 
ликовно 
образование 

Март 2020 

Проверка на квалитетот на 
водата во училишната зграда 

Да се врши проверка на квалитето на 
водата која се користи во училишната 
зграда 

Ученици, 
Директор, ЈЗУ 

Во текот на 
учебната година 

Еко – стандард 3 
Одржување на 

Полиса: Здрава и чиста 
внатрешна средина за учење и 

Еко – одбор, 
Еко –тим, 

Во текот на 
учебната 
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зградата и здрава 
средина во 
училиштето  

работење наставници година 

Ослободување од 
непотребните предмети во 
училишната зграда 

Сите непотребни предмети кој се наоѓаат 
во училиштето да се отсранат или 
продадат  

Ученици, 
вработени 

Во текот на 
учебната година 

Разубавување на ходниците и 
канцелариите со цвеќиња 

Поставување на саксии со цвеќиња во 
сите канцеларии и училници 

Ученици, 
вработени, 

Во текот на 
учебната година 

Истакнување на упатства за 
одржување на здрава средина 
во училиштето 

Поставување на пароли во училиштето за 
одржување на здрава средина во 
училиштето 

Ученици, 
наставници, 
останатиот 
персонал 

Во текот на 
учебната година 

Работилница: 
 „Во училницата“ (секое 
одделение ја чисти својата 
училница со средства за 
чистење). 

Чистење на училишниот инвентар во 
училницата со средства за чистење. 
 
 
 
 

Ученици, 
одделенски 
раководители, 
хигиеничари 

Декември –јуни 
2019/20 година 

Поставување на корпи за 
селекција на отпадот во 
училишната зграда 

Се поставуваат корпи во училишниот хол 
за селекција на отпадот за хартија, 
пластика и стакло. 

Ученици, 
вработени 

Во текот на 
учебната година 

Еко – стандард  4 
Уреден и еколошки 
двор 

Полиса: Уреден и 
функционален двор кој е во 
согласност со потребите за 
заштита на животната средина 

Еко – одбор, 
Еко –тим, 
наставници 

Во текот на 
учебната 
година 

Отстранување на 
непотребните и 
нефункционалните предмети 

поткопување, отсранување и уредување 
на растенија и дрва во кругот на 
училиштето 

Ученици, сите 
вработени, 
Локална 

За време на 
еколошки акции 
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и растенија од училишниот 
двор 

самоуправа, ЈКП 

Садење на локални дрвја на 
секои 5 метри квадратни 

Садење на дрвја во училишниот двор Наставници, 
ученици, 
вработени 

Во текот на 
учебната година 

Садење на локални цвеќиња Садење на цвеќиња во училишниот двор 
со цел разубавување на училиштето 

Служители, 
ученици, 
наставници 

Во текот на 
учебната година 

Чистење на училишниот двор Учениците од 6 до 9 одделение со 
одделенските раководители собираат 
хартија, пластика и друг отпаден 
материјал во училишниот двор во текот 
на целата учебна година. 

Ученици, 
одделенски 
раководители 

Во текот на 
учебната година 

Дежурна Еко-патрола Задолжување на дежурна еко-патрола на 
неделна основа кои ќе имаат за задача да 
прават обиколки околу училишната 
зграда и да вршат контрола на хигиената 
во училишната зграда и училишниот 
двор. 
 
 

Еко-патрола Во текот на 
учебната година 

Еко – цртеж и 
 еко – литературна творба на 
тема „Заштита на животната 
средина“ 

Учениците креативно се изразуваат со 
различни сликарски техники и пишуваат 
литературни творби. 

Ученици, 
наставници  

Април 2020 година 

                               
Изработиле: 
Тоде Николовски 
Милица Бансколиева 
Горанчо Атанасов 
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ПРИЛОГ БР.34 

 
Програма за Професионален развој на  

воспитно-образовниот и раководен  кадар  
 

Активност 
 

Временска 
 рамка  

 

Носител 
 

Начин на 
спроведување и 

ресурси 

Очекувани 
резултати 

Запознавање со 
годишната програма за 
професионален  развој  

Октомври Тим за професионален 
развој на 
наставниците 

Состанок, договор, 
хартија и 
компјутерска 
технологија  
 

Планирање и 
организација на 
активностите 
предвидени во 
годишната програма 

Анализирање на 

потребите за 

професионален развој 

Септември Тим за професионален 
развој 
Педагог 
Психолог 
Дефектолог 

Подготвување 
инструменти, 
прибирање 
податоци  

Помош и насоки при 

изготвување на план за 

личен професионален 

развој на наставниците  

Предлози за стручно 

усовршување од 

стручните активи во 

училиштето-

идентификување  и 

предлагање теми за 

обуки во училиштето 

 

 

Во текот на 

учебната 

година 

 

 

Стручни активи 

-Состаноци на 

стручни активи 

-состаноци на НС 

Идентификување на 

реални потреби за  

личен професионален 

развој на кадарот 

Обуки на 
воспитнообразовниот  

Септември/ 
 

Директор, 
Помошник директор 

Презентација 
 

Сензибилизирани 
наставници за 
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кадар за компетенции, 
вештини и знаењата 
потребни во 
образованието од 21 
век/Обука за користење 
на микробитови-
Училишта на  
21 век/ British Council 

 
Во текот на 
учебната 
година 

наставници вклучени 
во обуката(Јулија 
Николовска и 
Владимир Цветковски) 

LCД, лап топ, смарт 
табла, микробит 
 
 

користење на современ 
приод во наставата/ 
критичко 
размислување/ 
дигитална писменост и 
компетенции  на 21 век 

 
 
 
 
Обука на  стручната 
служба и наставниците 
за 
идентификување, 
работа и следење на 
развојот  на 
надарени, талентирани 
и ученици со 
потешкотии во учењето  
и попреченост 

Септември/Окт
омври/ 
 

-Провајдер за 
одржување на 
обуки(МАНТ) 
-експерти од областа 
- Стручна служба 
- Директор 
- Наставници 

 

Заедничка, тимска 
работа, споделување 
на практична 
искуства, ЛЦД, лап-
топ, Power point 
презентација, 
стручни материјали 
(Прирачници) 
Power Point 
презентации како и 
други современи 
методско-
дидактички 
елементи, 
примероци од 
инструменти 

Оспособување на 
стручните соработници 
за примена и 
интерпретација на 
тестовите на општи 
интелектуални 
способности, скали на 
процена за посебен вид 
надаренпст, тестови на 
личност, тестови на 
креативнст, скали на 
проценка, прашалници 
и инвентари, тестовен 
материјал. 
 

Обуки за оспособување 
на стручните 
соработници за 
примена и 
интерпретација на 
тестовите на општи 
интелектуални 

 
 
Во текот на 
учебната 
година 

Обучувачи, експерти 
со искуство во 
примена на 
психодијагностика во 
областа(педагошка 
психологија) 

-Power Point 

Сертификати, 
Професионално 
досие на стручниот 
соработник 
Извештаи 

Зајакнување на 

компетенциите на 

стручните соработници 

за примена на 

психолошки мерни 
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способности, тестови на 
личност, тестови на 
креативност-
надареност, скали на 
проценка, тестови за 
професионална 
ориентација  и  друг 
инструментариум. 

презентации како и 
други современи 
методско-дидактички         
елементи.  

психодијагностички 
инструментариум 

-евалвациони, 
самоевалвациони и 
други инструменти за 
дијагностицирање на 
ефектите и квалитетот 
нареализираните 
процедури. 

инструменти во 

училиште 

Зајакнување на 

компетенциите на 

стручните соработници 

за примена на 

психолошки мерни 

инструменти во 

училиште 

 

Вклучување во проекти 
од интерес на 
училиштето 
финансирани преку: 

- EU/ 

-  ЕRASMUS +,  

- МОН 

 

- USAID 

 

- амбасади 

 
 
 
 
Во текот на 
учебната 
година 

 Одговорни      лица: 
Светлана Стојкова,  

Даниела Мијалковска 

 

- Директор 
-Помошник директор 
- Наставници 
- Стручни 
соработници 

 

 
- Листи за 
евалуација 

  -Фотографии 
- Извештаи 

- Записници 
-Апликации за 
изготвени проекти 
-Оn line  видивост на 
активности  во врска 
со проектите 

- Позитивни искуства 
- Поквалитетна 
настава збогатена со 
современи техники и 
методи 
- Стекнати знаења и 
вештини од страна на 
учениците 

-Подобрување на 
квалитетот 
воспитнообразовниот 
процес 
- Подобрување на 
компетенциите на 
наставниците  

Работилници  Во текот на - Директор Презентации, Запознавање со  новини 
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(дисеминација) од обуки  
на воспитно-
образовниот и раководен  
кадар 

годината/ 
после 
спроведени 
обуки, 
семинари, 
конференции 

-Помошник директор 
- Наставници 
- Стручни 
соработници 

 

лап топ, LCD 
ЛЦД, лап-топ, 
Power point 
презентација, 

во воспитно-
образовниот систем, 
потреби од 
имплементација на 
нови знаења, вештини, 
размена на искуства, 
дисеминација од 
спроведена обука 

Дисеминации од 
мобилности со ученици 
и наставници во во 
Erasmus +проектите  на 
училиштето 

 
 
Ноември-јули 

  -  Директор 

  -Помошник директор 
Наставници и ученици 
вклучени во 
мобилноста(Lerning 
/Teaching/ 
Training Activities) 

ЛЦД, лап-топ, 
Power point 
презентација, 

 
 
Споделување искуство 
од мобилноста 

Поддршка при 

подготовка на менторски 

програми во зависност 

од потребите 

Советодавна работа и 

следење на напредокот 

на приправниците  

 

 
 
Континуирано 
/во текот на 
учебната 
година 

Директор 

Помошник директор  

Стручна служба  

Стручни активи  

Наставници  

Стручни лица  

Надлежни органи во 

МОН, акредитирани 

организации за обука 

и развој на кадри 

Родители  

 

 

Консултации  

Разговори  

Анализи  

Евалуации  

Состаноци  

Анкети  

Статистички 

анализи  

-Стручно усовршување 

на воспитно-

образовниот и 

раководен  кадар  

-Унапредување на 

наставата 

-Подобрување на 

училишниот успех 

Соработка со научни и 

стручни установи на 

полето на стручно 

усовршување на 

вработените  
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Евидентирање на 

реализираниот вид на 

професионален развој во 

училишната база на 

податоци/Педагошки 

картон и Професионално 

досие 

   

 

 

Континуирано  

 

 
 
 
            Педагог 

Упис во училишната 

база на податоци  

Педагошкиот 
картон на 
наставникот; 
Професионално 
досие 

Утврдување и 

дополнување на базата 

со податоци  

 

Самостојно следење на 

стручна и прирачна 

литература  

 

Континуирано  

 

- Директор  

- Пом.директор 

- Наставници  

-  Стручна служба 

 Унапредување на 

компетенциите на 

воспитно-образовниот 

и раководен кадар 

 

-Партнерство со други 

училишта од регионот и 

државата  

- Меѓународна соработка  

 

 

Септември-

јуни 

 

-  Проектни 

тимови 

 

 

- Директор  

- Пом.директор 

- Наставници  

- Тим за 

професионален 

развој 

 

 

-Rабота на 
добиените-работа 
на добиените  
Еrasmus+проекти 
- Следење и 
аплицирање со 
проекти за грантови 
и обуки во Европски 
програми и 
останати повици 
 

Стратешки 

партрнерства во 

областа на 

образованието 

Мобилност за учење на 

индивидуи-воспитно-

образовен и раководен 

кадар 

Размена на идеи и 

искуства  

Подигнување на 

квалитетот на воспитно 

образовната дејност 

Примери за успешни 

приказни  

Зголемување на угледот 
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на училиштето/ 

Промоција во 

заедницата 

Соработка со колеги во 

професионални 

здруженија, социјални 

мрежи, форуми и  

образовни платформи 

Во текот на 

учебната 

година 

- Директор 

- Помошник 

директор 

- Наставници 

- Стручни 

осработници 

Директна-
непосредна 
комуникација и 
размена на искуства 
и Електронска 
комуникација за 
професионална 
соработка 

Споделување искуства и 

совети за подобрување 

на работата  

 

Изработка и збогатување  

на професионално 

портфолио  

 

 

 

 

 

Континуирано 

- Директор 

- Помошник 

директор 

- Наставници 

- Стручни 

осработници 

 
 
Водење 
документација за 
професионален 
развој, извештаи, 
фотодокументација, 
стекнати 
сертификати, 
увернија, трудови и 
публикации, web 
промоции, и тн. 

Подобрување на  

компетенциите на  

воспитно-образовниот  

и раководен кадар 

 

Унапредување на  

воспитно-образовната 

дејност, раководењето и 

управувањето во 

училишптето  

 

Индивидуален 

професионален развој- 

учество во истражувања,  

пишувања на научни 

трудови, авторство и 

коавторство на 

публикации  

Во текот на 

учебната 

година 

- Директор 

- Помошник 

директор 

- Наставници 

- Стручни 

осработници 

 
Тим за професионален развој: 

Велков Горанче-Директор 

Даниела Мијалковска-психолог 

Претседатели на стручни активи 
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ПРИЛОГ БР.35 
 

ПРОГРАМА ЗА УВИД ВО ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
АКТИВНОСТ НОСИТЕЛИ НА 

АКТИВНОСТ 
РЕСУРСИ ИНСТРУМЕНТИ ВРЕМЕНСКА 

РАМКА 
ОЧЕКУВАНИ 

ЕФЕКТИ 
Креирање на 
политика за 
поддршка на 

планирањето за 
увид во педагошка 

документација 

-директор 
-стручни 
соработници 
-комисија 
-наставници 

-анализа на состојбата 
-стручни материјали 

-прашалник за 
наставници 
 

Септември -увид во 
досегашната 
состојба при 
водење на 
педагошка 
документација 

Преглед на 
планирања на 

наставата 

-педагог - анализа на 
состојбата 
 

-стручни 
материјали 

Септември Увид во 
планирањата 

 
Следење на 
водењето на 
педагошката 

документација 
 
 
 

-директор 
-стручни 
соработници 
-комисија 

-одделенска книга 
-главна книга 
-евидентни листови 
-свидетелства 
-подготовки за час 

  
Во тек на 
учебната 
година 

 
Континуирано 

водење на 
педагошката 

документација 

Евалуација 
 
 
 

-директор 
-стручни 
соработници 
-комисија 

-педагошки картон на 
наставниците 

-прашалник за 
наставниците 
-инструменти за 
подготовка за час,  

Јуни Квалитет при 
водење на 

педагошката 
документација 

 

Изработила: 
Ивана Тасева – педагог 
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ПРИЛОГ БР.36 
 

Erasmus + проект ‘’KALEIDOSCOPE’’/”КАЛЕИДОСКОП” 

 

Проектот‘’KALEIDOSCOPE’’ е проект кој е финасиран преку Програмата на Европската Комисија  за 

образование, млади и спорт, во рамки на Erasmus +  програмата за  2019 година под клучната акција 2 /КА 

229-Стратешки партнерства во областа на училишно образование чија основна цел е размена на добри 

практики меѓу партнер училишта од Европа. 

 

Координатор на проектот: 
 
Училиште College  Général  De Gaulle,Гвадалупе(Прекуморска Франција) 
Partner Or 
Партнери во проектот: 

1. Scoala  Gimnaziala Nr.1 Rovinari Р.Романија 
2. OOU "Metodi  Mitevskl-Brico" Лозово Р. Македонија 
3. Escola  Básica Integrada de Arrifes  Р. Португалија 
4. Ulvi Saime Kaya Ilkokulu  -Р.Турција  
5. Sredno uchilishte "Nikola Vaptsarov" Р . Бугарија  

 
Времетраење на  проектот:1.9.2019   до   31.8.2021 
Мултикултурата  ја зголемува  интеркултурната компетентност на учениците и наставниците и би можело позитивно да 
влијае на секојдневниот живот на вклучените училишта.  
Основна цел на проектот е да се се зголеми интересот на учениците  за други култури, други земји, да се подобри нивното 
познавање на животот и образованието на земјите партнери. Конечно, целта е да се промовира толеранција кон другите 
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култури. Учествотото   во проектот е единствениот начин за повеќето од нив да патуваат во странство со оглед на нивниот 
социјален статус и да бидат во контакт со други млади луѓе во Европа. 
Исто така, би сакале да се обучуваме како наставници за нови иновативни практики наспроти тенденцијата на напуштање 
на училиштето  или недостаток на мотивација на нашите ученици. Сето ова ќе ги зголеми нашите интеркултурни 
компетенции и позитивно ќе влијае на секојдневниот живот на училиштата кои се посветени на тоа како и на јакнење на 
самодовербата кај учениците и наставниците. 
 
Цели на проектот: 
 
Да се обезбеди еднаквост на сите , без оглед на нивната боја, националност, јазик или религија; 
-Мотивирање на наставниот кадар за инклузивен пристап во образовниот процес; 
-Откривање на реалности различни од сопствените; 
-Мултидисциплиниран приод; 
-Подобрување на основните вештини(јазични и интерперсонални); 
- Учење  и промоција на  францускиот  јазик 
 
Методологија 
 
Нашите активности ќе им овозможат на сите наши учесници можности за социјална еманципација. Неповолните 
предрасуди (културни, социјални, идеолошки) ќе останат зад нив. Состаноците, тркалезните маси, работилниците и 
соработката ќе промовираат заеднички рефлексии во синергијата и 
појавата на нови идеи и заеднички развој на адаптирани производи за подобро разбирање на реалностите. За вклучените 
наставници ова ќе ги зајакне и прошири нивните знаења и педагошки практики што ќе им се пренесат на колегите. Преку 
различни активности, учесниците ќе имаат многу можности да развијат низа одржливи вештини, вклучувајќи лична и 
социјална соработка, решавање на проблеми и комуникација. Наставниците ќе имаат корист: 
- стекнување на нова наставна практика која е педагогија на европскиот проект. 
- стекнување на знаење за земјите партнери. 
- тимска работа. 
- учење како да се користи ИКТ како алатка за комуникација и обука - професионално збогатување преку откривање на 
други методологии. 
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Основни производи 
 
 
Мултикултурен календар, ЦД-а, ДВД-а, видеа, слајд-шоу, блогови и веб-страници, филм, PPT, фотографии, 

книга, брошури и секако уметнички дела 

 
 

МОБИЛНОСТИ 
РАЗМЕНА НА ГРУПИ УЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИ 

за период од  1.9.2019-31.8.2021 
Наслов Домаќин Активност 

 
Период       

‘’Да ги запознаеме 
симболите на 
Европа’’ 

                                    Бугарија Размена на групи 
со ученици  

11/2019 

‘На крстопатот на 
културите’’ 

                                   Франција Размена на групи 
со ученици 

2/ 2019 

‘Европски 
идентитет’’ 

                                       Романија Размена на групи 
со ученици 

5/ 2020 

‘’Европското 
културно 
наследство’’ 

                                       Турција Размена на групи 
со ученици 

10/ 2020 

‘’Под небото на 
прјателството’ 

                            Македонија(Лозово) Размена на групи 
со ученици 

3/ 2021 

Конекција 
‘’Пријателство’ 

                                 Португалија Размена на групи 
со ученици 

5/ 2021 
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Активности на училишно ниво-Имплементација на проектот за учебната 2019/20 
 
Р. бр.                                               Активност Период на 

реализација 
1. Презентација на проектот во училиштето, промоција, формирање на проектни 

тимови од наставници, ученици, родители, стручна служба, изработка на 
акционен план. 

9/2019 

2. Сензибилизација, прашалници за ученици и родители презентации на тема 
моето училиште етвининг активности. 

10/2019 

3 Активности за подготовка на мобилноста во Бугарија. 11/2019 
4 Изработка на видеа за локални традиционални обележја, празници обичаи, 

активности на Твинсепејс. 
12/2019 

5 Евалвативна и дисеминациона активност пред учениците, родителите и 
наставниот кадар во врска со мобилноста во Бугарија, импакт. 

12/ 2020 

6. Подготовка и реализација на мобилноста во Франција, јазична подготовка 
работилници административни активности. 

2/ 2020 

7. Конкурс по повод меѓународнито ден на мајчиниот јазик, есеи, ателје. 2/ 2020 

8. Меѓународен ден на жената, креации, пораки,  видеа, размена на Етвининг. 3/2020 

9. Активности посветени на улогата на УНЕСКО, на заштитата на културното 
наследство,изложба на фотографии и текстови. 

4/2020 

10. Подготовка и реализација на мобилност во Романија 5/2020 
11. Ден на Европа-активности во секое партнер училиште, медиумско 

претставување на проектот, импакт. 
5/2020 

12. Евалвативни активности, прашалници за ученици, наставници, родители, 
видео-конференција на Етвининг. 

6/2020 

13. Работа на среднорочен извештај 7/8 2020 
 
Подготви:  Светлана Стојкова,  проект координатор 
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ПРИЛОГ БР.37 
 

Erasmus + проект ‘’Παίζω και μαθαίνωγια τουςνέους’’  
(‘’Играј и учи за младоста’’) 

 
 

Проектот ‘’Παίζω και μαθαίνωγια τουςνέους’’ (‘’Играј и учи за младоста’’)  е проект кој е финасиран преку  
Програмата  на  Европската  Унија  за образование, млади и спорт, во рамки на Erasmus +  програмата за  
2019 година под клучната акција 2 /КА 229-Стратешки партнерства во областа на училишно образование 
чија основна цел е размена на добри практики меѓу партнер училишта од Европа. 
 

Координатор училиште -High School of IteaKarditsas Р. Грција  
 
Партнерски   училишта 
 
1.OOU "Metodi  Mitevskl-Brico" LozovoР. Македонија 
2.Sredno  uchilishte "Nikola Vaptsarov" Р.Бугарија 
3.Escola  Secundária Dr. Joaquim Gomes  Ferreira Alves, Valadares, Vila Nova de Gaia, Португалија 
4.Istituto   Comprensivo  Bosa, Р.Италија 
 
Времетраење на  проектот:1.9.2019   до   31.8.2021 
Нашиот   проект „Играј и учи  за  младоста“ ќе  собере  училишта од 5 земји кои ќе го стимулираат  интересот научесниците 
за едукативно, културно збогатување на наставата заснована  врз разновидност и разменана добри практики. 
Официјалниот јазик  на проектот  ќе  биде  францускиот, но  сепак решивме  да  ги  охрабриме сите  учесници да 
комуницираат  на  другите  јазици  на земјите партнери. 
Точно е дека  нашите ученици насекаде  имаат  заеднички  потреби, но и недостаток  на  интерес за  колективни игри и на 
креативност.  
Размената  преку платформата  еТвининг, мобилностите на размена на ученици и наставници ќе резултира со уредување на 
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музеј  за  играчки  во   секое   училиште, снимање  на ЦД што  ќе   ги   содржи  песните и игрите кои се играле и пееле во 
секоја од земјите партнери. Предвидена е организација  на  Олимпијада  за игри и фестивал..Сето ова ќе  ја  зголеми 
вредноста и важноста  на играта и почитување  на  правилата. Играчките  совремето, старите традиционални  играчки ќе 
делуваат  како  мотор и за  заживување  на  ерата и на општеството  што ги  создаде. 
Заедничка  желба  на  европските   партнери е сите   ученици    да  бидат  активно  вклучени   во  проектот. Не  само  оние  
вклучени  во  мобилностите. Сите  активности  беа  дизајнирани во  оваа  насока.  
Неопходноста на  играта  во  образовен  амбиент  е основниот мотив за когнитивен  и социјален  развој. 
Нашата цел  е да  се   разгледа и да  се  интегрира   играта  како  вектор  на  учење. Важноста  која сакаме  да и ја дадеме на 
играта во образовниот процес зависи  од   контекстот   во  кој  се  користи. 
 
Цели на проектот: 
 
1.Интеграција на играта, како вектор на учење; 
2.Враќање на старите традиционални игри во училиштето и елиминирање на насилството во училишните дворови; 
3.Препознавање на суштинската вредност на правилата; 
4.  Стекнувањето на чувство на респект на правилата што е неопходна  компетентност за идните  европски граѓани; 
5.Развој на самосознанието и духот  на  индивидуалните и колективните  истражувања, почитта кон себеси и другите; 
6.Промоција на интергенерациска соработка; 
7.Промоција на принципите на франкофонијата за универзални вредности кај младите; 
 
 
Основни производи 
 
 
-Публикација во која се  содржани  различните  игри  присутни  во  нашите  земји; 
-Снимање ЦД со  бројалки-игри што се пеат  на  секој  простор; 
-Уредување  на музеј на предмети, играчки  кои служеле за игра на повозрасните од секоја земја партнер; 
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МОБИЛНОСТИ 
РАЗМЕНА НА ГРУПИ УЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИ 

за период од  1.9.2019-31.8.2021 

Наслов Домаќин Активност 
 

Период       

‘’Старите игри и 
мудроста на 
минатото’’ 

                              Италија Размена на групи 
со ученици  

11/2019 

‘’Традиционални 
игри,легенди и 
традиции’’  

  Македонија                        Размена на групи 
со ученици 

3/ 2019 

’Игрите мостови 
помеѓу минатото 
и сегашноста’’ 

Грција Размена на групи 
со ученици 

9/ 2020 

‘Фестивал ‘’Да се 
вратиме н играта 
во училишниот 
двор’’ 

Бугарија Размена на групи 
со ученици 

10/ 2020 

‘Олимписки игри 
Еразмус ‘’ 

Португалија Размена на групи 
со ученици 

3/ 2021 
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Активности на училишно ниво-Имплементација на проектот за учебната 2019/20 
 
Р. бр.                                               Активност Период на 

реализација 
1. Презентација пред наставниците, учениците и 

 родителите на нејзините цели 
на проектот „Играј и учи за младоста“. Презентација 
од акциите планирани во првиот 
година на спроведување,формирање на тимови,акционен план. 

9/2019 

2. Сензибилизација,прашалници за ученици и родители презентации на тема 
играта како мотив за успешен образовен процес, етвининг активности. 

10/2019 

3 Активности за подготовка на мобилноста во Италија. 11/2019 
4 Изработка на видеа за локални традиционални игри активности на Твинсепејс. 12/2019 

5 Евалвативна и дисеминациона активност пред учениците ,родителите и 
наставниот кадар во врска со мобилноста во Италија,импакт. 

12/ 2020 

6. Подготовка  на мобилноста во Македонија ,јазична подготовка работилници 
административни активности,Етвининг 

1/ 2020 

7. Јавен повик за собирање на предмети и играчки од нашиот 
крај,собирање,средување,работилници. 

2/ 2020 

8. Мобилност во Лозово,прием и сместување 3/2020 
9. Онлајн средба на ученици на Eтвининг  4/2020 
10. Истражување на стари игри ,јазична обработка ,видеа. 5/2020 
11. Интергенерациска средба,размена на идеи ‘’Играј и учи за младоста’’ 5/2020 
12. Евалвативни активности,прашалници за ученици,наставници,родители,видео-

конференција на Етвининг. 
6/2020 

Подготви:  

Светлана Стојкова, проект координатор 
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ПРИЛОГ БР.38 
 

 

 

 

 

 

 

                         Проектот “SOLIDARITY FOR EQUALITY/ Only the sky is limit for open  hearts ”  е проект 

кој е финасиран преку Програмата на Европската Унија  за образование, млади и спорт, во рамки на Erasmus 

+  програмата за  2019 година под клучната акција 2 /КА 229-Стратешки партнерства во областа на 

училишно образование чија основна цел е размена на добри практики меѓу партнер училишта од Европа. 

Координатор  на проектот: 
Училиште/Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbraveni/Suceava, Romania 
Partner Or 
Партнери во проектот: 

1. ООУ. "Кузман Јосифовски-Питу" Кичево, Македонија 
2.   CPI SANTA LUCÍA, Morana, Spain 
3.   Szkola Podstawowa nr 85, Gdansk, Poland 
4.  Osnovna skola Belica, Cakovec, Croatiа 
5.   OOУ "Методи Митевски-Брицо" Лозово, Македонија 

 
Времетраење на  проектот:  1.9.2019   до   31.8.2021 

План  на активности во рамки на  Erasmus  + проектот  
“SOLIDARITY FOR EQUALITY/  

Only the sky is limit for open hearts ”  
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Проектот е дизајниран да ја истражи различноста преку работа на вклучување на ученици со посебни потреби или други 
ранливи социјални групи. Солидарноста вклучува развој на емпатија, толеранција, комуникација и социјални вештини. 
Според различните истражувања на однесување, во изминатите децении учениците во нашите училишта сè повеќе се 
оддалечуваат од овие вредности. Ова придонесува за намалување на интелектуалниот и социјалниот развој на студентите. 
Активностите насочени кон проектот ќе им овозможат на учениците да се дружат, да учат повеќе едни за други, да 

развиваат емпатија, толеранција, комуникација, социјални и културни вештини. Планираните активности се поврзани  со 

училишна програма (музика, уметност, литература, спорт, ИКТ и др.) 

Тие ќе ја подигнат својата самодоверба и ќе развијат емоционална интелигенција, емпатија и солидарност 

Шесте училишта што учествуваат од Романија, Шпанија, Полска, Хрватска и Република Северна Македонија, сакаат да 

вклучат приближно 1000 учесници (150 директни учесници) на возраст од 10-15 години. 

Во проектот  ќе учествуваат приближно 100 наставници (50 директни учесници), 10 претставници на административниот 

персонал, 250 родители, претставници на невладини организации и социјално-културни организации, други членови на 

локалната заедница. 

 

Целите на проектот се: 
 

1. Зголемување на емоционалната зрелост, емоционална писменост и емпатија кај нашите ученици. 

2. Развивање и нагласување доживотни вредности, вредноста на солидарноста (поголема чувствителност на проблемите со 

нееднаквоста меѓу луѓето и социјалната маргинализација, нивната заложба за социјално и образовно вклучување). 

3. Поттикнување на самодоверба кај младите - љубовта и почитта кон себеси се извор на кој било друг вид љубов и почит 

кон другиот. 

4. Создавање позитивна училишна клима каде учениците ќе се грижат едни за други. 
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МЕТОДОЛОГИЈА: 

 

а) Проектни состаноци: демонстративни предавања, презентации, работилници, предавања, тркалезни маси, следење и 

оценување на активности, пополнување на прашалници; on-line состаноци, 

б) Размена со групи ученици: учење од искуства, часови, работилници, работа во групи или парови, презентации, 

предавања, дискусии на тема состаноци, тркалезни маси, посети, разни уметнички активности, студии, следење и 

евалуација на активности, пополнување на прашалници , гејмификација како едукативен метод; 

 

 

ОСНОВНИ ПРОИЗВОДИ: 

 

- е-книга, со животни приказни (прикачена на веб-страница со слободен пристап до јавноста) 

- веб-страница на проектот - материјали за проектот - фотографии, видеа, детален опис на добрите практики 

- како производ ќе формираме Волонтерски клубови во секое партнер училиште 

- брошура и летоци 

- прирачник за емоционална писменост како дополнителна алатка за програмата за психо-социјална интервенција и 

подобро социјално вклучување на студентите. 

 

ДОЛГОРОЧНИ ПРИДОБИВКИ НА ПРОЕКТОТ: 

 

-ќе им овозможи на учениците да ги истражуваат проблемите со различностите во нашето општество, предрасудите, 

стереотипите за полот, возрасната попреченост, религијата и културата и да промовираат чувство на толеранција во 

училиштето и во општеството. 

- да ги направат свесни за локалните и глобалните проблеми и да ја потенцираат глобалната општествена  одговорност. 

- примери на активности за стекнување емотивни компетенции кај учениците кои ја промовираат социо-емоционалната 

клима во училницата и во училиштето, со што се промовира и постигнува учење. 
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Врз основа на апликацијата која беше одобрена за финансирање  од  Националната агенција на Романија, 

каде нашето училиште се јавува како партнер се подготви следниов  план на активности. 

 

МОБИЛНОСТИ 
РАЗМЕНА НА ГРУПИ УЧЕНИЦИ И НАСТАВНИЦИ  

за период од  1.9.2019-31.8.2021 
Наслов  Домаќин Активност Период 

"Eyes Wide Closed"/ 
Очи широко затворени 

Романија Размена на  групи 
со ученици 

11- 2019 
(11-15.2019) 

"Letting feelings to 
"speak"/Им дозволуваме на чувствата да 
зборуваат 

Кичево Размена на  групи 
со ученици 

3-2020  

"We can make a change 
together" 
Заедно можеме да направиме промена 

Полска Размена на  групи 
со ученици 

6-2020 

“Change the world with a 
story”/Го менуваме светот со приказна 

Хрватска Размена на  групи 
со ученици 

10-2020 

“Let’s play together and 
make the school better”/Да играме заедно и 
да го направиме училиштето подобро 

Шпанија Размена на  групи 
со ученици 

3-2021 

” See the face behind the 
label”/Види го лицето зад етикетата 

Лозово Размена на  групи 
со ученици 

5-2021 
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Активности на училишно ниво-Имплементација на проектот 
за учебната 2019/20 

СЕПТЕМВРИ 

1. По одобрувањето на проектот, секое партнер училиште ќе одржи состанок за избор на тим за 

управување со проектот, цели  и целни групи. Во  секое партнер училиште, ќе се формираат тимови со 

нивните специфични улоги и одговорности: координатор на проектот и лица одговорни за: прашања 

поврзани со финансиите, промовирање и дистрибуирање на твининг, комуникација со ученици и 

проценка и комуникација, техничка и оперативна поддршка). 

2. Дефинирање критериуми за избор на учесници 

3. Формирање тимови за проект, вклучително: ученици, наставници и родители, тим за дисеминација на 

социјални платформи, тим за организација и спроведување на активности на училишно ниво, тим за 

организација и спроведување на ЛТА мобилност. 

4. Претставување  на проектот од страна на директорот и координаторот на училиштето пред целата 

училишна заедница: ученици, наставници и друг образовен кадар, родители. 

5. Подготовка на изјави за родители/ договори за учество на нивните деца во проектот (вклучително и 

договор за објавување на фотографии и видеа на учениците на веб-страницата, профил на Фејсбук на 

проектот и е Твининг / Твин простор. 

ОКТОМВРИ 

6. Избраните членови на  тим ќе одржат состанок со директорот на училиштето и ќе го потпишат 

договорот за одговорност. 



  

235 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ООУ.”МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО” 
ЛОЗОВО за учебната  2019/2020 година 

 

7. Подготовка на прашалници од страна на тимот за оценување (прашалници за самоевалуација на 
учениците, родителите и наставниците за нивото на знаење за солидарност, прашалници за очекувањата 
на проектот, што сакаат учениците да научат и со какви вештини сакаат да ги стекнат). Учениците 
пополнуваат on-line прашалник (платформа eTwinning) за нивните очекувања за проектот. Споделување 

на резултатите од прашалниците за самоевалуација преку е Твининг. 

8. Работа во рамките на проектните тимови на ученици: Нивната работа ќе биде насочена кон 

идентификување на учениците во училиштето со неповолна позадина, едукативно или социјално 

(ученици со нарушувања, посебни потреби, емоционални тешкотии на различна основа, како што се 

ученици кои имаат некаков здравствен проблем, разведени) родители, трауматизирани деца, 

9. Подготовки на наставниците и учениците кои ќе учествуваат на првата средаба на партнери во 

Романија: (C1 Краткорочни размени на групи ученици од 11 до 2019 година „Очите широко затворени“) 

еТвининг на линија за еТвининг за да се договорат потребните технички и организациски активности 

НОЕМВРИ 

10. (C1 /Краткорочна размена на групи ученици „Очите широко затворени”  од  11 до 15  ноември во 

Романија 

11. Дисеминација на активности од прва мобилност и други проектни настани во училиштето и пред 

локалните власти (координација за соработка - Општински простори за проектот). Дисеминација ќе ја 

обезбедат наставниците и учениците кои беа вклучени во првата мобилност) . 

12. Анкети и извештаи за задоволството на учениците и наставниците од ЛТТ ќе ги спроведува секој 

партнер и резултатите ќе бидат објавени на платформата e Тwinning . 

 

ДЕКЕМВРИ 
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13. Објавување на повик за меѓународен натпревар за лого на проектот 

14. Организирање училишен натпревар во секое училиште партнер за создавање пароли за солидарност, 

хуманост, еднаквост. Најдобрата идеја официјално ќе се промовира како слоган на нашиот проект. 

15. Одбележување на 20 декември - Меѓународен ден на солидарноста - настан на платформата еТвининг. 

ЈАНУАРИ 

16. Партнерското училиште во Лозово ќе го подготви прашалникот за емпатија за нашите ученици. 

ФЕВРУАРИ 

17. Учениците ќе ги запознаат сите одлики на партнерите: знамето, јазикот, културата, традицијата, на 

аголот на таблата Еразмус во своето училиште. Секое училиште на таблата Еразмус во  училиштата ќе 

може да ги претстави своите проектни активности поврзани со предлогот за лого.  

Банерот што дава информации за нашиот проект и неговата мисија (со логото на Еразмус + и со нашето 

лого  ќе биде обесен на високо, забележително  место во училиштето. 

18. Секое партнер училиште ќе направи истражување и ќе собере информации за развој на програма за 

емоционален развој на учениците со цел на крајот на проектот да подготви заедничка програма и 

прирачник како производи од проектот 

МАРТ 

19. “Чувствата нека зборуваат”/ Мобилноост со група ученици во ООУ.”Кузман Јосифовски-Питу”Кичево 

20. Дисеминација на мобилноста во Кичево. 

АПРИЛ 

21. Евалуација и дисеминација на спроведените активности (тим за евалуација и дисеминација).  

Оnline - состанок за утврдување на следните чекори во проектот (тим за комуникација и управување). 

Секој тим на проектните партнери ќе одржи состанок во живо преку нашиот eTwinning проект што го 

создадовме за комуникација со нашите партнери - Платформа за состаноци во живо.  

Наставниците ќе разговараат за влијанието на уметноста врз културниот развој и интеграција, 

различните методи на работа со уметноста на продуктивен начин и ќе развијат модел на планови за час  
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22. „Во уметничката сала“ - сликање училишни sидови со симболи за солидарност, ликовни 

работилници и сл. Работилници со родители ќе се одвиваат во секое училиште партнер. 

23. 
 
 
 

Посети на центри, институти (лица со хендикеп, лица со слушни нарушувања и говор и сл.) и училишта 

за едукација на деца со посебни потреби во околината на нашите училишта. 

 Работилници и заеднички игри и  книга со животни приказни под наслов „Погледни го светот 

преку мојата душа“. 

МАЈ 

24. Работилници, како подготовка за трета мобилност. Работилниците ќе бидат ориентирани кон развој на 

свеста за прашањата поврзани со образовната  инклузија. 

(Принципи и стратегии, кршење на предрасудите и стереотипите). 

25. Подготовка на активности за мобилност со ученици во Полска.  

Подготовка на прашалници за наставниците поврзани со настанот за обука. Подготовка на прашалници 

за учениците поврзани со настанот за обука. 

26. Улични интервјуа со локалното население за проектот (дистрибуција на брошури, летоци на проектот до 

локалното население). Овие брошури ќе бидат дистрибуирани од страна на учениците на своите  

врсници, соседството, локалната  заедница, родителите. 

ЈУНИ 

27. Мобилност со ученици во Полска “Заедно можеме да направиме промена” 

28. Дисеминација на мобилноста од Полска 

29. Ден за славење на нашето единство во различностите (on-line конференција, споделување информации 

за платформата e e Twining,  

Настан на е-Твининг „Очите широко затворени“. Оваа активност ќе вклучува работилници за 

разновидност и проблеми на лицата со посебни потреби или од ранливите социјални групи и можни 

решенија за нивна социјална и образовна  инклузија и интеграција. 

 
Подготви:   
Даниела Мијалковска - проект координатор 
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ПРИЛОГ БР.39                                Календар за учебната 2019/2020 
 

2019 I полугодие  

работни денови септември октомври ноември декември ВК 

понеделник 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 3

0 

16 

вторник 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31 18 

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

четврток 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  17 

петок 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27  16 

вкупно денови 20 21 21 21 83 

 

2020 II полугодие  

работни денови јануари февруари март април мај јуни ВК 

понеделник 20 27  3 10 17 24 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 18 

вторник 21 28  4 11 18 25 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 21 

среда 22 29  5 12 19 26 4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 21 

четврток 23 30  6 13 20 27 5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 4  20 

петок 24 31  7 14 21 28 6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 5  17 

вкупно денови 9 20 22 20 19 7 97 
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Празници -неработни денови за сите граѓани на Република Северна Македонија: 
 

 
         Календарот за работа на училиштето го донесува Министерот за образование и истиот Министерството за   образование 

и наука го објавува во Службен весник.  

        Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласнo програмските целини 

во наставната година.  

         Врз основа на член 52 став 3 од Законот за основно образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр.161/19,од 5.8.2019 година, министерот за образование и наука, донесува Календар за  организација  на учебната 2019/20-

та година. 

 

I. Учебната година започнува на 2-ти септември 2019-та година, а завршува на  30-ти август 2020 год; 

II. Наставната година започнува на  2-ти септември 2019-та година и завршува на 10 -ти јуни 2020-та г. 

III. Наставната година ја сочинуваат 2 полугодија; 

IV. Првото полугодие започнува на 2-ти  септември 2019-та година и завршува на 31–ви декември 2019;  

V. Второто полугодие започнува на 21-ви јануари 2020-та година и завршува на 10-ти  јуни 2020-та год. 

VI.  

VII. Согласно Законот за празниците на Република Северна Македонија (Сл.весник на РСМ број 

21/98 и 18/07) во 2019/2020- та година неработни денови во нашето училиште се: 

VIII.  

IX. 8-ми  Септември (недела) - Денот на независноста на Р.Северна. Македонија(неработен ден понеделник); 

X. 11- ти Октомври (петок)-Денот на народното востание; 

XI. 23-ти  Октомври (среда)-Ден на Македонската револуционерна борба; 

XII. 8-ми Декември(недела)-Св. Климент Охридски-неработен ден понеделник; 

XIII. 1- ви Јануари (среда)-Нова година;  

XIV. 7- ми јануари (вторник)- Божиќ; 
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XV. 19-ти јануари (недела)- Водици;-неработен ден понеделник 

XVI. 10-ти април (петок)-Патронен празник на училиштето; 

XVII. 17 aприл (петок) Велики Петок, петок пред Велигден; 

XVIII. 20-ти  април (понеделник)-Втор ден Велигден; 

XIX. 1- ви Мај (петок)-Ден на трудот; 

XX.  24-ти Мај (недела)-Денот на словенските просветители “ Св.Кирил и Методиј ” -неработен ден понеделник 

XXI. 24 мај (вторник) Рамазан Бајрам – прв ден;-неработен ден понеделник 

XXII. 5 јуни петок пред Духовден 

XXIII.      Одбележувањето на значајните датуми ќе се реализира со читање реферати и соопштенија, уредување 

на училишниот хол, организирање на прослави, приредби, хепенинзи, базари, настани од хуманитарен карактер, собирни 

акции, еколошки активности во училиштето и локалната средина. 

XXIV. За граѓаните  од православна вероисповест 

XXV. 19-ти јануари (недела)- Водици;-неработен ден понеделник 

XXVI. 17 Април (петок) Велики Петок, петок пред Велигден; 

XXVII. 20-ти  април (понеделник)-Втор ден Велигден; 

 

XXVIII. 10-ти април (петок)-Патронен празник на училиштето; 

 
 
 

 
 
 
 

                   Изработиле: 
                   Благица Димитрова 
                     Валентина Миткова 

понеделници 34 

вторници 39 

среди 37 

четвртоци 37 

петоци 33 

ВКУПНО 180 
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              ООУ,,Методи Митевски-Брицо” Лозово 

ул.“МаршалТито” бб, Лозово 
тел:032/458-005, факс: 032/458-996 
е-маил:mmbricolozovo@gmail.com 

веб- страна: 
http://metodimitevskibrico.edu.mk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 Учебна 2019/2020-та година 

 

 
 
 

 

                Проекти кои  се реализираат во 
училиштето 

0

20

40

60

80

100

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

East

West

North

 

 Заедничка грижа за 

учениците- соработка со 

родителите 

 Интеграција на еколошка 

едукација во македонскиот  

образовен систем 

 Со читање до лидерство 

 Математика со 

размислување 

 Јазична писменост 

 Македонија без отпад 

 И оваа учебна година 

продолжуваме со 

ERASMUS+  

проектите (мобилности со 

ученици во европски 

образовни проекти и 

професионален развој на 

воспитно-образовниот 

кадар). 

 

 

МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 
Во својата мисија училиштето ќе се 

грижи за развивање на свеста за правата и 
одговорностите, без разлика на пол, нивната 
етничка припадност, социјален и материјален 
статус и националноста на учениците.Пред нас 
имаме поставено обврска за создавање 
одржлива интеретничка интеграција во 
училиштето, односно негување на 
мултикултурното и мултиетничко разбирање, 
почитување и соживот, како и воспоставување 
на меѓуетничка – меѓу-училишна соработка и 
одржување на истата како рефлексија на 
долгорочно постигнати цели на идејата за 
меѓусебно разбирање и почитување меѓу 
етникумите, културите, националностите. 

 

 

 
 
 
 
 

ООУ,,Методи Митевски-Брицо” 
Лозово 

БРОШУРА ЗА 
РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ 

 

ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 
Наша визија  е остварување на надежта 

за  квалитетно  образование на  децата и 
младите кое  поттикнува соживот меѓу  
различните националности и етничка 
припадност. Веруваме дека образованието 
значи  референтна рамка за  градење  на систем   
на вредности кои  во себе   вклучуваат димензија 
на мултиетничка соработка и  толеранција. 

 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:mmbricolozovo@gmail.com
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Наставната година започнува на 2-ри 

септември 2019-та година, а завршува на  

10-ти јуни 2020-та година. 

            Првото полугодие започнува на 2-ри септември, 
а завршува на 31-ви декември 2019-та година. 

. Второто полугодие започнува на 21-ви 

јануари, а завршува на 10-ти  јуни 2020-та 

година. 

 
 
.  

 
 

Редовна настава со примена на активни 

методи на работа; 

Дополнителна настава – за ученици кои 

имаат потешкотии при совладувањето или не 

ја совладале наставната содржина од 

предметите; 

Додатна настава – за ученици кои се 

љубопитни, сакаат да истражуваат и да ги 

надополнат своите знаења; 

Продолжителна настава – за ученици кои 

постигнале слаб успех  на крајот од 

наставната година; 

              Изборна настава- изборен предмет со 2     

часа во неделата. 

 
 

 
Слободни ученички активности/училишни секции 

   Општествено-корисна  и хуманитарна работа 
Активности на заедницата на учениците 

   Спортски активности 

Приредби и јавна културна дејност на училиштето  
Ученички екскурзии, излети, настава во природа  
и истражувачка настава. Оваа учебна година се  
планираат: еднодневна екскурзија за учениците од  
III-то одд., дводневна екскурзија за  учениците од VI  

    и тродневна за учениците од IX-то одделение,  
еднодневни излети(есенски  и пролетен), ученички   
натпревари, работа на проекти-продолжуваме со  
ERASMUS + проектите(мобилности со ученици во 
европски образовни проекти и професионален развојј на  
воспитно-образовниот кадар). И оваа учебна одина 
продолжуваме со нови Erasmus+ проекти. 
 

 
 
 
     
 

 
 

          Изработиле: Тоде Николовски,                   
Ивана Тасева и  Виктор Трендафилов 

                   Безбедност во училиштето; 
 

 

Грижа за ученици од социјално загрозени семејства;                 

Програма за професионална ориентација/ кариерно 

насочување на учениците; 

Промовирање  на постигањата на учениците; 

Превентивни програми (насилство, болести на зависност, 
асоцијално однесување, соработка со установи за 

безбедности социјална грижа). 

 
 
 
       Индивидуални средби и консултации на родители со  
           воспитно-образовниот кадар/индивидуални средби  
           и консултации и телефонски контакти. 
          Родителски групни средби. 

   Отворен ден за родители - секоја прва среда  
   во  месецот. 

           Посета на семејството  на ученикот. 
           Работилници со родителите, вклученост на родителите 
           во проекти и други воннаставни активности. 
 
 

 
            Да се информира, редовно да  го следи однесувањето,  
              успехот и постигањата на своето дете преку редовно  
              присуство на родителските средби и преку  
              Е-дневникот; 

  Да обезбедува редовно присуство на ученикот на 
   наставата, да дојде во училиште и да ги наведе 
   причините за отсуство (во спротивно отсуството ќе се 
    смета за неоправдано);  
  Да го почитува етичкиот кодекс на училиштето. 

     

Настава 
 

Воннаставни активности   
 

Соработка со родителите 

ССо 

Наставата се изведува во една смена 
со започнување во 7:30 часот, а 

завршува најдоцна до 12:55 часот 

Обврски на родителот 

ССо 

Училиштето организира бесплатен 
превоз за учениците од нивното 

место на живеење до училиштето.  

Поддршка на учениците 
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