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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 тромесечија 
односно две полугодија во учебната 2020/21 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 2020/21 година. 
 
Основното училиште "Методи Митевски Брицо" Лозово ја  изготвува Годишната програма за воспитно-образовната дејност за 
учебната 2020/21година согласно со: 
 Законот за основното образование (Службен весник бр.161 од 5.8.2019) 

 Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта (Службен весник бр.161 од 

5.8.2019) 

ВОВЕД 
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 Наставниот План за деветгодишно основно образование за учебната 2020/21 година 

 Извештајот за воспитно-образовната дејност на училиштето за учебната 2019/20 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 за минатата учебна година; 

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

 Програмата за развој на училиштето 2018-2022 

 Годишна програма за воспитно-образовна дејност  од претходната учебна година 2019/2020 

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

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

основните училишта 

 Koнцепција за воннаставни активности(МОН, 2020) 

 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). 

 Во предвид ќе ги имаме и сите дополнителни  Планови и протоколи за одржување на наставата во учебната 

2020/2021 година, акти, насоки, упатства кои ќе бидат проследени до училиштето од надлежните институции, 

а според кои одредени аспекти од воспитнообразовниот процес  би претрпеле измени, со оглед на ситуацијата 

со пандемијата предизвикана од COVID-19,епидемиолошката слика во државата и во локалната заедница, 

препораките од Комисијата за заштита од заразни болести(во случај  учебната година да започне со 

образование на далечина). Согласно  сите дополнителни дадени препораки училиштето ќе изготви и 

дополнителни анекс програми кои ќе бидат во прилог на оваа годишна програма. 
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2.1.     Општи податоци за училиштето 

 

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. 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 

 

2.3.  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,смарт табли поврзани со LCD проектор  и лап топ компјутер, ТВ-приемници, ЛЦД – проектор и платна 

за проектирање, компјутери за секое дете во секоја училница, преносни компјутери за наставници, ласерскипечатачи со скенер и фотокопир, 

фотокопир, фотоапарат, нагледни средства за наставата по ФЗО, техничко образование, музичко образование, хемија, физика. 
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Училиштето располага со следните простории за работа:  
 

    

          Зграда на централното училиште во Лозово 

 

 

 

 

 

 

 

    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 
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                                 ПУ  во с. Дорфулија  

 

 

                                  ПУ  во  с. Каратманово 

 

Реден 
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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                                     ПУ  во с. Милино 

 

  

                             ПУ  во с. Сарамзалино 

 

 

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 

Реден 

број 

Преглед на училишниот 

простор во ПУ  с. Сарамзалино 
          број 

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

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

т 

                                   те  
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2.5.  Организациска   структура во училиштето 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

РАКОВОДЕН ОРГАН           ОРГАН НА УПРАВУВАЊЕ 

ДИРЕКТОР 

Горанче Велков 
УЧИЛИШЕН ОДБОР 

ПОМОШНИК ДИРЕКТОР 

Милица  Бансколиева 

СТРУЧНИ  

ОРГАНИ 

СТРУЧНИ  СОРАБОТНИЦИ 

 

НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ 

СТРУЧНИ   

АКТИВИ 

СОВЕТ НА 
ОДДЕЛЕНСКИ  
НАСТАВНИЦИ 

СОВЕТ НА 

ПРЕДМЕТНИ 
НАСТАВНИЦИ 

ПСИХОЛОГ 

Даниела 
Мијалковска 

ДЕФЕКТОЛОГ 

Виолета 
Сачевска 

ПЕДАГОГ 

Ивана  
Тасева 

СОВЕТ НА 
РОДИТЕЛИ 

БИБЛИОТЕКАРИ 

 

ДРУГИ 
ОРГАНИ 
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Раководни и управни органи, стручни соработници 
 

         Директор 
 
Орган на раководење во основното училиште е директорот. Директорот е одговорен за законитоста во работата и за материјално-

финансиското работење на училиштето. Тој  е педагошки работник, кој ја планира, програмира, организира и ја  следи реализацијата на 

воспитнообразовната работа. Учествува и раководи со раководниот и стручниот тим во училиштето. Соработува и го застапува училиштето 

на локално, регионално, државно и  на меѓународно ниво. 

Директорот на  училиштето  менаџира во следните подрачја: 

1. Водство; 

2. Раководење со човечките ресурси; 

3. Педагошко раководење на училиштето; 

4. Финансиско раководење и 

5. Законито и административно работење на училиштето 

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

 

Помошник  директор 

 

Во нашето  училиште  воспитно-образовната работа се реализира во повеќе од три објекти  и согласно законските  надлжности работи 

и  помошник на директорот кој врши  раководни и педагошки работи. 

 

Стручни соработници 

 

Како стручни соработници во училиштето работат: 

- училишен педагог 

- училишен психолог 

- дефектолог 

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

 

Училишен психолог 
 

Задачи во кои ќе биде ангажиран училишниот психолог се: 

- планирање, програмирање и организирање на воспитно – образовната работа; 

- 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; 

- иницирање  и промовирање на  потребите на училиштето. 

 

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; 
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- 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. 

 
 

Училишен одбор 
 

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

Најважни негови задачи се: донесување на  Статутот, донесување на План за развој на училиштето врз основа на Извештај од 

самоевалуација, Годишната програма за работа  на училиштето,  Усвојување Годишен извештај и Финансиски  План и извештај, 

распишување конкурси за вработување и  давање мислење за  именување на директор,  разгледување и усвојување извештаи за работењето 

на училиштето, одлучување за финансиското работење на училиштето. 

Училишниот одбор на основното училиште е составен од седум члена и тоа: тројца претставници од редот на наставниците, стручните 

соработници и воспитувачите од училиштето, тројца претставници од  Советот на родителите, односно старателите на учениците и еден 

претставник од основачот, Општината. На седниците на училишниот одбор, се покануваат и во неговата работа учествуваат, без право на 

глас и двајца претставници на учениците избрани од ученичкиот парламент. 

 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членови на училишен одбор 
(име и презиме) 

7  
Виолета Сачевска  - претседател,  

Членови:Ристенка Јовановска, Тања Стојчева,  
   Радмила  Иванова, Назифе Абдиова, Игор Митев, Мирче Величковски 

Членови на совет на родители 
 

9    
 Претседател: Taња Досевска  

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

Членови на претседателство на  
ученички парламент  

12 

Членови на еко-одбор (број) 15 
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СТРУКТУРА НА ВРАБОТЕНИ 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Вработени Вкупно: 

41 

Етничка и полова структура 

Македонци Власи 

Централно Подрачни м ж м ж 
Вкупен број на вработени 27 14 16 23 / 2 

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

Број на стручни соработници 3 / / 3 / / 

Административни работници 2 / 1 1 / / 

Техничка служба 4 4   55      5 3 / / 

Помошник директор 1 / / 1 / / 

Старосна структура    Број на вработени 

20-30 3 

31-40 89                                         11 

41-50 11 

51-60 12 

61-до пензионирање 4 

Вкупно                               41 
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 Преглед на наставен кадар по  наставни предмети и одделенија 
 

Р.б Одделенска настава 
Наставник 

Степен на  
образование 

Одделение училиште 

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

Степен на образование на 
вработените 

Број на 
Вработени 

    Постдипломски студии /магистер 4 

Високо образование 24 

Виша стручна подготовка 5 

Средно образование 36  6 

Основно образование 2 
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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,Етика во религии,Граѓанско 

образование, Наша татковина  
високо VI,VII,VIII,IX 

3. Ленче Китанова/Македонски јазик високо VI,VII, VIII.IX 
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 VI, VII, VIII, IX 
7. Јагода Стојчевска /Хемија,Биологија, Природни науки вишо V,VI,VII,VIII,IX 
8. Марина Доневска/Географија, Истражување на родниот 

крај 
високо VI,VII,VIII,IX 

9. Игор Колев/Музичко образование, Иновации, Хор и 
оркестар 

високо VI,VII,VIII,IX 

10. Тања Милошева/Ликовно образование високо VI,VII,VIII,IX 
11. Благојче Атанасовски/Техничко образование, 

Информатика, Програмирање, Проекти од информатика 
високо V, VI,VII,VIII, IX 

12. Магдалена Моневска -  Давевска /Македонски јазик високо  

13. Милан Радевски / ФЗО,Спорт магистер VI,VII,VIII,IX 

 Технички персонал Степен на  
образование 

1. Горанчо Петрев средно 
2. Стојче Китанов средно 
3. Славица Илиевска вишо 
4. Дијана Стојановска средно 
5. Љупчо Соколовски основно 
6. Стаменко Алексиќ основно 
7. Жаклина Герасова средно 
8. Кире Станојковски средно 

 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 
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 УЧЕНИЦИ 
 

    Одделение Бр.            паралелки Број 
на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци  А   Aлбанци/бошњаци Турци 

м ж м ж м ж 

I  во 2  чисти и  2 
комбинирани 

32 11 15      / / 3 3 

II  во 5 комбинирани 23 10 5 /   1 2 5 

III   во 4 комбинирани 26 12 10 / / 1 3 

IV   5 комбинирани 18 9 7 1 1 / / 

VV    V   5 комбинирани 32 15 11 / 1 3 2 

VI   во 1 чиста паралелка 15 4 7 / / 2 2 

VII   во 1 чиста паралелка 19 6 10 / / 2 1 

VIII 1 ч     во 2 чисти паралелки 22 12 7 / 1 / 2 

IX      во 2  чисти паралелки 26 14 6 / / 2 4 

 
         Вкупно 

8 чисти 9  комб.  

213 
93 78 1 4 15 22 

17 171 5   37 

 
Во учебната 2020/21-та година во училиштето се запишани  вкупно  213  ученици.  
 
Две ученички(една од II  и една од VIII одделение) се отпишаа од училиштето во текот на летниот распуст поради 
преселба во странство. 
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Училиште Чисти 
паралелки 

Комбинирани парaлелки 

Лозово  
7 

1 

 

 

 
 

 

 

1  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
јнсјџ нја џ  

 

 

 
 

 

 

 

2 

1 1 

II-IV III-V 

Дорфулија  
1 
 
 

2 

II-IV        III-V 

Каратманово / 2 

I-III-V         II-IV 

Милино / 2 

II-IV-V     I-III 

Сарамзалино / 1 

II-IV-V 

 

 

 

 

 

 

 
Наставен јазик во училиштето 

Македонски јазик 

Број на паралелки 17 
Број на ученици 213 
Број на наставниици 26 
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Структура на ученици по пол 
 
Одделенска 

 Настава 
     Предметна 

настава 
Вкупно 

М Ж М Ж   M Ж 

67 64 42 40 109 104 

131 82 213 

Број на ученици по подрачни училишта 

Училиште/п.у М Ж Вкупно 

Лозово    64 63 127 

Дорфулија    19 22 41 

Каратманово    7 10 17 

Милино   11 9 20 

Сарамзалино    8 / 8 

Вкупно 109 104 213 
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     3.МИСИЈА И ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО  

 

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. 

 

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.                             

 

да се потикнува и негува слободата на мислење, 

взаемното почитување, толеранција и 

рамноправност на сите субјекти во училиштето. 
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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 за да се биде! 
                                     СЛОГАНИ 

o Училиштето е храм на знаење 

o Градиме мир, толеранција и демократија 

o Учиме, затоа што иднината чека на  нас  
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НАШИ СИЛНИ СТРАНИ 

 

НАШИ СЛАБИ  СТРАНИ  

 Постои позитивна клима за учество во нови проекти во 

образовниот процес; 

 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 ги негува родовата сензитивност и 

мултикултурализам; 

 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 воспитнообразовниот процес 

во училиштето.  

 Воспоставување стимулативен систем за наградување на 

воспитнообразовниот кадар од учебната 

 Недоволна соработка помеѓу наставниците во поглед на 

изготвување, споделување и надополнување на 

годишните планирања на наставата и воннаставните 

активности. 

 Во планирањата многу ретко се практикува реализација 

на наставен час во природни услови. 

 Дел од наставниците не изработуваат автентични 

критериуми за оценување на учениците во согласност со 

нивните можности. 

 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. 

 Наставниците недоволно се информирани за изработка 

на Личен план за професионален развој. 

 Недоволна вклученост на локалната и пошироката 

бизнис заедница и родителите во обезбедување донации 

и спонзорства за унапредување на условите за работа во 

училиштето. 

 УО нема доволно добра транспарентност за својата 

работа, не обезбедува редовни, детални и сеопфатни 

информации до вработените; 

 Недоволна соработка помеѓу стручните активи. 

4. “LESSONS LEARNED”/ “ВЕЌЕ НАУЧЕНО”/СТЕКНАТИ ИСКУСТВА 
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2018/19(издвојување и доделување признанија за 

наставниците кои се истакнуваат со своите залагања). 

 На транспарентен и демократски начин се врши изборот на 

претставниците во ученичката заедница/Ученички 

парламент. 

 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 и конкурси.  

 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 чиста 

животна средина. 

 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 училиштето. 

 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. Недоволна 

оспособеност за изработка на ИОП за учениици со ПОП. 

 Зајакнување на дежурствата на наставниците,особено во 

време на одморите помеѓу часовите. 

 Отсуство на интерес кај дел од наставниците за следење 

и примена  на современи ИТ алатки за реализација  и 

дигитализација на наставата. 

 Немање на спортска училишна сала  за изведување на 

наставата по ФЗО. 
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5.1.Подрачја на промени 

 

Следејќи го степенот и напредокот во реализација на поставените цели кои произлегуваат од развојната програма  за четиригодишен 

период(2018-2022), за оваа учебна година училиштето ги утврди своите приоритетни потреби кои 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 и пошироката  заедница; 

 

 

 

 

 

 

 

 

    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 набават современи нагледни средства неопходни за осовременување на наставниот процес 

 Наставниците да изработуваат планирања согласно можностите и интересот на учениците 

 Стручните активи да ја интензивираат  соработката, 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  

 Да се практикува изведување на часови во природа 

 Подобрување на постигањата на учениците-Резултатите од анализите на постигнувањата на учениците да бидат во функција на 

изнаоѓање начини ипристпи за 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. 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 

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

 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. Таа задача треба да се оствари со посредство 

на Комора на психолози и Институтот за психологија(УКИМ) 

 Потребни се дополнителни 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 вработените и учениците 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 во почитување на протоколи за одржување на хигиената во училишните објекти) 

 Да се интензивира соработката  меѓу  наставниците ( јакнење на чувството за тимска работа и негување на тимски дух) 
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 Обезбедување на дополнителни простории за наставниците за изведување  современа 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(создавње услови  и механизми за имплементација на 

одредбите од Законот за наставници и стручни соработници- професионалемн развој и кариерно усовршување) 

 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) 

 Континуирано одржување  и осовременување на училишната зграда и нејзината инфраструктура 

 Професионален развој – понатамошно и континуирано надградување на професиналните компетенции-усовршување на  наставниот 

и стручен кадар 

 Обезбедување финансиски средства кои ќе бидат наменети за подобрување на инфраструктурата во училиштето- работа на проекти 

за обезбедување фиансиска поддршка од амбасади, меѓународни организации, бизнис сектор. Во иднина нашето училиште ќе 

настојува да ја подобри комуникацијата со  бизнис секторот, 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. Училиштето  да воспостави добра комуникација на ова поле,  да се запознае за критериумите по кои се одобруваат 

проекти, начинот на аплицирање, изготвување на техничка документација и многу други прашања, со цел обезбедување на 

финансиски средства кои би се искористиле за потребите на осовременување на  нашето училиште. 

 Поинтензивно и редовно ажурирање на сите објави на настаните на веб страната на училиштето во насока на обезбедување на што 

поголема прооција на училишттето во локаната заедница, на национално и меѓународно ниво 

 Воспоставување  контакти со други училишта и образовни институции во државата за цеите на размена на добри образовни практики 
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5.3. Активности за  зајакнување на активностите на стручните тела во функција на подобрување на 

квалитетот на наставниот процес 

 

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   на искуства и сонанија од   посетени   семинари, обуки и други колаборативни форми на усовршување. 
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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-дидактички 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 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 тимски дух 
4.3 Продлабочување на соработка со родителите 
4.4 Унапредување на соработка со заедницата(локална самоуправа, деловна 

заедница, невладин сектор и донатори) 
 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

 

 

 

 

-Подобрување на 

квалитетот 

воспитнообразовниот 

процес 

- Подобрување на 

компетенциите на 

наставниците 

- Подобрување на 

постигања на 

учениците 

- Спроведена анкета 
 

- Листи за 
самоевалуација 

 
-Дисеминација 

 
- Искуства на 

учениците 
 

-фотографии 

 
    2.Процедури за 

планирање на 

активности во 

врска со 

потребните 

обуки, 

учество на 

семнари, 

конгреси и други 

колаборативни 

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: 

Фонд за иновации 

и технолоши 

развој-Предизвик 

за млади 

истражувачи,   

  EU/ 

ЕRASMUS+,МОН,  

USAID; амбасади,  

UNDP,UNICEF, 

Меѓународна 

банка за обнова и 

развој(Светска 

банка), 

 

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:приспособливос

т, доверба, 

комуникација, 

тимски играч, 

континуирано 

учење, 

имагинација, избор 

на релевантни он 

лине информации 

 

Одговорни      

лица: 

Директор, 

Светлана 

Стојкова, 

Даниела 

Мијалковска, 

Наставници 

 

 

 

Одговорни      

лица: 

 

Наставници 

Стручни 

соработници 

 

Одговорни      

лица: 

 

Директор, 

Владимир 

Цветковски, 

Јулија 

Николовска 

 

- Училници 

-компјутерска 
опрема 

-LCD монитор 

-листи за 
евалуација 

-документација 

/формулари за 

подготовка на  

апликации за 

проекти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Износ во 

зависност од 

потребите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2022 

 

 

-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 

 

 

-Листи за 
евалуација 

 
 

 
-Фотографии 

- Извештаи 

- Записници 

 

-Апликации за 

изготвени проекти 

 

-Оn line  видивост на 

активности  во врска 

со проектите 
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1.1.2: Обука за работа со талентирани-надарени и ученици со ПОП (потешкотии,попреченост,надарени) 

Конкретни цели Активности Ресурси  

Временска 
рамка 

 

Индикатори 

Извори на 
докази Човечки Физички Трошоци 

1.Идентификување 

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 

 

 

 

 

 

////// 

 

 

 

 

2020-2022 

-Слаби 
постигнувања на 

учениците со 
потешкотии  во 

учењето 

- 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 

 

   

    

 

 

 

    2020-2021 

 
2.Стекнување на 

компетенции  на 

стручната 

служба и  

наставниците за 

идентификување, 

работа и следење 

на развојот  на 

надарени, 

талентирани и 

ученици со ПОП 

 

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. 
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Стратешка цел :2. Подобрување на инфраструктурата на училиштето 

Развојна цел : 2.1 Изградба на спортска училишна сала 

Конкретни цели Активности Ресурси Временска 
рамка 

Индикатор
и 

Извори 
на 

докази 
Човечки Физички Трошоци 

 

2.1.1 Поднесување 

на иницијативи за 

изградба на 

спортска 

училишна сала 

- Формирање 

тим: 

Горанче Велков, 

Милица Бансколиева, 

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 внесување на 

оваа приоритетна 

задача во 

инвестицискиот план. 

-Побарување на 

средства од фондации 

-Наставници 

-Директор 

 

- Простор, 

локација 

-Проект/ 

Елаборат 

-градежни 

материјали 

 

Износ во 

зависност од 

потребите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебна 

2020/2021 

 

 

 

-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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2.2.2 Изградба на 

спортска 

училишна сала за 

развој на спортот 

во училиштето, 

унапредување на 

вештините и 

знаењата по 

физичко и 

здравстевно 

образование  и 

унапредување на 

здравјето на 

учениците 

-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 

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021 

- 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 

2020/2021 

година 

 

 

 

Презентација 
на доказите 

-Годишни ивештаи 

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 и видео 

документација 

      

 

        ////// 
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2.2.2 

Модернизирање на 

инвентарот во 

училниците и 

кабинетите 

-Правење  листа за 

потребниот 

инвентар 

- 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 и 

Опремување на 

училниците со 

нов училишен 

мебел 

 

 

 
-Наставници 

-Директор 
Локална 

самоуправа 

Хаус мајстор 

Хигиеничари 

 

 

Училници 

Кабинети 

Инвентар 

 
Во зависност од 

потебите 

2020-2022 

година 

 
-Задоволни 

наставници и 
ученици 

-Подобрување 

на 

квалитетот на 

наставата 

-современи  

училници 

и кабинети 

Анкета 

Записник 

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 

 (Подготовка на  

проект за 

изгледот 

на медиатеката) 

 Тим: Светлана 

Стојкова, 

Горанче 

Велков, Милица 

Бансколиева, 

Тања 

Милошева, 

техничка 

служба, 

сметководител 

-Тим од 

наставници 

- Хаус мајстор 

- 

Градоначалник, 

Претставник од 

Локалната 

самоуправа, 

-Библиотека или 

подрумска 

просторија  која не 

е во употреба 

-градежни 

материјали 

Износ во 

зависност од 

потребите 

 

 

 

 

2020 - 2022 

година 

 

Обезбеден  

функционален и 

добар естетски 

простор за 

медиатека во 

училиштето 

Фотографии 

Извештаи 

Анкетни 

ливчиња и 

записник од 

состанок на 

стручен актив 

Фактури, 

Пописна листа 

2.3.2 

Опремување на 

медиатеката со 

современ 

инвентар 

- 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 

 

 

 

2020-2022 

година 

- Поквалитетна 
настава 

- Мотивирани 
ученици 

и наставници 
- Зголемена 

аудио- 
визуелност во 

наставата 
-подобар успех 
- Зголемен број 

на 
читатели 

- Полугодишен и 
Годишен 
извештај 

- Инвертарна 
книга 

- Евиденциони 
картони за број 

на членови 
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Развојна цел :2.4.  Естетско и функционално уредување на училишни 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 

2020 - 2021 

 

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 

- Утврдување на 

локација 

- Извештај од 

стручниот тим 

Тим: 

Горанче Велков, 

Милица 

Бансколиева, 

 

-Простор во 

училишниот 

двор/дворови 

-проекти 

- градежни 

материјали 

-рекреативно-

едукативни 

реквизити 

Износ во 

зависност од 

потребите 

 
2020-2021 

година 

Определ 

простор 

 

-Извештаи 

-Записници 

-Фотографии 

-нацрт проекти 
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2.4.3 

Изготвување на 

Рекреативно- 

едукативи 

 полигони во  

училишниот двор 

- Формирње тим: 

Горанче Велков 

Милица 

Бансколи. 

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 

 

- 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 

2020-2021 

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 Временска 
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 

2020-2021 

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 

-Директор 

Пом.директор 

-Сметководител 

- Претставник од 

Локалната 

Самоуправа 

-Градежен 

инженер 

-архитект 

-Извештај 

-Просторија/ 

локација 

 

Износ во 

зависност од 

потребите/Буџ

ет на 

училиштето/Б

уџет на 

општина 

Лозово/ 

донатори 

2020-2021 

година 

-Обезбедена 

документација 

-Изработка на 

Проект 

Документација за 

соработка со 

локална 

самоуправа 



 

42 
 

документација 

-Изработка на 

проект 

-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 

2020-2021 

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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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 на учениците, 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 според поставените стратешки цели. 

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, локалната самоуправа и да се 

увидат недостатоците и истите да се отстранат во наредната  учебна година. 

 

 

7. ПЛАН ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА АКЦИСКИТЕ ПЛАНОВИ/МОНИТОРИНГ 
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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 2020 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 пред почетокот на наставната година, во месец август(Врз основа на член 52 став 3 од 

Законот за основно образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/2019). 

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

наставната година.  

 Учебната година започнува на 1-ви септември 2020-та година, а завршува на  31-ви август 2021 година; 

 Наставната година започнува на  1-ви септември 2020-та година и завршува на 10 -ти јуни 2021 година; 

 Наставната година ја сочинуваат 2 полугодија; 

 Првото полугодие започнува на 1-ви  септември 2020 година и завршува на 31 декември 2020-та година;  

 Второто полугодие започнува на 21-ви јануари 2021-та година и завршува на 10-ти  јуни 2021-та  година. 

 

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

2020/2021 година неработни денови во нашето училиште се: 

 8 - ми  Септември (вторник) - Денот на независноста на Р. Македонија ; 

 11- ти Октомври (недела)- Денот на народното востание- неработен ден понеделник; 

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

 8 - ми Декември (вторник)- Св. Климент Охридски; 

 19-ти јануари (вторник)- Водици; 

 16-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 (сабота)-Ден на трудот; 

  24- ти Мај (понеделник)-Денот на словенските просветители “ Св.Кирил и Методиј ” 

 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. 

 

8.КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА 
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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 во  основното училиште, според 

наставниот план за учебната 2020/21 година кој го донесува министерот за образование и наука со кој се утврдени 

задолжителните  и изборните предмети, неделниот и годишен фонд на часови, часови за дополлнителна и додатна настава. 

Целите, задачите и содржините, критериумите за оценување  по одделни предмети се определени со наставните програми 

кои се донесени од страна на БРО. 

 

 

 

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(иако според новиите протоколи и планови пропишани од МОН со 

оглед на сеуште актуелната здравствена ситуација  прдизвикана од пандемијата со корона вирусот се предвидува наставниот 

час да трае по 20 минути). 

Прв задолжителен странски јазик е англискиот, а како втор задолжителен јазик од шесто одделение учениците го изучуваат 

францускиот јазик. Поделбата на  одделенското раководство го одредува директорот, а распределбата на часови на наставниот 

кадар се прави според потребата за исполнување на неделниот  фонд на часови. 

Образованието од далечина (или наставата и учењето од далечина), стана исклучително актуелно во првата половина на 2020 

година, кога речиси сите земји во светот поради здравствената криза со вирусот ковид 19 наеднаш преминаа на далечинско 

учење во сите степени на образованието. Токму поради тие причини и доколку продолжи здравствената криза со вирусот ковид 

19 не е исклучена можноста учебната 2020/2021 година да започне со далечинско учење или учење од далечина, каде 

наставниците ќе може да користат  онлајн платформи за далечинско учење. 

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.  
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 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. 

 

 
9.2. Изборна настава 

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

односно годишен фонд на часови.   За оваа 2020/21 учебна година, учениицiте избраа да ги изучуваат следниве изборни 

предмети: 

 Во четврто одделение ќе се изучува  предметот Творештво.  

 Во петто одделение ќе  се изучува предметот  Творештво. 

 Во шесто одделение,  како изборен предмет се изучува  Етика во религиите. 

 Во седмо одделение ќе се изучува предметот  Истражување на родниот крај. 

 Во осмо 1  одделение ќе се изучува предметот Наша татковина. 

  Во осмо 2 одделение ќе се изучува предметот Проекти од информатика. 

 Во деветто 1   одделение ќе се изучува предметот  Спорт. 

 Во деветто 2 одделение ќе се изучува предметот Програмирање. 
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Неделниот фонд на часови по изборен предмет  во одделенска настава изнесува 1 за Творештво, 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 VIII-1 VIII-2 IX -1 IX-2 

                 Творештво           

 

Етика во религии          

 

 Истражување на родниот крај. 

 

         

           Наша татковина          

                      Спорт          

Програмирање          
Проекти од информатика          



51  

51 
 

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 согласно  новиот Правилник донесен од страна на Министерството за 

образование и наука. 

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. 

Ученикот од прво до петто одделение може да следи најмногу по еден час неделно дополнителна настава за најмногу два 

различни наставни предмети одделно. Ученикот од шесто до деветто одделение може да следи најмногу по еден час неделно 

дополнителна настава за најмногу три различни наставни предмети одделно. Дополнителната настава за ученикот трае додека 

ученикот не ги постигне очекуваните резултати согласно наставната програма. Ученикот се вклучува во дополнителна настава 

по проценка на наставникот од следењето на напредокот на учениците во настава, во согласност и договор со 

родителот/старателот.  

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

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

- ученци кои покажале слаби резултати од учењето (имаат негативна оценка за тој очекуван резултат или тема); 

- ученици што подолго време отсуствувале од настава и 

- ученици со потешкотии во учењето. 
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9.4. Додатна настава 

Додатна настава се организира за учениците кои постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмет и 

покажуваат посебен интерес за проширување и продлабочување на знаењата за одделни наставни предмети, одделна 

тема/област од наставен предмет согласно  новиот Правилник донесен од страна на Министерството за образование и наука.  

Од таму по својата суштина и функција додатната настава претставува организирана грижа и работа со ученици кои покажуваат 

високи постигнувања и  надарени ученици. Наставникот ја планира додатната настава со еден час неделно за наставен предмет 

во одредено одделение во текот на целата учебна година. Наставникот е должен да му понуди на ученикот од членот 12 од овој 

правилник следење на додатна настава, а ученикот одлучува во договор со родителот, односно старателот за посета на часови за 

додатна настава. Додатната настава ученикот ја следи во текот на целата учебна година или повремено во договор со 

наставникот, а по одлука на ученикот и во соработка со родителот, односно старателот. Додатната настава се организира во мали 

групи со најмногу до десет ученици од иста паралелка или различни паралелки од исто одделение.   

За реализација на додатната настава наставникот:  

- ги идентификува учениците;  

- изготви програма за додатна настава согласно интересите на ученикот;  

- ја реализира програмата; 

 - го следи и контролира напредокот на ученикот и  

- води педагошка евиднција за додатна настава.   

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.  
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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; 

- 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. 
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Работата во нашето училиште ќе ја насочиме кон развивање  и поттикнување на потенцијалите 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. 

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. 
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9.6. Индивидуализирани програми за ученици со посебни образовни потреби(попрешеност или 

специфични потешкотии во ушењето) 

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 се прави 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 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.  
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Вклучување на децата со потешкотии во учењето во редовна настава овозможува:  

 

 Социјална и образовна инклузија-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: поддршка во учењето, консулттивна и 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 

Е-пошта mmbricolozovo@gmail.com 

Координатор на Програмата Тоде Николовски 077-716-428 tnikolovski071@gmail.com 

 
Членови на Еко-одбор: 
 

 Име и презиме Позиција Институција 

1. Тоде Николовски 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. Жаклина Ѓерасова  хигиеничар ООУ „ Методи Митевски – Брицо“ 

8. Анакиева Анкица  локална самоуправа Општина Лозово 

9. Назифе Абдиова   родител  

10. Давор Ѓорѓиевски  ученик  
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11. Михаела Стефановска  ученик  

12. Давит Трајчев  ученик  

13. Драгана Илиевска  ученик  

14. Ева Митева  ученик  

15. Ана Јосифовска  ученик  

 

 

 

Статистички податоци 
 

членови на еко-одбор машки женски вкупно 
ученици/деца 2 4 6 
наставници/воспитувачи 1 2 3 
вработени 0 4 4 
претставници од општина / 1 1 
претставници од родители / 1 1 
претставници од НВО / / / 
претставници од медиуми / / / 
претставници од бизнис сектор / / / 

останати / / / 
ВКУПНО 3 12 15 
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9.9.  Меѓународни проекти во кои учествува 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. Воедно преку оваа образовна платформа нашето училиште успеа да им се придружи на голем број училишта 

од Европа во аплицирањето за проекти од Програмата Воедно преку оваа образовна платформа нашето училиште успеа да им 

се придружи на голем број училишта од Европа во аплицирањето за проекти од Програмата Erasmus+ покрената од  EACEA 

(Европскатa извршна агенција  за образование,култура и аудиовизуленост) во рамки на Европската комисија која финансира 

проекти во областа на образованието, младите и спортот.  

                                         

 

 ERASMUS + / Европски образовни програми 

 

Еразмус + вклучува силна меѓународна димензија: соработка со земјите партнери во областа на образование и младите, преку 

институционално партнерство, младинска соработка и мобилност ширум светот. 

Еразмус + обезбедува грантови за активности од областа на образованието, обуката, младите и спортот и  нуди можности за: 

поединци(ученици и наставници) односно мобилност или волонтирање во странство, можности за  јазична обука, размена на 

искуства и добри практики, професинален развој и  стекнување на широк спектар на интеркултурни вредности. 
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Од мината учебна  година нашето училиште започна со спроведување на  четири проекти во рамки на клучната акција 2 од  

Erasmus+ програмата(KA229) кои согласно договорот потпишан со Националната агенцја за европски образовни програми и 

мобилност требаше да траат до септември 2021, но со оглед на настанатата криза поради глобалната  COVID-19 пандемија,многу 

планирани мобилности и активности на училишно ниво, за жал се одложени. Според насоките од земјите партнери и насоките 

од Европската комисија(EACEA),училиштата ќе потпишат анекс дополнителни договори со кои поради виша сила, претходните 

ќе бидат продолжени на најмалку 6, а најмногу до 12 месеци. По создавањето на услови, предвидените мобилности треба да 

бидат реализирани во таа  пролонгирана временска рамка.  

Во текот на овогодинешниот  повик за учество (март 2020), нашето училиште поднесе  уште 9 апликации од кои 1 во рамки на 

клучна акција 1 (КА101- мобилност заради учење-обука на наставен кадар во област на училишно образование) 

и 8 во рамки на клучна акција 2 (КА229- стратешки партнерства во училишно образвание). Во текот на летото сме 

во очекување на резултати од селекцијата. Доколку училиштето добие грант за финансирање од овој повик, за сите активности 

ќе бидат подготвени акциони планови и истите ќе бидат во  прилог кон  оваа годишна програма. 

 

Тековни Еразмус + проекти финансирани од ЕУ 

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

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.ООУ “Методи Митевски-Брицо” Лозово, 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- école communale mixte fondamentale d'Ouffet section de Warzée-Белгија 

Партнерски училишта: 

1. ООУ “Методи Митевски-Брицо” Лозово, Македонија 

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

3. AYDINLI KEVLER ILKOKULU Р. Турција 

4.  Colegio Internacional SEK-Alboran Шпанија 

 

3.”Παίζω και μαθαίνω για τους νέους” /“Играј и учи за младоста” 

Координатор училиште -High School of Itea Karditsas Р. Грција 

Партнерски училишта: 

1. ООУ “Методи Митевски-Брицо” Лозово,  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 
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1.”Only the sky is the limit for open hearts ! “SOLIDARITY FOR EQUALITY”/”Само небото е граница за 

отворени срца! Солидарност за еднаквост” / Координатор-Даниела Мијалковска 

Координатор на проектот: Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" Dumbraveni/Suceava,Romania 

Партнерски училишта: 

1. ООУ"Кузман Јосифоски-Питу" Кичево, Македонија 

2. CPI SANTA LUCÍA, Morana, Шпанија 

3. Szkola Podstawowa nr 85, Gdansk, Полска 

4. ООУ “Методи Митевски-Брицо” Лозово,  Македонија 

5. OS “Bjelica” Bjelica, Хрватска 

 

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 и смарт табли 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. Училиштето настојува да го следи трендот на развојот на компјутерската технологија, затоа 

постојано издвојува средства за набавка на современ хардвер и софтвер за потребите на образовниот процес. 
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Оценувањето на учениците се врши според критериуми и стандарди утврдени од страна на МОН и БРО. 

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 

тримесечие, првото полугодие и третото тримесечие добиваат описни оценки, а на крајот од учебната година добиваат нумерички 

оценки се со цел полесно адаптирање кон преминот во третиот период на деветгодишното образование. Учениците кои се 

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

На почетокот на секоја учебна година наставниците изготвуваат План за писмено проверување на постигањата на учениците и 

истиот е евидентиран во дневникот на паралелката. Исто така проверувањата на постигањата на учениците (формативно и 

сумативно оценување) со однапред утврдена динамика, наставниците ја дефинираат во нивните годишни тематски и дневните 

планирања. Се користат форми, методи на следење, инструменти за следење на постигањата на учениците (чек листи, аналитички 

листи, увид во портфолио...)  

Секој наставник води досие за ученици и портфолио на наставник. Досието за ученици содржи ученички изработки со цел 

перманентно следење на учениците и формирање објективна оценка. Портфолиото на наставникот содржи дел од изработките 

на учениците, планирањата и превземените активности за реализација на редовната настава и воннаставните активности.  

Во текот на учебната година систематски се следат, анализираат и вреднуваат постигнувањата на учениците. Тоа е континуиран 

процес кој секој наставник го реализира во својата секојдневна работа. Оцената е сумативна форма од целокупната активност на 

ученикот, од неговите писмени и усни проверки на знаењата, неговиот интерес за време на часот, учество во воннаставните 

активности и проекти, редовноста во извршувањето на домашните работи како и од следење на дополнителна литература. За 

постигнувањата на учениците се прават извештаи и анализи на наставничките и одделенските совети на крајот од секој квартал. 

Се изработуваат статистички извештаи за успехот поведението и редовноста на учениците. Училиштето како институција дава 

поддршка на наставниците во оценувањето на постигањата на учениците преку работата на стручните активи и разговор со 

стручните соработници, како и поддршка на наставниците кои се иноватори и креатори на развојот на квалитетно оценување.  

Одделенскиот наставник, односно раководител на паралелката е должен да го извести родителот за успехот на ученикот најмалку 

два пати во секое полугодие. 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. 

10. ОЦЕНУВАЊЕ 
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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 и полугодие – описно;  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  

     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, 

 портфолија. 
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Сите инструменти кои се употребуваат се во насока на форматино и сумативно 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 предлози за 

подобрување на работата. Во самоевалуацијата на училиштето се вклучени сите наставници кои работат во тимови поделени по 

подрачја.  
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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/ 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.  

Согласно законските обврски, во следниот период  училиштето има за обврска да отпочне со нова 

Самоевалуација, како внатрешен процес на оценување на квалитетот на сопствената работата  која 

треба го опфати периодот од минативе две учебни години.  
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Наставните и воннаставните активности претставуваат нераскинлива целина во воспитнообразовниот процес што ги создаваат 

потребните предуслови ученикот да се развие во отворена, самостојна, креативна и карактерна личност. Во рамките на 

воспитно-образовната дејност во училиштата се организираат и се остваруваат разновидни воннаставни активности во 

согласност со развојните потреби и интереси на ученицитe и со нивното активно учество, со цел училиштето да стане место за 

социјализација на учениците и привлечна средина за учење.Изборот на воннаставните активности во коишто ученикот 

самостојно ќе се вклучи надвор од редовната настава, нему му нуди можност за развивање интереси што редовната настава не 

ги опфаќа или само делумно ги опфаќа. Особено е значајно воннаставните активности да ги развиваат компетенциите 

(знаењата, вештините и ставовите) на учениците во сите подрачја, коишто не се опфатени или, само делумно се покриени со 

наставните програми, а се во согласност со Националните стандарди кои треба да ги постигнат учениците до крајот на основното 

образованиеВоннаставните 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 други дисциплини.  

Од неодамна МОН/БРО(јуни, 2020 година) подготви  нова Концепција за воннаставни активности и согласно истата нашето 

училиште и оваа година ќе планира  посебни програми-прилози кон оваа годишна програма  за  организација на  вон-наставни 

активности и тоа преку следниве подрачја: 

 слободни ученички активности 

 општествено-корисна работа 

 активности на зедницата на учениците (акции) 

 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 

11. 11. ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 
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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 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 
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Р.бр Слободни  ученички активности од областа на 

спортот 
Одговорен наставник 

1. Фудбал ФЗО и спорт 
2. Кошарка 
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. 
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11.3 Активности на зедницата на учениците- Ученичко организирање и учество 

 

 Сите ученици во училиштето ја сочинуваат училишната заедница. Учениците имаат право на ученичко организирање на ниво 

на паралелка и училиште. За организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште учениците се 

организираат во заедница на паралелка и ученички парламент. Ученичкиот парламент го сочинуваат претседателите на 

заедниците на паралелките. 

Првото свикување на ученичкиот парламент го врши директорот на училиштето. 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/Ученички парламент 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. 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. 

 

Ученичкиот парламент: 

- активно учествува во застапување и промовирање на правата и интересите на учениците, 

- го промовира ученичкиот активизам, 

- учествува во активности за обезбедување врсничка поддршка на учениците со посебни образовни потреби, во реализација на 

наставата и воннаставните активности, 

- учествува во подготовката на годишната програма за работа, 

- дава предлог активности за годишните програми за екскурзии,   

- дава предлози за воннаставни активности на училиштето, 

- дава предлози за подобрување на ученичкиот стандард, 

- учествува во евалуацијата на работата на училиштето, 

- преку свои претставници учествува во советот на родители и наставничкиот совет и 

- организира и учествуваат во хуманитарни активности, еколошки активности и општествено корисна работа. 
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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 

 

За учениците што покажуваат особен успех по одделни наставни предмети се организираат натпревари на општинско, 

регионално и државно ниво. Натпреварите ги организираат акредитирани здруженија на наставници.     

 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, учество  на натпревари, 

во конкурси и изложби, проекти и сл. За учениците кои добро или побрзо напредуваат, наставниците ќе  организираат секции, 

часови за додатна настава со цел да се подготвуваат за успешно учество на општински, регионални и републички натпревари. 

За учениците од деветто одделение се организираат  советувања, работилници и други активности  на професионална 

ориентација и насочување при избор на средно училиште. 

 

12.1. Постигнувањa на учениците  

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

периоди. Од страна на психологот и  педагогот се следи тендот и се  прават споредби на средните постигања(според полот на 

учениците, по предмети и одделенија). Овие трендпви се следат на секој квартал,  се изработуваат извештаи, споредбени 

анализи и се даваат препораки за подобрување-унапредување на воспитнообразовната работа за целите на подобрување и 

унапредување на постигањата на  учениците.  

Наставниот 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.  

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 примена на  ефективни техники и стратегии за утврдување и 

 12. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ 
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подобрување на постигањата на учениците,  да се псочуваат  различни извори на знаења (енциклопедии, стручна литература) и 

да  се применуваат нови образовни технологии во наставата. Исто така, редовната настава во континуитет  ќе се унапредува со 

нови проекти, техники и методи на работа. 

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

-Во почетокот на учебната година во училиштето  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;  

- Следење на  социоемоционалниот 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, од страна на  психологот на училиштето  се 

организира  советување  на родителите и советување на учениците кои имаат три и повеќе слаби оцени, не се редовни 

во наставата или имаат проблеми во однесувањето.   

Родителот, односно старателот се упатува на советување, ако: 

- ученикот во текот на наставната година истовремено има негативна оценка по три или повеќе предмети, 

- ученикот има направено повеќе од десет неоправдани изостаноци, 

- ученикот го навреди наставникот, 

- ученикот учествува во различни форми на насилство, 

- ученикот покажува антисоцијално (девијантно) и асоцијално однесување, 

- ученикот предвреме го напушти образованието, 

- ученикот користи говор на омраза и 

- во краток период на ученикот значително му се намали успехот. 
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12.2.Превентивни програми (насилство, болести на зависност, асоцијално и антисоцијално 

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 изготвува програма за превенција на насилното однесување чија цел 

е намалување на антисоцијалното и насилното однесување во која учествуваат учениците преку одржување едукативни 

работилници, индивидуални и групни активности. Училиштето предвидува остварување соработка сo релевантни органи како 

што се: МОН-БРО, МВР, Црвениот крст, Центарот за социјална работа, Здравствени установи, невладини 

организации. 

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 

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 и  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. 

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. Особено актуелна е темата за безбедно однесување и заштита од насилство преку интернет- 

Сајбер насилство. 

Активности посветени на грижата на здравјето на учениците ќе се реализираат во текот на учебната година преку: 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, зависности) или содржини со кои се изградува свеста кај 

учениците со воспитание и образование за заштита на здравјето и здравиот начин на живеење, односно формирање на здрави 

животни навики( едукација за здрави хигиенски или навики за исхрана). 

Во соработка со МВР и други  засегнати страни за учениците се  спроведуваат советувања, информирања и  за безбедно 

однесување во сообраќајот. 
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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. Скиците за движење заедно со ознаки за правци се поставени на видно место. 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 и има обучен кадар за давање прва 

помош(назначени лица од редот на наставниците). 

Училиштето е обезбедено и со громобранска  инсталација. 

 

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.  



77  

77 
 

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 изнаоѓање на начини за заштита и 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. 

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.  

Една од потребите е и воспостваување на процедури за пружање на психолошка прва помош и психосоцијална 

поддршка. 

Психо-социјалната поддршка е облик на помош или поддршка која им помага на поединците и заедниците да ги зацелат 

психолошките рани и да ги обноват социјалните структури после  некој критичен настан или доживеан стрес или криза. 

За разлика од ППП која се пружа моментално, ПСП се пружа подолго време.  

Основна цел и е да ги зајакне поединците и заедниците и да им помогне да се придвижат кон проактивна функционална 

позиција. Училиштето треба да цели во насока на  зајакнување на  своите капацитети за пружање на психолошка и 

психосоцијална помош и поддршка  преку основните елементи: безбедност, поврзаност (достапна социјална поддршка за 

погодените), лична и колектива ефикасност (активности кои ќе им помогнат на засегнатите да донесуваат свои одлуки и да се 

здобијат со чувство на контрола), смиреност (интервенции кои ќе им помогнат да се смират и да го намалат стресот кој го 

чувствуваат) и надеж (активности кои ќе им помогнат на засегнатите повторно да добијат позитивен став за иднината и 

активности кои предизвикуваат позитивни емоции). 

 

 Поддршка на учениците и родителите за време на криза предизвикана од пандемијата со  

COVID-19 

 

Учениците и семејствата низ целиот свет и во нашата земја се прилагодуваат на развојот на промените во секојдневниот живот 

предизвикани од пандемијата COVID-19.  

Соочени  со еден нов предизвик-родителите треба  да се прилагодат  на новиот начин на живот, а најмногу во делот на следење 

на извршување на  училишни обврски  на нивните деца преку еден нов начин на реализација на образовниот процес.  

Училиштето изготвува препораки  и совети за справување со промените  во време на  настава / учење на далечина кои резултираа 

од појавата на COVID-19 и препораки за организација и правилно структурирање/распоред  на дневните активности  и учењето. 
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 Грижа за ученици од социјално ранливи семејства  

 

Во училиштето се  посветува грижа за ученици од социјално ранливи категории на  семејства од два аспекта:  

1. емоционална заштита на личноста на ученикот која претежно се остварува  со учениците односно во рамките на 

заедницата на учениците;  

2. пружање на материјална и финаниска (парична) помош која се остварува преку: обезбедување на  прехрамбени 

продукти, средства за хигиена, обезбедување на училишен прибор, облека, обувки и прибор за лична хигиена, бесплатно 

учество на екскурзии и бесплатна посета на театар и други установи од областа на културата, обезбедување на ученички 

униформи, др. Средствата за материјална и парична помош  ќе се обезбедуваат од: хуманитарни акции на ученичката 

организација, вработените во училиштето, хуманитарни акции по друг повод;  

 

12.5. Програма за професионална ориентација/кариерно насочување на учениците 

Заради следење на индивидуалните афинитети на учениците и давање помош на учениците и нивните родители, односно 

старатели во избор на средното училиште, психологот односно педагогот во училиштето користи алатки за утврдување на 

способностите, интересите и вештини на учениците и реализира програма за професионална ориентација за ученици од осмо 

и деветто одделение. 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 професија. За правилен избор на професијата 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 средни училишта. 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 ќе 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 
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12. 6. Промовирање  на постигањата на учениците 

Учениците кои се истакнуваат со своето знаење или со други видови постигања,  училиштето ги пофалува, односно наградува. 

На учениците кои постигнуваат натпросечни резултати во одредени наставни предмети или воннаставни активности, 

училиштето, на предлог на наставничкиот совет, им издава посебни дипломи и пофалници.  

На крајот на деветтото одделение училиштето по претходно објавен конкурс и според Правилник  избира првенец 

на генерацијата. 

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 24 Мај или на крајот на учебната година. 

Пофалувањето и наградувањето се прави на свечен начин со пригодна програма пред наставниците, родителите, учениците 

и личности надвор од училиштето(преставници на локалната заедница кои  редовно обезбедуваат пригодни  награди како 

и  пред претставници на локалната самоуправа и Градоначалникот). 

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

изрекување на пофалби и награди.  

- Согласно овој Правилник се избира  и ученик на генерација, првенец  и гордост 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 во локалната заедница и пошироко.  Училиштето обезбедува и материјални 

награди за ваквите ученици (комплет книги, ваучери за летување, ваучери за спортска опрема). 

- 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).  
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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. ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО 
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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 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. 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 

корисна работа кај учениците ќе се негува  и вредност за позитивниот однос кон работата.  

 

 

 

 

14. УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО 
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 14.3 Етички 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. Унапредување на мултикултурализмот/интеркултурализмот и меѓуетничката интеграција 

          

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. 

 

 За спроведување на активностите во рамки на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието за што 

училиштето има интенција за што поскоро изнаоѓање на партнер училиште со различен наставен јазик од македонскиот, 

Директорот на училиштето ќе формира тим за училишна интеграција за период од три години, составен од пет до седум 

члена и тоа претседателот на ученичкиот парламент и членови од редот на стручните соработници и наставници. 

Директорот или помошникот на директорот е член на тимот за училишна интеграција по функција. Тимот за училишна 

интеграција ќе  планира и организира активности кои придонесуваат кон почитување на мултикултурализмот и за развој на 

интеркултурниот дијалот/интеракција и унапредување на меѓуетничката интеграција. Тимот за училишна интеграција во 

соработка со наставниците  ќе изработи план за активности кои ќе бидат планирани и во годишната програма на училиштето 
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во насока на унапредувањето на интеркултурализмот, препознавање на сличностите, прифаќање на различностите, сузбивање 

на стереотипите и предрасудите. 

Средства за реализација на овие активности се обезбедуваат од Буџетот на Република Северна Македонија, буџетите на 

општините и од други извори (донации, легати, подароци и друго), а се користат наменски. За доделување на средства за 

реализација на активностите. Министерството објавува јавен повик на интернет страната на Министерството, еднаш во годината 

во месец октомври. 

 

 Во училиштето ќе 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: 

 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 годинии. 
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15. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ  
 

 

 

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  

         

Согласно одредбите од Законот за наставници и стручни соработници, наставниците и стручните соработници во основното 

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 наставниици 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 развојни цели и се изготвени акциони планови. Истите се дел од оваа годишна 

програма и се поместени во делот на Акциони планови. 
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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 

конференции, регионални средби, пишани рубрики или статии во стручна литература. Педагогот во училиштето води 

професионално досие за  воспитнообразовниот и раководен кадар. Согласно програмата,  тимот  за професионален развој  им 

дава насоки за изготвување на личен план за професионален развој  на наставниците и стручните  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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16. ВКЛУЧЕНОСТ НА СЕМЕЈСТВАТА ВО УЧИЛИШТЕТО/СОРАБОТКА СО РОДИТЕ 

 

Семејствата и родителите на нашите ученици се информирани и вклучени во сите активности кои ги планира и реализира 

училиштето. Соработката со семејствата на учениците е од особена важност за подобрување на успехот, дисциплината, 

поведението и изостаноците на ученикот. Училиштето ќе се стреми за континуирано унапредување на  соработката помеѓу 

одделенскиот раководител, наставниците, педагошко-психолошката служба и родителите. 

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. 

 

16.1. 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. 
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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 и пошироко, собири и здружувања по одредени случувања во 

училиштето.  

 

17.1. Локална заедница и 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  и Градоначалникот на  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,  награди.  

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.  

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 општствено корисни) со цел промовирање на волонтерство кај младите, 

17. КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И  ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 
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соработка со донатори, владини и невладини организации (национални и меѓународни),  соработка со 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  ќе настојува и во иднина да 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 и организации 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 

 Национална агенција за европски образовни програми и  мобилност/ како децентрализирана агенција на извршната 

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

 МЦГО 

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 и многу други училиша од државата. 

Освен тоа редовно соработуваме 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:  

 УСАИД - проекти за основно образование 

 ОХО   „Немаме резервна планета“  

 Еко Лоџик, “Вело училишта” Скопје 

 Организација на жени – Лозово 
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Други организации: 

 

 Peace corps/Мировен корпус 

 British Council, Скопје 

 Народна банка на РСМакедонија 

 Meѓународна банка за обнова и развој/Светска банка 

 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 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  санитарен 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 „Првенец 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. 

 Во зависност од проценетата состојба од страна на општините во соработка со релевантните 

здравствени институции, а согласно соодветните законски одредби, како можни начини на 

организирање на наставата во основните и средните училишта за време на епидемија на КОВИД-19 

од оваа учебна година, училиштето се подготвува за интензивна соработка со Министерството за 

здравство и Комисијата за заразни болести, во насока на спроведување на протоколите за 

безбедност и грижа за здравјето  во училиштето. 
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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.  

Училиштето своите активности ги промовира и ќе продолжи да ги промовира на својата интернет 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  и активности кои се во организација на училиштето. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metodimitevskibrico.edu.mk/
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Тим кој учествуваше во изготвување на годишната програма: 

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

 

           Директор: 

       Горанче Велков 

     ______________ 

 

  Претседател на УО: 

       Виолета Сачевска 

       ______________ 

14.8.2020, Лозово          

                                                                                                      М.П 

 

 


	ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ

