
 
 

 

Прилог: Годишна програма за работа на помошник директор Помошник директор : Милица Бансколиева 

 

Помошник директорот на училиштетo помага на директорот во непосредно организирање на работата во училиштето. Toj остварува 

континуирана соработка со стручните служби (педагог, психолог, дефектолог, библиотекар), Наставнички совет, Совет на родителите, 

Училишниот одбор и сите останати тела и структури кои делуваат во училиштето како и самата Општина. Во остварување на своите 

обврски и работењето ги има следните задолженија: 

 

• Се грижи за благовремено извршување на работата во училиштето; 

• Се грижи за навремено изготвување на Годишната програма и нејзино успешно реализирање; 

• Соработува со подрачните училишта во с.Каратманово, с.Дорфулија, с.Милино и  Сарамзалино; 

• Помага на директорот  во подготвувањето на седниците на стручните органи на училиштето; 

• Во отсуство на директорот раководи со целокупната организација и работа на училиштето; 

• Води грижа за подобрување на условите за работа и непречено вршење на дејноста на училиштето; 

• Соработува со други училишта со цел унапредување на наставата и воннаставната дејност во училиштето;  

• Кога има потреба врши  воспитно – образовна работа; 

• Ја следи работата на стручните активи; 

• Се грижи за законитоста во работењето на училиштето и нивно спроведување; 

• Соработува со педагошко – психолошката служба, одделенските раководители и останатиот воспитно наставен кадар, со 

родителите на учениците како и пошироко; 

• Врши увид на успехот, изостаноци и поведение на учениците, доставува извештаи за потребите на Општината, БРО, МОН и други 

научни и социјални институции; 

• Води грижа за редот и дисциплината во училиштето и нивно одржување; 

Помошник директорот на училиштето може да  врши и други работи во делот на воспитно – образовниот процес за кои ќе биде 

овластен од страна на директорот на училиштето, тој за своите работни задачи и обврски одговара пред директорот на училиштето. 

 

 

 



 
 

 

Прилог: Годишна програма за работа на помошник директор Помошник директор : Милица Бансколиева 

                Планирана програмска активност  на 
работа 

        Време на реализација            Реализатор 

• Соработка со наставниците при 
подготовка и реализација на Годишната 
програма за работа на училиштето во 
учебната 2020/21 год. 

• Организација за спроведување обуки за 
потребите на  наставниците. 

• Општ увид за условите и просторот во 
училиштето за почетокот на учебната 
2020/21 година. 

• Соработка со наставниците при 
подготовка и реализација на новата 
учебна година. 

• Соработка со наставниците при 
подготовка на забавна програма за 
учениците, училишна програма за 
почетокот на учебната година. 

• Учество во изготвување на распоредот 
за наставниците и за дежурни 
наставници. 

• Соработка со наставниците и 
родителите за подобра комуникација на 
наставник, родител и ученик. 

 

• Учество на одделенски и наставнички 
совет  

 

 август,  
 
септември, 
 
 во текот на целата учебна година 
 

помошник директор, одделенски и предметни 
наставници, стручна служба 



 
 

 

• Соработка со подрачните училишта 

• Соработка со Општината и други 
институции. 

• Разговор со наставниците со цел 
давање на помош за одредени работи. 

• Советодавна работа со учениците, 
одделенската заедница и родителите 
на учениците, 

• Комплетирање на учебници за 
учениците, од страна на МОН. 

• Информирање на наставниците за 
планирани семинари, обуки и учество 
во проекти 

• Учество на Наставничи совет за првото 
тромесечие  

• Изработување на различни извештаи за 
потребите на институциите. 

 
 

октомври, 
ноември 
во текот на целата учебна година 
 
 
 
 

директор, помошник директор, 
наставници,родители,ученици 
 

 
 
 

• Подготовка за одржување на 
Одделенски и Наставнички совет 

• Увид во изготвувањето на 
полугодишниот извештај за работата на 
училиштето во првото полугодие од 
учебната 2020/21година. 

• Соработка со наставниците при 
потреба и избор за примена на нови 
методи и техники во наставата. 

• Подобрување на хигиената во 
училиштето и одржување на чист 
училишен двор. 

• Избор на стручна литература за 
потребите на училиштето. 

 

декември,  
јануари. 
февруари 
во текот на целата учебна година 
 

директор,наставници, 
помошник директор,  
стручни соработници,ученици, 
технички персонал 

• Планирање и координирање на 
работата на подрачните со 
централното училиште. 

• Унапредување на соработката на 
подрачните со централното училиште 

март,  
април,  
 

 
 

Помошник директор, 
наставници, ученици 



 
 

 

преку организирање на спортски и 
други заеднички активности . 

• Соработка со други училишта преку 
организирање спортски и други 
активности по повод Патрониот празник 
на  училиштето. 

• Увид во реализацијата на остварени 
родителски средби на наставниците со 
родителите.  

• Предлози за набавка на нагледни 
средства, материјали и слично за 
потребите на наставниците и 
учениците. 

 
 
 
 

• Увид во запишување на првачиња за 
наредната 2021/22година. 

• Анализирање на проблемите во 
воспитно- образовниот процес. 

• Контрола во организација и одржување 
на  родителски средби.  

• Помош при избор и набавка на 
учебници,стручна литература 

• Набавка на книги за наградување на 
учениците за постигнатиот успех во 
училиштето . 

• Непречена соработка на училиштето со 
Општината, БРО, МОН и други 
институции. 

 
 
 

 

мај, 
јуни, 
јули, 
во текот на целата учебна година 

 
 
 
 
 
 

помошник директор,стручна служба,класни 
раководители, родители, технички персонал 

 

 

 

 

 



 
 

 

ГОДИШНАПРОГРАМА ЗА РАБОТАTA НА ПСИХОЛОГOT 

За учебната 2020/2021 година 

 

Вовед 

 

Годишната програма  за работа на училишниот психолог  за учебната 20/21 година е изготвена врз основа на : 

• Законот за основно образование (Службенвесник на Република Северна Македонија бр.161/5.8.2019) Законот  за измени и 

дополнувања на ЗОО( 9,2020), 

• Законот за наставници и стручни  соработници во основно и средно образование (Сл.весник на Република С.Македонија 

бр.161/5.8.2019), 

• Правилник за основните професионални компетенции по подрачја на стручниот соработник воосновните и средните 

училишта, 

• Годишниот извештај за работата на училиштето за учебната 2019/20, 

• Годишната програма за работа на училиштето 2020/21, 

• Програмата за развој на училиштето 2018-2022, 

• Програмите за следење, унапредување и стручно усовршување на воспитно-образовниот кадар, наведени во Годишната 

програма за работа на училиштето, 

• Прирачник за следење на работата и планирање на професионалниот развој наставниците и стручните соработници во 

основните и средните училишта, БРО, МЦГО, USAID, 2016, 

• Водич за професионален и кариерен развој на стручните соработници во основните и средни училита – стручен соработник 

од почетник до ментор, БРО, USAID, МЦГО, 2016, 

• Личниот професионален развој, непосредни искуства од обуки, учество во проектни активности и размена и следење  на 

искуства од колеги од земји  учеснички во истите 

План за одржување на наставата во основните и средни училишта во учебната 20/21 

• Протокол за постапување на основните училишта за реализација на воспитно-образовниотпроцес со физичко присуство на 

учениците во учебната 2020/2021 

• Упатство за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на наставата преку учење од далечина. 



 
 

 

 

Целите што пред себе си ги поставува психологот се следните: 

• учество во создавање  на оптимални услови за развој на учениците и реализација на воспитно-образовна работа, 

• следење  и поттикнување на  развојот на ученииците, 

• развивање соработка со родителите-поддршка на родителите во зајакнувањето на нивните образовни компетенции, 

• учество во следење и евалуација на воспитно-образовната работа, 

• соработка  со институции важни за работата на училиштето, 

• поддршка за зајакнување на компетенциите на наставниците и нивниот професионален развој, 

• следење и проценка на постигнувањето на стандарди на постигањата на учениците и предлагање мерки за подобрување, 

• поддршка на отвореноста на училиштето за педагошки иновации. 

 

Поспецифични  цели  и задачи што се планираат да се реализираат во текот на годината: 

 

• користење на  психолошко знаење  за правилна комуникација за Корона вирусот, избегнување на  прекумерна вознемиреност и 

обезбедување  поддршка во училиштето, 

• упатства за психолошко советување преку Интернет за време на периодот на социјално дистанцирање на учениците 

• поддршка, следење и организација на новите педагошки приоди во училиштето(настава и учење на далечина, национална 

платформа за учење на далечина, професионален развој на наставиците), 

• поддршка на училишните структури(ученици, наставници, раководство, родители) во сфаќањето на здравствената светска криза-

влијанието  на пандемија со Корона вирус врз менталното здравје: психолошки аспекти, совети и препораки, 

• следење на влијанието на дигиталната технологија во одржување на социјалните односи на учениците за време на наставата на 

далечина, 

• активно учество во работата на тимови кој ќе цели кон пристапи за  подобрување на условите за работа на училиштето; 

• учество во реализацијата на приоритетните задачи на училиштето, 

• истражувања и анализи, 

• следење на положбата и улогата на учениците во наставниот процес (ангажираност на учениците за време на час); 

• унапредување на соработката со родителите, 

• грижа  за  унапредување на менталното и емоционалното здравје на учениците, 

• следење на реализацијата на мотивационата компонента во наставата и  вклученост на секој ученик од страна на наставникот 

 



 
 

 

Наведените задачи ќе може да се реализираат преку обработка на содржините дадени во подрачјата на работа специфични за 

стручниот соработник психологпреку: 

 

• подготовки, следење и поддршка  на реализацијата на наставата со физичко присуство и настава со учење на далечина,  

• следење на почитување на протокол, план за реализација на наставата во услови на пандемија,кодекси за однесување на сите структури и 

следење на напредокот на наставниците и учениците  во користење  на Национална платформа за учење на далечина/Поддршка на наставниците и 

учениците  во промовирање на алатки што ги нуди Microsoft Teams, 

• соработка со МОН, БРО, ДПИ(онлајн советувања, обуки,...доставување на извештаи, информации за училиштето),  

• учество во креирање распореди за проверка,оценување на учениците  согласно Упатството за наставницитеза начинот на оценување на учениците 

во периодот на реализација на наставата преку учење од далечина, 

• поддршка на професионалниот развој на наставниците -Тим за професионален развој  

• личен професионален развој, 

• психолошко-педагошка поддршка за зачувување и унапредување на менталното здравје на учениците и родителите во период на пандемија, 

• поддршка на наставниците во спроведување на насоките од:Упатството заорганизација на наставата во комбинирани паралелки, Упатство за 

начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на наставатапреку учење од далечина, Упатство за реализацијана скратените 

наставни програми во oсновното образование  и тн. 

 

1. РАБОТАСО УЧЕНИЦИ 

Работа со учениците на нивниот емоционален развој, како и на поддршка и развој на нивните позитивни лични карактеристики и силни 

страни.Препознавање, идентификување и работа со ученици кои имаат емоционални потешкотии, проблеми во однесувањето иво 

приспособувањетонасредината,аистотакапрепознавање,идентификувањеиработасонадаренииталентираниученици.Во 

функцијанаоптималенпсихосоцијаленразвојнаучениците,сеорганизираатработилницинасочениконразвојнасамодовербата,прифаќање 

наодговорностазасопственитепостапкиисправувањесоразличникризни ситуации. 

 
 



 
 

 

РАБОТА СО НАСТАВНИЦИ 

ПСИХОЛОГОТособеноимпомагананаставницитево:работатасоучениците со цел тие да напредуваат според сопствените потенцијали, 

креирањетосоодветнаатмосферазаработа,какоизавоспоставување ефективнакомуникацијасоученицитеимеѓуученицитевопроцесотна 

наставата иучењето. 

РАБОТА  СО РОДИТЕЛИ 

ПСИХОЛОГОТособеноимпомаганародителитедагипрепознаатиразберат 

развојнитеииндивидуалнитепотребинасвоетодете,кризитевоучењетои 

однесувањетосокоидететосесоочува,гисоветувакакодагиразвијатпотребнитевештинииначининакомуникацијасодецатаигиупатуванавидот 

иначинитенадавањеподдршкавопсихосоцијалниотразвој. 

СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА 

ПСИХОЛОГОТвофокусотнасоработкатагиимаобразовните,здравствените, 

социјалните,научните,културнитеидругиустановикоиможатдапридонесатзапоквалитетноучењеиразвојнаучениците.Психолозитесоработуваа

тсонаучнитеиобразовнитеинституциинаистражувањаивоведување иновативниприодивовоспитно-образовнатаработа. 

 

 ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА 

ПСИХОЛОГОТимапосебнаулогавоизготвувањетонапрограматазарабoтананаставниците-приправнициивопроцесотнанивнотоменторирањe. 

Сеследатефектитеи се   води документацијазапрофесионалниотразвојнавоспитно-образовниоткадар. 

 

 

АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

ПСИХОЛОГОТјаанализираиистражуваклиматавоинституцијата,госледии анализираразвојотнаученицитеиправипроценказарадинивноподобро 

разбирањеипреземањесоодветнимерки.Притоа,честокористипсихолошкимерниинструментиипроцедуризапроценканаспособноститеинадруг

иособининаличностанаучениците. 

 

 



 
 

 

СТРУКТУРА,ОРГАНИЗАЦИЈА И УЧИЛИШНА КЛИМА 

ПСИХОЛОГОТпримарнаулогаимаво:градењетопревентивнипрограмисо 

коисепромовираменталнотоифизичкотоздравјенаученицитеинивната 

демократскапартиципацијавоучилиштето,интервенцијатавокризниситуациивоучилиштето,обезбедувањетопсихосоцијалнаиемоционалнапод

дршканаситекоисевклученивовоспитно-образовниотпроцес. 

 

ГОДИШЕН ГЛОБАЛЕН ПЛАН 

ПОДРАЧЈА НА ДЕЛУВАЊЕ  ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Планирање, програмирање и организирање на  
воспитно-образовната работа 

VIII - X 

Работа со ученици X - VI 

Соработка со наставниците VIII - VI 

Соработка со  родителите X - VI 

Педагошка евиденција и документација X - VI 

Соработка со локалната заедница X - VI 

Аналитичко-истражувачка работа X - VII 

Професионален развој и професионална соработка VIII -VI 

Училишна структура, организација и клима VIII - VII 

 

 

 



 
 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ ПО ПОДРАЧЈА НА КОМПЕТЕНЦИИ 

I. Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната работа 

 1.   Планирање и подготовка на работата на психологот 

Содржински целини Период на 

реализација 

Соработници 

1.1. Изготвување на годишна програма за сопствената работа октомври директор, педагог, дефектолог, 

наставници  

2.   Изготвување на планирања и програми на ниво на училиште Период на 

реализација 

Соработници 

2.1.Учество во изготвување на Годишна програма за работа на училиштето август директор, педагог, 

наставници 

2.2. Учество во изработка на посебни програми на ниво на училиште октомври педагог, дефектолог, наставници 

2.3. Учество во изготвување на месечни распореди за вреднување на 

постигањата и напредокот научениците при учење од далечина преку 

организирањесредби/часови за вреднување на знаења и вештини со 

физичко присуство во училиште 

тековно  директор, педагог, наставници 

2.4. Учество во изготвување на распореди за: организација на наставата со 

физичко присуство и настава на далечина, согласно Планот и Протоколот 

за  постапување во услови на Ковид криза во основните и средните 

училишта, интерни протоколи, акти (Кодекси) за организирање на настава 

со физичко присуство и Кодекс за учениците кои ќе следат настава од 

далечина, распореди за рганизација на протокот на ученици, наставници и 

подготовка на придружна документација кон барањето за организирање на 

настава со физичко присуство со образложение за исполнетоста на 

критериумите и условите согласно Планот и Протоколите за реализација на 

воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во новата 

учебна година до Владината Комисија за разгледување на барања за 

организирање на настава со физичко присуство. 

август-

септември 

Директор, педагог, наставници 

2.5. Програма –акционен план за  Erasmus + проектот“Jobs for the future” октомври- директор, проектен тим 



 
 

 

 

II. Работа со ученици 

 1.Поддршка на учениците во учењето 

Содржински целини Период на 

реализација 

Соработници 

1.1 Користење на методи и постапки за испитување на подготвеноста  за вклучување 
на деца-обврзници  во основно образование 

мај педагог, дефектолог, 
наставници 

1.2 Организирање –реализирање на различни видови индивидуална и групна работа 

со учениците за прашања поврзани со учење,когнитивен развој 

во текот на 

учебната година 

педагог, наставници 

1.3 Прибирање податоци за причините за неуспех (испитување, разговори, дискусии 

во фокус групи) 

ноември, јануари, 

април 

педагог, наставници, 

родители 

1.4 Идентификување на потребите за поддршка во учењето-мотивација за учење во текот на 

учебната година 

педагог, 

наставници,дефектолог 

1.5 Работилници и индивидуални консултации за учење-релевантни за подобрување 

на учењето (мотивација за учење, критичко и креативно мислење, мнемонички 

техники) 

во текот на 

учебната година 

педагог, наставници, 

1.6  Индивидуални и групни советувања  со учениците  со неуспех во учењето ноември, јануари, 

април 

наставници,педагог 

1.7 Поддршка на учениците во организација на  учењето и стратегии за мотивација  

за настава  и учење на далечина 

во текот на 

учебната година 

педагог, наставници, 

1.8 Поддршка за ученици кои немаат пристап до интернет и/или дигитален уред за 

следење на наставата на  далечина 

во текот на 

учебната година 

директор, донатори 

ноември 

2.6. Програма –акционен план за  Erasmus + проектот “Come from future to 

future with games” 

октомври-

ноември 

директор, проектен тим 

2.7. Акционен план за  Erasmus + проектот “Solidarity for equality” октомври директор, проектен тим 



 
 

 

1.9 Следење и поддршка на развојот на дигитални компетенции и следење на 

трендови за развој на дигитална писменост-нова педагогија-учење на далечина/ 

поддршка за користење на дигитални алатки, апликации кои ја зголемуваат 

мотивацијата за учење 

во текот на 

учебната година 

наставници 

2.Следење и поддршка на развојот на учениците Период на 

реализација 

Соработници 

2.1 Следење и поддршка на социо-емоционалниот развој на учениците  

 

 

 

 

во текот на 

учебната година 

Наставници, родители 

2.2 Поддршка на учениците во справување со кризни ситуации (болест, смрт, развод, 

насилство)/психолошка прва помош во време на светска здравствена криза/on 

line 

Наставници, родители 

2.3 Работилници и други активности за превенција на различни теми поврзани со 
физичкото и менталното здравје(зависност, диети, справување со стрес, 
справување со насилство, дискриминација, асоцијално однесување)/on line 

Наставници, соработници 

од други институции, 

организации 

2.4 Позитивна психологија- развивање увид во сопствените потенцијали / 

2.5 Организирање on line работилници за личен раст и развој на учениците –

развивање критички пристап кон информации 

Наставници, надворешни 

соработници од други 

институции, организации 2.6 Организирање работилници за психосоцијални вештини (комуникациски 

вештини, разрешување конфликти)/on line 

2.7 Активности  за зачувување на  менталното здравје на учениците-во рамки на 

иницијативата  на психолози во соработка со МОН 

Колеги-психолози, МОН 

2.8 Испитување на ставовите и искуствата на учениците за различни аспекти од 

учењето преку настава на далечина 

декември, 

јуни 

наставници, педагог 

3.Работа со ученици со посебни образовни потреби Период на 

реализација 

Соработници 

3.1  Идентификување на ученици со посебни образовни потреби   

 

 

дефектолог, педагог, 

наставници, стручни лица 

од други установи- 

институции, центри, 

Завод за ментално 

3.2 Запознавање на наставниците со учениците со посебни образовни потреби и со 

видот на нивната попреченост  

3.3 Помош и поддршка на наставниците за примена на индивидуализиран  пристап 



 
 

 

во работата со  истите во текот на 

учебната година 

здравје, клиника за 

детска и младинска 

психопатологија 3.4 Следење на постигањата на крајот на класификационите периоди 

3.5 Советодавна работа со овие ученици и нивните родители 

3.6 Соработка со надлежни институции  

4. Работа со надарени  ученици и ученици кои побрзо напредуваат  Период на 

реализација 

Соработници 

4.1 Откривање на учениците со поголеми можности за напредување и развој  

 

во тек на  учебната 

година 

 

наставници, 

педагог, 

стручни лица од 

релевантни институции 

4.2 Помош и поддршка на наставниците за индивидуален пристап во работата со 

надарените ученици на часовите и нивно вклучување во додатна настава и  

воннаставни активности –учество на натпревари  

4.3 Задавање на психолошки мерни инструменти-за карактеристики на  надарени 

4.4 Советодавна работа со овие ученици и следење на нивните 

индивидуалнипостигања 

 

4.5 Консултативно- советодавна работа со родителите на овие ученици 

5. Поддршка на ученици со потешкотии во учењето Период на 

реализација 

Соработници 

5.1 Идентификување и евиденција  на ученици со потешкотии во  учењето поради: 

ниска самодоверба, деца кои насилно се однесуваат или се жртви на насилно 

однесување, деца со емоционални потешкотии и слаба мотивација и ученици со 

несоодветно однесување, родителска негрижа, семејни проблеми 

во текот  на 

учебната година 

 

наставници, 

педагог, 

лица од други 

институции-установи 

 

 

5.2 Следење на нивното напредување по завршување на секој класификационен 

период  

по секое 

тримесечие 

5.3 Инструктивно- советодавна работа со овие ученици и нивните родители во текот на 

учебната година 
5.4 Помош и поддршка на наставниците при планирање и реализација на активности 

во наставата  во паралелките во кои се вклучени овие ученици  

5.5 Поддршка на ученици кои не се во можност да следат настава на далечина 



 
 

 

6.  Запишување на учениците и формирање паралелки реализација Соработници 

6.1 Изготвување на евиденција на училишните обврзници во тековната година и 

известување на родителите за уписот и потребната документација 

април Локална  самоуправа на 

општината, ДПИ- Свети 

Николе, одделенски 

наставници  

6.2 Подготвување  инструменти и реализирање  активности за утврдување на 
подготвеност за запишување; 

6.3 Работа на упис на деца во прво одделение како член на комисијата (опсервација 
на децата и разговор со родителите на децата за нивниот развој), евиденција за 
разговор со родителите; евиденција за разговор со децата-протокол за следење / 
мислење за детето 

 

 мај 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Следење на успехот и напредокот на учениците во наставните и 

воннаставните активности 

Период на 

реализација 

Соработници 

1.1 Следење на успехот, поведението и редовноста на учениците по: паралелки-

одделенија, наставни предмети,  пол и етничка припадност и изготвување 

на извештаи и анализи 

ноември, јануари, 

април, јуни 

 

 

 

 

 

педагог, директор, 

помошник 

директор, 

дефектолог, 

наставници 

 

 

7.2 Поддршка на наставниците за унапредување на квалитетот на додатната настава 

(редовност на учениците, постигања, евиденција на освоените места и награди од 

учество на натпревари и други воннаставни активности) и промовирање на истите 

во тек на 

учебната година 

7.3 Следење на адаптација и поддршка на учениците од 1 и 6-то одделение октомври-

декември 

7.4 Следење и унапредување на интеракциските односи:ученик-ученик;  ученик- 

наставник –родител –преку директно набљудување на наставата и  во вон-

наставните активности  

во текот на 

учебната година 

7.5 Следење/ водење на евиденција за изречени пофалби и награди  за  постигањата 

на учениците. 

јануари, 

јуни 

7.6 Поттикнување-поддршка на учениците за учество во воннаставни 

активности(слободни ученички активности, проекти) 

 во тек на 

учебната година 

8.Работа на професионална информација и ориентација на учениците од 

IX-то одделение 

реализација Соработници 

8.1 Индивидуални и групни разговори со учениците за нивната информираност и  

интереси за понатамошно образование и вработување 

 

март-мај 

 

Директор, педагог, 

наставници, 

надворешни 

соработници од  

средни училишта, 

претставници од 

бизнис сектор, 

лица-гости  со 

одредена 

професија 

8.2 Задавање на прашалници, скали на процена за професионалната ориентацијаи 

информираност и  нивна интерпретација 

8.3 Индивидуално и групно советување на учениците за правилен избор на 

понатамошно образование или професија 

8.4 Помош и организирање на презентации на струки и занимања од средните  

училишта  

8.5 Информирање на учениците за можностите и перспективите на професиите и 

мрежата на средни училишта/високообразовни институции 

8.6 Пишување Биографија, Мотивационо писмо педагог 



 
 

 

III. 1. Соработкасо наставниците Период на 

реализација 

Соработници 

1.1 Поддршка на наставниците во спроведување на новини во законска регулатива, 

правилници, упатства во надлежност на МОН,БРО(особено оние кои се однесуваат 

на планот за реализација на наставата во услови на пандемија со COVID-19) 

септември- октомври 

 

тековно 

Директор, 

наставници,пед

агог, МОН,БРО 

1.2 Стратегии за мотивирање на учениците за време на наставата на далечина  

 

во текот на учебната 

година 

 

 

во текот на учебната 

година 

 

 

 

 

педагог, 

дефектолог, 

наставници 

1.3 Соработка  со наставниците за целите на формирани  училнишни тимови и 

комисии(Самоевалуација, Професионален развој, Инклузивен тим, Проектни 

тимови) 

1.4 Настава на далечина-од агол на наставникот- следење, истражување на 

искуствата и ставовите на наставниците 

1.5 Поддршка на наставниците при реализација на воннаставни активности  

1.6Помош и поддршка на наставниците при планирање на часовите за редовна, 

додатна, дополнителнанастава и воннаставни  активности / во наставата со 

физичко присуство и особено наставата на далечина 

1.7  Соработка со наставниците во врска со советување ученици  и родители и 

следење на  изрекување на педагошки мерки 

1.8 Соработка  во врска со професионална информација и ориентација на 

учениците 

март- мај 

1.9Поддршка за поттикнување на професионалниот развој и соработка  на 

наставниците- спроведување обуки од интерес за унапредување и внесување на 

иновации во воспитно-образовната работа 

во текот на 

учебната година 

 

 

 

1.10Насоки за идентификување надарени  и ученици со потешкотии и 

осмислување начини за поттикнување на истите 

педагог, 

дефектолог 

1.11Следење на часови ноември, 

март 

педагог, 

директор, пом 

директор 

III.2 Соработка со стручните органи и тела во училиштето Период на 

реализација 

Соработници 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Презентирање на извештаи и анализи за успехот, редовноста и 
однесувањето на   учениците  по завршување на класификациони периоди  

ноември, јануари, 

април, јуни 

директор, 

помошник-

директор 

педагог, 

одговорни 

наставници  

2.2 Презентирање на новини  во воп, соработка со стручните активи  во врска со 
нивниот професионален развој 

2.3 Презентирање извештаи од спроведени истражувања пред Наставничкиот 
совет 

тековно 

тековно 

2.4 Годишен  извештај  и Програма за работата на училиштето-Наставнички  
совет 

август 

IV. Соработка со родителите Период на 

реализација 

Соработници 

IV. 1. Индивидуални и групни советувања и консултации со родители 

1.1.  Советодавна работа со родители чии деца манифестираат насилно однесување 

или се жртви на насилно однесување, имаат три и повеќе слаби оценки, нередовно 

ја посетуваат наставата(следење на редовност во наставата на далечина) или 

пројавуваат некој друг облик на несоодветно однесување 

на крајот на секое 

тримесечие 

 

Родители, 

наставници 

1.2Соработка, советување и поддршка на родителите во врска со потешкотии на 

учениците поврзани со следењето на наставата на далечина 

во текот на 

учебната година 

наставници 

1.3. Соработка со Советот на родители тековно  

1.4.Соработка со родители на ученици вклучени во Erasmus + проекти  пред  и по проектни 

мобилности  

Erasmus 

тимови 

IV. 2.  Едукација  и информирање на родителите 

  2.1 Подготвување материјали за едукација на родителите (презентации, брошури, 

флаери, пишани материјали) 

 

 

во текот на 

учебната година 

Директор, 

наставници, 

педагог, 

наставник  

задолжен за 

објави  преку 

2.2 Идентификување на потребите на родителите за едукација поврзана со нивната 

родителска улога за следење на  редовноста во наставата на далечина, 

организација на учењето преку далечина и информирање за начинот на 



 
 

 

 вреднување  на постигањата за време на наставата  со учење на далечина web страната  

VI. Аналитичко- истражувачка работа Период на 

реализација 

Соработници 

1. Изготвување  и презентирање анализи и извештаи за успехот, редовноста и 

поведението на учениците по завршување на класификационите периоди 

ноември, јануари, 

април, јуни 

 

 

Педагог, 

дефектолог, 

наставници 

2. Учество во изготвување на полугодишен и годишен извештај за воспитно-

образовната работа на училиштето 

јануари,јули 

3. Изготвување извештај за сопствената работа  јули 

4. Изготвување анализа-извештај по спроведено испитување на  ставови за  

професионалнатаинформираност и ориентација на учениците од деветто  

одделение 

мај 

5. Изготвување извештаи по завршена посета на часови ноември,мај 

6. Истражување на прашања во врска со успехот, емоционалниот, социјалниот 

развој на учениците-прашалници, скали на процена и извештаи од истите 

во текот на учебната 

година 

7. Следење на резултати од новите педагошки приоди во училиштето(настава 

и учење на далечина, национална платформа за учење на далечина /Ефекти 

од  учење на далечина во почетниот период на примена од гледна точка на 

наставниците/учениците. 

 

тековно 

 

Директор, 

педагог, 

наставници 



 
 

 

 

 

 

8. Извештаи за спроведени проектни активности - Erasmus + мобилности тековно Проектни 

тимови 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Училишна структура, организација и  клима во училиштето Период на 

реализација 

Соработници 

1.Планирање, следење на ВОР, педгошка евиденција и документација, евалуација 

1.1 Следење наставничасови,анализирање на 

сознанијатаипредлагањемеркирелевантнизаунапредување на  воспитно-образовната  работа   на 

училиштето 

континуирано  

 

Директор, 

помошник 

директор, 

наставници, 

дефектолог, 

педагог 

2.Училишна клима, безбедна средина и демократско учество 

1.2 Ативности за стекнување и унапредување на знаења за примена на 
стратегии, техники и механизми за кризна интервенција во училиштето 

во текот на 

учебната 

година 
1.3 Реализирање  работилници со наставници и ученици за  разбивање стереотипи и 

предрасуди,  психологија на комуникација 

1.4 Советодавна помош-психосоцијална и  емоционална  поддршка во  ситуации на 
закани или загрозување на здравјето или безбедноста на ученици 

1.5 Креирање  на: Kодекси на однесување за наставници, технички персонал, 
ученици, родители, Кодекс за  однесување при реализација на наставата на 
далечина  и предвидување процедури  за реагирање во случај на отстапување од 
правилата. 

септември Директор, 

помошник 

директор, 

родители, 

претставници 

на установи од 

интерес за  

работата на 

училиштето,  

претставници 

од локалната 

самоуправа 

1.6 Промовирање на личните постигања на учениците и промовирање на 
постигањата во име на училиштето 

април- јуни 

1.7 Поддршка во креирање и спрведување на механизми за промовирање на 
постигањата и професионалниот напредок на наставниците, стручните 
соработници во училиштето 



 
 

 

VII. Педагошка  евиденција и документација 

 

Период на 

реализација 

Соработници 

1. Водење на лична евиденција и документација- за сопствената работа  

 

 

континуирано 

 

 

Директор, Комисија 

за контрола на 

водење на педагошка 

евиденција, 

наставници, педагог 

2. Водење евиденција за изречени пофалби и  педагошки мерки на учениците   

3. Учество во активностите на  комисијата  за контрола и следење на водење 

на педагошка евиденција и документација  

4. Следење на водењето на педагошката евиденција и документација на 

наставниците поврзана со реализација на наставата на далечина- начин на 

организација и евиденција на докази за постигнувања и редовност на 

учениците  во електорнски портфолија- следење на начинот на 

искористување на можностите на националната платформа за учење на 

далечина Schools,алатките кои за таа цел ги нуди апликацијата Microsoft 

Teams 

 

 

 

VIII. 1. Соработка со локална и поширока заедница  Период на 

реализација 

Соработници 

1.1 Соработка со  МОН, БРО, Државен просветен инспекторат,  Здравствени 
установи, Цента  за социјална работа, Институции од областа  на 
безбедност,истражувачки организации, граѓански  здруженија, Комора на 
психолози, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, МЦГО, 
и др. 

 

 

Во текот на 

учебната 

година 

Советници, 

просветни 

инспектори, 

колеги психолози, 

педагози, социјални 

работници, и 

др.соработници 

1.2 Соработка со  други основни и средни  училишта од регионот  

1.3 Р
азмена на искуства со психолозите од основните училишта од државата 

1.4 С
оработка со установи од локалната средина  и пошироко  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 С
оработка со потенцијални донатори- бизнис сектор за целите на 
подготвување проекти за подобрување на условите за работа во училиштето 

 Директор, 

потенцијални 

донатори 

VIII.2 Меѓународна соработка Период на 

реализација 

Соработници 

Меѓународна соработка на европски проекти/Erasmus+ програми 
Соработка со партнер училишта  во Erasmus + проектите:  
 

1. ”Only the sky is the limit for open hearts! Solidarity  for Equality” 

2. “Jobs for the future” 

3. “ Come from future to future with games” 

4. “Кaleidoscope” 

5. ”Grandir avec les ecrans” 

6. ”Play and learn about youth”  

 

 

Во текот на 

цела учебна 

година 

Партнер училишта 

од: Германија, 

Естонија, Романија, 

Бугарија, Белгија, 

Италија, Полска, 

Хрватска, 

Македонија, Шпанија, 

Португалија, Грција, 

Франција, 

Гвадалупе,Турција. 

IX. Професионален развој и професионална соработка Период на 

реализација 

Соработн

ици 

IX.1. Лично стручно усовршување- изготвување стручни материјали 

1.1 Планирање на 

личниот професионален развој 

Септември  

1.2 Континуирано 

следење на стручна литература во доменот на делување 

 

 

 

во текот на 

годината 

 

 

 

 

обучувачи, 

 експерти-

професори

1.3 Перманентно 

стручно усовршување преку посети на семинари, обуки, советувања, трибини и конференции организирани 

од страна на  МОН, БРО и др.институции, невладини организации(on line обуки, вебинари, оn line 

конференции) 



 
 

 

 

IX.2. Поддршка на професионалниот развој и соработка во училиштето Период на 

реализација 

соработници 

2. 1.Залагање за постојано унапредување и  следење  на основнитепрофесионални 

компетенции занаставници и стручни соработници 

во текот на 

годината 

Директор, 

советници 

наставници 

2.2  Водење документацијазапрофесионалниотразвојнанаставниците-професионално досие 

и личен план за професионален развој на наставниците-Тим за професионален развој 

 

во текот на 

годината 

педагог, тим за 

професионален развој 

2.3  Следење на потребите од професионален развој на воспитно-образовниот и раководен 

кадар, поттикнување на учество во обуки, семинари, дисеминации, работа на проекти 

во текот 

нагодината 

тим за  професионален 

развој на училиштето 

 

 

 

1.4 Учество на 

интерни обуки и работилници во училиштето 

, 

советници, 

наставници

, 

колеги 

психолози 

1.5 Внесување 

нови приоди во сопствената работа и вршење проценка на нивната ефективност 

1.6 Евидентирање 

на личниот професионален развој-професионално  досие 

1.7 Соработка со 

колеги во професионални здруженија, социјални мрежи и форуми, образовни платформи, заедници за 

учење 

1.8 Размена на 

добри практики во рамки на Erasmus + мобилностите активности за учење, поучување и обуки. 



 
 

 

 

Содржина на работа Соработници 

ТЕКОВНО 

Учество во изготвување на месечни распоред за вреднување на постигањата и 
напредокот на учениците при учење од далечина преку организирање средби/часови за 
вреднување на знаења и вештини со физичко присуство во училиште 

директор, педагог, 
наставници 

Организирање–реализирање на различни видови индивидуална и групна работа со учениците за 
прашања поврзани со учење, когнитивен развој 

педагог, наставници 

 
Идентификување на потребите за поддршка во учењето-мотивација за учење 

педагог, 
наставници,дефектолог 

Работилници и индивидуални консултации за учење-релевантни за подобрување на учењето 
(мотивација за учење, критичко и креативно мислење, мнемонички техники) 

педагог, наставници, 

Поддршка на учениците во организација на  учењето  и стратегии за мотивација  за настава  и 
учење на далечина 

педагог, наставници, 

Поддршка за ученици кои немаат пристап до интернет и/или дигитален уред за следење на 
наставата на  далечина 

директор, донатори 

Следење и поддршка на развојот на дигитални компетенции и следење на трендови за развој на 
дигитална писменост-нова педагогија-учење на далечина/ поддршка за користење на дигитални 
алатки, апликации кои ја зголемуваат мотивацијата за учење 

наставници 

Следење и поддршка на социо-емоционалниот развој на учениците Наставници, родители 

Поддршка на учениците во справување со кризни ситуации (болест, смрт, развод, 
насилство)/психолошка прва помош во време на светска здравствена криза/on line 

Наставници, родители 

Работилници и други активности за превенција на различни теми поврзани со физичкото и 
менталното здравје(зависност, диети, справување со стрес, справување со насилство, 
дискриминација, асоцијално однесување)/on line 

Наставници, 
соработници од други 
институции, 
организации 

Позитивна психологија- развивање увид во сопствените потенцијали Наставници, родители 

Организирање on line работилници за личен раст и развој на учениците –развивање критички 
пристап кон информации 

Наставници, надворешни 
соработници  

Организирање работилници за психосоцијални вештини (комуникациски вештини, 
разрешување конфликти)/on line 

 

Активности  за зачувување на  менталното здравје на учениците-во рамки на иницијативата  на 
психолози во соработка со МОН 

Колеги-психолози, МОН 

 Идентификување на ученици со посебни образовни потреби  дефектолог, педагог, 

МЕСЕЧНО ПЛАНИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНИОТ ПСИХОЛОГ 



 
 

 

Запознавање на наставниците со учениците со посебни образовни потреби и со видот на нивната 
попреченост  

наставници, стручни 
лица од други установи- 
институции, центри, 
Завод за ментално 
здравје, клиника за 
детска и младинска 
психопатологија 

Помош и поддршка на наставниците за примена на индивидуализиран  пристап во работата со  
истите 
Следење на постигањата на крајот на класификационите периоди 

Советодавна работа со овие ученици и нивните родители 

Откривање на учениците со поголеми можности за напредување и развој наставници, 

Помош и поддршка на наставниците за индивидуален пристап во работата со надарените 
ученици на часовите и нивно вклучување во додатна настава и  воннаставни активности –учество 
на натпревари  

педагог, 

Задавање на психолошки мерни инструменти-за карактеристики на  надарени стручни лица од 

Советодавна работа со овие ученици и следење на нивните индивидуалнипостигања релевантни институции 

Идентификување и евиденција  на ученици со потешкотии во  учењето поради: ниска 
самодоверба, деца кои насилно се однесуваат или се жртви на насилно однесување, деца со 
емоционални потешкотии и слаба мотивација и ученици со несоодветно однесување, родителска 
негрижа, семејни проблеми 

наставници, 
педагог, 
лица од други 
институции-установи 

Следење на нивното напредување по завршување на секој класификационен период  

Инструктивно- советодавна работа со овие ученици и нивните родители 

Поддршка на ученици кои не се во можност да следат настава на далечина 

Поддршка на наставниците за унапредување на квалитетот на додатната настава (редовност на 
учениците, постигања, евиденција на освоените места и награди од учество на натпревари и 
други воннаставни активности) и промовирање на истите 

педагог, директор, 
помошник директор, 
дефектолог, наставници 
 Поттикнување-поддршка на учениците за учество во воннаставни активности(слободни 

ученички активности, проекти) 
Стратегии за мотивирање на учениците за време на наставата на далечина  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Соработка  со наставниците за целите на формирани  училнишни тимови и 
комисии(Професионален развој, Инклузивен тим, Проектни тимови) 
Настава на далечина-од агол на наставникот- следење, истражување на искуствата и ставовите на 
наставниците 
Поддршка на наставниците при реализација на воннаставни активности  

Помош и поддршка на наставниците при планирање на часовите за редовна, додатна, 
дополнителнанастава и воннаставни  активности / во наставата со физичко присуство и 
особено наставата на далечина 
Соработка со наставниците во врска со советување ученици  и родители и следење на  



 
 

 

изрекување на педагошки мерки педагог, дефектолог, 
наставници Поддршка за поттикнување на професионалниот развој и соработка  на наставниците- 

спроведување обуки од интерес за унапредување и внесување на иновации во воспитно-
образовната работа 
Насоки за идентификување надарени  и ученици со потешкотии и осмислување начини за 
поттикнување на истите 
Презентирање на новини  во воп, соработка со стручните активи  во врска со нивниот 
професионален развој 
Презентирање извештаи од спроведени истражувања пред Наставничкиот совет 

Соработка, советување и поддршка на родителите во врска со потешкотии на учениците 
поврзани со следењето на наставата на далечина 
Соработка со Советот на родители 

Соработка со родители на ученици вклучени во Erasmus + проекти  наставници 
Erasmus тимови 

Подготвување материјали за едукација на родителите (презентации, брошури, флаери, пишани 
материјали) 

Директор, 
наставници, педагог, 
наставник  задолжен за 
објави  преку web 
страната на училиштето 

Идентификување на потребите на родителите за информирање поврзано со нивната родителска 
улога за следење на  редовноста во наставата на далечина, организација на учењето преку 
далечина и информирање за начинот на вреднување  на постигањата за време на наставата  со 
учење на далечина 
Ативности за стекнување и унапредување на знаења за примена на стратегии, техники и 
механизми за кризна интервенција во училиштето 

Директор, помошник 
директор, наставници, 
дефектолог, педагог Реализирање  работилници со наставници и ученици за  разбивање стереотипи и предрасуди,  

психологија на комуникација 
Советодавна помош-психосоцијална и  емоционална  поддршка во  ситуации на закани или 
загрозување на здравјето или безбедноста на ученици 
Следење на резултати од новите педагошки приоди во училиштето(настава и учење на далечина, 
национална платформа за учење на далечина /Ефекти од  учење на далечина во почетниот 
период на примена од гледна точка на наставниците/учениците. 

 
Директор, педагог, 
наставници 

Извештаи за спроведени проектни активности - Erasmus + мобилности Проектни тимови 

Водење на лична евиденција и документација- за сопствената работа Директор, Комисија за 
контрола на водење на 
педагошка евиденција, 
наставници, педагог 

Водење евиденција за изречени пофалби и  педагошки мерки на учениците   

Учество во активностите на  комисијата  за контрола и следење на водење на педагошка 
евиденција и документација  
Следење на водењето на педагошката евиденција и документација на наставниците поврзана со 
реализација на наставата на далечина- начин на организација и евиденција на докази за 



 
 

 

постигнувања и редовност на ученицте  во електорнски портфолија- следење на начинот на 
искористување на можностите на националната платформа за учење на далечина 
Schools,алатките кои за таа цел ги нуди апликацијата Microsoft Teams 
Соработка со  МОН, БРО, Државен просветен инспекторат,  Здравствени установи, Цента  за 
социјална работа, Институции од областа  на безбедност, истражувачки организации, граѓански  
здруженија, Комора на психолози, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, 
МЦГО, и др. 

Советници, 
просветни 
инспектори, 
колеги психолози, 
педагози, социјални 
работници, и 
др.соработници 

Соработка со  други основни и средни  училишта од регионот  

Размена на искуства со психолозите од основните училишта од државата 

Соработка со установи од локалната средина  и пошироко  

Соработка со  МОН, БРО, Државен просветен инспекторат,  Здравствени установи, Цента  за 
социјална работа, Институции од областа  на безбедност, истражувачки организации, граѓански  
здруженија, Комора на психолози, Институт за социолошки и политичко-правни истражувања, 
МЦГО, и др. 
Соработка со потенцијални донатори- бизнис сектор за целите на подготвување проекти за 
подобрување на условите за работа во училиштето 

Директор, потенцијални 
донатори 

Меѓународна соработка на европски проекти/Erasmus+ програми  
Соработка со партнер училишта  во  Erasmus + проектите:  
1. ”Only the sky is the limit for open hearts! Solidarity  for Equality” 
2. “Jobs for the future” 
3. “ Come from future to future with games” 
4. “Кaleidoscope” 
5. ”Grandir avec les ecrans” 
”Play and learn about youth” 

Училишни проектни 
тимови, партнер 
училишта од: Германија, 
Естонија, Романија, 
Бугарија, Белгија, 
Италија, Полска, 
Хрватска, Македонија, 
Шпанија, Португалија, 
Грција, Франција, 
Гвадалупе, Турција. 

Континуирано следење на стручна литература во доменот на делување 
 

 

Перманентно стручно усовршување преку посети на семинари, обуки, советувања, трибини и 
конференции организирани од страна на  МОН, БРО и др.институции, невладини 
организации(on line обуки, вебинари, оn line конференции) 
 

 

Учество на интерни обуки и работилници во училиштето 
 

обучувачи, 
 експерти-професори, 
советници, 
наставници, 

Внесување нови приоди во сопствената работа и вршење проценка на нивната ефективност 

Евидентирање на личниот професионален развој-професионално  досие 



 
 

 

 колеги психолози 

Соработка со колеги во професионални здруженија, социјални мрежи и форуми, образовни 
платформи, заедници за учење 
Размена на добри практики во рамки на Erasmus + мобилностите активности за учење, 
поучување и обуки. 
Водење документацијазапрофесионалниотразвојнанаставниците-професионално досие и личен 
план за професионален развој на наставниците-Тим за професионален развој 

педагог, тим за 
професионален развој 

Следење на потребите од професионален развој на воспитно-образовниот и раководен кадар, 
поттикнување на учество во обуки, семинари, дисеминации, работа на проекти 

тим за  професионален 
развој на училиштето 

Содржина на работа Соработници 
Август 

Учество во изготвување на Годишна програма за работа на училиштето директор, педагог, 
наставници 

Учество во изготвување на распореди за: организација на наставата со физичко присуство и 
настава на далечина, согласно Планот и Протоколот за  постапување во услови на Ковид криза во 
основните и средните училишта, интерни протоколи, акти (Кодекси) за организирање на настава 
со физичко присуство и  Кодекс за учениците кои ќе следат настава од далечина, распореди за 
рганизација на протокот на ученици, наставници и подготовка на придружна документација кон  
барањето за  организирање на настава со физичко присуство со образложение за исполнетоста на 
критериумите и условите согласно Планот и Протоколите за реализација на воспитно-
образовниот процес со физичко присуство на учениците во новата учебна година до Владината 
Комисија за разгледување на барања  за организирање на настава со физичко присуство. 

Директор, педагог, 
наставници 

Септември 
Содржина на работа Соработници 

Поддршка на наставниците во спроведување на новини во законска регулатива, правилници, 
упатства во надлежност на МОН,БРО(особено оние кои се однесуваат на планот за реализација 
на наставата во услови на пандемија со COVID-19) 

Директор, наставници, 
педагог, МОН,БРО 

Креирање  на: Kодекси на однесување за наставници, технички персонал, ученици, родители, 
Кодекс за  однесување при реализација на наставата на далечина  и предвидување процедури  за 
реагирање во случај на отстапување од правилата. 

Директор, помошник 
директор, наставници 

Планирање на личниот професионален развој / 

Октомври 
Содржина на работа Соработници 

Изготвување на годишна програма за сопствената работа директор, педагог, 
дефектолог, 



 
 

 

наставници 
Учество во изработка на посебни програми на ниво на училиште педагог, дефектолог, 

наставници 
Програма –акционен план за  Erasmus + проектот“Jobs for the future” директор, проектен тим 
Програма –акционен план за  Erasmus + проектот “Come from future to future with games” директор, проектен тим 

Акционен план за  Erasmus + проектот “Solidarity for equality” директор, проектен тим 

Следење на адаптација и поддршка на учениците од 1 и 6-то одделение педагог, наставници 

Ноември 
Содржина на работа Соработници 

Прибирање податоци за причините за неуспех (испитување, разговори, дискусии во фокус групи) педагог, наставници, 
родители 

Индивидуални и групни советувања  со учениците  со неуспех во учењето наставници, педагог 
Следење на успехот, поведението и редовноста на учениците по: паралелки-одделенија, наставни 
предмети,  пол и етничка припадност и изготвување на извештаи и анализи 

педагог, директор, 
помошник директор, 
дефектолог, наставници 

Следење на часови педагог, директор, пом 
директор 

Презентирање на извештаи и анализи за успехот, редовноста и однесувањето на   учениците  по 
завршување на класификациони периоди 

педагог 

Советодавна работа со родители чии деца манифестираат насилно однесување или се жртви на 
насилно однесување, имаат три и повеќе слаби оценки, нередовно ја посетуваат 
наставата(следење на редовност во наставата на далечина) или пројавуваат некој друг облик на 
несоодветно однесување 

Родители, 
наставници 

Изготвување извештаи по завршена посета на часови Директор, пом.директор, 
педагог 

Декември 
Содржина на работа Соработници 

Испитување на ставовите и искуствата на учениците за различни аспекти од учењето преку 
настава на далечина 

наставници, педагог 

Јануари 
Содржина на работа Соработници 

Прибирање податоци за причините за неуспех (испитување, разговори, дискусии во фокус групи) педагог, наставници, 
родители 

Следење на успехот, поведението и редовноста на учениците по: паралелки-одделенија, наставни 
предмети,  пол и етничка припадност и изготвување на извештаи и анализи 

педагог, наставници 



 
 

 

Следење/ водење на евиденција за изречени пофалби и награди  за  постигањата на учениците. педагог, директор, 
наставници Презентирање на извештаи и анализи за успехот, редовноста и однесувањето на   учениците  по 

завршување на класификациони периоди 
Учество во изготвување на полугодишен извештај за воспитно-образовната работа на 
училиштето 

Педагог, 
дефектолог, наставници 

Март 
Индивидуални и групни разговори со учениците за нивната информираност и  интереси за 
понатамошно образование и вработување 

Педагог, наставници 

Следење на часови директор, пом.директор, 
педагог 

Презентирање на извештаи и анализи за успехот, редовноста и однесувањето на   учениците  по 
завршување на класификациони периоди 

педагог 

Април 
Содржина на работа Соработници 

Задавање на прашалници, скали на процена за професионалната ориентација и информираност 
и  нивна интерпретација 

педагог, наставници 

Индивидуално и групно советување на учениците за правилен избор на понатамошно 
образование или професија 

педагог, наставници 

Следење на успехот, поведението и редовноста на учениците по: паралелки-одделенија, наставни 
предмети,  пол и етничка припадност и изготвување на извештаи и анализи 

педагог 

Изготвување на евиденција на училишните обврзници во тековната година и известување на 
родителите за уписот и потребната документација 

педагог 

Индивидуални и групни советувања  со учениците  со неуспех во учењето педагог 
Советодавна работа со родители чии деца манифестираат насилно однесување или се жртви на 
насилно однесување, имаат три и повеќе слаби оценки, нередовно ја посетуваат 
наставата(следење на редовност во наставата на далечина) или пројавуваат некој друг облик на 
несоодветно однесување 

педагог, наставници 

Изготвување извештај по завршена посета на часови Директор,по педагог, 
наставници 

Мај 
Содржина на работа Соработници 

Изготвување анализа-извештај по спроведено испитување на  ставови за  професионалната 
информираност и ориентација на учениците од деветто  одделение 

педагог 

Помош и организирање на презентации на струки и занимања од средните  училишта  Директор, раководители 
на паралелки во  IX одд 

Информирање на учениците за можностите и перспективите на професиите и мрежата на средни педагог 



 
 

 

училишта/високообразовни институции 
Пишување Биографија, Мотивационо писмо Педагог, наставници 
Подготвување  инструменти и реализирање  активности за утврдување на подготвеност за 
запишување; 
Работа на упис на деца во прво одделение како член на комисијата (опсервација на децата и 
разговор со родителите на децата за нивниот развој), евиденција за разговор со родителите; 
евиденција за разговор со децата-протокол за следење / мислење за детето 

Локална  самоуправа на 
општината, ДПИ- Свети 
Николе, одделенски 
наставници 
 
Комисија за упис на деца 
во прво одделение 

Користење на методи и постапки за испитување на подготвеноста  за вклучување на деца-
обврзници  во основно образование 

Јуни 
Содржина на работа Соработници 

Испитување на ставовите и искуствата на учениците за различни аспекти од учењето преку 
настава на далечина 

наставници, педагог 

Следење на успехот, поведението и редовноста на учениците по: паралелки-одделенија, наставни 
предмети,  пол и етничка припадност и изготвување на извештаи и анализи 

педагог, директор, 
помошник директор, 
дефектолог, наставници Следење/ водење на евиденција за изречени пофалби и награди  за  постигањата на учениците 

Учество во изготвување на годишен извештај за воспитно-образовната работа на училиштето педагог, наставници 
Изготвување извештај за сопствената работа  
 

 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГ 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

ВОВЕД 

Училишниот педагог ја изработува Годишната програма за работа врз основа на законската регулатива односно Законот за основно 
образование, правилникот за начинот за работа, инструментот за вршење на инспекцискиот надзор на просветната инспекција, Годишен 
извештај за работа на училиштето од предходната учебна година 2019/20, Годишната програма за работа на ООУ ,,М.М-Брицо’’ Лозово за 
учебната 2020/2021 година и заклучните согледувања на стручните органи во училиштето. 

Психолог: 

Даниела Мијалковска 

_____________ 



 
 

 

Цели: 

• училиштето да ги следи и унапредува постигањата на учениците 

• да се подобри квалитетот на наставниот процес 

• наставниците да имаат подобри и поквалитетни наставни планирања 

• училиштето да им дава поддршка на учениците за подобро функционирање 

• училиштето да се стреми кон подобрување на климата и односите во училиштето, како помеѓу учениците и наставниците 
така и помеѓу самите вработени во училиштето 

• добра соработка помеѓу наставниците и родителите што би придонело за подобро функционирање и подобри успеси кај 
учениците 

• добра соработка на училиштето со други образовни и необразовни институции како и со локалната самоуправа 

• постојано стручно усовршување на наставниците и пратење на новитетите во образованието како во земјата така и во 
светот. 

 

 

Наведените задачи ќе може да се реализираат преку обработка на содржините дадени во следните подрачја од работата: 

 

 



 
 

 

I.             РАБОТА СО УЧЕНИЦИ 
 

ПЕДАГОГОТ првенствено дејствува во насока на креирање ефективна образовна практика и развивање соодветни техники и методи за 

подобрување на процесот на учење. Почитувајќи ги индивидуалните потреби и карактеристики на учениците, педагогот нив ги советува, 

едуцира и им помага да го подобрат начинот на учење и однесувањето. Тој практикува методи и средства за воспитна работа со учениците. 

Применува современи модели на педагошко водење во различни воспитни ситуации во училиштето. Реализира советодавно-воспитна 

работа со учениците за надминување на причините за проблемите во учењето и однесувањето. Им помага на учениците во изборот на 

слободните активности согласно нивните интереси. 

 

II.         РАБОТА СО НАСТАВНИЦИ 
 

ПЕДАГОГОТ особено им помага на наставниците во: планирањето на настав- ните и воннаставните активности при што за основа ги зема 

претходните планирања и резултатите од постигањата на учениците, реализацијата на наставата со користење соодветни современи 

методи, форми, актив- ности, средства/ресурси, оценувањето на учениците со цел да се под- држи учењето, водењето на педагошката 

евиденција и докумнетација, органиизрањето на родителските средби и самоевалуацијата на работата на наставниците. 

III. РАБОТА СО РОДИТЕЛИ 
 

ПЕДАГОГОТ особено им помага на родителите во поглед на видот и начините за поддршка кои тие треба да му ги обезбедуваат на детето во 

процесот на учење, со цел тоа да ги развие и искористи своите потенцијали, како и во однос на воспитувањето на децата во домот (навики за 

учење, користење на слободното време, начини на комуникација со децата). 

IV. СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА 

ПЕДАГОГОТ во фокусот на соработката ги има образовните, здравствените, социјалните, научните, културните и други установи кои можат да придоне - 

сат за поквалитетно учење и развој на учениците. Соработува со научните и образовните институции на истражувања и воведување иновативни приоди во 

воспитно-образовната работа. 



 
 

 

V.   ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА 

 
ПЕДАГОГОТ има посебна улога во изготвувањето на програмата за работа на наставниците-приправници и во процесот на нивното 

менторирањe. Педагозите, исто така, ги следат ефектите и водат документација за професионалниот развој на воспитно-образовниот кадар. 

VI. АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТA 
ПЕДАГОГОТ првенствено го следи, анализира и истражува воспитно-обра- зовниот процес сфатен во најширока смисла и врз основа на 

сознанијата од анализите и истражувањата предлага мерки за унапредување на наставата и другите облици на воспитно-образовната работа 

во институцијата. 

VII.  УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА 
 

 

ПЕДАГОГОТ особена улога има во следењето и унапредувањето на настава- та, начинот на водење на педагошката документација, работата 

со ученич- ката заедница, ученичките организации и клубови. 

 

Програма за работа на стручен соработник-дефектолог 

 

Програмски подрачја за работа:  

1. Планирање и програмирање -изготвување на сопствена програма за работа, 

-учество во изготвување на програми за работа на училиштето,како и изготвување на други програми во соработка со 

наставниците,родителите и стручните соработници изготвување на Индивидуални Образовни Планови за учениците со посебни образовни 

програми. 

2. Воспитно-образовен процес-поддршка на наставниците и учениците 



 
 

 

2.1.Инструктивно-советодавна работа со наставниците 

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

нивните постигнувања 

-работа со одделенските и предметните наставници во поставување на реални очекувања за напредокот на учениците 

-стручна помош на наставниците за примена на наставни методи,средства и техники во работењето со учениците 

-известување за релевантни настани,обуки и семинари,како и организирање на стручни предавања за професионално напредување на 

наставниот кадар. 

 

2.2. Директна работа со ученици со посебни образовни потреби и  потешкотии во учењето 

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

-дефектолошка дијагностика 

-работа со ученици за совладување на определени наставни содржини 

-следење на напредокот на учениците во остварување на целите предвидени во индивидуалниот образовен план 

-Мониторинг на поддршката на учениците и ефективноста на учењето 

-професионална ориентација на учениците 

 

3. Инструктивно-советодавна работа со родители/старатели 

-соработка со родители/старатели на ученици со посебни образовни потреби 

-советувања на родителите поврзани со воспитно-образовниот процес на учениците 

-информирање за нивните права и обврски поврзани со инклузијата. 

 



 
 

 

 

4. Соработкасоинклузивниот тим 

-работилници за инклузија на учениците со посебни образовни потреби 

-состаноци со инклузивниот тим 

 

5. Педагошкаевиденција и документација 

-водење сопствена евиденција и документација 

-водење досие за ученик 

 

 

6. Соработкасолокалната заедница и релевантни институции 

-соработка и размена на информации со локалната заедница и релевантни институции 

 

7. Личноусовршување 

-учество на обуки,семинари,конференции,работилници,трибини организирани од МОН,БРО,невладини организации и сл. 

 

Подрачје 1. Планирање и програмирање 



 
 

 

Содржина на 

работата 

Времена 

реализација 

Реализатор Целна група Очекувани 

резултати 

 

изготвувањена 

сопствена 

програмаза 

работа 

 

Јули/ Август,  

2020год. 

 

дефектолог лично изготвена 

програмаза 

работа 

 

учествово 

изготвувањена 

програмиза 

работана 

училиштето 

 

Јули/ Август,  

2020год. 

 

Дефектолог,  

стручни 

соработници,  

наставници 

 

Ученици,  

наставници,локална средина, 

МОН,БРО,ДПИ 

 

Изготвени 

програмиза 

работа 

 

Поддршка и  

помошво 

изготвувањена 

индивидуални 

образовни 

Септември/ 

октомври 2020 

год. 

 

Дефектолог,  

стручни 

соработници,  

наставници 

 

Ученици,  

наставници 

 

Изготвени 

индивидуални 

образовни 

планирања 

 



 
 

 

планирања 

 

 

 

Подрачје 2.-Воспитно-образовен процес 

2.1.Инструктивно-советодавна работа со наставниците 

Содржинана 

работата 

 

Времена 

реализација 

 

Реализатор Целна група Очекувани 

резултати 

инструктивно 

- 

советодавна 

работасо 

наставницитена 

ученицитесо 

попреченост и со 

потешкотииво 

учењето 

 

тековно Дефектолог 

стручнаслужба 

инклузивен 

тим 

 

Наставници 

и  

ученицисо 

попреченост 

 

Добиени 

соодветни 

инструкции и  

советиза 

работасо 

ученицисо 

попреченост 

 



 
 

 

поддршкаво 

идентификување и  

конкретизирањена 

целите и задачите 

коитребадасе 

поставатво ИОП-от 

 

тековно Дефектолог 

наставници 

стручна 

служба 

инклузивентим 

 

Наставници 

и  

ученицисо 

попреченост 

 

идентификува 

ње и  

конкретизира 

њенацелите 

и задачитеза 

ИОП-от 

(методи и  техники за работа) 

поддршкаво 

определувањена 

наставните 

содржиникоиќесе 

обработуваат и ќе 

сепоставатпред 

ученикот 

тековно Дефектолог 

наставници 

стручна 

служба 

инклузивен 

тим 

Наставници 

и  

ученицисо 

попреченост 

 

определување 

нанаставните 

содржиникои 

ќесе 

обработуваат 

 

поддршка и помош 

нанаставниците 

заприменана 

индивидуализиран 

и диференциран 

Тековно 

 

 

 

 

Дефектолог 

наставници 

стручнаслужба 

инклузивентим 

 

Наставници 

и  

ученицисо 

попреченост 

 

применана 

индивидуализ 

иран и  

диференциран 

пристапво 



 
 

 

пристапво 

работата 

учество/поддршка 

приизработкана 

Индивидуални 

образовни 

плановиза 

учениците 

 

 

 

 

 

 

 

Септември/октомври 

2020 

Год. 

работата 

 

 

 

 

Изработен ИОП 

за учениците 

 

2.2.Директна работа со ученици со посебни образовни потреби и потешкотии во учењето 

Содржинана 

работата 

 

Времена 

реализација 

 

Реализатор Целна група Очекувани 

резултати 

 

опсервација и  

идентификацијана 

новиученицисо 

попреченост 

 

Септември/  

октомври 2020 

 

тимски ученицисо 

попреченост и  

сопотешкотии 

воучењето 

 

Запознавање 

сопотребите и  

можноститена 

новите 

ученици 

 



 
 

 

дефектолошка 

дијагностика 

 

континуирано дефектолог ученицисо 

попреченост 

 

проценана 

индивидуални 

те 

потенцијали 

научениците 

 

помошна 

ученицитеод 1 

- 

во 

одделениево 

адаптирањена 

училишната 

средина 

 

континуирано наставници 

дефектолог 

стручнаслужба 

родители 

 

ученицисо 

попречености и  

сопотешкотии 

воучењето 

 

Поддршка и  

помошво 

периодотна 

адаптирање 

на 

училишната 

средина 

 

поддршкана 

ученицитеод 6 

-то одделение 

 

континуирано наставници 

дефекто 

лог,стручна 

служба,родител 

 

ученицисо 

попречености и  

сопотешкотии 

воучењето 

Поддршка и  

помошво 

адаптирањето 

конпоголем 



 
 

 

 бројнаставни 

предмети и  

наставници 

 

поддршкаво 

училницатана 

ученицитесо 

попреченост 

 

континуирано наставници 

дефектолог 

стручна 

служба 

 

ученицисо 

попречености и  

сопотешкотии 

воучењето,наставници 

 

подобрено 

вклучување и  

следењево 

воспитно 

- 

образовниот 

процес 

 

Индивидуална 

работасо 

ученицитесо 

попреченост и со 

потешкотииво 

учењетоспоред 

целитена ИОП 

континуирано дефектолог ученицисо 

попречености и  

сопотешкотии 

воучењето 

 

Подобрен 

психо 

- 

моторен 

развој; 

Подобаруспех 

воусвојување 



 
 

 

 назнаењата 

 

професионална 

ориентацијана 

учениците 

 

Мај,2021 год. наставници 

дефектолог 

стручнаслужба 

родители 

 

Ученицисо 

посебни 

образовни 

потреби 

 

Вистински 

изборза 

понатамошнот 

о образование 

 

 

 

Подрачје 3: Инструктивно-советодавна работа со родители/старатели 

Содржинана 

работата 

 

Времена 

реализација 

 

Реализатор Целна група Очекувани 

резултати 

 

инструктивно 

- 

советодавна 

работасо 

родители/старател 

и наученицитесо 

континуирано Дефектолог 

наставници 

стручнаслужба 

инклузивентим 

 

родители Редовно и  

навремено 

информирање 

за 

постигнувањат 

а наученикот,  



 
 

 

посебни 

образовнипотреби 

(насокизаработа 

дома) 

- 

запознавањесо 

процесотна 

Инклузија 

- 

запознавање и  

вклучувањево 

процесотна 

изработкана ИОП 

- 

от 

- 

советувањана 

родителите 

поврзанисо 

како и за 

сервисните 

служби и лица 

за 

поддршка 

назаедницата 

 



 
 

 

воспитно 

- 

образовенпроцес 

научени 

ците 

-упатувањедо 

соодветни 

релевантни 

установи, согласно 

потребитена 

ученикот 

 

Подрачје 4.-Соработка со инклузивниот тим 

Содржинана 

работата 

 

Времена 

реализација 

 

Реализатор Целна група Очекувани резултати 



 
 

 

-работилнициза 

инклузијана 

ученицитесо 

посебни 

образовнипотреби 

- 

состаноцисо 

инклузивниоттим 

 

континуирано Инклузивен тим Наставници 

ученици 

родители 

 

Подобра 

поддршкана 

наставниците 

и учениците 

со 

попреченост и  

поефективна 

Инклузијаво 

училницата 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Подрачје 5.-Педагошка евиденција и документација 

Содржина на работата Време на 

реализација 

Реализатор Целна група Очекувани резултати 

- 

водењесопствена 

евиденција и  

документација 

- 

водењедосиеза 

ученик 

 

тековно Дефектолог 

Наставници 

стручнаслужба 

 

Ученици со посебни 

образовни потреби 

Евидентирање 

и следењена 

напредокот,  

потешкотиите 

и  

постигнувањат 

а на 

учениците 

 

Подрачје 6.-Соработка со локалната зедница и релевантни институции 

Содржина на работата Време на 

реализација 

Реализатор Целна група Очекувани 

резултати 

соработка и  

разменана 

информациисо 

локалната 

заедница и  

тековно Стручнаслужба 

инклузивентим 

наставници 

 

Наставници 

Ученици 

родители 

Поквалитетна 

помош и  

поддршкана 

учениците и  

наставниците 



 
 

 

релевантни 

институции 

(МОН,БРО, Сектор 

заосновно 

образование и  

секторзалокален 

економскиразвој 

приопштина 

Лозово;  

невладини 

организации;  

Заводзаментално 

здравје; Заводза 

слух, говор и г 

лас;  

Клиниказа 

психијатрија;  

Центарза 

социјалниработи 

прекуразмена 

на 

информации и  

искуства 

(упатувањена 

ученицидо 

релевантни 

институции) 

 



 
 

 

и сл.) соцелрано 

откривање,  

дијагностика,  

третманна 

ученицитесо 

посебни 

образовнипотреби 

 

Подрачје 7.-Лично усовршување 

Содржина на 

работата 

Време на 

реализација 

Реализатор Целна група Очекувани 

резултати 

- 

учествона 

обуки,  

семинари,  

конференции,  

работилници,  

трибини 

организираниод 

МОН, БРО,  

Според можностите Стручни лица Дефектолог 

стручни 

соработници 

наставници 

 

Професионал 

еннапредок и  

стручно 

усовршување 

 



 
 

 

невладини 

организации и сл. 

 

 

Дипл.дефектолог: Виолета Сачевска 

 

 

Програма за работа на училишната библиотека при ООУ ‘’Методи Митевски Брицо’’  Лозово за учебната 

2020/2021 година 

 

Глобални цели 

-Промовирање  на современи приоди за користење на библиотеката како центар за учење пред пошироката професионална заедница. 

-Поврзување на расположивите ресурси во библиотеката со наставните и воннаставните содржини. 

-Почитување на посебноста /индивидуалноста на секој ученик и поврзување на неговите потреби со соодветни извори на учење. 

-Силно и професионално мотивирање на  ученикот за градење сопствени  стратегии за читање; 
 

Август 

-.Препорачување на соодветна  литература согласно  закон; 

-Евидентирање на наслови во електронска форма. 

-Набавка,дистрибуција на  учебницизаучениците; 



 
 

 

-Идентификација на потребите за личен и професионален развој користејќи ги стандардите и резултатите од саморефлексијата на 

сопсвената работа. 

 

 

Септември 

 

-Реализирање на креативни  книжевни  работилници ,конкурси; 

-Едукација на учениците како да истражуваат и да користат  ресурси; 

-Подготовка за одбележување на Детска недела и ден на европските јазици. 

 

Октомври 

-Отворен ден за млади библиотекари. 

-Предлагање и осмислување на начин за развивање на посебни способности на надарените ученици  за мотивирање на учениците за 

учество на натпревари,конкурси и проекти. 

-.Упатување на учениците критички да  анализираат и сумираат резултати од истражување; 

-.Учество во реализирање на воннаставни   активности и промотивни  настани;. 

-Месец на   книгата(конкурси,литературни  читања); 

Ноември 

-Низ трезорот на авторите кои  промовираат толеранција(Одбележување на Денот на толеранцијата); 

-Препораки и избор на литература на тема мултикултурализам и прифаќање на различности); 

 



 
 

 

 

Декември 

-Подготовка на материјали,списанија и брошури за учесто во манифестацијата ‘’Јас имам талент’’ 

-Претставување на модел за  пасиониран  читач; 

-.Препознавање на различни  жанрови; 

 

Јануари/февруари 

 

-.Осврт на странските наслови и презентирање на некои од нив; 

-Проактивно следење и барање на најнови публикации; 

 

Март 

-Учество во одбележување на месецна  Франкофонија; 

-Избор нанајразлични  мултимедијални   содржини; 

 

-Во пресрет на  специфичните   барања  на  наставници и ученици; 

-Помош на  тимовите  за ИОП; 

 

Април 

-Одблежување на патронат на училиштето,обезбеденост со литература; 



 
 

 

-Избор на најредовен читател; 

-Развивање  на вештините  на  читање   книги; 

Мај 

-Селекција на материјали,брошури,и друга потребна литература. 

-Одбележување  на Ден  на   Европа; 

-Отворен ден за родители-размена  на ставовисонив. 

--Учество на родителите  во  активностите  на  учениците,литературни  читања и слично. 

Јуни 

-Раздолжување на учебници  и активности околу нарачка на нови. 

Забелешка- 

Ова глобално планирање може да претрпи измени доколку за тоа се јави потреба која треба да се реализира,а истата  е во контекст на  

активностите  на   библиотекарот; 

 

 

Наставник библиотекар: 

Светлана Стојкова 

 

 

 

 



 
 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР 
2020/2021 година 

 
 
Орган на управување во училиштето е Училишниотодбор. 
Составот, надлежностите и задачите на Училишниот одбор се определени со Законот за основно образование 
и Статутот на училиштето. 
Училишниот одбор е одлучувачко тело одговорно за управување со училиштето. 
Основна цел на Училишниот одбор е заштита на законитоста во 
работата, заштита на правата на сите учесници во воспитно 
-образовната работа,јавност и транспарентност во работата,навремено и правилно 
информирање,усогласување на актите со законски одредби поради непречено одвивање на воспитно-
образовниот процес во училиштето. 
Улогата на Училишниот одбор во училиштето е да ги покрива следните области: 
 
-визија и развој на училиштето; 

-избор на клучен персонал; 
-надзор врз раководењето; 
-финансиски надзор; 
-прибирање средства; 
-поддршка на проекти; 
-следење на квалитетот на оценувањето; 
-следење на благосостојбата на учениците; 
-подобрување на односите со властите; 
-подготвување на извештаи  до заедницата и МОН. 

 
Училишниот одбор во соработка со директорот на училиштето и  

Училишните тимови постојано поттикнува активности кои ќе обезбедат квалитет во работењето. 

Училишниот одбор во нашето училиште е составен од седум членови и тоа: 

 

-Тројца претставници од редот на наставниците и стручните 



 
 

 

соработници 
-Тројца претставници од редот на родителите на учениците 
-Еден претставник  од  основачот 
Исто така на состаноците на Училишниот одбор може да присуствуваат и двајца  претставници од Ученичката заедница во училиштето. 
 

 

Оперативна програма за работа на Училишниот одбор: 

Содржина на активности Време Реализатори 
Разгледување  и донесување Годишната 
програма за работа на училиштето 
 

VIII членови на Училишен одбор,директор 

Кадровски прашања 
Утврдување на 
Состојбата со работните места според Законот за 
основно образование,Закон за работни 
односи,Колективен договор 
 

VIII-IX Членови на Училишен 
одбор,директор 

Разгледување на одредени измени и  
дополнувања 
во Законот на  основно 
образование 
 

тековно Членови на Училишен 
одбор,директор 

Формирање на Пописна комисија XI членови на Училишен 
одбор,директор 

Предлагање и назначување на нов член  во 
УО и избирање претседател 
 

XII-I Членови на Училишен 
одбор,директор 

Отпис и расходување на искршен,  
амортизиран, непотребен инвентар 
 

тековно Членови на Училишен 
одбор,директор 

Донесување  одлука за набавка  и  тековно Членови на Училишен 



 
 

 

Користење основни  средства 
 

одбор,директор 

Разгледување на елаборатот од пописот I-II Членови на Училишен 
одбор,директор 

Разгледување на Правилници,акти и други 
прописи и навно усогласување со 
законската  регулатива 
 

тековно Членови на Училишен 
одбор,директор 

Анализа на изврешените санации и  
Потребните тековни и инвестициони 
вложувања 
 

тековно Членови на Училишен 
одбор,директор 

Разгледување на финансовиот извештај  и  
Други извешти кои се однесуваат  на 
материјално 
- 
Финансовото работење во 
училиштето 
 

I-II Членови на Училишен 
одбор,директор 

Разгледување и усвојувањена 
годишната,  
завршна пресметка за материјално 
- 
Финансовото работење на училиштето 
 

I-II Членови на Училишен 
одбор,директор 

Усвојување на Извештајот за работата на 
Училиштето  во 
– 
I полугодие 
 

I-II Членови на Училишен 
одбор,директор 

Усвојување на Год 
Ишниот  извештај  за 

VI-VIII Членови на Училишен 
одбор.директор 



 
 

 

Работата на училиштето на крајот од 
Учебната година 
 

Евалуација 
На развојните цели на 
училиштето 
 

Во текот на целата 
година 

директор 

 

Училишниот одбор одржува и други состаноци по потреба и решава прашања кои ќе се јават во текот на годината во рамките на своите 
законски овластувања. 
 

Изработил: Виолета Сачевска 
 

П Р О Г Р А М А ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ НА  ООУ ,,МЕТОДИ МИТЕВСКИ БРИЦО,, ЛОЗОВО ЗА 
УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА 

 

Наставничкиот совет наООУ,, Методи Митевски Брицо,,Лозово го сочинуваат одделенските и предметните наставници, како и стручните 
соработници на училиштето.Наставничкиот совет го свикува и со него претседава директорот на училиштето. 
 Во текот на учебната година Наставничкиот совет одржува најмалку шест состаноци. Наставничкиот совет на училиштето, дава 
мислење по предлогот на програмата за развој и на годишната програма за работа и го следи нејзиното извршување; предлага членови за 
училишниот инклузивен тим и други тимови во училиштето; го разгледува и утврдува успехот на учениците и работата на другите стручни 
органи; одобрува на учениците побрзо напредување во основното училиште; ги разгледува наставните планови,програми како се 
остваруваат и презема мерки за нивно извршување; дава мислење за распределба на часовите мегу наставниците; донесува одлуки по 
приговори;го разгледува извештајот од реализација на Годишната програма од самоевалуацијата, интегралната евалуација; одлучува по 
прашања поврзани со воспитно - образовната работа; дава мислење за финасиските планови на годишно ниво; избира членови на 
училишен одбор; одлучува за воспитни мерки; како и други работи утврдени со статутот на училиштето. 
 Од наведеното може да се каже дека овој стручен орган во својата работа ги опфаќа следните подрачја 
 

• Организација на воспитно-образовната дејност; 

• Планирање на  воспитно -  образовната дејност; 

• Унапредување на наставата; 

• Стручно усовршување на наставниот кадар; 



 
 

 

• Разгледување на анализи,извештаи и друг вид доставен материјал врзан за реализација на наставно – воспитниот процес во 
училиштето; 

• Редовно водење на педагошка евиденција и документација. 

 
 
 

П Р О Г Р А М А ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021година 
 

Ред
. 
бр.  
 

ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ  Временареализац
ија 

Реализатори 

1. Организацијанавоспитно-образовнатадејност 
Формирањепаралелки;  
Распореднанаставници;  
Распределбаначасови и одделенскираководства;  
Организирање на обука за наставниците од одделенска настава кои предаваат во 
комбинирани паралелки; 
Креирање на Развоен план за идниот период,заради обезбедување квалитет на 
наставата; 
Брошури за родителите на учениците 
УтврдувањеназадолженијатананаставницитеводелотнаГодишнатапрограмазаработанау
чилиштето;  
Подготовка на посебни програми – прилозикон -Годишната програма за 
работа(формирање на тимови од наставници за таа активност),листа прилози; 
Планирањенанаставата: задолжителната, изборна, 
Планирање на наставата во време на пандемија со COVID 19 
Подготовканараспоредначасовипопредмети и наставници;  
Информации и новинивообразованието;  
Разгледување и усвојувањенаГодишнатапрограмазаработанаучилиштетовоучебната 
2020/2021 
Разгледувањеизвештаиодувидотна ДПИ вопедагошкатадокументација;  

Јули 
Август 
Септември 

Директор, помошник 
директор,одговорни на стручни 
активи, советник од БРО, 
комисии,наставници,стручнасл
ужба 
 

2. Поставување и проценанаприоритетниучилишницели и задачи;  Јули,  
Август 

Директор, педагог, наставници 

3. РазгледувањеПравилнициодинтересзавоспитнообразовнатаработа тековно директор 

4. Насокизаводењена е-дневникотвонаставата Јули,  Директор, стручна 



 
 

 

Разгледувањенаефектитеодреализацијатанапроектитевокои е вклученоучилиштето Август служба,наставници 
5. Организација и реализацијанаактивностизаподобрувањенаоценувањето Тековно Училишен администратор 

директор,стручна служба 
6. Организирање на учениците за настава со физичко присуство од I до V одд. 

Организирање на учениците за настава со учење на далечина од VI до IX 

 

Септември Тим, директорстручна 
служба,наставници 

7. Упатствазаводењенапедагошкатадокументација и евиденција Септември Директор, педагог 

8. Организационапоставеностнаучениците и опфатеностнаученицитевосекциите;  
Активностиоколуодбележувањезначајнидатуми, празници, манифестации 

Октомври Директор, стручна 
служба,наставници 

9. Разгледување и усвојувањеразниизвештаи, анализи и 
другматеријалзареализацијананаставно-воспитниотпроцесвоучилишето;  
Редовноводењенапедагошкаевиденција и документација 

Тековно Директор,стручна служба 
наставници 

10. Разгледувањестручнипредавања, материјалиповрзанисореализацијанавоспитно-
образовниотпроцес 

Тековно Директор, стручна 
служба,наставници 

11. Разгледување, анализа и усвојувањенауспехот и 
поведениетонаученицитепостигнативопрвототримесечиевоучебната 2020/2021година 

Ноември Директор,стручна 
служба,наставници 

12. Извештајодреализацијатанапрограмитепонаставнипредметии воннаставни активности 
одпрвотополугодие во учебната 2020/21година 
Разгледување, анализа и утврдувањенауспехотнаученицитезапрвотополугодие во 
2020/21 година 

Јануари Директор, стручна служба, 
наставници, 

13. -Анализанаработатанастручнитеактививопрвотополугодие; Февруари Одговорни настручни 
активи,педагог 

14. Подготовказаодбележувањена 21 март - Деннаекологијата;  
Договорниактивностизанастававоприрода, екскурзии, полуматура;  
Договорзаучилишни и регионалнинатпревари и определувањеученицизанатпревари;  

Март Директор,стручна 
служба,наставници 

15. Анализанарезултатитеодуспехот и 
поведениетонаученицитепостигнативотретототримесечиеодучебната 2020/21година 
Формирање на комисија за упис на ученици во прво одделение за наредната учебна 
година; 

Април Директор,стручна служба, 
одговорнинаставници 

16.. Формирање на испитни комисии за полагање на одделенски испити; 
Анализанапостигнатитерезултатинаученицитеоднатпреваритепоодделнипредмети;  
Анализаодувидотводокументацијата;  
Разгледувањенаинформациизабројнановозапишаниученицивопрвоодделение 

Maj Директор,стручна 
службанаставници, 

17. Анализа и утврдувањенарезултатитеодуспехот и поведениетонаученицитевоучебната 
2020/2021година.; 
Изборнапрвенецнагенерација;  
Организирање и распоредзапродолжителнанаставазаученицисослабиоценки, 
вотраењеоддесетработнидена и одделенскииспити;  

Јуни Директор, стручна 
служба,наставници 



 
 

 

Утврдувањенауспехотнаученицитеупатенинапродолжителнанастава и поправнииспити 
18. Годишенизвештајзаработатанаучилиштето Јуни Директор, стручна служба 
19. Одредувањетерминзадоделувањесвидетелства и наградинаучениците 

 
Јуни Директор 

 
 

На состаноците на Наставнички совет, покрај овиепланирани програмски содржини, ќе се разгледуваат и други прашања кои во текот на 
учебната 2020/2021 година ќе пристигнат од страна на  Бирото за развој на образованието и некои други институции,а ќе бидат од интерес за 
нашето училиште. 

 

 

В.Д.Директор 

 Јулија Николовска 

 

 

Програма за грижа на здравјето на учениците во ООУ “Методи Митевски-Брицо” Лозово за 

учебната 2020/21 година 
 

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

Составен дел на училишната програма заземаат содржините поврзани со здравјето на учениците. Цел на програмата за унапредување на 

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

во околината. 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. 

За секој наставник и за секое дете важи слоганот  “Здраво дете може да учи”, па поради тоа една од најважните работи е грижа за 

здравјето не секое дете во училиштето. Грижата за здравјето на учениците во училиштето е обврска на сите вработени и тоа  на три нивоа: 

-физичко здравјекое 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. 

Програмата ја вклучува: 

• хигената во училиштето, која е многу битна и секогаш треба да е на завидно ниво,  

• систематските прегледикои се задолжителни како за наставниците, така и за 

учениците кои се спроведуваат во тек на учебната година во соработка  ЈЗУ “Д-р Ѓорги Гаврилски “- Св. Николе и со ЈЗУ Центар за 

јавно здравје – Велес, 

• вакцинациите кои се спроведуваат со претходно изработен календар за имунизација во 

соработка со ЈЗУ “Д-р Ѓорги Гаврилски “- Св. Николе  

• едукација за здрава храна –вклучува едуцирање на учениците во однос на начинот на 

исхрана преку предавања, вклучување во различни проекти и презентации.  

• грижа за менталното здравје-во соработка со психологот и педагогот во училиштето и 

по потреба со други институции, организации и установи кои даваат препораки за овој апсект; 

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 годишнаta  програма за работа на училиштето, а најнепосредно и во наставата по предметите 

физичко и здравствено образование и  природни науки – за учениците од I-VIодд, како и предметите по биологија, хемија, физичко и 

здравствено образование – за учениците од VII-IX одд,како и 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. 

 

 

 

 

 

Планирана 

програмска активност  
Цел на активноста  Реализатор  

Време на 

реализација  
Очекувани исходи и ефекти  

Осигурување на 

учениците  

Превенција за обештетување од 

повреди  
Училиште  Октомври Надомест за евентуални повреди  

Вакцини  
Да се обезбеди заштита и 

превенција  

Здравствена 

установа  

Во текот на 

целата година 
Заштита и превенција  



 
 

 

Систематски прегледи  

Преземање мерки за заштита и 

превенција; навремено откривање 

на евентуални болести  

Здравствена 

установа  

Во текот на 

целата година 

Заштита на здравјето и навремено лечење 

од евентуални заболувања  

Едукација на учениците      

на тема Здрава храна за 

добро здравје-Животни 

вештини  

Формирање здрави навики за 

исхрана на учениците  

Одговорни 

наставници  

Во текот на 

целата година 

Подигање на јавна свест  

Предавање на тема – 

Заразни болести  

Мерки за заштита и превенција од 

заразни болести  
Стручни лица  

Во текот на 

целата година  

Мерки за заштита и превенција од заразни 

болести  

Одржување на хигиената 

во домот и училиштето  

Подобрување на хигиената во домот 

и училиштето  

Наставници од 

одделенска и 

предметна настава  

Во текот на 

целата година  

Подобрување на хигиената во домот и 

училиштето  

Залевање на заби  Заштита и превенција на забите  Амбуланта  Декември  Заштита и превенција на забите  

Одбележување на 7 

април- Светскиот ден на 

здравјето  

Негување и чување на здравјето на 

учениците  

Наставници од 

одделенска и 

предметна настава  
Април  

Негување и чување на здравјето на 

учениците  

Грижа за учениците со 

здравственипроблеми 

за хронично болни  

Да им се помогне на учениците со 

здравствени проблеми  

Наставници од 

одделенска и 

предметна настава  

Во текот на 

целата година 

Едуцирани ученици за заштита од сезонски 

заболувања  

Предавање на тема за 

превенција од 

ХИВ/СИДА/СПИ 

Едукација за превенција од 

ХИВ/СИДА/СПИ  

Наставници од 

предметна настава  
 Во текот на 

целата година 
Подигање на јавна свест  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Опис на програмата за грижа за здравјето на учениците  

 

1. Хигиена во училиштето:  

- За одржување на хигиената во училиштето е одговорен техничкиот персонал, но со активно ангажирање и залагање на сите 

вработени. За таа цел постои протокол за одржување на хигиената во училниците, ходниците и училишниот двор. Значајна улога ќе имаат 

одделенските раководители и наставниците, преку постојано едуцирање на учениците за значењето на хигиената и активностите за 

градење на хигиенски навики кај учениците. Исто така значајна улога ќе имаат и родителите во јакнењето на личната хигиена кај 

учениците. 

Во оваа учебна година 2020/21 год. освен основните активности важни за хигиената, битни се и посебните мерки за заштита од 

Corona ( Covid 19) вирусот . Тоа вклучува постојана дезинфекција, дезинсекција и дератизација во училишниот објект, дезинфекција на 

рацете на учениците и вработените при влез во училишната зграда , како и држењето на дистанца од најмалку 2 m помеѓу учениците и 

наставниците и носење на заштитна маска на сите нас. Бидејки кај дел од учениците наставата се изведува on – line , потребно е 

одржување на хигената и во домашни услови да биде на високо ниво, преку чистење и проветрување на собата во која се слуша и 

изведува овој тип на настава . 

 

2. Систематски прегледи  
-  Систематските прегледи се задолжителни за вработените и за учениците. Тие се вршат во договорени термини во соработка 

со ЈЗУ “Д-р Ѓорги Гаврилски “- Св. Николе, ЈЗУ Центар за јавно здравје – Велес, Стоматолошка ординација во ЈЗУ“Д-р Ѓорги Гаврилски “- 

Св. Николе, и Медицина на трудот- ЈЗУ “ Здравствен дом”- Велес според плановите за работа на институциите.За вработените покрај 

редовниот годишен санитарен преглед на секои три год, се врши и систематски преглед кој опфаќа: општ лекарски преглед, лабаториски 

преглед, интернистички, офтамотолошки преглед, ОРЛ преглед. Задолжителни систематски прегледи се прегледите за учениците од: Іодд, 

ІІІодд, Vодд, VІІодд и ІХодд., кој опфаќа: мерење на висина и тежина, проверка на вид, проверка на ’рбетниот столб и локомоторниот 

систем, лабараториски преглед на крв и урина. По извршените прегледи се евидентира состојбата и се даваат препораки за понатамошно 

специјалистичко проследување (доколку има потреба). 

 

 

 -Задолжителни стоматолошки прегледи се вршат за учениците од Іодд до VІодд, како и залевање на забите, откривање на 

деформитети и неправилности во растот на забите и вилиците, евиденција на состојбата на забалото, запис во картон. За сите прегледи 

навремено се информирани родителите и истите се изведуваат во соработка со Д-р по стоматологија Јулијана Стојанова од ЈЗУ “Д-р Ѓорги 

Гаврилски “- Св. Николесо одд.раководител или предметен наставник При договарање на термините за вршење на прегледите се води 

сметка истите да се извршуваат во термини пред започнување или после завршување на часовите за да не се попречува наставниот 



 
 

 

процес и целосно да бидат испочитувани мерките за превенција од корона вирусот. Сите добиени резултати, информации, состојби, 

укажувања се заведуваат во здравствениот картон и се води грижа за тајност и заштита на податоците.  

 

3. Вакцинација (Имунизација) на учениците  

Вакцинирањето се врши според Програмата за имунизација на учениците од основните училишта, согласно Правилникот за 

имунопрофилакса и хемопрофилакса при Министерството за здравство , Државен санитарен и здравствен инспекторат. Вакцинирањето се 

врши во ЈЗУ”Д-р Ѓорги Гаврилски” – Св.Николе(Подрачна служба – Лозово)  во присуство на родител и одделенскиот наставник за 

учениците од І до Vодд, а за учениците од VІ до ІХ одд.одделенскиот раководител или предметен наставник и родител. -І одд.за учениците 

со навршени шест год.-ревакцина MRP (морбили, рубеола, паротит) - ІІ одд и ІІІ одд - ревакцина DT Polio (дифтерија ,тетанус) и тестирање 

манту за TBC . По добиените резултати од проверката следи вакцина. -VІІ одд, вакцини за детска парализа и тетанус по кои следат 

ревакцини. Во периодот до 12-13 години следат вакцини (втора и трета доза) од веќе примените , а за девојчињата HPV-хуман папилома 

вирус-инфекции (две дози во одреден период) за кои се известуваат ученичките и родителите кои ја примиле првата доза. -ІХ одд- само 

девојчињата се ревакцинираат од рубеола, а сите ученици од: детска парализа , дифтерија и тетанус во дози и ревакцина. 

 

4. Едукација за здрава храна  

Едукација за здрава исхрана училиштето во текот на учебната година ќе реализира активности и работилници:,,Здрава храна за детство 

без мана“, „Умерена и разновидна исхрана “, „Колку сме „слатки“ ако јадеме слатки “, “.„Со брза храна станав спор, а со здрава храна 

умеам спорт“. Истите имаат за цел да ја подигнат свеста и кај учениците и кај родителите за потребата од конзумирање на здрава храна 

како и создавање свесни генерации кои ќе останат имуни на брзата и нездрава храна. Оваа едукација годинава поради актуелната ковид 

состојба ќе се изведува преку on – line предавања, презентации и дополнителни активности од страна на наставниците и учениците заедно 

со родителите . 

 

 

 

 

Активности поврзани со грижата за здравјето на учениците  

 
Активностите кои се поврзани со грижата на здравјето може да ги поделиме на повеќе подгрупи бидејќи здравјето на учениците не 

подразбира само физичкото здравје, туку тоа го вклучува и менталното здравје на учениците. Тоа треба да го нагласиме посебно оваа 



 
 

 

учебна година, бидејќи пандемијата на Covid 19 (korona) вирусот сеуште зазема големи размери во целиот свет. Тоа делува на 

целокупното општество од кој што и образованието е еден важен сегмент кој што беше засегнат уште од почетокот на учебната година, 

со нејзино пролонгирање и подоцнежно започнување. Учениците од одделенска настава (од  I-V одделение) ја започнаа наставата со 

физичко присуство, а додека учениците од предметна(VI-IX одделение) следат настава на далечина.  

 

 

•   Активности за физичко здравје – Физичкото здравје се  изразува преку активности кои се изведуваат на часовите по физичко 

и здравствено образование. Преку целата година на часовите по физичко образование се прават вежби и активности , согласно 

програмите за основно образование од I- IX oдделение. Активности оваа година поради пандемијата делумно се одржуваат во 

училиште, а додека кај учениците од VI- IX одд преку видеа во учењето на далечина.  

Од оваа учебна година со воведување на тандем-наставата по ФЗО во прво и второ одделене се очекува да се поттикне уште поголем 

интерес  кај учениците за активно учество во  активностите, вежбите кои  се во функција на поттикнување на правилен психофизички 

развој на личноста  предвиени во програмите по ФЗО. 

Потоа активностите поврзани за исхраната на учениците исто така центално место зафаќа пандемијата бидејки не можат да се 

организираат работилници со физичко присуство од страна на наставниците од една страна и учениците заедно со родителите од 

друга страна. Целокупната активност ќе се  одвива преку предавања кои ќе се овозможат само on-line.  

Многу битно место зазема и личната хигиена која во овие моменти треба да биде на највисоко ниво преку темелно миење на рацете 

со сапун и чиста вода и редовна дезинфекција на рацете при влез во училиштето.  

Сите понудени активности ќе се одвиваат преку изработка на флаери, презентации и видеа од интернет портали.  

Ќе се посвети и внимание  на едукација за превенција од  заразните заболувања и сексуално преносливите болести  во тек на целата 

учебна година и активности од страна на учениците преку одредени проекти и изработка на  одедени презентации.  

Активности за грижа за  менталното здравје 

Во рамки на акцијата 

ЗаедноЗАменталното здравје: 
 советување и давање на социо-емоционална и педагошко-психолошка поддршка на учениците 

 активности со кои се става акцент на заштитата на менталното здравје, поточно активности со кои се осмислува поддршката на 

менталното здравје не само на учениците и родителите, туку и на наставниот кадар 

1. Пружање на соодветна поддршка за емоционалната состојба и менталното здравје на учениците 

 индивидуални средби со учениците со физичко присуство или online,согласно потребите на учениците и со почитување на 

протоколите за безбедност. 



 
 

 

 2.Едукација на учениците  за  поимот менталното здравје согласно нивната возраст со цел  превенција и промоција на 

менталното здравје  

 Работилници 

 предавања  

 споделување на информативно-образовни материјали со разбирлива содржина согласно возраста на учениците. 

Едукацијата на учениците за менталното здравје ќе може да се остварува на следните начини: 

- преку одделенските наставници и одделенските раководители–соработници(и во соработка со педагог) 

- преку директни средби, разговори, предавања и/или др. слични активности со учениците, онлајн или со физичко присуство согласно 

пропишаните протоколи. 

3.Креативно внесување на поимот ментално здравје во наставата 

 внесување на поимот ментално здравје во постоечките наставни единици каде за тоа има простор и време.  

Психологот може да присуствува на некој час (да се вклучи во наставата) доколку наставникот има потреба за тоа и може да учествува во 

креирањето на заеднички материјали со наставниците со цел приближување на поимот ментално здравје(соработник- педагог) 

 

Време на реализација:во текот на целата учебна година 

Ресурси:стручен соработник-психолог, стручен соработник-педагог, стручни материјали, лап-топ, електронска табла, печатени материјали, 

брошури, online извори и дигитални  ресурси. 

 

 

Изработиле:                             

1. Валентина Витева  

2. Маја Панева  

3. Драгана Костовска 

4. Даниела Мијалковска  

 

 

 



 
 

 

Годишната програма за Антикорупциска едукација на учениците во  ООУ.”Методи Митевски-Брицо” Лозово за 
учебната 2020/21-та година 

 
Воннаставни активности  во работата на училиштето 

 

Во рамките на воспитно-образовната дејност училиштето како и изминатите така и во учебната 2020/21-та година ќе  организира и           остварува 
разновидни воннаставни активности. 

Предвидени се и активности  кои што се во функција на  поттинување на развивање потенцијали кај учениците кои  се однесуваат на   изградување на 
основите на моралната структура  градење систем на вредности, односно  прифаќање на  позитивни социјални норми  на размислување и однесување.  

Во тој поглед во рамки на воннаставните активности училиштето планира спроведување на Програма за антикорупциска едукација на учениците. 

 

АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 

 
Низ процесот на образование учениците треба да ги осознаат и почитуваат принципите на развиеното 

демократско општество, односно да развијат вештини за функционирање во демократско опкружување. 
 
Борбата против корупцијата е едно од подрачјата кое е недоволно развиено;граѓаните не се доволно 

информирани или нивните знаења се нецелосни. Истотака, малку се знае и за заштитата од корупцијата. Овој податок 
е присутен скоро на сите нивоа на нејзината вклученост во општеството, и од страна на оние коишто ја нудат и од 
страна на оние коишто ја примаат. Во текот на својот живот,граѓаните и институциите на макро ниво, како и родителите 
и учениците на микро ниво, најчесто несвесно ја применуваат корупцијата при најобичните секојдневни активности, 
како дел од традиционалното однесување, неразмислувајќи за истата како појава, а уште помалку за борбата против 
неа сметаме дека треба да постојат и субјекти и механизми кои ќе им предочат на другите што е корупција и како треба 
да се борат против неа. 

 
Сметаме дека постои потреба сите да бидат запознаени со антикорупцијата како појава, со облиците во кои може 

да се појави корупцијата и со борбата против неа. Едукацијата на граѓаните е значајна подеднакво за сите, но најдобро 



 
 

 

е доколку ги одбереме учениците во основните училишта како целна група, кои учат како да станат активни граѓани, 
учат за демократијата и како да ги практикуваат нејзините позитивни вредности. 

 
 Во основното образование во Република Северна Македонија се развива свеста за демократијата преку повеќе 

наставни предмети. Наставниот предмет Граѓанско образование е директно поврзан со теми во врска со демократијата 
и со развојот 
на граѓанскиот систем, со чија помош учениците се едуцираат како да бидат добри граѓани. Во споменатиот наставен 
предмет, сепак можеме да констатираме дека нема дел ниту посебна содржина кои се однесуваат на антикорупциската 
борба. 

 
Проектот „Антикорупциска едукација за учениците од основните училишта“ има за цел да воспостави вредносен 

систем, кој ќе ја измени сегашната култура на прифаќање на корупцијата и ќе ги промовира придобивките од доброто 
владеење и однесување. Заменувајќи ги лошите навики и пораки со добри, и истакнувајќи ги позитивните примери, 
ученикот опфатен во проектот ќе може да ја препознае корупцијата и да се заштити од оваа негативна општествена 
појава. 

 
Со мотото „Корупција - ја сечеш гранката на којашто седиш“ се објаснува дека корупцијата не познава пол, 

вероисповед, нација, професија, возраст, граници, степен на образование, нагласувајќи дека таа е негативен дел од 
денешницата и од неа треба да се заштитиме. Целите кои ги вклучува програмата за антикорупциска едукација, 
посветена 
на учениците од основните училишта, е тие да бидат запознаени со одредени поими, односно преку одредени 
активности да разберат за корупцијата и антикорупцијата, да анализираат ситуации, личности и настани поврзани со 
корупцијата, да се стават во друга ситуација и преку совладување на материјата да станат активни граѓани, коишто ќе 
придонесат кон развојот на модерното демократско општество. 
 
 
 
 
 
 
Програмата за антикорупциска едукација на учениците  од IX-то  ќе опфати: 
 



 
 

 

❖ пополнување на прашалници од учениците пред почетокот на проектот и по неговото завршување; 
 

❖ предавања за запознавање на учениците со поимите, можностите за заштита и превентивно делување кон 
корупциските активности; 

 
❖ работилница за антикорупциска едукација на учениците, со чија помош истите ќе бидат ставени во 

активна ситуација, во која ќе земат учество; 
 
❖ организирање на натпревар за учениците за најдобра творба поврзана со антикорупциската едукација; 

 
❖ покана и учество на личности поврзани со борбата против корупцијата. 

 
Ученикот/ученичката е потребно: 
- да се запознае со поимите корупција, антикорупција, интегритет и етичност; 
- да се запознае што значи „одолевање на социјален притисок“; 
- да знае за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на спречување и заштита од истата; 
- да ги препознава механизмите за спречување на корупцијата; 
- да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството; 
- да ја сфати улогата на Државната комисија за спречување на корупција во Република Северна Македонија и 
механизмите преку кои таа делува; 
- да анализира како и каде може да се појави корупцијата и на кој начин може да се спречи истата; 
- да се стави во ситуација, во која ќе има активна улога, преку која ќе разбере за антикорупцијата и за потребата од 
антикорупциска едукација и антикорупцијата и за потребата од антикорупциска едукација и 
- да се стави во улога на активен граѓанин, кој ќе придонесе за развојот на Република Северна Македонија. 
 
 
3. Поими 
Корупција, антикорупција, интегритет, етичност, социјален притисок, механизми за спречување на корупцијата, 
Државна комисија за спречување на корупција, пари, подароци, облека, храна, услуги. 
 
 
4. Реченици посветени на корупцијата (слогани/пароли) 



 
 

 

а) Носечка реченица: 
 
Корупција - ја сечеш гранката на којашто седиш. 
б) Други реченици посветени на корупцијата: 
Корупцијата е авторитет, плус монопол, минус транспарентност. 
Корупција - ТВОЈОТ СТАВ се брои! 
Стоп за корупцијата – ја разјадува довербата, ја руши демократијата. 
Стоп за корупцијата – создава нееднаквост, ги намалува можностите на 
немоќните, ги форсира неспособните, го спречува развојот.  
Со корупција сите плаќаат двојно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкретни цели и активности 
 

Содржина Цели Вид на активност Активности Период на 
реализација 

Предзнаења за 
корупцијата и 

антикорупцијата 

Да се согледаат 
предзнаењата на 

учениците 

Прашалник за 
учениците 

Пополнување на 
прашалникот од 

страна на 
учениците 

 
Декември, 2020 

 
 



 
 

 

Стекнување на 
основни знаењаза 

корупција и 
антикорупција 

 

Да се запознаат со 
поимите корупција, 

антикорупција, 
интегритет, 
социјален 

притисок, етичност; 
да знаат за 
облиците во 

кои може да се 
појави 

корупцијата и 
начинот на 

спречување и 
заштита од 

истата; 
да ги препознаваат 

механизмите за 
спречување наДа 
се запознаат со 

поимите корупција, 
антикорупција, 

интегритет, 
социјален 

притисок, етичност; 
да знаат за 
облиците во 

кои може да се 
појави 

корупцијата и 
начинот на 

спречување и 

Предавање и 
вежби 

Предавање; 
 

power point 
презентација; 

дискусија; 
крстозбор 

Јануари, 2021 



 
 

 

заштита од 
истата; 

да ги препознаваат 
механизмите за 
спречување на 

Активна борба 
против 

корупцијата: 
постери 

Да анализираат 
како и каде може да 

се појави 
корупцијата и како 

може 
да се спречи 

истата; 
да се стават во 

ситуација 
во која ќе имаат 

активна 
улога, преку која ќе 

разберат за 
антикорупцијата и 

за 
потребата од 

едукација; 
да се стават во 

улога на 
активни граѓани кои 

ќе 
придонесат за 

развојот 
на граѓанската 

култура во 
современото 

Работилница /// Април, 2021 



 
 

 

општество 

Покана и учество на 
личности поврзани 
со борбата против 

корупцијата. 

   По договор, во 
текот на  второто 

полугодие  од  
учебната 2020/21 

година 

Утврдување на 
знаењата за 
корупцијата и 

антикорупцијата 

Да се утврдат 
знаењата 

на учениците; 
да се види дали 

учениците научиле 
од 

проектот „Програма 
за 

антикорупциска 
едукација на 
учениците 

од основните 
училишта“ 

Прашалник за 
учениците и 

активности за 
повторување 

Пополнување на 
прашалникот од 

страна на 
учениците 

Мај, 2021 

Облици  во кои може 
да се појави 
корупцијата и 
начинот на 
спречување и 
заштита од истата; 
Препознавање на  
механизмите за 
спречување на 
корупцијата 

Да се утврдат 
ефектите од 
претходните 
активности 
кај учениците;  
Што научивме? 

 

Натпревар за 
најдобар стрип, 

флаер, 
цртеж,литературна 

творба 

Организирање на 
натпревар за 
учениците за 

најдобра творба 
поврзана со 

антикорупциската 
едукација; 

 

Мај, 2021 



 
 

 

 

Изработиле:                             

1. Тоде Николовски – наставник по историја и граѓанско образование 

2. Горанче Велков – наставник по Физичко и здравствено образование 

3. Милан Радевски - наставник по Физичко и здравствено образование 

 

 

ПРЕВЕНЦИЈА ОД НАСИЛНО ОДНЕСУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕТО 

Учебна 2020/2021 година 

 

Цели  Планирани 

активности  

учесници  реализатори  Временс ка 

рамка  

Брј на часови  Материјали  и 

ресурси  

Очекувани 

ефекти  

Создавање 

стратегија за 

надминување на 

состојбата со 

насилство во 

училиштето  

Давање 

предлози и идеи 

за начините на 

справување со 

насилството  

Одделенски и 

предметни 

наставници, 

директор, 

стручни 

соработници  

(психолог, 

педагог, 

дефектолог, 

директор, 

наставници)  

Октомври 

Ноември  

 Училница ЛЦД, 

платно, 

компјутер, 

хартија, прибор 

за пишување, ЦД  

Добивање 

конструктивни 

идеи и предлози 

за стратегијата  



 
 

 

 Реализирање на 

содржината на 

стратегијата 

преку 

работилници со 

групи ученици  

Одделенски и 

предметни 

наставници, 

директор, 

стручни 

соработници  

(психолог, 

педагог, 

наставници, 

ученици, 

директор)  

Второ полугодие  индивидуа лна 

работа, работа 

во група, зависно 

од структурат а 

на учениците  

Училница, ЛЦД, 

платно, 

компјутер, 

хартија, прибор 

за пишување, 

боици и 

фломастери, 

хамери  

Активно учество 

на сите субјекти. 

Позитивни 

резултати од 

активностите  

 

 

 

Цели  Планирани 

активности  

учесници  Реализатори и 

соработници  

Временска 

рамка  

Брј на часови  Материјал ни 

ресурси  

Очекувани 

ефекти  



 
 

 

Да се запознаат 

учениците со 

ставот на 

училиштето во 

однос на 

насилството во 

училиште  

Спроведување 

на работилница 

со учениците : 

презентација на 

ревизијата, 

гледање филм, 

бура на идеи за 

спречување на 

насилството 

Ликовно 

творење и 

презентација 

Пишување 

пораки и пароли  

Ученици од 7 и 

8-мо одд.  

Психолог, 

педагог, 

одд.раковод 

ители  

Прво полугодие  По два часа во 

паралелк а ( 14 

часа)  

Училница, ЛЦД, 

компјутер, 

платно, хартија, 

прибор за 

пишување  

Се добива 

приближно 

реална слика за 

насилството во 

училиштето 

Учениците да се 

вклучат во 

надминување на 

состојбата со 

насилството во 

училиштето  

 

Заштитата на децата/учениците од насилство во воспитно-образовните институции е сеопфатен и сложен процес во кој треба да бидат 

вклучени сите вработени во училиштето, децата/ученици, родителите/старатели, како и локалната заедница. Приоритетна задача на 

воспитно-образовните институции , како и на сите други институции кои се грижат за децата е создавање на услови за безбедно растење, 

развој и заштита на децата од насилство. Насилството, злоупотребата и занемарувањето ги загрозуваат здравјето, развојот и 

достоинството на децата/учениците, што претставува повреда на основните детски права. Во последните години насилството е проблем 

со кој се соочуваат и децата и возрасните. Во училиштата и надвор од нив децата може да бидат изложени на најразлични облици и 

видови на врсничко насилство, но и на насилство од страна на возрасните. Последиците ги чувствуваат сите – оние кои трпат насилство, 

оние кои насилно се однесуваат, но и оние кои присуствуваат на настаните во кои има насилство. Благодарение на досегашната работа на 

институционално ниво и на поддршката од невладиниот сектор, создадени се неколку законски регулативи за решавање на овој проблем.  

Превенцијата на насилството во училиштата претставува збир на мерки и активности кои имаат за цел создавање безбедно, сигурно и 

заштитено опкружување, развивање и негување на атмосфера на соработка, почитување на различностите, конструктивна комуникација и 



 
 

 

следење на одредени правила на однесување во рамки на воспитнообразовните активности, развивање на вештини за препознавање и 

ефикасно реагирање во ситуации на насилство . 

Изработиле:  

Благица Димитрова  

Ѓоко  Стојчевски  

Гроздан Стојчевски 

 

Програма за изведување на училишна екскурзија, излет или настава во природни услови со учениците од 

одделенска настава во учебната 2020/21 

ЦЕЛИ: 
 

❖ проширување на знаењата кои се стекнуваат преку совладување на наставните содржини 
❖ унапредување на дружењето и соработката помеѓу учениците  
❖ примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите и односите во средината,културно историски знаменитости , 

индустриски , земјоделски капацитети и спортски објекти и знаменитости 
 
 
 

ЗАДАЧИ: 
 

❖ изучување и истражување на објекти и појави во природата 
❖ развивање интерес за природата и градење еколошки навики 
❖ запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви 
❖ градење чувство на патриотизам , толеранција и соживот развивање позитивен однос кон националните, културните и естетски 

вредности 
❖ социјализација и стекнување искуство за осамостојување и грижа за себе 
 
 
 

 

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАТОРИ НА 
АКТИВНОСТА 

ВРЕМЕ НА 
ИЗВЕДУВАЊЕ И 

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА Вкупно 
ученици 



 
 

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ 

- истражување на 
културата,традицијата 
и занаетите, 
- наблудување на појави во природата 
 

Одделенските наставници 
кои предаваат во 
одделенска настава 

Април/мај Излетнички локалитет 
Ѓуземелци, посета на црквата 
која датира од XI век. 

115 

 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: Директорот во соработка со лиценциран превозник , ке организира превоз на учениците до саканата 
дестинација.  
НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ: Училиштето ќе ги покрие трошоците за превоз на учениците. 
 
Доколку здравствената ситуација значително се промени на подобро (стивне ширењето на вирусот) програмата за екскурзии , ќе 

биде дополнета со подпрограма за изведување еднодневни излети до блиски локалитети,со цел запознавање на учениците со 

културно-историското и природно богатство со кое располага нашиот регион. Исто така ќе организираме и посета на културни 

институции, производни капацитети, административни центри и сл. во согласност со целите кои треба да се реализираат по 

одредени предмети а по претходна консултација до директорот околу финансиските и технички можности да се обезбедат истиве. 

 

 Ваквиот вид на посети ќе се организираат во договор со Директорот на училиштето и Општина Лозово и истите ќе бидат замолени да ги 

покријат трошоците за превоз на учениците до соодветните локалитети. 

 

Изработиле: 

Ристенка Јовановска 

Надка Николовска 

Валентина Миткова 

 

 

 

 



 
 

 

Програма за работа на сручен актив на одделенски наставници за учебната 2020/21  

Р.бр Цели Активности  Реализатори Време Ресурси-
методи 

Ефекти 

1. -Воспоставување 
пракса на тимска 
работа кај 
наставниците 

( онлајн состанок)  

Изготвување план и програма за 

работа на Стручен актив на 

одделенски наставници 

Планирање на наставaта за учебната 

2020/21 г според протокол во услови 

на пандемија 

Планирање на воннаставни 

активности 

Подготовка на список за потребни 

ресурси за реализација на наставата 

со физичко присуство на учениците 

 

Актив на 
одд. 
наставници 

Септември Наставен 
план , 
скратени 
наставни 
програми 
превидени од 
МОН и 
стручна 
литература 
Упатства со 
протокол за 
одржување на 
онлајн 
настава и 
настава со 
физичко 
присуство на 
уениците 

-изготвен 
записник, 
список, план со 
воннаставни 
активности 

2. Целосна 
интегрираност 
во наставата 

Oрганизирање на активности за 
Детската недела со придржување кон 
мерките за заштита на здравјето во 
услови на пандемија 
 
Разгледување на новите (скратени 
наставни програми) 
 
Изработка на програма за 
Додатна/дополнителна и 
слободни активности 
Донесување одлука за работа во 
меѓусмена поради обезбедување 
физичка дистанца помеѓу учениците 

Актив на 
одд. 
наставници 

Октомври Наставен 
план и 
стручна 
литература 

Нови наставни 
програми од 
МОН 
 
Упатство за 
организирање 
и изведување 
додатна и 
дополнителна 
настава 

3. Интегрираност на  Актив на ноември Наставни Изготвување 



 
 

 

наставата и 
мотивација 
на учениците 

Изработка на соодветни критериуми 
за оценување по одделенија 

одд. 
наставници 

програми еднаков модел 
за работа 

4. Соработка и 
координираност 
за проширување 
на знаењата 

 
Анализана успехот во првото 
Тромесечие (двомесечие) 
 
Воочување на слабите и јаки  страни 
при реализација на наставата во 
меѓусмена по одделенија 
 

Актив на 
одд. 
наставници 

Ноември Наставни 
програми и 
претходно 
реализирани 
тестирања 

Координирана 
работа на 
наставниците 
 
Детектирани 
недостатоци во 
реализација на 
наставата 

5. Усовршување 
на наставникот за 
примени на 
различни форми 
и методи за 
оценување 

 
Договарање и проследување на 
отворен час (професионален развој)- 
дискусија после часот 
 
Презентирање и следење на добри 
наставни практики 
 
Посета на часови на 
наставници од активот 
 

Актив на 
одд. 
Наставници 
во соработка 
со стручната 
служба 

Декември Планирања 
на додатна и 
дополнителна 
настава 
 
Планирања за 
реализација 
на отворен 
час 

 
 
Размена на 
искуства од 
проследен 
нагледен час 

6. Увид на 
постигнатиот 
успех 
и ангажираност за 
подобрување на 
работата 

Евалуација на работата на 
стручниот актив за првото 
полугодие 

Актив на 
одд. 
наставници 

Јануари Педагошка 
документациј
а 
 

Воочување на 
пропусти при 
самоооценувањ
ето кај 
наставниците 

7. Соработка за 
постигнување на 
подобри 
резултати 

Организирање на активности по 
повод патронатот на училиштето  
 
 

Актив на 
одд. 
наставници 

фебруари Ресурси за 
настап 

Квалитетно 
подготвени 
точки за настап 
на приредба 



 
 

 

8. Зголемување на 
соработката на 
училиштето со 
локалната 
зедница 

Права, должности и обврски 
на наставниците во 
училиштето 
 

Актив на 
одд. 
наставници 

Март Литература за 
деца , 
интернет 
 
Средби со 
родители 
 
Средби со 
претставници 
на локалната 
самоуправа 

Подобрена 
соработка со 
родителите и 
локалната 
заедница 

9. Вклучување на 
талентираните 
ученици во систем 
на 
натпреварување 
со ученици од 
други училишта 
 

Подготовки за училишен 
регионален натпревар (IV и V 
одд.) 

Актив на 
одд. 
наставници 

Април Педагошка 
документациј
а 
 

Поголема 
мотивација за 
учење кај 
учениците  
Учество на 
натпревари по 
различни 
предмети 

10. Увид на 
постигнатиот 
успех 
и ангажираност за 
подобрување на 
работата 

Анализа на успехот кај 
учениците од изминатата 
година 
 
Евалуација на работата на 
стручниот актив 

Актив на 
одд. 
наставници 

Мај/јуни Педагошка 
документациј
а 
 

 

 

 



 
 

 

Годишна програма за  програма за работа на јазичниот актив при ООУ „М.М.Брицо“ Лозово 

Учебна 2020/2021 год. 
 

 

Општи цели:Реализирање на воспитно образовната дејност во училиштето низ корелативен пристап  
и во согласност со наставните планови програми предвидени за учебната 2020/2021 година; 
 
Диференцирани цели:Унапредување на соработката на ниво на актив со фаворизирање на  
новите технологии во наставниот процес,интеграцијата на  учење од далечина и методологија за таква настава  согласно упатствата од 
МОН; 
 
Септември 
 
1.Определување на прирачници и наставни помагала; 
2.Формирање на секции за слободните активности и подготовка на годишна програма за истите; 
3.Поделба на задачи и договор за работа во активите; 
4.Планирање на активности за Денот на Европските јазици; 
 
Октомври 
 
1.Разговор и дискусија на наставниците за досегашниот тек на наставата и нивното стручно усовршување; 
2.Консултации со родители на проблематични ученици; 
3. Методологија за онлајн настава и алатки. 
 
Ноември 
 
1.Анализа на успехот од првото тромесечие од учебната година; 
2.Предлози за подобрување на слабиот успех на учениците; 
3.Иницирање на соработка за инклузивно образование. 
4.Одбележување на Денот на толеранцијата во училиштето(МИО)-16 ноември 2020; 
 
Декември 
 
1.Застапеност на корелација меѓу наставните содржини и наставните содржини и наставните програми низ интеграцијата на еко -содржини 
во наставата на јазичниот актив; 



 
 

 

2.Анализа на постигнатиот успех во првото полугодие; 
3.Симулативни активности по повод Денот на наставата на турски јазик (МИО); 
4.Активности околу прославата на Денот на општина Лозово; 
 
Јануари 
 
1.Сумирање на полугодишните резултати и анализа на истите преку критички осврти на наставниците,што е успешно,а што е пропуштено; 
2.Презентации на ученици со универзални пораки со цел одбележување на големиот христијански празник Божиќ(МИО); 
 
Февруари 
 
1.Размена на искуства од примената на новите технологии и техники на учење; 
 
Март 
 
1.Нагледни часови; 
2.Активности за подготовка на учениците за училишни и регионални натпревари; 
3.Одбележување на месецот на Франкофонијата. 
4.''Природата има свои права- да ги репектираме!''-презентирање на еколошки пораки на македонски,англиски и француски 
јазик.(Интеграција на Еко-содржини во наставата); 
 
Април 
 
1.Разгледување на постигнатиот успех во третото тромесечје; 
2.Соработка со родители за надминување на потешкотии во наставата; 
3.Подготовки за одбележување на патронатот на училиштето; 
 
Мај 
 
1.Анализа на постигнатите резултати во сите форми на наставна и воннаставна работа; 
2.Сесловенската писменост-презентација; 
3.Активности околу одбележување на Денот на Европа -9 Мај; 
4.’’Тешкото’’ од Блаже Коневски, рефлексии низ корелација со англискиот и францускиот јазик. 
Јуни 
1.Подготовка за изведување на продолжителна настава; 
2.Презентирање на финален извештај за реализирани активности на општествено јазичниот актив при ООУ  ''М.M.Брицо''; 
 



 
 

 

Претседател на стручен актив  
         Светлана Стојкова     
 
 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА  АКТИВНОСТИ НА АКТИВОТ НА ПРИРОДНИ НАУКИ И МАТЕМАТИКА ЗА НАСТАВАТА ПО 
МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, БИОЛОГИЈА, ХЕМИЈА И ИНФОРМАТИКА 

 
 

 

 

Број 

 

Т Е М А 

 

ЦЕЛИ И 

АКТИВНОСТИ 

 

ПРЕДМЕТ 

 

УЧЕСНИЦИ 

 

ОДГОВОРНИ 

НАСТАВНИЦИ 

Време на 

реализациј

а 

2020/2021 

(месец) 

1 Изработка на програма на 

стручниот актив 

  Одговорни 

наставници и 

ученици од 

шесто до 

девето одд. 

Владимир 

Цветковски, Стојан 

Китановски, 

Валентина Витева, 

Марина Донева, 

Благојче 

Атанасовски 

Септември 

2  Млади истражувачи,  

 

Евидентирање на 

талентирани ученици и 

изнаоѓање на соодветен 

материјал за работа со 

нив 

Разговор со учениците за 

вклучување во 

воннаставни и 

вонучилишни проекти, 

домашни и меѓународни 

проекти и натпревари 

Математика, 

Физика, 

Биологија, 

Хемија и 

информатика 

Одговорни 

наставници и 

ученици од 

шесто до 

девето одд. 

Владимир 

Цветковски, Стојан 

Китановски, 

Валентина Витева, 

Марина Донева, 

Благојче 

Атанасовски 

Октомври 

3 Изработка на прирачни 

средства за демонстрирање – 

Играчки 

Подобрување на 

функционалноста на 

кабинетите и нагледните 

средства 

Математика, 

Физика, 

Биологија, 

Хемија и 

информатика 

Одговорни 

наставници и 

ученици од 

шесто до 

девето одд. 

Владимир 

Цветковски, Стојан 

Китановски, 

Валентина Витева, 

Марина Донева, 

Ноември 



 
 

 

Благојче 

Атанасовски 

4 Дебата за поттикнување на 

учениците за учество на 

натпревари 

Изработка на пано 

поставено во холот на 

училиштето 

Изработка на брошури, 

флаери, налепници 

Математика, 

Физика, 

Биологија, 

Хемија и 

информатика 

Одговорни 

наставници и 

ученици од 

шесто до 

девето одд. 

Владимир 

Цветковски, Стојан 

Китановски, 

Валентина Витева, 

Марина Донева, 

Благојче 

Атанасовски 

Декември 

5 Дебата на тема моето идно 

занимање 

Изработка на брошури и 

налепници за промоција 

на природните науки и 

математиката 

Математика, 

Физика, 

Биологија, 

Хемија и 

информатика 

Одговорни 

наставници и 

ученици од 

шесто до 

девето одд. 

Владимир 

Цветковски, Стојан 

Китановски, 

Валентина Витева, 

Марина Донева, 

Благојче 

Атанасовски 

Јануари 

6 Најпознатите научници   Изработка на брошури и 

уредување на работните 

простории 

Математика, 

Физика, 

Биологија, 

Хемија и 

информатика 

Одговорни 

наставници и 

ученици од 

шесто до 

девето одд. 

Владимир 

Цветковски, Стојан 

Китановски, 

Валентина Витева, 

Марина Донева, 

Благојче 

Атанасовски 

Февруари 

7 Активности за организација 

на натпревари 

Подготовка на ученици за 

учество на регионални, 

државни и меѓународни 

натпревари 

Математика, 

Физика, 

Биологија, 

Хемија и 

информатика 

Одговорни 

наставници и 

ученици од 

шесто до 

девето одд. 

Владимир 

Цветковски, Стојан 

Китановски, 

Валентина Витева, 

Марина Донева, 

Благојче 

Атанасовски 

Март 

8 Изработка на училишен 

весник или веб дневник 

Подготовка на 

материјали за училишен 

блог 

Математика, 

Физика, 

Биологија, 

Хемија и 

информатика 

Одговорни 

наставници и 

ученици од 

шесто до 

девето одд. 

Владимир 

Цветковски, Стојан 

Китановски, 

Валентина Витева, 

Марина Донева, 

Благојче 

Атанасовски 

Април 



 
 

 

9 Настава во природа Реализација на 

предвидените активности 

од индивидуалните 

програми за поедини 

предмети 

Математика, 

Физика, 

Биологија, 

Хемија и 

информатика 

Одговорни 

наставници и 

ученици од 

шесто до 

девето одд. 

Владимир 

Цветковски, Стојан 

Китановски, 

Валентина Витева, 

Марина Донева, 

Благојче 

Атанасовски 

Мај 

10 Отворен ден Изложување и 

презентација на 

реализираните проекти, 

постигнувања на ученици 

и наставници 

Математика, 

Физика, 

Биологија, 

Хемија и 

информатика 

Одговорни 

наставници и 

ученици од 

шесто до 

девето одд. 

Владимир 

Цветковски, Стојан 

Китановски, 

Валентина Витева, 

Марина Донева, 

Благојче 

Атанасовски 

Јуни 

 

Изработиле: 
Владимир Цветковски 
Благојче Атанасовски 
Валентина Витева 
Стојан Китановски 
Марина Доневска 

 

 
 

Програма за соработка со локалната заедница , комуникација со јавноста и промоција на училиштето во 

Учебната 2020/2021 

 

Конкретни цели:Засилена промоција  на чувството за припадност,воспоставување на партнерски однос на училиштето со локалната 

заедница преку заеднички проекти,овозможување на поддршка за реализација на ВОП особено во услови на пандемијата COVID 19. 

Активности:Заеднички акции(хуманитарни и други)промовирање на волонтерство,учество во проекти ,организирање на онлајн 

дебати,работилници,хепенинзи,медиумски промоции на активности за заштита на културното наследство. 



 
 

 

Ресурси:дигитална технологија,сала,ЛЦД,наставници,ученици,стручни соработници,директор,градоначалник,Совет на 

општина,донатори,флаери,брошури. 

Трошоци; во согласност со потребите и од средствата за имплементација на веќе постоечките Еразмус проекти во училиштето. 

Временска рамка:учебна 2020/2021 

Индикатори:Промовирана локална и бизнис заедница,зајакнато национално чувство,поддршка на ВОП со човечки и материјални ресурси. 

Извори на докази:Медиуми,брошури,флаери,мултикултурна соба. 

 

Социјалниот ,емоционалниот и физичкиот развој на интелектуалната младина не може да се замисли без директна и индиректна 

промоција на училиштето со локалната средина.Така целата општествена заедница ќе стане центар за едукација преку примена на 

начелото за конципирано планирање на иднината на младите.Ова структурално подрачје ќе се остварува на следниве начини: 

1.Сензибилизација на локалната заедница за солидарност кон  предизвиците кои ги носи  европската образовна перспектива  низ 

размена на искуства и стратешки партнерства на училиштата; 

2. Соработка со локалната самоуправа и воспитно – образовни установи, институции од областа на културата, претпријатија и други органи 

и организации заради збогатување на воспитно – образовната работа со учениците;  

3. Организирање разновидни општествени, културни и образовни активности со младината и возрасното население од локалната средина;  

4. Информирање на пошироката јавност за резултатите и постигнувањата на училиштето; 

5. Вклучување на училиштето во други културни и образовни активности, во рамките на локалната самоуправа. 

Основното училиште ќе  остварува редовна и континуирана соработка со локалната самоуправа и Градоначалникот на општина  Лозово  

по однос на набавка на наставни средства и помагала, донација на училишни ранци и прибор за сите прводделенци, стипендирање на 

одлични ученици како и учество во сите останати манифестации, проекти и приредби од страна на локалната самоуправа и училиштето.  

Училиштето редовно ќе го вклучува и населението  во своите активности, проекти и манифестации. Училиштето има потпишано 

меморандум за соработка со локалната самоуправа.Со тоа општината ги поддржува сите еко-активности кои се спроведуваат во 

училиштето и се воспоставува соработка со општината за реализација на еколошката програма на локално ниво. Училиштето ќе 

воспостави комуникација со институции од областа на културата: библиотеки, музеи, театри, кино-сали и друго. Учениците ќе учествуваат 



 
 

 

на литературни, ликовни конкурси, ќе реализираат посети на културно- историски споменици, музеи, изложби и слично. Училиштето 

редовно ќе биде  вклучено во одбележувењето на значајните датуми и манифестации кои се организирани и од страна на самото 

училиште (патронен празник, чествување на првоборци, конкурси од различни области, претстави по повод крај на учебна година и 

различни поводи и празници) и од страна на локалната самоуправа со која остварува прекрасна соработка. Во соработка со другите 

училишта и оваа година планираме да ја продолжиме досегашната соработка со основните училиштата од соседните општини преку 

размена на искуства и информации, организирање на општински и регионални натпревари и сл. Поефективна соработка е предвидена во 

рамките на Еразмус+ проектите во траење од две години,а кои се  финансирани од страна на ЕУ.На спортските активности и натпревари 

на општинско, регионално и републичко ниво е исто така планирана активност за соработка со други училишта од Републиката. 

 
Активности 
 

Време на 
реализација 

Соработници  

 
1.Соработка со Општина Лозово 
МОН, БРО, Завод за ментално здравје, 
Центарот за социјална работа, СОС 
Детско 
село Македонија, Француска 
амбасада,Национална агенција за 
европски образовни програми и 
мобилност 
релевантни институции 
2.Соработка со основните и средни 
училишта 
од соседните општини 
3.Размена на искуства со наставниците  
од 
основните училишта од соседните 
општини 
4.Дисеминација на стекнати искуства во 
образовни институции  
пред локалното население 
4.Соработка со невладин сектор ОЖ на 
жени од Лозово 
 

во текот на 
годината 

Градоначалник,советници, општински 
и државни просветни 
инспектори, 
колеги  наставници психолози, 
педагози, социјални 
работници, дефектолог 

 



 
 

 

 

Изработиле: 

Светлана Стојкова  

Милица Бансколиева 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ОПШТЕСТВЕНОКОРИСНА И  ХУМАНИТАРНА РАБОТА 
на ООУ.”Методи Митевски-Брицо”Лозово 

за учебната 2020/2021-та година 
 

Планирани 
активност 

Цели Реализатори Форми и време 
на реализација 

 

Целна 
група 

Очекувани 
ефекти 

Уредување на 
училишната 
зграда и 
училишен двор  

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

Ученици, 
наставници,  
технички 
персонал  

Работна акција  
Октомври  
 

Ученици од 
II до ХI одд.  

Формирање на 
работни навики кај 
учениците  

 
Комуникација со медиуми и институции 
од областа на културата: библиотеки, 
музеи, театри, кино-сали и друго 
 

во текот на 
годината 

Градоначалник,советници, општински 
и државни просветни 
инспектори, 
колеги  наставници психолози, 
педагози,  
 

 

 
 
 
 

   



 
 

 

Собирна акција 
за помош на 
социјално 
загрозените 
семејства  

Да се помогне на 
социално 
загрозените ученици  

Ученици, 
наставници,  
Директор  
Психолог,  
Педагог  

Собирна акција  
Октомври/ноември  
 

Ученици од I 
до ХI одд.  

Потикнување на 
солидарноста и 
хуманоста кај 
ученици  

Акција за 
собирање на 
пластични 
шишиња  

Собирање на 
пластика за почиста 
животна средина  

Ученици, 
наставници,  
директор 
психолог,  
педагог 

Септември-јуни  
  

Ученици од I 
до ХI одд.  

Чиста околина  
Еколошка едукација 
на учениците  

Изработка на 
Новогодишни 
честитки  

Негување на 
традиција за 
почитување, 
честитање и 
подарување  
 

Ученици, 
наставници  

Декември  
  

Ученици од I 
до ХI одд.  
родители  
наставници  

Позитивно 
новогодишно 
расположение и 
потикнување на 
детската креативност  

Чистење на 
училишен двор  

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

Ученици, 
наставници,  
технички 
персонал  

Јануари  
  

Ученици од I 
до ХI одд.  

Формирање на 
работни навики кај 
ученици  

Осмомартовски  
базар  

Формирање на 
работни навики кај 
учениците  

Ученици од I -
V одделение  
одд. 
наставници,  

Март  
 

Ученици од I 
до V 
одделение, 
наставници,  
директор  
психолог, 
педагог 
 

Изработување и 
продажба на лични 
творби на учениците  

Осмомартовска 
изложба  

Промоција на 
ученичките трудови  

Ученици од I -
V одделение  
одд. 
наставници, 

Март  
 

Ученици од I 
до V 
одделение 

Промоција на 
ученичката 
креативност  

Изработка на 
честитки за 
мајката  

Достојно 
одбележување на 
празникот на жената  

Одделенски 
наставници  
Ученици  

Март  
  

Ученици од I 
до ХI одд.  
наставници  

Искажување почит и 
љубов кон сите жени  



 
 

 

Одбележување 
на денот на 
пролетта и 
екологијата  

Да ја разберат 
важноста на розите 
за поубав и почист 
град и место на 
живеење  

Учениците и 
сите 
вработени  

Март  
 

Ученици од I 
до ХI одд. и 
сите 
вработени  

Збогатување на 
цветните површини 
и формирање на 
еколошка свест кај 
учениците  

Изработка на 
Велигденски 
подароци  

Развивање на 
мултикултура  
Меѓуетничка 
интеграција во 
образованието  
 

 
Одделенски 
наставници и 
ученици  

Април  
 

Ученици од 
централното 
и подрачното 
училиште  

Подобро меѓусебно 
запознавање на 
учениците и нивните 
традиции  

Велигденски 
хепенинг  

Организирање и 
реализација на 
хепенинг  

Ученици, 
наставници,  
директор 
психолог  
педагог 
родители  

Април  
 

Ученици од I 
до ХI одд.  

Собирање на 
финансиски срества 
на потребите на 
ученичка заедница  

Собирна акција 
(облека, 
училишен 
прибор)  

Да се помогне на 
социално 
загрозените ученици  

Ученици, 
наставници,  
директор 
психолог  
педагог 

Собирна акција  
мај, јуни  
  

Ученици од I 
до ХI одд.  

Потикнување на 
солидарноста и 
хуманоста кај 
ученици  

Општествено корисна работа 

Општеествено-корисната работа создава кај учениците чувство за припадност и инклузија, како и одговорност кон просторот во кој што 

живее и опстојува. Ваквиот вид на активности кои се планираат во училиштето имаат за цел да создадат работни и културно-хигиенски 

навики кај учениците, да развиваат емпатичност со луѓето од опкружувањето, да ја издигнуваат еколошката и социјална свест, да ја подобрат 

и унапредат соработката со родителите и институциите од локалната самоуправа. 

Во таа насока во текот на учебната 2019/20г .училиштето ќе организира повеќе акции за уредување и одржување на тревните површини 

околу училиштето ( во соработка со ЈКП и локалното население), собирни хуманиратарни акции за собирање храна и облека за помош на 

семејства на социјално загрозени ученици, учествување во организација и реализација на свечености по повод одбележување значајни 

денови во нашата општина. 

Цел на овој вид на активност е вклучување на учениците во разни производствени активности, развивање љубов и позитивен однос кон 

работниот човек , средствата за производство и резултатите од трудот.  

Задачи на овој вид на активности се: 



 
 

 

❖ Кај учениците да се развива позитивен став кон трудот и учество за одговорност при работа    

❖   Развива позитивен став кон трудот и учество за одговорност при работа, 

❖ Да придонесе за постепен развој на истрајноста во работата, уредно и навремено извршување на задачите, 

❖ Да се развиваат основните навики и умеења во ракување со алатот и приборот за работа со кој се извршуваат работните задачи,  

❖ Да се стекнат основни знаења за организацијата на работата, почитување на туѓиот и сопствениот труд и соработка во процесот на 

работа меѓусебна помош во процесот на работа 

❖ Да се запознаат карактеристиките на производството од локалната средина, 

❖ Да се запознаат карактеристиките на производството од локалната средина, 

❖ Да се развива љубов кон природата и природните убавини, 

❖ Кај учениците да се развиваат навики за хигиената во училиштето и неговата околина, 

❖ -Кај учениците да се создаваат навики за одржување на зеленилото во училишниот двор и околината,  

❖ Да се создава позитивен однос и почит кон спомениците на културата и историското минато што се наоѓаат во непосредна близина 

на училиштето. 

 
 

Изработиле: 
Силвана Цекова 
Наташа Златановска 
Тања Милошева 

 

 

 

 

 



 
 

 

Програма за работа со надарени, креативни и талентирани ученици во ООУ.”Методи 

Митевски-Брицо” Лозово за учебната 2019/2020 година 

ЦЕЛИ 

 

СОДРЖИНИ И 

АКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

-Креирање на  училишна 

политика за работа со 

надарени ученици 

-Формирање на Училишен тим 

за работа со надарени 

ученици 

- Формирање на тим за поддршка 

- Изготвување на годишна 

програма за работа 

-Евидентирање на надарените 

ученици 

-Разговор со одд. наставници 

и раководители 

Стручни 

соработници 

Одд. наставници 

Одд.раководители 

Родители 

Септември 

Октомври 

Обуки за стекнување на 

компетенции  на стручната 

служба и наставниците за 

идентификување, работа и 

следење на развојот  на 

надарени, талентирани и 

ученици  

-Запознавање и информирање на 

наставниците со карактеристиките 

на на надареното, талентираното и 

креативното дете 

- Power Point презентации како и 
други современи методско-
дидактички елементи 

- примероци од инструменти 

- Провајдер за 

одржување на 
обуки(МАНТ) 

-експерти од областа 

- Стручна служба 

- Директор 

- Наставници 

 

Септември/ 

октомври 

Примена на психолошки 

мерни инструменти кај 

ученици за кои наставниците 

детектирале надареност, 

талент инструменти/тестови 

на надареност, талентираност 

и креативност и доставување 

до наставниците 

 

Психолошка проценка на 

надареност, интелектуални 

потенцијали на учениици 

Психолог, 

наставници 

Во текот на 

учебната 

година 

Препораки до наставниците и 

родителите за работа  со оваа 

група на ученици  

Посочување на стручна литература, 

разговори 

Психолог Во  текот на 

годината 



 
 

 

Вклучување на надарените, 

талентирани или креативни 

ученици  во додатна настава и 

воннаставни ученички 

активности 

 

- Примена на современи 

наставни методи и форми 

- Избор на задачи, материјали, 

дополнителна литература за 

развивање на интересите и 

надареноста на овие ученици 

Одд.наставници и 

раководители 

Предметни 

наставници 

 

 

Во текот на 

годината 

Работа со оваа група на 

ученици, советодавни 

разговори за правилно 

насочување на енергијата и 

слично  

Евидентни листови за разговор со 

ученици 

Психолог Континуирано 

Следење на индивидуалните 

постигања на 

надарени,талентирани, 

креативни ученици (на крајот 

на секој квалификационен 

период). 

- Евиденција на успехот, 

редовноста и однесувањето 

- Анализа на постигањата на 

надарените ученици од работата во 

воннаставните ученички 

активности и додатната настава 

Одд. наставници 

Одд.раководители 

Стручни 

соработници 

Предметни 

наставници 

Родители 

Ноември, 

јануари, 

април,јуни 

Континуирано вклучување на оваа група на ученици во 

организирање на културни манифестации, натпревари и други 

вонучилишни активности 

Директор, 

помошн. Директор, 

наставници, 

стручни 

соработници, 

родители 

 

 

Во текот на 

учебната 

година 

 

Истакнување на постигнатите резултати на оваа група на 

ученици /обезбеување на катче,ѕид  за истакнување  на 

талентирани,креативни, надарени  

 

Пофалби и награди за оваа група на ученици кои во текот на 

 

Наставници, стручни 

органи и тела во 

училиштето и  

соработници надвор 

Континуирано 

во текот на 

учебната 

година, и на 

крајот на 



 
 

 

учебната година се истакнале и придонеле за презентирање на 

училиштето од повеќе области и тоа: резултати во учењето, 

натпревари во знаење, спортски натпревари, литературни и 

ликовни конкурси во училиштето и вон него  

од него учебната 

година на денот  

за промоција 

на 

постигнувањата 

на учениците 

 

Изготвиле: 

Даниела Мијалковска- психолог 

Ивана Тасева-педагог 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ 
 

цел активности субјекти инструменти/ 
техники 

временска  
рамка 

индикатори  
на успех 

1.детекцијана  
ученици со  
посебни  
образовни  
потреби 

формирање  на  
тим за соработка 
 
 
соработка со  
родители, 
наставници 
стручни 

 
-ученици 
 
-родители 
 
-одделенски  
раководители 
 

-тестови за  
општи  
интелектуални 
способности 
 
 
-проективни  
техники 

во текот на целата 
година/континуирано 

 
формиран  
тим за  
инклузија 
 
 
 
 



 
 

 

соработници 
стручни лица од 
други институции 
 
 

-наставници 
 
-стручни  
соработници 
 
стручни лица  
од други  
институции 
 
-директор 

 
-стручна  
литература 
 
-наставни 
средства и 
помагала 
 
дефектолошка 
дијагностика 

 
 
рано  
откривање на  
ученици со  
посебни  
образовни  
потреби 

2.работа со 
ученици со 
посебни 
образовни 
потреби 

индивидуална  
работа, работа 
во  
група и  
фронтална  
работа со  
ученици со  
посебни  
образовни  
потреби 

 
ученици 
 
родители 
 
одделенски  
раководител 
 
наставници 
 
стручни  
соработници 

 
тестови за  
општи  
интелектуални 
способности 
 
тестови на  
знаења 
 
тестови за  
психо-
физичките 
можности 
 

- 
во текот на  
целата  
година/контин 
уирано 

- 
совладув 
ање на  
наставните  
содржина од  
страна на  
учениците со  
посебни  
образовни  
потреби 

3.изготвување 
 на ИОП 

 
во зависност од  
можностите на  
ученикот се  
изготвува ИОП за  
ученици со  
посебни  
образовни  
потреби 
 
-одредување на 

-ученици 
 
-родители 
 
одделенски 
раководител 
 
наставници 
 
-стручни 
соработници 

- 
тестови за  
општи  
интелектуални 
способности 
- 
тестови на  
знаења 
- 
тестови за  
психо-

 
на почетокот  
на учебната  
година и на  
тримесечје по  
потреба  
доколку има  
отстапување  
од ИОП 
 
 

совладување  
на  
наставните  
содржина од  
ИОП 
- 
от од  
страна на  
учениците со  
посебни  
образовни  



 
 

 

методи за работа 
 
 
- 
континуирано  
соработка со 
сите  
вклучени субјекти 
 
 

-стручни 
лица од 
други 
институции 
 
-директор 

физичките 
можности 
 
 

потреби 

4.евалуација  
на  
постигнувања 
та од  
работата  
соученици со  
посебни  
образовни 
потреби 

- 
во зависност од  
можностите на  
ученикот се  
проверува дали  
ИОП 
- 
от за  
ученици со  
посебни  
образовни 
потреби е 
соодветен. 
 
усно или  
писмено  
информирање на  
родители/старате 
ли за начините за  
работа и  
постигнувањата 

Ученици 
 
Родители 
одделенски 
раководител 
 
наставници 
 
стручни  
соработници 

тестови на 
знаења 
 
тестови за 
психо-физички 
можности 
 
тестови за 
општи 
интелектуални 
способности 

на  
тримесечје, а  
по потреба и  
по  
завршување  
на одредена  
наставна  
содржина 

- 
ученикот се  
проверува  
дали ИОП 
- 
от  
за ученици со  
посебни  
образовн 
и  
потреби е  
соодветен 
 
- 
усно или  
писмено  
информирањ 
е на  
родители/ста 
ратели за  
постигнувања 
та на  
ученикот 

 
 



 
 

 

 
 
 

Изработил:  
Дипл.дефектолог-Виолета Сачевска 
 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ИНКЛУЗИВНИОТ ТИМ 

 

ЦЕЛИ СОДРЖИНИ И 
АКТИВНОСТИ 

 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ ОЧЕКУВАНИ  
ЕФЕКТИ 

 
Креирањена 
политика 
заработа со ученици 
со посебни 
образовни потреби 

 

- 
Формирање на 
тим 
за инклузија на 
учениците со ПОП 
- 
Изготвување на 
годи 
шна програма за 
работа 
на тимот за 
инклузија 

 

Стручни 
соработници 
Одд. наставници 
Одд.раководители 

 

Август Успешна 
реализацијана 
планираните 
активности 

 

Запознавање со 
Бројот наученици 
соПОП 
-видот и степен на 
попреченост 

- 
Разговорисо 
одд.наставни 
циод I  
одд.и 

Стручни 
соработници 
Одд. наставници 

 

Септември Преглед и  
евиденцијана 
учениците и видотна 
попреченост 
 



 
 

 

 

 
одд.раководители 
VI 
одд. деветгод. образ. 

 

 

Индивидуализирање 
и прилагодувањена 
наставните 
содржинисогласно 
способноститена 
учениците 

 

- 
Изработкана 
индивидуални 
образовни 
планови 
(долгорочни,  
среднорочни и  
краткорочни) 
за 
работа 
соучениците 
со ПОП 
- 
Диференциран 
пристапвоработат 
а 

 

Одд. наставници 
Одд.раководители 
Стручни 
соработници 

 

Октомври - 
Успешна 
реализацијана 
наставнатапрограма 
с 
о ситеученици 
- 
Континуирано 
следењена 
постигањата 

 

Следењена 
степенотна 
инклузираностана 
ученицитесо ПОП во 
наставно 
- 
образовниотпроцес 

- 
опсервација и  
разговорсо 
наставници,  
родители и ученици 

 

  Подобрувањена 
социјализацијатана 
овиеученици 

 



 
 

 

 
Следење на 
индивидуалните 
постигања на 
учениците со ПОП 
 
(прв 
квалификационен 
период) 

 

- 
Евиденција 
науспехот и  
редовноста 
- 
Користењена 
инструментиза 
следење и  
вреднување 

 

Одд. наставници 
Одд.раководители 
Стручни 
соработници 

 

Ноември - 
Проценкана 
постигањата 
- 
Ревизија и  
д 
ополнувањена 
индивидуалниот 
образовенплан 
Определувањена 
соодветни 
форми/методиза 
работа 

 
Градењена 
стратегиизаучење 
соприменана 
индивидуален и  
диференциран 
пристапво 
работењето 

 

Сов.консул.разгов 
ори 
сородителите,  
одд.наствници,  
одд.ракововодители 
и учениците, 

 

Стручни 
соработници, 
родители, 
одд.наставници,  
одд.раководители и 
предметни 
наставници 

 

Декември - 
Подобрувањена 
постигањата 

 

Непосредна работа 
На дефектологот со 
Учениците со ПОП 

 

- 
вежбиза 
реедукацијана 
психомоторика 
- 
класичен 

дефектолог Во тек на 
годината 

 



 
 

 

дефектолошки 
третман 
- 
вежбизаговорната 
оспособеностна 
ученикот 
- 
вежбиза 
дискалкулија,  
дислексија,  
дисграфија 
- 
работасоучениците 
засовладувањена 
одреденинаставни 
содржинипреку 
диференцирен 
пристап 

 
Следењена 
индивидуалните 
постигањана 
ученицитесо 
посебнипотреби 
(крајнапрво 
полугодие) 

 

- 
Евиденцијана 
успехот и 
редовноста 
- 
Користењена 
инструментиза 
следење и  
вреднува 
ње 

Одд. наставници, 
одд.раководители и 
стручнисоработници 

 

Јануари 
Февруари 

- 
Проценкана 
постигањата 
- 
Дополнув 
ањена 
индивидуалниот 
образовен 
план 
- 



 
 

 

 Изнаоѓањена 
соодветни 
форми и 
методизаработа 

 
- 
Подобрувањена 
социјалниот и  
емоционалниот 
статуснауче 
ницитесо ПОП 
 

 

Разговорисо 
ученицитена 
одд.часови 
- 
Разговорисо 
родителитена 
родителски и  
индивидуални 
средби 

 

Стручни 
соработници, 
родители 
, 
одд.наставници,  
одд.раководители и 
предметни 
наставници 

 

Во тек на 
годината 

- 
Развива 
њена 
позитивниставови 
кајученицитекон 
ученицитесо 
посебниобразовни 
потреби 
- 
Вклучувањена 
децатасопосебни 
образовнипотреби 
волокалната 
заедница 

 
Следењена 
индивидуалните 
постигањана 
ученицитесо 
посебниобразовни 
потреби 
(третквалификационен 
Период) 
 

- 
Следењенауспехот 
и редовноста 
- 
Користењена 
инструментиза 
следење и  
вреднување 

 

Одд. наставници 
Одд.раководители 
Стручни 
соработници 

 

Април - 
Проценкана 
постигањата и  
однесувањето 
- 
Изнаоѓањена 
соодветниформи и  
методизаработа 

 



 
 

 

 

 
Изготвувањена 
индивидуални 
инструментиза 
утврдувањена 
постигањатана 
ученицитесо 
посебниобразовни 
потреби 

 

Утврдувањена 
критериумиза 
вреднувањена 
постигањатана 
ученицитесо 
посебниобразовни 
потребисогласно 
прилагодените 
индивидуални 
планови 

 

Одд. наставници 
Одд. 
раководители 
Стручни 
соработници 

 

Мај Развивањена 
стратегииза 
користењена 
индивидуални 
инструменти и  
критериумипри 
вреднувањена 
постигањатанаовие 
ученици 

 

Професионална 
ориентацијана 
ученицитесо ПОП од 
деветтоодделение 

 

- 
советување и  
разговорсороди 
тели 
- 
разговор и  
советувањена 
ученикотсо ПОП 

 

Одд. наставници 
Одд.раководители 
Стручни 
соработници 

 

Мај Правиленизборна 
занимање 
(запишувањево 
средноучилиште) 

 

Соработкасо 
надлежни 
институции 
(  
Завод 
заменталноздравје,  
Клиниказадетски 

 Одд. наставници 
Одд.раководители 
Стручни 
соработници 

 

Во тек на 
годината 

Помош и поддршка 
нанаставниците,  
родителите и  
ученицитево 
процесотна 
инклузивнатаработа 

 



 
 

 

болести, За 
водза 
слух, говор и глас,  
Клиниказа 
психијатријаитн.) 

 
 
Унапредување 
на 
воспитно-образовната 
работа со учениците со 
ПОП 

 

 
-спроведувањена 
интерниобукиза 
наставницитеза 
изработкана 
индивидуални 
образовнипланови 
заученицитесо ПОП 

 

 
 
Дефектолог 

Во текот 
на целата 
година 

Повисокипостигања 
научениците 

 

Евалуацијана 
активностите 
предвиденисо 
про 
граматаза 
работасодецатасо 
посебниобразовни 
потреби 

 

- 
Утврдувањена 
јаки/слабистраниод 
реализацијатана 
индивидуалните 
образовнипланови 
- 
Изготвувањена 
развоенпланза 
работасоовие 
ученицивоидната 
учебнагодина 

 

Стручни 
соработници 
Одд. наставн 
ици 
Одд.раководители 

 

Јуни Проценкана 
ефектите и  
постигнатостана 
планиранитецеливо 
воспитно 
образовниотпроцес 
соовиедеца 

 

Изработил: 



 
 

 

дефектолог-Виолета Сачевска 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ 

ООУ ”Методи Митевски- Брицо” Лозово за учебната 2020/2021 
 

Секоја професија има свои барања и специфичности. Разновидноста на професиите соодветствува со различноста на психофизичките 

способности кај поединците. Најчесто во секојдневниот живот професијата   погрешно се идентификува со работно место, но има и 

разлики. Работата е резултат на личната активност, ангажираност, а професијата е оспособеност на човекот да извршува некоја работа. 

Целиот процес на професионална ориентација има само советодавен карактер, а  конечната одлука за тоа како и каде ученикот ќе го 

продолжи образованието  го донесуваат семејството и ученикот, иако се присутни определени исклучоци. 

Професионална ориентација 

Целта на професионалната ориентација е да им се помогне на учениците да се одлучат да го продолжат образованието и да се насочат 

кон професиите, кои најмногу би им одговарале на нивните психофизички способности и во која професија ќе имаат најмногу изгледи за 

добра прилагоденост. 

Процесот на професионална ориентација е сложен  и истиот  ги содржи следниве фази: 

-професионално информирање 

-професионално советување 

-евалуација-следење на оствареното советување 

Професионално информирање 

Целта на професионалното информирање е ученикот да се запознае со сите релевантни карактеристики и особености на професијата која 

би можел да ја избере. 

 

Професионално советување 

Професионалното советување е психотераписки процес со кој се дејствува врз формирањето на личноста на ученикот и се применува 

континуирано низ целото основно образование, со особено акцентирање во деветто  одделение. 



 
 

 

Евалуација-следење 

Третата фаза на професионалната ориентација се одвива во периодот кога учениците не се веќе во основното училиште туку во некои од 

средните училишта, каде што се продолжува со следење на учениците. 

Програмата за професионална ориентација ја реализира психологот во соработка со педагогот и наставниците, па и  со надворешни 

соработници (соработници од средните училиште кои ги информираат учениците за услови за запишување во средно училиште, наставни 

предмети и насоки и можноста за натамошно образование по завршување на средното училиште), преку интерактивни работилници со 

ученици од деветто одделение,  реализација на психолошки тестирања со инструменти за утврдување на лични и професионални 

интереси, за општи и специфични способности. Со учениците, а по потреба и со нивните родители ќе се водат и ндивидуални разговори и 

советувања за можностите за запишување.  

Активност Целна група Учесници-

реализатори-

соработници 

Период на 

реализациија 

Изработка на програма на активности за 

професионална ориентација 

Ученици од IX 

одделение 

Психолог, педагог Ноември 

Вертикална проодност на учениците 

/Известување за опфат и упис на учениците во 

средните училишта  

Ученици од IX 

одделение од 

предходната учебна 

година 

Средни училишта во кои 

се запишале учениците, 

МОН, ДПИ  

Октомври-

ноември 

Запознавање на  учениците  и  одделенскиот 

раководител со програмата за  професионално 

ориентирање 

Ученици од IX , 

раководител на  

паралелка 

Психолог, педагог, 

 

Февруари 

Натпревар на тема „Професии за иднината“ 

/сликање на часот по ликовно образование / 

изложба на трудови/симболични награди за 

најкреативните 

Ученици од IX  

одделение  

Психолог, педагог  

наставничка по ликовно 

образование 

Февруари 

Следење на интересот, способностите и 

активностите на учениците 

Ученици од  VI – IX 

одделение 

Психолог, педагог, Континуирано 

во текот на 



 
 

 

(преку разговори со наставниците, изработки на 

учениците, 

посета на часови на додатна настава, посета на 

слободните  и други воннаставни ученички 

активности) 

директор, одделенски 

наставници, предметни 

наставници 

учебната година 

Разговор со родителите на родителската средба 

за значењето на правилниот избор на 

професијата на учениците и запоследиците на 

неправилниот избор 

Родители Психолог , раководител 

напаралелката 

 

Март-април 2021 

Индивидуални разговори со ученици и родители  Учениците од IX 

одделение и нивни 

родители  

Психолог  По потреба/ во 

текот на 

учебната година 

Писмена работа по македонски, француски  или 

англиски јазик “Јас во иднината – Моето  

занимање од соништата” 

Учениците од IX 

одделение 

Психолог, педагог, 

наставник по 

македонски, француски, 

англиски ј. 

Во договор со 

предметните 

наставници/ 

второ полугодие 

Изработка на CV и мотивационо писмо  Ученици од IX  Психолог, педагог, 

наставници 

Април 

Спроведување на прашалник за утврдување на 

професионалните интереси и способности на 

учениците.Информирање/презентација  за 

учениците за резултатите од прашалникот 

Ученици од IX 

одделение 

Психолог, педагог 

 

Април - мај 

Прибирање податоци за средните училишта и 

преглед на занимања изапознавање на 

учениците сопостоечките средни 

училишта,занимања, струки во опкружувањето и 

пошироко. 

Ученици од IX 

одделение, родители 

на учениците 

Психолог, педагог Април/мај 



 
 

 

Организирање на посети на средни училишта  и 

нивна посета во училиштето/ презентирање 

пропаганден материјал 

Учениците од IX 

одделение  

Приватни и државни 

средни училишта  

Април-мај 

Забелешка: Во зависност од условите може да дојде до поместување на редоследот на планираните активности. 

Заклучок: Со професионалната ориентација во основното образование се овозможува учениците полесно да  можат да 

сеориентираат и да го продолжат образованието во средните училишта како и правилно насочување во изборот на нивната идна  

професија 

 

 

Подготви: 

Даниела Мијалковска-психолог 

 

ПРОГРАМА ЗА ПОСЕТА НА 
ЧАСОВИ 

 
АКТИВНОСТ 

 
НОСИТЕЛИ НА 

АКТИВНОСТ 

 
РЕСУРСИ 

 
ИНСТРУМЕНТИ 

 
ВРЕМЕНСКА 

РАМКА 

 
ОЧЕКУВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

-
Креирањенапо
литиказаподр
шкана 

планирањетозап
осетаначасови 

- директор 
- стручнисо

работниц
и 

- наставници 

-анализанасостојба 
-распоредначасови 
-
стручниматеријали 
-извештајод 
посетеничасови 

-прашалникзанаставници  
Октомври 

 
Увидвореализацијананаст
авата 

-
Следењенареал
изацијананастав
ата 
прекупосетанач
асови 
-

- директор 
- стручнисо

работниц
и 

-
следењенапланира
њатана 
наставниците 
-дневна 
подготовкананаста
вниците 

- 
инструмент/протоколзас
ледењенанаставенчас 

- Ноември 
- Март/Април 

- Попотребавотекн
аучебнатагодина 

- квалитетнанастава 
- користењесовремени

приодивонаставата 



 
 

 

Изгорвувањеизв
ештаиодувидво 
планирањанана
ставниците и 
посетана 
часови 
-
Следењенареал
изацијананастав
ата 
прекупосетана 
on lineчасови 
-
Изгорвувањеизв
ештаиодувидво 
планирањанана
ставниците и 
посетана 
часови 

- директор 
- стручнисораб

отници 

следењенапланира
њатана 
наставниците 
-дневна 
подготовкананаста
вниците 

- 
инструмент/протоколзас
ледењенанаставенчас 

- Ноември 
- Март/Април 
- Попотребавотекнауч

ебнатагодина 

- квалитетнанастава 
- користењесовременипр

иодиво наставата 

-Евалуација - директор 
- стручнисо

работниц
и 

- наставници 

- програми и 
подготовкинанаста
вниците 

- прашалникз
анаставниците 
- обработкана 

податоцитеодувидна 
часови –
пополнетиинструменти 

- Ноември 
- Април 

- 
зголеменаефикасностнан
аставата 

 
 

      Изработила: 
Ивана Тасева – педагог 
 
 

Програмазајавна и културнадејностнаучилиштето 
“МетодиМитевски-Брицо” Лозово 

 



 
 

 

Задача реализација Активност Ресурси Инструменти Очекуваниефекти Одговорнилица 

Одбележувањена 

почетокотна 
учебната година 
2020/21 

 

Октомври 
Свечена 

Приредба за 
почетокот на 
новата учебна 
година 
2020/21 

Училишен

двор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училишенд

вор 

 

 

 

 

  Директор

педагогП

сихолог 
дефектолог 
наставници 

 
Директор

педагогП

сихолог 
дефектолог 

наставници 

    Родители,учениц 

    и инаставници со 
почитување на 
протоколите за време 
на Ковид -19 

 

Свеченприемна

првачиња 

 
 

Октомври 

 

Свеченап

риредба 

  

 

    Родители,учениц 

     и наставници со 
утврдени протоколи за 
време на Ковид-19 

Одбележувањ е Октомври Приредбапо   Новичленовиво Предметни и 

надетсканедела  поводприем Училишендвор 
 

 детскатаорганизација одделенски 

  напрвачиња    наставници 

  водетската     

  Организација 
со протоколи 
за време на 
ковид 19 

    



 

 

 

Денна 

македонскатареволу

ционернаборба 

Октомври Читањенаре

фератодстра

нанаучениц

итесо видео 

запис  на 

онлајн 

Компјутер Литературнит

ворби 

Збогатувањеназнаењатазапр

азникот 

Предметни и 

одделенскинас

тавници 

Месецнакнигата Октомври- 

ноември 

литературенк

онкурс и  

читање 

творби од  

познатимаке

донскиавтор

и онлајн 

Компјутер литературнит

ворби 

Подигнувањенасвестазауче

ствово 

натпревари,желбазазнае

ње,подигнувањенанатпре

варувачкидух 

Предметни и 

одделенскинас

тавници 

Одбележувањ е 

наСветиКлиментО

хридски 

декември Читањеналит

ературнитвор

би за 

Климент 

Охридски 

Компјутер Литературнит

ворби за 

Климент 

Охридски 

Информираност и 

збогатенизнаењазапра

зникотИнформиранос

т и 

збогатенизнаењазапра

зникот 

Предметни и 

одделенскинас

тавници 

Одбележувањ е 

наденнавостан

иетонаРепубл

икаМакедониј

а11.Октомври 

Октомври Читањена 

рефератодстра

нанаученицит

е со видео 

запис  на 

онлајн 

Компјутер Литератур

нитворби 

Збогатување

назнаењата

за 

празникот 

Предметни и 

одделенски

наставници 



 

 

Деннао

пштина

Лозово 

 

декември Литературен 

и 

ликовенконку

рс 

компјутер 

 

Литературнилик

овнитворби 

Свеченоодбележувањена

Денотнаопштината, 

промоцијана 

училиштетоволокалнатасре

дина преку онлајн  читање 

лични творби и видео 

записи на цртежи 

Директор, 
 

Предметни и 

одделенскинас

тавници 

 

Новогодишен 

настан  

јануари Новогодишна

работилница, 

Онлајн  

Компјутерпрост

орија 

Тво

рби

одуч

ени

ци 

Развив

ањена

креати 

вност 

Одделенски

наставници 

 

 

 предметни

наставници 

   



 

 

Одбележувањ

е 

наБабаМарта 

 
 

 
 

 

 

Одбележување

наденотнажен

ата 

Март 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Март 

Конкурсза

најубавона

правенама

ртинка со 

помош на 

ИКТ  

 
 

 
Конкурс 

заизработка 

на честитки 

за мајката  и 

жената во 

секојдневнио

т живот со 

помош на 

ИКТ  

Компјутер 

 

 

 

 

 

компјутер 

Ученички 
изработки 
 
 
 
 
 
 

 
 

Изработе

ни 

честитки 

со помош 

на ИКТ 

Развивањена

креативност 

 
 
 

 
 

 

Подигнувањенасве

стазаучествонаконк

урс, 

подигнува

њенанатп

ревар 

увачкидух 

Предметни и 

одделенскин

аставници 

 
 
 

 
 

Предметни и 

одделенскин

аставници 

Одбележувањ март Идеизазасадув
ање 

  Развивањена
еколошка 

Предметни и 

е наденна насаднициво свест одделенски 



 

 

 

пролетта  училишниот    наставници 

двор, 

 

 

Денна април Изработкаи Развивање   Предметни и 

шегата презентација на одделенски 

Маскенбал намаски  со 
помош на ИКТ  

креативен наставници, 

  дух родители 
    

ДеннаЕвропа  

Читање реферат 

 

  

Предметни и 
одделенскинаставници 



 

 

Деннасловенскитепр

осветители 

Кирил и Методиј 

мај Рефератза

Кирил и 

Методииј 

онлајн 

читање  

  Подигнувањенасвест и 

мотивзаработа, 

 

Предметни и 

одделенскин

аставници 

  
   

  

Денна животната 
средина 

Мај Онлајнидеиод
ученицитезаур
едувањена 

  Развивањенаеколошка 
свест 

Предметни и 

  дворот и 
  

 одделенски 

  училниците 
  

 наставници 

Крајнаучебнаг

одина 

јуни Завршна

приредба

Свечено 

   Предметни и 

одделенскин

аставници 



 

 

    

 

Изработиле: 

Китанова Ленче 

Доневска  Марина  

доделувањена

награди и 

признанијана

наставниците 

и учениците 

Патронен

празник 

април Литературно 

читање по 

повод 

патронатот 

онлајн  

 

 

 

  Предметни и 

одделенскин

аставници 

Светскиденн

апланетатаз

емја 

април Ликовен и 

литературен

конкурс 

Компјутер Литературни и 

ликовнитворби 

Подигнувањенасвестазау

чествонаконкурси 

Предметни и 

одделенскин

аставници 

Велигден Април- 

мај 

Изработка на 

ученичкикреа

ции 

Творбиоду

чениците 

 Развивањена

креативност 

Предметни и 

одделенскин

аставници 

Деннак

нигата 

април Разговорсоуч

еницитенапр

очитани 

книга 

  Развивањенавиказа

читање 

Предметни и 

одделенскин

аставници 

Деннатрудот мај Читањена

реферат 

  Информираност и 

збогатувањеназнаењатаз

апразникот 

Предметни и 

одделенскин

аставници 



 

 

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ПРИ ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ ЗА ООУ ”МЕТОДИ МИТЕВСКИ – 
БРИЦО”- ЛОЗОВО ВО УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА 

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

вработените во случај на елементарни непогоди, во кој секој од вработените има своја улога и задолженија. За поголема 
безбедност и ефикасност при евакуација, училиштето има изготвено скици на просториите на соодветниот спрат на кои се 
означени и правците за безбедно движење и најбрзо напуштање на училиштето. Во случај на елементарни непогоди 
(поплави, пожари, земјотреси, енормни врнежи од снег и друго) училиштето со тимот за справување од елементарни 
непогоди врши пробни евакуации. Опремено со ПП-апарати и истите се поставени на видливо место. Во училиштето има 
прибор за прва помош во случај на повреда на ученик или вработен да се пружи прва помош. 

 
 

 
ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ПРИ ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ 

 
 
 

 
 

Планирана 
програмска 
активност  

Време на 
реализација  

Реализатор  Извори/ресурси  Методи и 
постапки  

Очекувани 
ефекти  

Тестирање на 
ѕвоно, аларм за 
евакуација  

11/2020 Тим за заштита и 
спасување  и ПП 
Друштво 

Училишно ѕвоно, 
систем за набљудување 
(камери)  

Демонстрација и 
предавање преку on- 
line настава 

Препознавање на 
знак и брза 
реакција во случај 
на елементарна 
непогода  

Предавање на 
учениците за 
заштита и 

12/2020 Тим за заштита и 
спасување  

Материјал за 
презентација  

Консултации и 
предавања преку on- 
line  

Правилно и 
навремено 
реагирање во 



 

 

спасување при 
елементарни 
непогоди  

настава  случај на незгода  

Вежбовна 
активност за 
прва 
медицинска 
помош  

03/2021 Тим за заштита и 
спасување и 
Црвен крст  

Средства за прва 
помош (санитетски 
материјал)  

Демонстрација  
и предавање преку 
on- line  
настава  

Правилно и 
навремено 
реагирање во 
случај на незгода  

Вежбовна 
активност и 
евакуација  

05/2021 Тим за 
планирање 
вработени и 
ученици  

Средства за прва 
помош екипа за 
медицинска помош  

Практични вежби и 
демонстации преку  
on- line настава  

Навремено 
напуштање на 
училишната зграда  

 

   
                                 

                                      Објектот- училишна зграда на Основното Општинско училиште 
    ,,Методи Митевски -Брицо,,-Лозово   може да биде загрозен од следните опасности и тоа: 

 

1. ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРИ 

• До појава на пожар во објектот- училишна зграда од основното  општинско училиште ,, Методи Митевски- Брицо,, 
Лозово може да дојде поради: користење на неисправни електрични инсталации, апарати и уреди и нивно нередовно и 
несоодветно одржување во исправна и функционална состојба,  преоптоварување на електричните инсталации со 
приклучување на поголем број на потрошувачи од предвидениот број,нередовно и ненавремено одржување на 
системот за загревање на објектот, како и системот  за загревање на водата, заборавени вклучени електрични апарти и 
уреди, несоодветно користење на уреди кои ослободувваат топлина или имаат вжарени и прекумерно вжарени 
површини (решоа, кварцни греалки и сл.),пушење и фрлање на неизгаснати отпушоци од цигара и догорчиња, 
изведување на лимаробраварски работи (брусење, сечење и заварување) при појава на природни непогоди-
атмосверско празнење-удар на гром.  
 

                    2. ОПАСНОСТ ОД УРНАТИНИ 



 

 

 

• Подрачјето на општината Лозово, населено место Лозово се карактеризираат со ниска сеизмичка активност, и според 
сеизмолошката карта на Република Северна Мекедонија, подрачјето од општина Лозово спаѓа во сеизмогени подрачје 
од втор ред, каде што се случени потреси  или се можни потреси со магнитуда  (М=4,5-5,7), односно се очекуваат 
земјотреси со максимални магнитуда М=5.5-6  

                      Со појавата на потреси од помал интензитет ( јачина на потресот меѓу учениците и вработените  во основното                 
општинско училиште ,, Методи Митевски – Брицо ,, може да дојде до појава на паника и помали оштетувања на 
објектот.При евентуална појава на потреси со поголема јачина  може да дојде до оштетување на   примарната 
конструкција од објектот, но објектот е проектиран да ги издржи и појаките потреси за што не се планира ни во првиот 
бран да имаме загинати или поголем број на повредени лица, но можни се оштетување  и предизвикување на повреди 
кај вработените и учениците. При тоа се дава прва медицинска помош и транспорт до најблиската здравствена 
установа. 

 
 

.  
3. ОПАСНОСТ ОД ПОПЛАВИ 

 

• Поплавите се природни непогоди кои зафаќаат и дел од територијата на општина Лозово  и село Лозово.До поплава на 
подрумскиот дел од објектот од основното општинско училиште ,, Методи Митевски – Брицо ,,може да дојде при 
пообилни врнежи и покачување на нивото на подземните води , поради несоодветно изведена канализациона и 
водоводна инфраструктурна инсталација и оштетување на истата или при дефекти на топловодната, водоводната и 
противпожарната хидрантска мрежа во објектот  

 

    МЕРКИ  ЗА  ЗАШТИТА  И  СПАСУВАЊЕ 
 

              1.1 ПРВА  МЕДИЦИНСКА  ПОМОШ 
               Во случај на појава на природни непогоди и други несреќи во објектот-училишната зграда може да дојде до појава на разни 

повреди и загрозување на животот на учениците,наставниот кадар и помошниот персонал од училиштето. Поради тоа се 
јавува потреба од планирање и организирање на сили и сретства за давање на прва медицинска помош.За давање на прва 
медицинска помош  се задолжуваат тимот за прва медицинска помош и наставниот кадар и помошниот персонал од 
училиштето. 

 



 

 

            АКТИВНОСТИ  И  МЕРКИ  ЗА  ЗАШТИТА  И  СПАСУВАЊЕ  ПРЕД  ДАВАЊЕ  НА  ПРВА  МЕДИЦИНСКА  ПОМОШ 
     -Набавка на сретства и опрема за давање на прва медицинска помош. 
     -Контрола на комплетноста и исправноста на расположивата опремата и сретства за давање на прва медицинска помош. 
     -Едукација и обука на вработените за давање на прва медицинска помош. 
     -Проверка на занаењето на вработените за давање на прва медицинска помош. 
 
           1.2 АКТИВНОСТИ  И  МЕРКИ  ЗА  ЗАШТИТА  И  СПАСУВАЊЕ  ЗА  ВРЕМЕ  НА ДАВАЊЕ  НА  ПРВА  МЕДИЦИНСКА  

ПОМОШ 
        -Вработените вршат утврдување на настанатата повреда  кај повредените лица. 
        -Вработените вршат давање на прва медицинска помош со расположивите сретства и опрема. 
        -Вработените повикуваат медицинска екипа од единицата за прва медицинска помош на телефонскиот број 194. 
 
       1.3. АКТИВНОСТИ ЗА ЗАШТИТА  И СПАСУВАЊЕ  ОД  ПОЖАРИ 
               
    -Утврдување од што е настанат пожарот (намерно, невнимание, природни појави) и причината за неговото настанување. 
    Утврдување  на штетата од страна на комисија сооставена од претставници на училиштето и осигурителната компанија. 
   - Одстранување на последиците од пожарот и доведување на објектот во состојба за негово нормално функционирање. 
      
 
 

        1.4. АКТИВНОСТИ ЗА ЗАШТИТА  И СПАСУВАЊЕ  ОД  УРНАТИНИ  
  .        Тимот  кој е предвиден го  набљудуват објектот  заради евентуална промена на состојбата со истиот.Доколку се забележат 

промена на состојбата во објектот која ја загрозува неговата стабилност се бара помош од стручни лица и екипи. 
     1.5 АКТИВНОСТИ  И  МЕРКИ  ЗА  ЗАШТИТА  И  СПАСУВАЊЕ  ПРЕД  ПОПЛАВА 
       -Набавка на вреќи за правење на одбранбен насип околу објектот-училишната зграда или отворите на објектот кои се во ниво со 

котата на  околниот терен 
          - Се врши редовна контрола и одржување на канализационите и водоводни инсталации во и околу објектот во исправна и 

функционална состојба. 
         -Поставување на неповратни вентили (клапни) на канализациона и атмосверска одводна мрежа. 
         -Набавка на пумпа за извлекување на вода. 
         -Евакуација на материјалните добра, документација и подвижен инвентар  од објектот на безбедно место. 
        -Навремена евакуација на  учениците, наставниот кадар и помошниот персонал.  
 



 

 

 1.6 АКТИВНОСТИ  И  МЕРКИ  ЗА  ЗАШТИТА  И  СПАСУВАЊЕ  ЗА  ВРЕМЕ  НА   ПОПЛАВА 
     -Правење на одбранбен насип со врќи со песок колу објектот-училишната зграда) или отворите на објектот кои се во нсо котата на 

околниот терен. 
     -Затворање на главниот вентил за довод на вода од водоводната инсталација. 
     -Затворање на неповратните клапни на канализационата и атмосверска одводна мрежа. 
    -Испумпување и исфрлање на навлезената вода во простории од објектот со расположивите сретства и опрема (пумпи за вода, кофи и 

сл,) 
    -Евакуација на материјалните добра, документација, роба и подвижен инвентар кои не се зафатени од разлеаната вода, а постои 

опасност да се зафатат. 
         -Барање на помош од Јавното комунално претпријатие  во општината и Подрачното одделение на Дирекцијата за заштита и 

спасување во оштината . 
 
            

 
        4.  ЕВАКУАЦИЈА 
              Евакуацијата ќе се организира и спроведува во случај на природни непогоди како и настани предизвикани од дејство на 

природни сили кои го загрозуваат животот и здравјето на луѓето и предизвикуваат штети по имотот и животната средина ( 
земјотреси, пожари, поплави, атмосверски и други непогоди), како и во случај на други несреќи, како  и настани кои се 
резултат на одредени превиди и грешки во извршувањето на секојдневните работи и активности, како и невнимание при 
ракување со опасни материи и сретства, кога со други заштитни мерки и активности кои што неможат да се превземат во 
моментот на настанување на  непогодата  неможе да се спречат последиците од настанатата непогода .Со евакуацијата се 
врши планско преместување (движење) на лицата кои престојуваат во објектот-училишната зграда и материјалните добра  
од загрозеното место или простор во објектот на безбедно место или простор надвор од објектот на кое што неможе да се 
очекуваат последици  од  настанатата непогода по безбедноста и здравјето на луѓето и материјалните добра. 

 
 
              4.1 АКТИВНОСТИ  И  МЕРКИ  ЗА  ЗАШТИТА  И  СПАСУВАЊЕ  ПРЕД  ЕВАКУАЦИЈА 
 
               -Постојано одржување  на комуникационите површни, евакуационите патишта  и излезите  во исправна и функционална 

состојба, односно на истите да не се врши складирање на предмети и материјали кои би го попречувале движењето и би 
предизвикале намалување на нивната пропусна моќ. 

             



 

 

 
 
 -За означување на правците на движење кон првите и крајните излези, над сите излези, и хоризонталните и вертикални 

комуникациони површини ( евакуациони коридори-ходници, скалишни јадра) поставување на  систем од нужнипанични 
светла (светилки со АКУ-батерии) . 

              -Системот од нужни-панични светла постојано да се одржуваат во исправна и функционална состојба, и за тоа да се води 
посебна евиденција.  

             -На поедини места  по комуникационите површини низ објектот- училишна зграда за означување на правците на движење се 
постават таблички со натпис ИЗЛЕЗ и стрелки кои ќе го означуваат правецот на движење.  

             -Запознавање на вработените (натавниот кадар и помошниот персонал) со графичкиот прилог-Скицата на Планот за 
евакуација и правците на движење од нивните почетните-стартни места во објектот-училишната зграда, до првите  и 
крајниот излез кој води на слободен простор и локацијата на безбедните место за евакуација. Истакнување на графичкиот 
прилог-Скицата на Планот за евакуација на видливи и воочливи места во  објектот-училишната зграда. 

 
 
 
              Сите активности и планови кои се застапени во програмата за заштита и спасување при елементарни   непогоди, како и 

обука за истите од страна на наставниците, оваа учебна година 2020/21 ќе се одвиваат преку on-line обуки , презентации и 
активности преку учење на далечина со учениците од VI- IX одд, додека со учениците од I- V одд. преку наставни единици 
застапени во програмата по природни науки од страна на одделенските наставници. Сето ова ќе се одвива во ваков контекс 
поради моменталната пандемија од Covid 19( Корона ) вирусот. 

     
 
 
 

Изработиле :  
   Валентина Витева  
   Владимир Цветковски  
 
 



 

 

Програма за еколошка едукација, естетско и функционално уредување 
и одржување на хигиената во училиштето 

  
 

Свеста за вредноста на животната средина е основа за нејзиното зачувување и унапредување. Таа се 
формира под влијание на многу фактори како што се: културата, воспитувањето, образованието, 
вредносниот систем на општеството во кое живееме и друго. 

 
Целта на Еко програмата има за цел стекнатото знаење на темата животна средина да се примени во 

пракса. Преку оваа програма ќе ја подигнеме свеста на учениците, наставниците, техничкиот персонал, 
родителите и сите други кои се вклучени директно или индиректно во училишната заедница на темата 
„Заштита на животната средина“, а со тоа ќе се овозможи теоретското знаење да се примени во 
секојдневниот живот. 

 
 

 
Програма за еколошка едукација, естетско и функционално уредување 

             и одржување на хигиената во училиштето во учебната 2020/21 година 
 
  

 Активност Опис на активноста Носител Време на 
реализација 

Интегрирање на 
Еколошки 
теми во наставната 
програма 

Реализирање на 2 еко содржини 
во едно 
полугодие во редовната настава 
по сите 
предмети во текот на учебната 

Директор, 
Наставници, 
Педагог. 

 
Октомври 2020 
Јуни 2021 год 



 

 

година 
Изработка на План на 
активности 

Утврдување на точките на акција 
и 
потребните активности за 
постигнување 
на целите 

Еко-одбор Во текот на целата 
учебна година 

Одбележување на 
значајни 
датуми од областа на 
екологијата 

Да се одбележат значајните 
датуми од од 
оваа област кои се календарски 
застапени 
во периодот од септември до 
јуни, а 
посебно 
04. октомври - светски ден за 
заштита 
на животните 
 
22. март - светски ден за 
заштита на водата 
22. април - Ден на планетата 
Земја 
15. мај - Интернационален ден 
на акција за клима 
05. јуни - светски ден за 
заштита на животната средина 

Наставниците 
преку редовната 
настава, Еко 
секцијата, сите 
вработени, 
родители.... 

Во текот на целата 
учебна година 

Посебни активности 
посветени на екологијата 

-Одржување на училишната 
зграда и 
здрава средина во училиштето 
- Уреден и еколошки двор во 
училиштето 
- Заштеда на вода 
- Заштеда на енергија 

Директор, 
Наставници, 
Стручна служба, 
Ученици, останати 
вработени 

Во текот на целата 
учебна година 



 

 

Еко – стандард 1 
Заштеда на енергија 

Полиса: Рационално 
           користење на 

електричната и 
топлинската енергија 

Носител             Во текот на целата 
           учебна година 

Замена на сите (делумно) 
светилки со енергетско 
штедливи светилки 

Поставување низ целото 
училиште на енергетско 
штедливи светилки, со цел 
заштеда на енергија (Доколку 
има финансиски средства) 

Училиштето, 
хаус мајстор 

         Во текот на целата 
           учебна година 

Редовно чистење на 
прозорците за 
максимално 
користење на сончевата 
енергија 

Еднаш неделно да се чистат 
прозорците во целото училиште 
со цел максимално користење на 
сончевата енергија 

Ученици, 
наставници, 
останатиот 
персонал 

         Во текот на целата 
           учебна година 

 
 
  
 

 
Еко – стандард 2 
Заштеда на вода 

Полиса: 
Рационално 
користење на 
водата во 
училиштата и 
градинките 

Носител                 Во текот на целата 
           учебна година 

Анализа на состојбата на 
водоводната инсталација 
( цевки, славини, 
казанчиња и слично ) 

Да се изврши проверка на 
целокупната водоводна 
инсталација и да се 
обележат неисправностите 

Ученици, 
наставници, 
координатор, 
хаус мајстор 

Октомври 2020 година 



 

 

во водоводната 
инсталација со цел нивно 
поправање 

Замена и санирање на сите 
нефункционални чешми 
во училишната зграда 

Отстранување на сите 
нефункционални 
чешми од училишната 
зграда и поставување на 
нови функционални 
чешми 
(Доколку има финансиски 
средства) 

Хаус мајстор Во текот на 
учебната година 

Ликовна изложба: Гледам, 
слушам и сликам вода 

Креативно изразување со 
различни сликарски 
техники 

Ученици, 
Наставник по ликовно 
образование 

Март 2021 

Проверка на квалитетот на 
водата во училишната 
зграда 

Да се врши проверка на 
квалитето на водата која се 
користи во училишната 
Зграда 

 

Ученици, 
Директор, ЈЗУ 

Во текот на 
учебната година 

Еко – стандард 3 
Одржување 
назградата и здрава 
средина во 
училиштето 

Полиса: Здрава и 
чиста 
внатрешна средина 
за учење и 
работење 

Носител Во текот на 
учебната 
година 

Ослободување од 
непотребните предмети во 
училишната зграда 

Сите непотребни предмети 
кој се наоѓаат 
во училиштето да се 
отсранат или 
продадат 

Ученици, 
вработени 

Во текот на 
учебната година 

Разубавување на 
ходниците и 

Поставување на саксии со 
цвеќиња во 

Ученици, 
вработени, 

Во текот на 
учебната година 



 

 

канцелариите со цвеќиња сите канцеларии и 
училници 

Истакнување на упатства 
за одржување на здрава 
средина во училиштето 

Поставување на пароли во 
училиштето за 
одржување на здрава 
средина во училиштето 

Ученици, 
наставници, 
останатиот 
персонал 

Во текот на 
учебната година 

Работилница: 
„Во училницата“ (секое 
одделение ја чисти својата 
училница со средства за 
чистење). 

Чистење на училишниот 
инвентар во 
училницата со средства за 
чистење. 

Ученици, 
одделенски 
раководители, 
хигиеничари 

Декември –јуни 
2020/21 година 

Поставување на корпи за 
селекција на отпадот во 
училишната зграда 

Се поставуваат корпи во 
училишниот хол 
за селекција на отпадот за 
хартија, 
пластика и стакло. 

Ученици, 
вработени 

Во текот на 
учебната година 

 
 
 
 
  
 

Еко – стандард 4 
Уреден и еколошки 
двор 

Полиса: Уреден и 
функционален двор 
кој е во согласност 
со потребите за 
заштита на 
животната средина 

Носител Во текот на 
учебната 
година 

Отстранување на поткопување, отсранување Ученици, сите За време на 



 

 

непотребните и 
нефункционалните 
предмети и растенија од 
училишниот 
двор 

и уредување 
на растенија и дрва во 
кругот на 
училиштето 

вработени, 
Локална самоуправа, ЈКП 

еколошки акции 

Садење на локални дрвја 
на секои 5 метри 
квадратни 

Садење на дрвја во 
училишниот двор 

Наставници, 
ученици, 
вработени 

Во текот на 
учебната година 

Садење на локални 
цвеќиња 

Садење на цвеќиња во 
училишниот двор 
со цел разубавување на 
училиштето 

Служители, 
ученици, 
наставници 

Во текот на 
учебната година 

Чистење на училишниот 
двор 

Учениците од 6 до 9 
одделение со 
одделенските 
раководители собираат 
хартија, пластика и друг 
отпаден 
материјал во училишниот 
двор во текот 
на целата учебна година. 

 

Ученици, 
одделенски 
раководители 

Во текот на 
учебната година 

Дежурна Еко-патрола Задолжување на дежурна 
еко-патрола на неделна 
основа кои ќе имаат за 
задача да прават обиколки 
околу училишната 
зграда и да вршат 
контрола на хигиената 
во училишната зграда и 
училишниот 
двор. 

Еко-патрола Во текот на 
учебната година 



 

 

Еко – цртеж и 
еко – литературна творба 
на тема „Заштита на 
животната средина“ 

Учениците креативно се 
изразуваат со 
различни сликарски 
техники и пишуваат 
литературни творби. 

Ученици, 
наставници 

Април 2021 година 

 
   Изработиле: 
Тоде Николовски 
Милица Бансколиева 

             Горанчо Атанасов 
 

 
 Програма за професионален развој на воспитно-образовниот и раководен  кадар  

за учебната 2020/21 година 
 

Следењето на квалитетот на работата на воспитно-образовниот кадар се врши врз основа на 

професионалнитекомпетенцииштотребадагипоседувакадаротидругистандардизаквалитетнаработатана ниво на државаи сопствените 

стандарди што сиги поставува секое училиште.  Работата на воспитно-

образовниоткадарјаследипрвенственосамотоучилиште,односнодиректоротистручнитесоработници, како и другите наставници преку 

посета на отвореничасовиидругивидовипрезентацијанаработата. Тие,притоа,користатразличниприодииинструменти. 

За следење на воспитно-образовната работа училиштето во склоп на годишната програма за работа подготвува програма 

според која во текот на учебната година директорот, педагогот и психологот четири пати во годината (два пати во полугодие) 

вршат непосреден увид кај секој наставник во квалитетот на планирањето и реализирањето на наставата. Увидите 

првенствено имаат формативна улога и треба да му помогнат на наставникот во подигање на квалитетот на работата. 

Последниот увид треба да се фокусира на подобрувањата што наставникот ги направил во текот на годината, односно на 

компетенциите што ги подобрил, на идентификацијата на компетенциите што треба понатаму да ги развива и на дискусија 

околу потребата од професионален развој во наредната година. 



 

 

Следењето на квалитетот на работата на наставникот се одвива во рамките на три подрачја: 

 

1. Следење на квалитетот на планирањето на наставата 

2. Следење на квалитетот на реализацијата на наставата 

3. Следење на реализацијата на воннаставните активности 

 

Во текот на учебната година директорот и стручните соработници (педагог и психолог) прават непосреден увид во 

реализацијата на наставата. Увидите се вршат според однапред подготвен план или според укажана потреба.  

Следењето на работата на стручните соработници претставува специфичен процес, со оглед на тоа што тие „имаат единствена 

позиција во училиштето да имаат увид во целокупната работа, а реализацијата на нивните активности е директно поврзана со 

учениците, наставниците и родителите, како и со целокупната организација, клима и култура во училиштето. Воедно, тие се 

ставени во позиција, во која, освен што треба да го реализираат својот професионален развој, треба да бидат и поддршка при 

реализацијата на професионалниот развој на наставниците. 

Директорот може и непосредно да следи некои од активностите што ги реализираат стручните соработници, како на пр. 

работилница, презентација, дисеминација, работа со ученички организации. 

Потребите и приоритетите за стручното усовршување, училиштето ги планира врз основа на личните планови за 

професионален развој на наставниците/стручните соработници, резултатите од самопроценката и интегралната евалуација 

за квалитетот на работата на училиштето, извештаите за остварување на стандардите на постигања и други показатели за 

квалитетот на воспитно-образовната дејност. 

За да се планира и реализира успешно професионалниот развој, училиштето треба да формира тим за професионален развој и 

да воспостави систем (процедури за планирањето и реализирањето на стручно усовршување) којшто опфаќа: 

- идентификување на потребите на наставниците/ стручните соработници за професионален развој; 

- донесување одлуки за приоритети на училиштето врз основа на самопроценката и програмата за развој; 

- подготовка на личен план за професионален развој од страна на секој наставник/стручен соработник и усогласување на ниво 

на актив; 

- групирање на индивидуалните потреби за стручно усовршување на наставниците/стручните соработници и нивно 

усогласување со приоритетите на училиштето; 

- идентификување на ресурсите потребни за поддршка на програмата за професионален развој; 



 

 

- следење на реализацијата и ефектите од професионалниот развој и користење на резултатите при идното планирање на 

професионалниот развој; 

- ангажирање на искусниот кадар во улога на обучувачи за десиминирање на иновациите и во улога на ментори за поддршка 

на професионалниот развој на колегите; 

-планирање на заеднички професионален развој со други училишта преку воспоставување мрежи за заемна поддршка. 

 

Приподготвувањетона програматазапрофесионаленразвој,доброедасе имаат предвид и сознанијата што произлегуваат од 

бројниистражувања,споредкои,ефективниотпрофесионален развој на воспитно-образовниот кадар треба: 

o дабидевофункцијанапостигнувањенацелите на училиштето и во согласност со државните приоритети; 

o даефокусираннаподобрувањенаприодите во наставата и учењето и постигнување на 

очекуванитеисходиоднаставнитепрограми; 

o даовозможуванаставницитеактивнодаучати даприменуваатновинаставнистратегии; 

o даимовозможинанаставниците/стручните соработницимеѓусебнодасоработуваат; 

o да вклучува следење и постојана повратна информација за резултатите од професионалниот развој. 

 

 

Активноститезапрофесионаленразвојсеодвиваат во рамките на 40-часовно работно време на 

наставникот/стручниотсоработник.Согласно правилникотза формата и содржината на личниот план за професионален развој 

нанаставниците и стручните соработници во основните и средните училишта, до Училишниот тим за професионален развој се 

доставени личните планови на наставниците и стручните соработници и врз основа на истите е подготвена и Програмата за 

професионален развој на ниво на училиштето. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Програма за професионален развој на воспитно-образовниот и раководен  кадар  
за учебната 2020/21 година  

 

РедБ
р. 

Кадар кој планирал 
развој на компетенции 

Активности Ресурси Време на 
реализација 

Очекувани резултати Забелешки 

 
1. 

Социјална и образовна 
инклузија: 

-педагог 
-дефектолог 
-Горанчо Атанасов 
-Игор Колев 
-Јован Николов 
-Ленче Китанова 
-Милан Радевски 
-Стојан Китановски 
-Тоде Николовски 

-Изработување на 
индивидуални образовни 
планови; 
-Применување на 
инклузивни  стратегии за 
учење и поучување; 
Изработка на 
индивидуални образовни 
планови 
Практични методи и 
алатки при работа со 
учениците со дислексија 
Методи,техники и 
платформи за настава на 
далечина со ученици со 
ПОП 
Користење на стручна 
литераура 
Присуство на отворен час 
Обука 
 

Обуки 
Консултации 
Разговори 
Анализи 
МОН,БРО, 
Здруженија 
за лица со 
ПОП, 
Предавач-
Обучувачи 
-библиотека 
-е-форма 
- набавка на 
стручна 
литература 
-колега од 
училиштето 
или друго 
училиште 
Интерна или 
надворешна 
обука со 
акредитиран 
обучувач 

Континуирано 
вотекот на 
учебната 2020/21 

Познавање на 
различни концепти и 
модели за инклузивно 
образование  
 
Постигнување на подобри 

резултати, успех и 

вештини кај учениците со 

посебни образовни 

потреби за информатички 

знаења и учење на 

далечина 

Практична примена на 
стекнатите знаења во 
наставниот процес 

Со 
подобрување 
на овие 
компетенции 
си ја олеснувам 
работата и би 
требало да 
имам подобри 
постигања кај 
оваа 
категорија на 
ученици 

 
2. 

Професионален развој и 
професионална 

соработка: 
-педагог 

-Земање учество во 
стручен дијалоги 
перманентно 
доусовршување во прилог 

Обуки 
Консултации 

Разговори 
Анализи 

Континуирано 
вотекот на 
учебната 2020/21 

Познавање ефективни 
модели и можности за 
професионален развој 
и напредување во 

 



 

 

-Игор Колев 
-Јован Николов 
-Валентина Витева 
-Милан Радевски 
-Стојан Китановски 
-Тоде Николовски 

на личниот и 
професионалниот развој;  
Примена на содржинските 
и методичките новини во 
наставниот предмет во 
практика 

наставничката 
професија, 
Дополнување и 
наградување на 
знаењата и вештините 
со континуирана 
едукација. 

 
3. 

Поддршка на 
наставниците за 

планирање и 
реализирање на 

воспитно-образовниот 
процес 

-педагог 

Обуки за примена на 
современи и различни 
методи за следење и 
оценување, 
знаењата од психометрија 
и на вештините за 
помагање на 
наставниците во 
избирањето и 
изготвувањето 
на инструменти за 
вреднување и 
самовреднување на 
постигањата на 
учениците, особено обуки 
и пружање поддршка на 
наставниците во 
користење на современи 
дигитални алатки и 
дигитална платформа за 
наставата на далечина. 

МОН, БРО, 
Обуки 

Консултации 
Разговори 
Анализи 

 
 

ЕДУИНО- 
Националнат
а платформа 
за учење на 
далечина, 
интернет, 
компјутер. 

Континуирано 
вотекот на 
учебната 2020/21 

Стекнување знаења за 
поддршка и стручна 
помош  на 
наставниците во 
подготовката и 
реализацијата на 
интерактивната,  
наставата на 
далечина; 
Пружање помош на 
наставниците при 
избор и изготвување 
на инструменти 
за вреднување и 
самовреднување на 
постигањата на 
учениците, особено во 
користење на 
современи дигитални 
алатки за  таа цел. 
Ефикасност во 
користењето на 
националната 
дигитална платформа 
за настава и учење на 

 



 

 

далечина. 

4. Училишна клима, 
безбедна средина: 

-педагог 
 

Ативности за стекнување 
и унапредување на знаења 
за примена на стратегии, 
техники и механизми за 
кризна интервенција во 
училиштето(обуки, 
следење на интернет 
извори, проулување на 
стручна литература). 

Обучувачи, 
Образовни 

институции, 
стручни лица 

за кризна 
интервенција, 

стручна 
литература, 

патни 
трошоци, 

компјутер, 
интернет. 

Континуирано 
вотекот на 
учебната 2020/21 

Стекнување на знаења 
и вештини за 
користење механизми, 
техники и стратегии 
за кризна 
интервенција во 
училиштето; 

 

5. Стимулативна средина 
за учење  

-Марија Ч.Недевска 
-Горанчо Атанасов 
-Ленче Китанова 
-Гроздан Стојчевски 
-Тања Стојчева 

Разговор со стручна 
служба 
Разговор со стручен актив 
Семинар 
Курсеви 
Следење на сите новини, 
конференции 
,работилници  и 
активности  поврзани со 
наставнитe предмети 
 

Интерна 
обука 
Средби со 
колеги 
Следење на 
насоки и 
упатства од 
,,Водичот за 
работа на 
училишниот 
инклузивен 
тим 
Стручна 
литератураби
блиотека 
-е-форма 

тековно Подобрување на моите 
способности 
организирање на 
стимулативна средина 
за учење 
Поставување на цели 
во наставата креирани 
со учениците каде се 
важи нивното 
мислење, охрабрување  
различно мислење, 
позитивен однос кон 
грешките. 

Постигнување 
на 
предвидените 
цели на 
учениците 
 Зголемувањ
е на интересот 
на учениците 
за предметот и 
постигнување 
на подобри 
резултати 

 
 
 
 



 

 

- набавка на 
стручна 
литература 
- надворешна 
обука  

 
 
 
 

6. Применување нови 
современи наставни 
приоди во работата 

Применување 
современи наставни 
средства и помагала 

-Благица Димитрова 

-Валентина Миткова 

-Валентина Витева 

-Гроздан Стојчевски 

- Надка Николовска 

-Наташа Златановска 

-Силвана Цекова 

-Тања Стојчева 

-Обука 

-примена на знаења 
стекнати од обуки во 
тековната година 

ОбучувачиНа
ставници кои 
имаат такви 
искуства 

- материјали 
за работа и 
наставни 
средства, 

-современи 
техники, 
форми и 
методи,истра
жувачки и 
проектни 
активности 

-презентации 

тековно Рационално 
искористено време за 
едукација 

Учениците да 
се чувствуваат 
подеднавкво 
пријатно и 
важно како и 
учениците во 
чиста 
паралелка. 

Да добијат 
еднакви 
можности за 
учење. 

7. Избирање, 
изработување и 

користење различни 
инструменти за 

оценување 

Користење на стручна 
литература,Обука 
Изработка на план за 
оценување  проверка. 
 

Литература 

Обучувачи 

Предметни 
наставнци 

тековно Подобрување на 
успехот на учениците 

Стекнување на 
поголеми 
знаења  



 

 

-Благица Димитрова 

-Валентина Миткова 

-Владимир Цветковски 

-Игор Колев 

-Гроздан Стојчевски 

- Милан Радевски 

- Надка Николовска 

-Наташа Златановска 

-Силвана Цекова 

-Тања Стојчева 

 
инструменти 
за оценување 
(задачи, 
тестови, чек 
листи, 
аналитички 
листи, 
анегдотски 
белешки...) 

8. Работа со талентирани 
деца 

-Валентина Миткова 

-Благица Димитрова 

-Игор Колев 

-Јулија Николовска 

-Гроздан Стојчевски 

-Маја Панева 

- Милан Радевски 

Обука 

Панел дискусија 

Следење стручна 
литература 

 

 

Обучувачи/ 

Наставници 
кои имаат 
такви 
искуства 

Стручна 
литература 

Интернет 

Компјутерска 
технологија 

Стимулативн

тековно Поддршка и развој на 
децата кои имаат 
талент 

Овие деца не се 
доволно 
ангажирани 
воредовната 
настава 



 

 

- Надка Николовска 

-Силвана Цекова  

-Наташа Златановска 

-Тања Милошева 

и ресурси за 
работа  

9. Унапредување на 
вештините за 

реализирање на добри 
училишни практики и 

дигитална обработка на 
истите,современи 

електронски уреди и 
софтвер 

-Благојче Атанасовски 
-Маја Панева 

Обуки за снимање и 
монтирање на видео 
материјали за добри  
училишни практики  
•Семинари, обуки од 
областа на ИКТ; 
•Соработка со колеги по 
информатика 
 
•Следење на новитети,  
искуства,  примери за 
добра практика... 

-средства за 
обука 
-компјутер 
-камера 
 

Септември/јуни 
 
Тековно 

Зајакнување на 
капацитетот на 
наставникот за 
креирање и 
администрирање на 
сопствен блог или веб 
страна 
Надградување на 
целите кои ги нуди 
наставната програма   
и доедукација на 
учениците. 
Насочување на 
учениците да користат 
современи сознанија, 
поголема стимулација 
за истражување и 
учење, внесување 
иновации, 
зголемување на 
ефикасноста при 
учењето 

Подобар 
квалитет во 
наставата . 
Разменување 
искуства со 
поголемо 
олеснување и 
задоволство во 
процесот на 
учење и 
поучување кај 
учениците и 
нивна 
вклученост во 
образовниот 
процес 



 

 

10. Унапредување на ИКТ 
вештини 

-Благојче Атанасовски 

-Обуки за креирање на 
личен блог или веб страна 
 

-средства за 
обука 
-компјутер 
-интернет 

Септември/јуни Зајакнување на 
капацитетот на 
наставникот за 
креирање и 
администрирање на 
сопствен блог или веб 
страна 

 

11. Реализирање акциони 
истражувања за 
подобрување на  

професионалната 
практика 

-Благојче Атанасовски 

Обуки,работилници,консу
лтации со стручни лица 

-Средства за 
обуки,работи
лници, 
соработка со 
стручни лица 

Септември/јуни Стекнување вештини 
за рефлектирање на 
сопствената практика 
 

 

12. Планирање , 
реализирање и следење 

на активности кои 
промовираат 

интеркултурно 
образование согласно 

спецификите на 
локалната средина 

-дефектолог 

Соработка со стручен актив 

Соработка со родителите 

Соработка со институциите 
од локалата 

Посети, реализација на 
наставни и воннаставни 

активности 

 

Материјални 
средства 

Внатрешен во 
училиштето 

 

 

Септември-јуни 

Ефективни механизми за 
комуникација и 
континуирано 

унапредување на 
соработката со 

семејството 

Вклучување на родители 
во одделни сегменти во 
воспитниот образовен 

процес 

 

13. Интеграција-
корелација со други 
наставни предмети и 

содржини 
 

-Владимир Цветковски 
-Јулија Николовска 
-Марина Доневска 

Користење на стручна 
литераура 

 
Присуство на отворен час 

 
Обука 

 

Литература 

Предметни 
наставнци 

тековно Упешно совладување 

на содржините преку 

знаењата од други 

наставни предмети 

Подобар 

квалитет во 

наставата 



 

 

- Надка Николовска 
-Наташа Златановска 
-Силвана Цекова 
-Тања Милошева 

 

14. Подготвување материјали 

и  разновидни извори за 

учење кои ги стимулираат 

учениците да 

истражуваат и учат 

Барање нови on-line 

актуелни наставни 

содржини 

-Владимир Цветковски 

-Јулија Николовска 

-Маја Панева 

-Силвана Цекова 

-Тања Милошева 

•Семинари, обуки од 
областа на ИКТ; 
 
•Соработка со колеги  

 
•Следење на новитети,  
искуства,  примери за 
добра практика... 

Литература 

Обучувачи 

Средства за 

понови 

електронски 

уреди и 

софтвер, 

семинари 

 

тековно Поголема стимулација 

на учениците и 

развивање на нивната 

креативност 

Надградување на 

целите кои ги нуди 

наставната програма   

и доедукација на 

учениците. 

Насочување на 

учениците да користат 

современи сознанија, 

поголема стимулација 

за истражување и 

учење, внесување 

иновации, 

зголемување на 

ефикасноста при 

учењето 

 

Мотивација на 

учениците 



 

 

15. Реализација на настава 
на далечина 
-Владимир Цветковски 
-Светлана Стојкова 

Користење на стручна 
литература 
Обука 
Употреба на платформа за 
онлајн настава 
Употреба на други е-
алатки 
Анализа на потребни 
алатки и ресурси 
Развивање на е-алатки за 
оценување 
Проучување на 
методологии,алатки и 
платформи 
Спроведување на акциско 
истражување  
Давање упатства, следење, 
набљудување, 
охрабрување, насочување, 
презентирање, 
демонстрирање, 
поставување прашања, 
оценување 

Литература 
Обучувачи 
Предметни 
наставнци 

тековно Упешно совладување 
на содржините преку 
онлајн настава 
 
Изготвени материјали 
за работа и наставни 
средства,видео 
презентации  
-Применети различни 
техники, форми и 
методи, 
-реализирани 
истражувачки и 
проектни активности 
-презентации 
 
 

Подобар 
квалитет во 
наставата 

16. Соработка со локалната  

заедница и семејствата 

-Горанчо Атанасов 

-Ленче Китанова 

-Марина Доневска 

Соработка со родителите и 

локалната заедница преку 

проектни активности 

-Еколошки 

акции 

индивидуалн

и средби 

континуирано   



 

 

17. Следење и поддршка на 
социо-емоционалниот 
развој на учениците 
 
-психолог 
-Ристенка Јовановска 

Активности за користење 
на 
техники и стратегии за 
проценка и подобрување 
на социоемоционалното 
функционирање на 
учениците и нивното 
ментално здравје          - 
(Вебинaри, обуки, on line 
обуки, студиска посета во 
рамки на Erasmus + 
проектите во 
училиштето(LTTA- 
активности на учење и 
поучување и обука), 
 -  Заедници за учење(оn 
line),, вебинари за  личен  
професионален развој, 
проучување стручна 
литература, Интернет. 

Обучувачи, 
експерти од 
областа на 
психологијат
а во земјата и 
странство, 
БРО, МОН, 
колеги од 
партнер-
училиштата 
во проектите, 
стручна 
литература, 
компјутер, 
патни 
трошоци, 
авионски 
билети, 
Интернет, 
еTwinning-
платформа 
Изготвен 
протокол за 
следење, 
бележење и 
анализа на 
периодот што 
се следи ( 
изготвен во 
соработка со 
стручната 
служба 

 
 
 
 

октомври 2020- 
мај 2021 

 
 
 

Јануари/февруари
/март 2021 

 

Стекнување и 

надоградување  со 

дополнителни 

знаења, вештини и 

способности за 

примена на техники 

и стратегии за 

проценка и 

подобрување на 

социо - 

емоционалното 

функционирање 

на учениците и 

нивното ментално 

здравје; 

Придонес за личниот и 

социјалниот и 

емоционалниот раст и 

развој на учениците; 

увид во 

емоционалниот развој 

на учениците  

(причните за некои 

нивни емоционални 

состојби и 

однесувањето 

Постои 
можност за 
одложување на 
некои од 
формите на 
стручно 
усовршување         
(обуки, 
студиски 
посети во 
странство). 



 

 

поврзано со нив) . Ќе 

знам како да постапам 

во одредени ситуации 

и какви активности да 

планирам во врска со 

надминување на 

одреден проблем. 

18.  
 

Професионална и 
кариерна ориентација 

на учениците  
 
-психолог 

- Активности за 
унапредување на 
знаења и вештини 
за примена на 
приоди и техники 
за  професионално и 
кариерно 
насочување на 
учениците. 

- Студиски посети  
востранство во 
рамки на Erasmus+ 
проектот “Jobs for 
the future”(LTTA- 
активности на 
учење и 
поучување и 
обука). 

- Вебинaр,  
- обуки-on line, 
- Работилници, 
- Заедници за 

учење(оn line), 

Обучувачи, 
експерти од 
областа на 
психологијат
а и кариерно 
насочување 
во земјата и 
странство, 
колеги од 
партнер-
училиштата 
во проектот 
каде ќе се 
патува             
(Шпаниија, 
Естонија), 
стручна 
литература, 
компјутер, 
современи 
ИКТ 
апликации и 
алатки, 

 
 
 
 
 
 

Март, 2021-
Шпанија 

 
 
 
 

Мај, 2021-Естонија 

Стекнување сознанија 

за тоа: 

Кои можности за 

вработување можат да 

ги најдат учениците на 

новиот пазар на труд? 

Како можеме да 

промовираме вештини 

(особено 

претприемништво и 

управување со 

проекти) кои се од 

суштинско значење за 

да се натпреваруваме 

во новата ера? 

Што можат 

наставниците да 

направат, за да ги 

Постои 
можност за 
одложување-
поместување 
на  студиските 
посети во 
странство(LTT
A) поради 
ситуацијата со 
пандмеијата со 
Корона 
вирусот. 



 

 

- еTwinning 
платформа(проектн
и активности со 
учениците). 

посета на 
училишта, 
институции, 
установи, 
организации, 
финансии за 
патни 
трошоци, 
авионски 
билети 

развијат дигиталните 

вештини на сите 

членови на 

училишната заедница 

Размена на искуства и 

учење од добра 

практика од 

училиштата во Европа 

во користење на  

психолошки мерни 

инструменти и  

современи приоди за 

професионална 

ориентација на 

учениците. 

19. Поддршка на 
наставниците за 

планирање и 
реализирање на 

воспитно-образовниот 
процес  

-психолог 

- Обуки за примена 
на современи и 
различни методи за 
следење и 
оценување, 
знаењата од 
психометрија и на 
вештините за 
помагање на 
наставниците во 
избирањето и 
изготвувањето 
на инструменти за 
вреднување и 

МОН, БРО, 

обучувачи, 

наставници 

од 

училиштето, 

ЕДУИНО- 

Националнат

 
 

септември, 
октомври  

2020 
 
 

ноември 2020- 
јуни. 2021 

Стекнување знаења за 
поддршка и стручна 
помош  на 
наставниците во 
подготовката и 
реализацијата на 
интерактивната,  
наставата на 
далечина; 
Пружање помош на 
наставниците при 
избор и изготвување 
на инструменти 
за вреднување и 

 



 

 

самовреднување на 
постигањата на 
учениците, особено 
обуки и пружање 
поддршка на 
наставниците во 
користење на 
современи 
дигитални алатки и 
дигитална 
платформа за 
наставата на 
далечина. 

- Обука за користење 
на Национална 
платформа за учење 
од далечина  

- Обука за користење 
наMicrosoft Teams 

а платформа 

за учење на 

далечина, 

интернет, 

компјутер. 

самовреднување на 
постигањата на 
учениците, особено во 
користење на 
современи дигитални 
алатки за  таа цел. 
Ефикасност во 
користењето на 
националната 
дигитална платформа 
за настава и учење на 
далечина. 

 
20. 

 
Поддршка на 

професионалниот 
развој и соработка во 

училиштето 
-психолог 

- Активности за 
унапредување на 
знаењата  за 
професионалните 
компетенции за 
наставници и на 
водењето 
документација за 
професионалниот 
развој на 
наставниците. 

- Следење, 
споделување со 

Законска 
документациј
а, Стручна 
литература 
од интернет -
Европска 
референтна 
рамка на 
дигитални 
компетенции 
за 
наставнците, 
интернет, 

 
Септември,2020- 

јули 2021 

Поврзување форми и 
содржини на 
професионален развој 
со потребните 
компетенции на 
наставниците. 
Давање насоки, помош 
и поддршка на 
наставниците во 
нивниот 
професионаен развој, 
односно  во 
посочување на 

 



 

 

колегите на 
новитети во  
законска 
регулатива, 
Правилници за 
професионален 
развој и 
професионални 
компетенции, 

- Учество во работата 
на Тимот за 
професионален 
развој во 
училиштето, 

- Помош и поддршка 
при изготвување на 
личниот план за 
професионален 
развој на 
наставнците 

портфолио за 
личен 
професионал
ен развој на 
наставниците
, хартија за 
печатење, 
печатар,  
компјутер, 
Органи во 
рамки на 
МОН, 
Директор, 
колеги од 
тимот за ПР.   

потребата од 
стекнување и 
надоградување на 
неопходни 
компетенции,  особено 
дигитални. 

 
21. 

 
Личен професионален 

развој 
-психолог 

 
 
 
 
 
 
 
 

 - Студиски посети за 
работа на Erasmus 
проекти,                 -
Збогатување на 
професионалниот развој 
преку обуки, вебинари, 
проектни активности на е 
Twinning платформата- 
Заедница за учење на 
наставници и стручни 
осработници од Европа 
- Активности за  

Стручна 
литература, 
Интернет 
ресурси, 
обучувачи, 
експерти од 
областа, 
образовни 
институции, 
Комора на 
психолози на 
Македонија, 

 
Септември,2020- 

јули 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стекнување нови и 

унапредување на 

компетенциите  за 

стручен соработник-

Постои 
можност за 
одложување-
поместување 
на  студиските 
посети во 
странство(LTT
A) поради 
ситуацијата со 
пандмеијата со 
Корона 
вирусот. 



 

 

 стекнување со лиценца за 
вршење психолошка 
дејност 
-Видеоконференции, 
вебинaри, обуки-on line, 
онлајн курсеви-online, 
панел-дискусија, 
тркалезна маса, 
проучување стручна 
литература, пребарување 
на Интернет. 

финансии за 
лиценца за 
вршење 
психолошка 
дејност, 
финансии за 
обуки во 
земјата и 
патување во 
странство. 

Септември,2020- 
јули 2021 

психолог. 

 
 

 

22. 

 
 

 
Истражување на 

воспитно-образовната 
работа 

 
-психолог 

-Работа на програми за 

подобрување менталното 

здравје на учениците  

Активно вклучување во 

иницијативата  на 

психолози “Заедноза 

менталното здравје” 

Вебинaр, обуки-on line 

средби, 

панел-дискусија, 

работилници, тркалезна  

Експерти од 
областа на 
психологијат
а, колеги-
психолози,од 
различни 
институции 
(државни, 
јавни, 
невладини 
организации, 
здруженија, 
фирми и 
организации  
Институт за 
социолошки 
и политичко-
правни 
истражувања, 
МОН, 
Програма за  

 
Октомври 2020- 

мај 2021 

 

  Програми и 

Протоколи  за 

заштита, третман и 

превенција на 

менталното здравје 

на ученици, 

родители, 

наставници и 

стручните 

соработници во 

училиштата; 

Психолошка и 

емоционална во 

пресрет на  

социјално-

емоционалните 

 



 

 

унапредувањ
е на ментално 
здравје на 
учениците 

потреби на 

учениците, 

родителите и 

наставниците и 

справување со стресот 

предизвикан од 

пандемијата со 

COVID-19. 

Обезбедување  и 

користење 

психолошки 

тестови(тестови 

за личноста и 

интерпретирање на 

резултати од 

тестирања; 

 
23. 

Училишна клима, 
безбедна средина 

 
-психолог 

 

Ативности за стекнување 
и унапредување на знаења 
за примена на стратегии, 
техники и механизми за 
кризна интервенција во 
училиштето(обуки, 
следење на интернет 
извори, проулување на 
стручна литература). 

Обучувачи, 
Образовни 
институции, 
стручни лица 
за кризна 
интервенција, 
стручна 
литература, 
патни 
трошоци, 
компјутер, 
интернет. 

Во текот на 
учебната  

година 

Стекнување на знаења 
и вештини за 
користење механизми, 
техники и стратегии 
за кризна 
интервенција во 
училиштето; 

 



 

 

24. Знаење за наставниот 
предмет и за воспитно 

образовниот систем 
-Јован Николов 
-Стојан Китановски 
-Тоде Николовски 

Запознавање на 
законските и 
подзаконските акти, преку 
коишто се обезбедува 
реализација на целите на 
воспитанието и 
образованието 

Обучувачи, 
ИКТ опрема, 

стручна 
литература 

Континуирано 
вотекот на 
учебната 2020/21 

Познавање на 
законските и 
подзаконските акти, 
преку коишто се 
обезбедува 
реализација на целите 
на воспитанието и 
образованието 

 

25. Реализирање 

заедничко 

истражување на on-line 

платформи за 

електронско учење, за 

подобрување на 

наставните практики. 

- Јулија Николовска 

- Психолог 

- Марина Доневска 

Користење на стручна 

литераура 

Обука 

Користење на икт 

Литература 

 

Обучувачи 

тековно Поголема стимулација 

на учениците и 

развивање на нивната 

креативност 

 

Мотивација на 

учениците  

26. Познавање на 
наставниот предмет и 

воведување како таков 
во воспитно 

образовниот систем 

 Поврзување и примена на 
наставните предмети 
биологија, хемија и 
природни науки со други 
предмети  

-организирање 
работилници на родители 
и ученици 

-предавања од родители 

стручна 
литература, 
соработка со 
родители , 
стручна 
служба, 

ИКТ опрема  

во текот на цела 
учебна година 

-Познавање за 
примена и поврзување 
на наставните 
предмети биологија, 
хемија и природни 
науки со други 
предмети и области од 
секојдневниот живот 
(здравство, 

земјоделство) 

Доколку 
пандемијата со 
Covid 19 
вирусот 
продолжи, во 
тек на цела 
учебна година , 
нема да има 
можност од 
организирање 
на 



 

 

стручни во областа на 
медицината , 
земјоделството и сл.  

 

 
 

работилници 
со родители и 
ученици 

 

 

27. Активна работа на 

училишниот спортски 

клуб и соработка со 

други училишни 

спортски клубови 

- Милан Радевски 

Организирање на 

натпревари со други 

училишта во повеќе 

спортски дисциплини  

Обуки 

Консултации 

Разговори 
Анализи 

Континуирано во 
текот на учебната 
2020/21 

Развивање на 

моторика и активно 

учествување во 

спортски дисциплини  

Учениците да 

се мотивираат 

да го 

развиваат 

спортскиот дух  

Да добиваат 

еднакви 

можности за 

учење и 

натреварување 

28. Јакнење на чувствата  

на Европска припадност 

,збогатување на 

професионален развој 

-Наташа Златановска 

Проект Еразмус 

„За сите има место под 

сонцето“ 

-Истражување на поиумот 

Европски граѓанин 

-Анализи на автентични 

текстови,видео 

материјали на 

партнерските 

земјиу(Португалија,Италиј

 Октомври 

 

 

 

 

 

 

 

2.Февруари 

 

 Меѓусебна 

комуникација 

и соработка на 

учениците со 

други 

другарчиња од 

другите земји 

членки на  

проектот 

Еразнус 



 

 

,Бугарија,Турција-ИКТ) 

Меѓународен ден на 

Мајчиниот јазик-

креации,видеа,работилни

ци-Еразмус проект-За сите 

има место попд сонцето 

Проект-За сите има место 

под сонцето 

-Ден на Европа 

-поезија ,дефиле 

-online пораки ZOOM 

средба со другите врсници 

од Шпанија 

-Мојот нов свет во моите 

очи посветен на Covid 19 

 

3.Мај 

Заштита,преве

нција и 

последиците 

од Covid 19  

 

  

29. Унапредување и 
збогатување на 

активностите на часот 
по ФиЗО со цел 

спречување, 
намалување и 
корекција на 

евентуални равојни 
дефомитети на рбетот 

кај децата 
-Ристенка Јовановска 

 Соработка со наставникот 
по ФиЗО, следење 
едукативни емисии од 
интернет, проследување 
стручни обуки од 
компетентни лица 

 Стручна 
литература,  
интернет 
соджини, 
наставник по 
ФиЗО 

 Ноември/март  Ќе знам да 
осмислувам 
активности кои ке 
имаат цел да ги 
забавуваат учениците , 
но и да имаат 
превентивна и 
корективна функција 
за нивниот физички 
развој 

 

30. Унапредување на 
постоечките познавања 
во врска со управување 

Проследување обука за 
користење на смарт-табла 
(во образовни цели) од 

ИТ стручно 
лице, лаптоп, 
смарт-табла, 

Октомври/ 
ноември 

 Ќе знам подобро, 
побрзо и поопширно 
да им ги објаснувам 

 



 

 

и користење на смарт-
таблата и останати ИКТ 

алатки 
 

-Ристенка Јовановска 
 

страна на компетентни 
лица  

проектор,ста
билна 
интернет 
конекција 

наставните содржини 
на учениците преку 
разни интернет 
платформи или 
постоечки алатки од 
смарт-таблата 

31. Соработка со 
наставници од Европа , 
стратешки партнерства 

 

- Светлана Стојкова 

 

Координативна средба на 
проектни тимови- 
Европски-образовен 
проект  Еразмус + ‘Grandir 
avcc les écrans”/“Растеме 
со екраните”/ 
координатор на 
проектот и ‘’За сите има 
место под сонцето’’ 

изработка на интегрирани 
часови. 

Учество на стручни собири 

ZООМ, 

Етвининг, 

Апликациони 
формулари,аг
енда,договор
и критериуми 
за селекција 
на учесници, 

временска 
рамка 

Октомври 

2020 

Координираност во 
имплементирање на 
активностите,споделу
вње на 
искуства,стекнувaње 
на вештини и 
професионални 
компетенции 
усогласени со 
европски образовни 
практики . 

Соработка со 
наставници од 
Европа , 
стратешки 
партнерства 

изработка на 
интегрирани 
часови.  

Учество на 
стручни 
собири 

32. Соработка со 
наставниции ученици  
од Европа, стратешки 

партнерства 

- Светлана Стојкова 

 

Ателје ‘’Мојот нов 
свет’’(Еразмус + проект 
‘’Калеидоскоп’’)видеа со 
рефлексии посветени на 
пандемијата (Covid 19) 

-набљудување, 
охрабрување, насочување, 
презентирање, 
демонстрирање, 
изработка на интегрирани 
часови, учество на стручни 

Програма за 
работа, 

видеа од 
ученици 
презентации,
работни 
извештаи 

Ноември 2020 Стекнати  вештини и 
професионални 
компетенции 
усогласени со 
европски образовни 
практики . 

 



 

 

собири 

33. Соработка со 
наставници од Европа , 
стратешки партнерства 

интегрирани часови. 

- Светлана Стојкова 

 

Изработка на јазично 
порфолио и подготовка на 
апликација (туторијал) 
(Еразмус +Растеме со 
екраните) 

-насочување, 
презентирање, 
демонстрирање,Учество 
на стручни 
собири,интегрирани 
часови 

Изготвени 
материјали за 
работа и 
јазични 
портфолија 

Ноември 2020 Стекнати вештини и 
професионални 
компетенции 
усогласени со 
европски образовни 
практики за ефект на 
дигитална технологија 
кај учениците. 

 

34. Стекнување со вештини 
од дигитална 

технологија,етички 
вредности,соработка со 
наставници од Европа, 

стратешки партнерства 

- Светлана Стојкова 

 

 

Виртуелна работилница  
на наставен кадар и 
ученици 
во(Еразмус+проект ’’ 
Играј и учи за младоста’’) 

 

Учество на стручни собири 

Интегрирани часови 

 Декември 2020 Стекнувње на 
вештини и 
професионални 
компетенции 
усогласени со 
европски образовни 
практики 

Стекнување со 
вештини од 
дигитална 
технологија,ет
ички 
вредности,сора
ботка со 
наставници од 
Европа , 
стратешки 
партнерства 

изработка на 
интегрирани 
часови.  



 

 

стручни 
собири. 

35. Оценување и  
унапредување на 
постигањата на 
учениците 

- Светлана Стојкова 

Избор, изработка  и 
соодветно користење на  
различни инструменти за 
оценување (на пр., задачи, 
тестови,  

чеклисти, аналитички 
листи); Изработка на 
организирана збирка на 
докази; Усогласеност со 
стандардите за оценување 
на ниво на држава;  

 

Стручна 
литература, 
соработка со 
стручен 
актив, 

инернет 

Во текот на цела 
учебна година 

-различни 
инструменти за 
оценување 

Збирка на докази 
(учен.досие) 

-учество на 
натпревари 

-Изработка на 
извештаи за 
постигањата на ниво 
на паралелка 

Оценување и  
унапредување 
на 
постигањата 
на учениците 

36. Примена на инклузивни 
стратегии за учење и 
поучување  

- Светлана Стојкова 

 

-Дисеминација на обуката 
од Еразмус+ виртуелни 
средби 

 

Презентации 
и видео 
материјали 

Тим за 
инклузија 

Јануари 2021 Применa на 
инклузивните 
стратегии за учење и 
поучување  

Примена на 
инклузивни 
стратегии за 
учење и 
поучување  

37. Презентирање на 
националниот 
образовен 
систем,соработка со 
наставници од Европа , 
стратешки партнерства 

Прифаќање и 
овозможување на 
адаптација на наставен 
кадар и ученици со 
презентирaње на наши 
образовни искуства 

Работни 
материјали 

Платформи 

Видео 
презентации

Март 2021 Промовирање и 
стекнувње на вештини 
и професионални 
компетенции 
усогласени со 
европски образовни 

Презентирање 
на 
националниот 
образовен 
систем,соработ
ка со 
наставници од 



 

 

- Светлана Стојкова 

 

 

Организирање на 
мобилност во Лозово од 
Еразмус+ проектот 
‘’Калеидоскоп’ 

флаери практики Европа , 
стратешки 
партнерства 

38. Соработка со 
наставници од Европа , 
стратешки партнерства 

 

- Светлана Стојкова 

 

 

Презентирање и 
промовирање на 
македонскиот образовен 
систем пред колеги и 
ученици од 
Европа(Белгија,Романија,,
Шпанија и Турција) 

Еразмус+ Растеме со 
екраните 

Изработка на интегрирани 
часови.  
Учество на стручни собири 

Работни 
материјали 

Платформи 

Видео 
презентации
флаери 

Maj 2021 Овозможени стратегии 
за правилна употреба 
на ИКТ и алатките за 
корисна употреба. 

-Стекнување на 
вештини и 
професионални 
компетенции 
усогласени со 
европски образовни 
практики 

Соработка со 
наставници од 
Европа , 
стратешки 
партнерства 

изработка на 
интегрирани 
часови.  

Учество на 
стручни 
собири 



 

 

 

 

 

 

 

Тим за професионален развој: 

Јулија Николовска-В.Д Директор 

Даниела Мијалковска-психолог 

Претседатели на стручни активи 

 

 

 

 

 

39. Активна работа на 

училишнaта ликовна 

секција и соработка со 

други училишта 

- Тања Милошева 

 

Организирање на 

натпревари со други 

училишта во повеќе 

ликовни подрачја, 

конкурси, ликовни 

работилници 

 

Стручни лица 

во областа на 

ликовната 

уметност 

Тековно Развивање на 

психомоторика, 

креативност, 

истражувачки  дук, 

индивидуалност, 

педантност, 

одговорност,иноватив

ност, 

педантност,развиваат  

иновативен и 

креативен дух, 

еднакви можности за  

натреварување. 

 



 

 

ПРОГРАМА ЗА УВИД ВО ПЕДАГОШКА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ПРОГРАМА ЗА УВИД ВО ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Изработила: 

Ивана Тасева – педагог 

 

АКТИВНОСТ НОСИТЕЛИ НА 
АКТИВНОСТ 

РЕСУРСИ ИНСТРУМЕНТИ ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 

ОЧЕКУВАНИ 
ЕФЕКТИ 

Креирањена
политиказап
оддршкана 

планирањетоза 
увидвопедагошка

документација 

-директор 
-
стручнисора
ботници 
-комисија 
-наставници 

-анализанасостојбата 
-стручниматеријали 

-
прашалникзан
аставници 

Септември -увидво 
досегашната
состојбапри
водењена 
педагошка 
документација 

Прегледнапл
анирањана 

Наставата 
(годишни, 
месечни, 
дневни) 

-педагог - анализанасостојбата -
стручнима
теријали 
 

Во тек на 
учебната 
година 

Увидво 
планирањата 

Следењенав
одењетонап
едагошката 

документација 

-директор 
-
стручнисора
ботници 
-комисија 

-одделенскакнига 
-главнакнига 
-евидентнилистови 
-свидетелства 
-подготовкизачас 

-
стручнима
теријали 

 

 
Вотекнау
чебнатаг
одина 

 
Континуирано

водењена 
педагошката

документација 

Евалуација -директор 
-
стручнисора
ботници 
-комисија 

-
педагошкикартоннан
аставниците 

-
прашалникзан
аставниците 
-инструментиза 
подготовказачас, 

Јуни Квалитетпри
водењена 

педагошката
документација 



 

 

Активности од имплементација на проектот 

PLAY’’(Играј и учи за младоста) 

рег. број 2019-1-EL01-KA229-062513_3   

                                                  за учебната 2020/2021  
 
Забелешка- Со оглед на новонастанатата вонредна ситуација со пандемијата Covid 19 како и во согласност со насоките од Грчката   

национална  агенција и координатор училиштето High School of Itea Karditsas,Р.Грција 

на нашиот проект PLAY’’(Играј и учи за младоста) се пролонгира до  

 до 31/08/2022  .  

Во зависнот од развојот наситуацијата со Covid 19координаторот го задржува правото да направи измена на 
редоследот на предвидените активности(особено физичките мобилности на ученици и наставен кадар ) 

 

 
 
Р. бр.                                               Активност Период на 

реализација 
1. Виртуелна средба на координатори  на Етвининг 

 
9/2020 

2. Евалуација,прашалници за ученици и родители презентации на тема играта како мотив за 
успешен образовен процес, етвининг активности. 

10/2020 

3 Активности за подготовка на видео клип-JOCO DI RAPPA 11/2020 
4 Изработка на видеа за локални традиционални игри активности на Твинсепејс. 12/2020 

5 Видео игрите и нивното влијание во емоционалниот развој/ателје на Етвининг,импакт. 12/ 2020 

6. Подготовка  на мобилноста во Грција ,јазична подготовка работилници административни 
активности,Етвининг 

1/ 2021 

7. Јавен повик за собирање на предмети и играчки од нашиот 2/ 2021 



 

 

крај,собирање,средување,работилници. 
8. Мобилност  на ученици и наставен кадар во Р Грција 3/2021 
9. Онлајн средба на ученици на Eтвининг/евалуација на мобилноста  4/2021 

10. Истражување на стари игри ,јазична обработка ,видеа. 5/2021 
11. Интергенерациска средба,размена на идеи ‘’Играј и учи за младоста’’ 5/2021 
12. Евалвативни активности,прашалници за ученици,наставници,родители,видео-конференција на 

Етвининг. 
6/2021 

13. Медиумско претставување на проектот/дисеминација  
   

Подготви: 

 

Светлана Стојкова ,проект координатор 

 

Активности од имплементација на проектот 

Калеидоскоп(Kaléidoscope) 

2019-1-FR01-KA229-062110_6 

                                         за учебната 2020/2021  
 

Забелешка:Со оглед на новонастанатата вонредна ситуација со пандемијата Covid 19 и во согласност со насоките од 

Француската национална агенција и координатор училиштето  College Général De Gaulle  Le Moule    Франција 

нашиот проект Калеидоскоп(Kaléidoscope)се пролонгира  

 до   28/02/2022. . 



 

 

Во зависнот од развојот на ситуацијата со Covid 19  координаторот го задржува правото да направи измена на 
редоследот на предвидените активности(особено физичките мобилности на ученици и наставен кадар) 

 

 
 
Р. бр.                                               Активност Период на 

реализација 
1. Виртуелна средба на координатори  на Етвининг 

 
9/2020 

2. Подготовка на видео клип Јерусалема. 10/2020 
3 Активности за подготовка на видео клип- 

‘’Мојот чуден свет’’ 
11/2020 

4 Cahoot-алатка за наставниците и учениците(Етвининг средба со модератор) 
Новогодишни пораки 

12/2020 

5 Квиз за мултикултура на Етвининг 
Конструкција на калеидоскоп 

12/ 2020 

6. Подготовка на претстава (Различни а еднакви) 1/ 2021 
7. Јазична работилница. 2/ 2021 
8. Истражување на стари традиции ,јазична обработка ,видеа  3/2021 

9. Интергенерациска средба,размена на идеи и мудри мисли. 4/2021 
10. Мобилност  на ученици и наставен кадар во  

Р .Северна Македонија(Лозово) 
5/2021 

11. Дисеминација на мобилноста 5/2021 
12. Евалвативни активности,прашалници за ученици,наставници,родители,видео-конференција на 

Етвининг. 
6/2021 

13. Медиумско претставување на проектот 7/2021 
   

Подготви: 

Светлана Стојкова ,проект координатор 

 



 

 

Активности од имплементација на проектот 

‘’Растеме со екраните’’ 

                                   2019-1-BE01-KA229-050401_3    
                     
                                         за учебната 2020/2021  

            

 

Забелешка:Со оглед на новонастанатата вонредна ситуација со пандемијата Covid 19 и во согласност со насоките од 

Белгиската национална агенција и координатор училиштето école communale mixte fondamentale d'Ouffet section 

de Warzée  ,Белгија 

нашиот проект Растеме со екраните (Grandir avec les écrans) е пролонгиран до 31/07/2022 .  

Во зависнот од развојот на ситуацијата со Covid 19  координаторот го задржува правото да направи измена на 
редоследот на предвидените активности(особено физичките мобилности на ученици и наставен кадар) 

 

 

 
Р. бр.                                               Активност Период на 

реализација 
1. Виртуелна средба на координатори  на Етвининг 

 
9/2020 

2. Евалуација,прашалници за ученици и родители презентации на тема зависноста од екраните . 
Ден на Еразмус 
 

10/2020 

3 Активности за подготовка на видео клип-Повеќе од игра 11/2020 



 

 

4 Истражување за мислењето на возрасните за онлајн наставата. 12/2020 

5 Видео игрите и нивното влијание во емоционалниот развој/ателје на Етвининг,импакт. 12/ 2020 

6. ,Јазична подготовка работилници административни активности,Етвининг 1/ 2021 

7. Јавен повик за изработка на апликација на проектот 
- средба на ученици на Eтвининг Онлајн 

2/ 2021 

8. Мобилност  на наставен кадар во Брисел(Белгија) 4/2021 
9. Дисеминација на мобилноста 5/2021 
10. Тркалезна маса-дигиталната технологија и младите. 6/2021 

11. Медиумско претставување на проектот  6/2021 
12. Работа на среднорочниот извештај 7/2021 

   
   

 

 

Подготви: 

Светлана Стојкова ,проект координатор 

 

 

 

 

 

Активности од имплементација на проектот 



 

 

‘’За сите има место под сонцето’’ 

                                       2020-1-ES01-KA229-082029_2 
                     
                                         за учебната 2020/2021  
                                       (01.09.2020-31.08.2022) 

            

 

Забелешка:Со оглед на новонастанатата вонредна ситуација со пандемијата Covid 19 и во согласност со насоките од 
Шпанската  национална агенција , координатор училиштето  го задржува правото да направи измена на редоследот на 
предвидените активности(особено физичките мобилности на ученици и наставен кадар) 

 

 
Р. бр.                                               Активност Период на 

реализација 
1. Виртуелна средба на координатори  на Етвининг 

 
9/2020 

2.  Презнтација на проектот и европски те партнери 
Ден на Еразмус 
 

10/2020 

3 Активности за подготовка на видео клип-Мојата земја; 
Ден на толеранцијата-видео 
Подготовка на лого/селекција 

11/2020 

4 Истражување за познавање на пaртнерските земји и Европските институции. 
Новогодишни честитки за партнерите. 

12/2020 

5 Размена на новогодишни пораки на Етвиннг  12/ 2020 
6. Јазична подготовка работилници административни активности,Етвининг средба на 

координаторите. 
1/ 2021 

7. Сензибилизација за заштита на културното наследство и Унеско-изложба 
 средба на ученици на Eтвининг Онлајн 

2/ 2021 



 

 

8. Мобилност  на  ученици и наставен кадар во Шпанија 4/2021 
9. Дисеминација на мобилноста 

‘Сонив сон, европски сон’’/видео клип по повод Денот на Европа. 
5/2021 

10. Тркалезна маса-дигиталната технологија и младите. 6/2021 
11. Медиумско претставување на проектот  6/2021 
12. Работа на среднорочниот извештај 7/2021 

   
   

Подготви: 

Светлана Стојкова ,проект координатор 

 

 

Календар за реализација на наставата  во учебна 2020/21воООУ”Методи Митевски - Брицо” Лозово 
 

СЕДМИЦА 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.      10. 11.  12.  13.  14.  

2020-2021 I полугодие 

работни денови октомври ноември декември ВК 

понеделник  5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28 12 

вторник  6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29 12 

среда  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30 13 

четврток 1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24  13 

петок 2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  12 

вкупно денови 20 21 21 62 

 

СЕДМИЦА 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 34. 35.  



 

 

2020-2021 IIполугодие  

работни денови јануари февруари март април мај јуни ВК 

понеделник  25 1 8 15 22 1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31  7 18 

вторник  26 2 9 16 23 2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  1 8 20 

среда  27 3 10 17 24 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  2 9 20 

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

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

вкупно денови 7 20 23 21 18 8 97 

Неработни денови во учебната 2020 – 2021 државни празници.Празници за граѓани од православна 
вероисповест: 
 

8 Септември (вторник) Ден на независноста на РМ 
11 Октомври (неработен понеделник 12 Октомври) Ден на народното востание  
23 Октомври (петок) Ден на Македонската Револуционерна Борба 
8 Декември (вторник) „Св. Климент Охридски“  

  31 декември (четврток) Нова Година -  20 јануари - РАСПУСТ 
6 Јануари (среда ) Бадник -распуст 
7 Јануари (четврток ) Божиќ -распуст 

19 Јануари ( вторник) Богојавление (Водици) РАСПУСТ 

30 Април (петок ) Велики Петок 
1 Мај (сабота) Ден на трудот 

3 Мај (понеделник) Втор 

ден Велигден  
13 Мај (четврток ) 
Рамазан Бајрам 
24 Мај (понеделник) „Св. Кирил и Методиј“ 

 

 

 

 

понеделници 30 

вторници 32 

среди 33 

четвртоци 33 

петоци 31 

ВКУПНО  159 



 

 

 

 

 
   
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

V.Законскоиадминистративноработењенаучилиштето 
5.1Применаназаконскииподзаконскиакти 

5.2Изработкаиприменанаинтерниактиидокументација 

5.3Раководењесоадминистративнитепроцеси 

5.4Применанаинформацискитесистемивоучилиштето 

5.1-Обезбедувањеприменаназаконскатарегулативавоучилиштето 

-
Воспоставувањесистемзаинформирањенавработенитеипретставницитеодучилишнитеорганиитела
зарелевантнизаконскипрописи 

Педагог,претседатели
наактиви,одделенскин
аставници,родители 

секретар,училишен
одбор 

Континуирано 

5.2-Организирањеиучествовоработатанатимовитезаизработканаинтерниакти-

Носењеинтерниактивосопственанадлежност-

Обезбедувањедоследноспроведувањенаинтернитеакти-

Спроведувањеодлулидонесениодучилишниотодбор 

сеПед

агог,психолог 

,наставници 

Континуирано 

5.3-Организирањеиследењенаработатанавработенитеиобезбедувањесоодветниуслови 

-
Доделувањезадачинавработените,обезбедувањепочитувањепоцитувањенароковиинепосреднораков
одењесопроцесот 

-Воспоставувањедоброорганизирансистемзаадминистративниработивоучилиштето 

 

Континуирано 

5.4 

-Обезбедувањеусловизаразвојифункционирањенаинформацискитесистеми-

Обезбедувањеусловизасеопфатнаелектронскаевиденцијанаситеактивностинаучилиштето-

Користењеинформацискисистемивосекојдневнатаработа 

 

Континуирано 



 

 



 

 

 


