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Преамбула 

 
 

 

Согласно член 49, алинеја 3 од Законот за основно образование(„Службен весник на 

Република Северна Македонија“, бр.161/19), училиштето ја изготвува годишната програма за 

работа на основното училиште за секоја учебна година. 

Училиштето според Правилникот за формата и содржината на развојната и годишната 

програма за работа на основното училиште за изработка на годишната програма за работа на 

основното училиште со број 18-6579/1 од 6.7.2020 година, ја изработи Годишната програма за 

учебната 2022/23 година во предвидениот законски рок.  
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1.ВОВЕД 
 

OОУ,,Браќа Миладиновци”с.Миладиновци – Општина Илинден ја изготвува Годишната 
програма за работа на училиштето согласно: 
 -Законот за основно образование; 
 -Планот и програмата за воспитно-образовна дејност на основно училиште; 
 -Статутот на училиштето.  
 При изработка на Годишната програма за работа на  OОУ ,,Браќа Миладиновци”    
с.Миладиновци,Општина Илинден се користени и одредби од други закони и подзаконски акти 
како : 
- Законот за работни односи; 

- Законот за јавни набавки; 

- Национална програма за развој на образованието; 

- Концепција за деветгодишно основно образование; 

- Измени во законската регулатива во системот за заштита на децата; 

- Наставни планови и програми; 

- Програма за развој на училиштето; 

- Програма за работа на училиштето од претходната година; 

- Годишен извештај  на училиштето од претходната  учебна година; 

- Податоци од Самоевалуацијата  на училиштето; 

- Концепција за воннаставни активности, БРО, 5.3.2020 година; 

- Законот за наставници и стручни соработници во основните и средните училишта; 

- Законот за организација и работа на органите на државната управа и други закони; 

- Стратегија за образование 2018-2025, наставни планови и програми; 

- Извештај од интегралната евалуација; 

- Извештај од самоевалвација; 

- Извештаи за финасиското работење на училиштето, записници. 

 При изработката се земени и следните појдовни точки: 
 -анализа на степенот на реализација на минатогодишната програма за работа на 
училиштето; 
 -промени во наставните планови според бројот на  наставните часови и промена во 
наставните содржини; 
 -промени и иновации кои ги планира училиштето; 
 -планови и програми за работата на директорот, психологот и наставниците, 
Наставничкиот совет, Одделенските совети и Стручните активи.  

Изготвената предлог Годишна програма за работа на училиштето ќе се разгледа и усвои  на 
седница на Училишниот одбор, а потоа се доставува како усвоен предлог на конечно  усвојување 
до Советот на Општина Илинден.  
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1.Општи податоци за основното училиште 
 1.1.Табела со општи податоци 
 

Име на училиштето OОУ ,,Браќа Миладиновци” 

адреса, општина, место  с. Миладиновци, Општина Илинден, Скопје  

телефон 02/ 2577 - 709  

факс 02/ 2577 - 709 

е-маил brmiladinovci@yahoo.com 
 

основано од      Училиштето е основано со акт Одлука под број 
07 – 30849 од 1955 година. 
      Училиштето со акт Одлука од Советот на 
Општина Илинден под број 07-1891/3 од 2014 
година е превземено со основачките права и 
обврски од страна на Општина Илинден.  

Верификација- број на актот  14-1209/1 

Година на верификација 26.2.1986 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Година на изградба 1939 година – прв дел, втор дел 1957 година 

Тип на градба масивна 

Површена на објектот 1303 м2 

Површина на училшниот двор тревна површина-  800 m2,  
друга дворна површина - 10 000 m2 

Површина на спортски терени и 
игралишта 

спортски терени -  1215 m2 
 

Училиштето работи во смена Да 

Начин на загревање на училиштето Парно 

Број на одделенија 9 

Број на паралелки 14 

Број на комбинирани паралелки / 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

Македонски јазик 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образовни потреби 

Не  

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

Не  

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

Не  
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ПООУ „Браќа Миладиновци“ с.Текија 
 

Име на училиштето OОУ ,, Браќа Миладиновци” 

адреса, општина, место  с. Текија   

телефон 02/ 2577 - 709  

факс 02/ 2577 - 709 

е-маил brmiladinovci@yahoo.com 
 

основано од     Училиштето е основано со акт Одлука под број 
07 – 30849 од 1955 година. 
    Училиштето со акт Одлука од Советот на 
општина Илинден под број 07-1891/3 од 2014 
година е превземено со основачките права и 
обврски од страна на Општина Илинден. 

Верификација- број на актот  14-1209/1 

Година на верификација 26.2.1986 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Година на изградба 1947 година 

Тип на градба масивна 

Површена на објектот 150 М2 

Површина на училшниот двор  тревна површина -  2000 m2,  
 спортски терени -  600 m2 

Површина на спортски терени и 
игралишта 

/ 
 

Училиштето работи во смена не 

Начин на загревање на училиштето парно 

Број на одделенија 5 

Број на паралелки 3 

Број на комбинирани паралелки 2 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

Македонски јазик 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образовни потреби 

Не  

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

Не  

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

Не  
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ПООУ „Браќа Миладиновци“ с.Мршевци 
 

Име на училиштето OОУ ,, Браќа Миладиновци” 

адреса, општина, место  с. Мршевци  

телефон 02/ 2577 - 709  

факс 02/ 2577 - 709 

е-маил brmiladinovci@yahoo.com 

основано од     Училиштето е основано со акт Одлука под број 
07 – 30849 од 1955 година. 
    Училиштето со акт Одлука од Советот на 
Општина Илинден под број 07-1891/3 од 2014 
година е превземено со основачките права и 
обврски од страна на Општина Илинден. 

Верификација- број на актот  14-1209/1 

Година на верификација 26.2.1986 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

Година на изградба 1947 година  

Тип на градба масивна 

Површена на објектот 350 м2 

Површина на училшниот двор тревна  површина -  2000 м2  
друга дворна површина – 10 000 м2 

Површина на спортски терени и 
игралишта 

/ 

Училиштето работи во смена не 

Начин на загревање на училиштето парно 

Број на одделенија 5 

Број на паралелки 3 

Број на комбинирани паралелки 2 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

Македонски јазик 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образовни потреби 

Не  

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

Не  

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

Не  
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1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во основното училиште 
 

Членови на училишен одбор  Татјана Н.Додевска, претставник од Наставнички совет 
Јелена Савова, претставник од Наставнички совет 
Јаким Ристовски, претставник од Наставнички совет 
Менка А.Ѓошевска, претседател на Совет на родители 
Ивица Трендевски, претставник од Совет на родители - 
претседател на УО   
Александар Ивановски, претставник од Совет на родители 
Христина Илијевска, претставник образование 

Членови на Совет на родители  Менка А.Ѓошевска, претседател на Совет на родители 
Ивица Трендевски, претставник од Совет на родители  
Александар Ивановски, заменик претседател на Совет на 
родители 

Стручни активи  
 

Офелија Груевска – стручен актив на одделенска настава 
Елизабета Конеска – стручен актив на природно-
математичка група 
Анкица Петрушевска – стручен актив на општествено-
јазична група 

Одделенски совети  
 

Одделенски совет на наставници од одделенска настава  

Одделенски совет на наставници од предметна настава  

Членови на училишниот 
инклузивен тим  

 

Марија Зоксимовска, директор 
Татјана Н. Додевска,психолог 
Лидија Николовска,одделенски наставник 
Драгица Апостоловска, одделенски наставник 
Тони Цветановски, родител 
Родител 
Никола Нешевски, дефектолог 

Заедница на паралелката  
 

2 ученици од IV-IX одд. 

Членови на ученичкиот парламент  18 ученици (претседатели и заменици на претседатели на 
паралелки) 

Ученички правобранител Избран од редот на ученици од седмо до деветто 
одделение по пат на тајно гласање 
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2. Податоци за условите за работа на основното училиште 

      2.1. Мапа на основното училиште 

 
 

2.2.Податоци за училишниот простор 

 

 Централно училиште Подрачни училишта 
Мршевци/Текија 

Вкупен број на училишни згради 2 1/1 

Број на подрачни училишта / 1/1 

Бруто површина 1303 m2 350 м2/ 150 М2 

Нето површина 1463m2 390 м2/ 150 М2 

Број на спортски терени 1 1/1 

Број на катови 1 1/1 

Број на училници 11 3/4 

Број на помошни простории 1 / 

Училишна библиотека, медијатека 1 / 

Начин на загревање на училиштето парно парно/парно 

 
 
 
 
 
 

ООУ„Браќа 
Миладиновци“ 
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2.3. Простор 
  

Просторија 
Вкупен 

број 
Површина (m2) 

Состојба 
(се оценува 
од 1 до 5, 
согласно 

Нормативот 
од 2019 
година) 

Забелешка 
(се наведува потребата од 
дополнителни простории, 

реконструкции и сл.) 

Училници 
11/4/3 791m2/200m2/190m2 3         Реконструкција на 

постоечките простории во 
ПООУ Мршевци 

Кабинети 
1/-/- 26m2 2 Набавка на опрема и 

реконструкција 

Библиотека  
1/-/- 39m2 1 Реконсктрукција и набавка 

на лектирни изданија 

Медијатека / / / / 

Читална 
/ / / Потреба од адаптирање на 

просторија за читална 

Спортска сала 
1/-/1 200м2 2 Реконструкција,опремување 

и адаптација во ПООУ Текија 

Канцеларии 
5/1/1 127m2/25m2/30m2 4 Реконструкција на стариот 

дел 

Училишен 
двор 

1/1/1 800м2/2000м2/2000м2 3 Просторно и хортикултурно 
уредување 

Заеднички 
простори 

1 ПООУ 
Текија 

8m2 3 Адаптирање во 
канцелариска просторија 

Кујна / / / / 

Трпезарија / / / / 

Подрумски 
простории 

3/-/5 300м2/-/150м2 3 / 
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2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за простор, опрема и 
наставни средства“  

 Одделенска и 
предметна настава 

Постоечка опрема и наставни 
средства 

Потребна опрема и наставни средства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Одделенска настава  

Лупи   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Телевизор  
Аудиокасетофони и ЦД 

Знаме и карта на РСМ 

Енциклопедии 

Еко домино и лото игра 

Мали сообраќајни знаци 

Домино со бои и бројки 

Коцки со бројки  

Обоени стапчиња 

Мала вага 

Танграм  

Картончиња со букви 

Сликовници  

Постери  

Детски музички инструменти  

Часовник 

Сложувалки 

Метар 

Топки, коцки 

Дводимензионални фигури 

Пикадо 

Обрачи хула-хоп 

Монети и банкноти 

Бројни слики и бројни низи 

Блок  

Пластелин  

Хартија за копирање 

Глинамол и глина 

   

Предметна настава  Аудитивни средства   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Визуелни средства  

Пишан материјал(речници, 
граматика, списанија, стручна 
методска литертура) 

 Шестар  

 Метар  

 Термометар  

 Линијар  

 Модели геометриски тела од 
жица 

 Модели шупливи геометриски 
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тела од пластика  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рамнкорак,рамностран, 
правоаголен триахолник 

 Мауси  

 Тастатури  

 Скенер  

 Компјутери  

 Проектор ЛЦД 

 Рутер за интернет конекција 

 Микроскоп  

 Вага  

 Лупа  

 Ножички  

 Пинцета  

 Шпиртна ламба 

 Магнетна прачка 

 Глобус  

 Географски карти  

 Стакларија  

 Историски карти 

 Илустриран историски 
материјал 

 Енциклопедии  

 Хармоники  

 Топка за одбојка  

 Топка за кошарка  

 Топка за фудбал  

 Мали топчиња 

 Мали јажиња за скокање 

 Мрежа за одбојка 

 Ѓулиња  

 Мека доскочна површина  

 Душеци  

 Штоперица 

 Обрачи   

 Медицинки  

 Модели – човек, око, срце, бели 
дробови, бубрези,череп 

 Слики од анатомија на човек  

 Слики од анатомија на 
растителни органи 

 Лабараториски прибор 

 Хемикалии за вежби и 
демонстрации 

 Сталак за епрувети 
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2.5.  Податоци за училишната библиотека  

Ред.број Библиотечен фонд 
 

Количество 

1.  Учебници  4800 

2.  Лектири 16 000 

3.  Стручна литература  700 

4.  Сериски публикации 100 

5.  Белетристика 500 

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

Што е преуредено или 

обновувено 

Површина во  m 2 Намена 

Централно училиште  

Промена на подови во 

училниците 

6 училници  Подобрување на услови 

Реконструкција на стариот дел   1 Подобрување на услови 

Дислокација и реконструкција 

на библиотека 

1 Подобрување на услови 

Реконструкција и пристапна 

рампа во стариот дел 

1 Подобрување на услови 

Обезбедување на 2 клими   Подобрување на 

услови 

Подрачно училиште Мршевци 

Промена на подови во училниците 
Набавка на телевизор 

Подобрување на условите за 
работа 

Подрачно училиште Текија 

Промена на подови во училниците 
Промена на котелот за парно  во училиштето 
Набавка на телевизор  

Подобрување на условите и 
безбедноста 

 

 

 

 Лакмусова хартија 
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3. Податоци за вработените и за учениците во основното училиште 

    3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната работа 

 

Ред 

бр. 

 

Име и презиме 

Годин

а 

на 

раѓањ

е 

 

Звање 

Степен 

на 

обра-

зовани

е 

 

Работно место 

 

Мен-

тор/ 

совет-

ник 

 

Години 

на стаж 

1. 1
. 
Тројан 

Симоновски 

1960 дипл. проф. 
физика-хемија во 

основно 

високо наставник по 
физика и 

хемија 

/ 35 год. 

2. 2
. 
Галина 

Стевановска 

1966 наставник по 
физика и хемија 

вишо библиотекар / 31 год. 

3. 3
. 
Драгица 

Апостоловска 

1975 дипл. проф. за 
одделенска 

настава 

 

високо 

 
одделенски 
наставник 

/ 24 год. 

4. 4
. 
Сузана Крстева 1964 дипл. проф. за 

одделенска 
настава 

 

високо 

одделенски 
наставник 

/ 29 год. 

5. 5
. 
Искра Гашевска 1971 дипл. проф. по 

одделенска 
настава 

 

високо 

одделенски 
наставник 

/ 26 год. 

6. 6
. 
Елена 

Карагунова 

1971 наставник по 
одделенска 

настава 

вишо одделенски 
наставник 

/ 25 год. 

7. 8
. 
Јованка 

Грозданоска 

1970 дипл. проф. по 
одделенска 

настава 

 

високо 

одделенски 
наставник 

/ 27 год. 

8. 9
. 
Зоран 

Добревски 

1964 дипл. проф по 
историја 

високо наставник по 
историја 

/ 21 год. 

9. 1
0
. 

Радица 

Блажевска 

1967 дипл. проф. по 
одделенска 

настава 

 

високо 

 

одделенски 
наставник 

/ 21 год. 

10. 1
1
. 

Вера Вучкова 1960 професор по 
англиски јазик и 

книжевност – 

 наставник по 
англиски јазик 

/ 27 год. 
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наставна насока високо 

11. 1
2
. 

Лидија 

Николовска 

1973 дипл. педагог високо одделенски 

наставник 

/ 19 год. 

12. 1
3
. 

Марија 

Митрева 

1975 дипл. филолог по 

македноски ј. со 

англиски ј. и 

книжевност 

/доквалифика-

ција 

 

високо 

наставник по 

англиски јазик 

/ 16 год. 

13. 1
4
. 

Силвана 

Величковиќ 

1973 дипл. проф. по 

одделенска 

настава 

 

високо 

одделенски 

наставник 

/ 16 год. 

14. 1
5
. 

Билјана 

Смилевска 

1982 дипл. проф. по 

германски јазик  

и  книжевност 

 

високо 

наставник по 

германски 

јазик 

/ 15 год. 

15. 1
6
. 

Татјана 

Стојчевска 

1978 проф. по 

математика – 

физика во 

основно образ. 

 

високо 

наставник по 

математика 

/ 18 год. 

16. 1
7
. 

Фросина Кузева 1974 дипл. инж. по 
информатика 

/доквалифика-
ција 

 

високо 

наставник по 
информатика 

/ 13 год. 

17. 1
9
. 

Сунчица 

Митровска 

Јаневска 

1982 дипл. проф. по 
одделенска 

настава 

 

високо 

одделенски 
наставник 

/ 13 год. 

18. 2
0
. 

Анкица 

Петрушевска 

1982 дипл. проф. по 
македонски јаз. 
со македонска 
книжевност и 

јужнословен-ски 
книжевности 

 

високо 

наставник по 
македонски 

јазик 

/ 11 год. 

19. 2
1
. 

Габи 

Николовска 

1981 дипл. проф. по 
одделенска 

настава 

 

високо 

одделенски 
наставник 

/ 13 год. 
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20. 2
2
. 

Емилија 

Стојановска 

1985 дипл. проф. по 
англиски јазик и 

книжевност 

 

високо 

 

наставник по 
англиски јазик 

/ 13 год. 

21. 2
3
. 

Јелена Савова 1983 дипл.проф. по 
одделенска 

настава 

 

високо 

 

одделенски 
наставник 

/ 13 год. 

22. 2
4
. 

Дејан 

Димитријевиќ 

1984 дипл. проф. по 
физичка култура 

високо наставник по 
физичко 
образ. 

/ 13 год. 

23. 2
5
. 

Ивана 

Лазаровска 

1985 дипл. проф. по 
одделенска 

настава 

 

високо 

 

одделенски 
наставник 

/ 13 год. 

24. 2
6
. 

Александра 

Стоевска 

1984 проф. по 

биологија – 

хемија во 

основно образ. 

 

високо 

наставник по 
биологија и 

хемија 

/ 11 год. 

25. 2
7
. 

Мартина 
Павловска 

1993 дипл.музичар 
теоретичар 

педагог 

 

високо 

наставник по 
музичко 
образ. 

/  

3 

26. 2
8
. 

Дарко 
Петковски 

1986 дипл. проф. по 
географија 

високо наставник по 
географија 

/ 11 год. 

27. 2
9
. 

Офелија 
Груевска 

1984 дипл. проф. по 
одделенска 

настава 

 

високо 

 

одделенски 
наставник 

/ 9 год. 

28. 3
0
. 

Јаким 
Ристовски 

1988 дипл. професор 
по математика 

високо наставник по 
математика 

/ 6 год. 

29. 3
1
. 

Андриана 
Митевска 

1980 дипл. проф. по 
македонски јазик 

и македонска 
книжевност 

 

високо 

наставник по 
македонски 

јазик 

/ 6 год. 

30. 3
2
. 

Горан 
Стаменков 

1976 дипл. вајар со 
керамика  

високо наставник по 
ликовно 
образ. 

/ 9 год. 

31.  Влатко 1986 дипл. проф. по 
физичко 

високо наставник по 
физичко 

/ 4 год. 
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Најдовски образование образ. 

32.  Фросина  
Голубовска 

1991 дипл.спортски 
тренер по 
ракомет 

високо наставник по 
физичко 
образ. 

 

/ 

 

4 год. 

 3.2. Податоци за раководните лица 

Ред. 

број 

Име и презиме Година  

на 

раѓање 

Звање Степен 

 на 

образо-

вание 

Работно 

место 

Менто

р/сов

ет-ник 

Години на 

стаж 

1. Марија 

Зоксимовска 

1984 дипл. 
ликовен 

педагог со 
сликарство 

високо  Директор 

 

/ 10 

 3.3. Податоци за воспитувачите 

Ред. 

број 

Име и презиме Година  

на 

раѓање 

Звање Степен 

 на 

образо-

вание 

Работно 

место 

Ментор/ 

советник 

Години на 

стаж 

/ / / / / / /  

/ 

3.4. Податоци за вработените административни службеници 

Ред. 

број 

Име и презиме Година  

на 

раѓање 

Звање Степен 

на образо-

вание 

Работно 

место 

Години на 

стаж 

1. Татјана Н.Додевска 1981 дипломиран 

психолог 

 

магистар психолог 15 

2. Стојанче 

Цветановски 

1959 наставник по 

основи на 

техника и 

 

вишо 

библиотекар -

наставник по 

техничко 

38 
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производ-

ство 

образование 

3. Олгица Павловска 1962 дипломиран  

економист 

високо секретар 33 

 

3.5.  Податоци за вработените помошно-технички лица 

Ред

бр. 

Име и презиме Година 

на 

раѓање 

Звање Степен 

на 

образо-

вание 

Работно 

место 

Години 

на стаж 

1. 

Оливера 

Стаменковска 1963 средно/ чевлар средно хигиеничар 30 год. 

2. 

Христина 

Јосимовска 1971 
средно/ економски 

техничар средно хигиеничар 28 год. 

3. Наташа Јовановска 1980 

средно/графичар, 
книговезец, 
картонажер средно хигиеничар 9 год. 

4. 

 

Соња Алексовска 

 

1969 

средно/ производ 
на градежни 

материјали од 
неметална струка 

 

средно 

 

хигиеничар 

 

3 год. 

5. Билјана Завировска 1977 средно/кондитор средно хигиеничар 6 год. 

6 Анета Маневска 1976 
средно/земјоделски 

техничар средно хигиеничар 6 год. 

7 

Синиша 

Младеновски 1981 
средно/машински 

техничар средно хаусмајстор 17 год. 

 

 

 

 3.6. Податоци за ангажираните образовни медијатори 
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За учениците Роми кои потекнуваат од социјално загрозени семејства и/или се подолго 

време надвор од образовниот систем, може да се ангажираат образовни медијатори. 

 Образовниот медијатор, презема активности за подобрување на информираноста за 

можностите и пристапот до училиштата,спроведува редовни средби за сензибилизација на 

населението и вработените во основното училиште со спецификите и потребите на ранливите 

групи во делот на образованието, редовно соработува со стручните соработници и наставниците 

за подобрување на постигањата на учениците, презема активности за намалување на 

напуштањето на воспитно-образовниот процес на учениците.  

 

  
Ред. 
број 

Име и презиме на 
образовниот 
медијатор 

Година  
на 
раѓање 

Звање Степен 
 на образо-
вание 

Години 
на стаж 
 

Временски период 
за кој е ангажиран 
образовниот 
медијатор 

/ / / / / / / 
 
 
 

3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар 

 

Кадар  Вкупно 

43 

Етничка и полова структура на вработените 

Маке-

донци 

Роми Срби Власи други 

Цен-

трално 

Подрач-

ни 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 33 10 8 33 / / 1 1 / / / / 

Број на наставен 

кадар 

24 8 7 23 / / 1 1 / / / / 

Број на стручни 

соработници 

2 / / 2 / / / / / / / / 

Административни 

работници 

1 / / 1 / / / / / / / / 

Помошно-технички 

кадар 

5 2 1 6 / / / / / / / / 

Директор 1 / / 1 / / / / / / / / 
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3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените 
 

Образование Број на вработени 
 

Последипломски студии-втор циклус 1 

Високо образование 32 

Виша стручна спрема 3 

Средно образование 7 

Основно образование / 

 
 
3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените 

 

Години Број на вработени 
 

20-30 1 

31-40 14 

41-50 14 

51-60 11 

61 - пензија 3 

 
 
3.10. Податоци за учениците во основното училиште 
 

Согласно член 61 од Законот за основно образование запишувањето на детето во училиштето 
го врши тричлена комисија составена од педагог, психолог или специјален едукатор и 
рехабилитатор и наставник од редот на одделенските наставници.  

Комисијата ја формира директорот на училиштето. 
 
Членови на комисија за учебната 2022/23 година се : 
 Татјана Насевска Додевска, психолог 
 Лидија Николовска, одд. наставник 
 Јелена Савова, одд. наставник 
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Централно училиште 
 

Одд. Бр. на 

пара-

лелки 

Бр. на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Роми Срби Бугари Бошњаци 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I 1 23 6 4 6 7       

II 2 32 12 7 10 3       

III 1 22 7 4 7 4       

IV 1 17 9 4 2 2       

V 1 18 4 4 4 6       

I - V 6 112 38 23 29 22       

VI 2 37 16 7 6 6 1 1     

VII 2 52 15 21 4 10 1 1     

VIII 2 43 16 19 4 4       

IX 2 33 17 10 2 3 / 1     

VI- IX 8 165 64 57 16 23 2 3     

I - IX 14 277 102 80 45 45 2 3     

 

ПООУ Мршевци 

Одд. Бр. на 

пара-

лелки 

Бр. на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Роми Срби Бугари Бошњаци 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I 1 10 4 6         

II 

III 

1 5 

11 

 

1 

5 

2 

3 

  1 

3 

1     

IV 

V 

1 9 

4 

2 

1 

7 

1 

   

1 

 

1 

    

I - V 3 39 13 19     4    3     
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ПООУ Текијa 

Одд. Бр. на 

парале

лки 

Бр. на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Роми Срби Бугари Бошњаци 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I  1 7 4 3         

 II 

III 

1 8 

7 

4 

3 

4 

4 

        

IV 

V 

1 7 

10 

1 

8 

6 

2 

        

I - V 3 39 20 19         

 

 
 
 
4. Материјално-финансиско работење на основното училиште  
 

 

Согласно член 109 од Законот за основно образование Директорот е одговорен за 

законитоста во работата и за материјално-финансиското работење на училиштето. 

Во текот на учебната година се реализираат јавни набавки по претходно одобрен план за 

јавни набавки. Набавките што се надвор од планот за јавните набавки се во согласнот со 

законските и подзаконските акти поврзано со материјално–финансиското работење на основното 

училиште.  
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5. Мисија и визија 

 

                                                           Мисија 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Визија 

 
 
 
 

 

 

Нашето еко - училиште  е пријатно катче за стекнување знаења, воспитување и 

толеранција помеѓу учениците,родителите и вработените. Со професионален пристап 

на вработните и употреба на информатичката технологија го подобруваме квалитетот 

на наставата и ја афирмираме и промовираме нашата воспитно-образовна 

институција.   

 

 

 

 

Подобри услови за работата на училиштето,унапредување на 

мултикултурната соработка и помагање на учениците од социјално ранливите 

категории. Ќе создадеме квалитетна клима за работа и ќе го подобриме 

училишниот успех. 
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Што сакаме да постигнеме? 

 

Во училиштето да има здрава и пријатна средина каде учениците ќе се здобијат со 

основни знаења, умеења и вештини неопходни за продолжување на образованието и 

секојдневното функционирање.  

Во училиштето да се применува активна  настава со примена на современи наставни 

методи и техники.Наставниот-ненаставниот кадар постојано професионално да се 

усовршува и да ги следи трендовските промени и истите да ги применува во воспитно – 

образовниот дел. 

 

На кој начин би го постигнале тоа? 

 

Училиштето ќе организира работилници, наставни и воннаставни активности со цел  

поттикнување и развивање на вештини на учениците за доживотно учење. Исто така, 

наша задача ќе биде организирање семинари и континуирано усовршување на 

наставниот кадар и стручната служба, учество на вебинари и онлајн семинари и 

работилници со цел наставата да биде на високо ниво  којашто е во чекор со промените 

на 21 век. 
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6. „LESSONS LEAMED“- Веќе научено/стекнати искуства 
 
Во изработка на Годишната програма за работа на училиштето ги користевме поуките и 

искуствата од работата на училиштето во изминатите учебни години и анализите на работењето на сите 
органи и тела кои функционираат во нашето училиште. 
 Годишната програма за работа на училиштето е изработена врз основа на: 

 Анализи и заклучоци од самоевалуацијата на работата на училиштето (изготвени во учебната  
2022-2024 година); 

 Анализи и препораки од Училишен одбор; 

 Анализи и искуства од работењето на Наставнички совет, Одделенски совет, Стручни активи, 
Тимот и реализација на Програмата за професионален развој на наставниот кадар; 

 Искуства стекнати при реализација на наставните планови и програми, позитивните искуства со 
реализиција на концептот за деветгодишно образование; 

 Новите стекнати знаења ги имплементиравме во планирање, подготовки и реализација на 
наставата и воннаставните активности во нашето училиште; 

 Имплементација на:програми за имплементација на еколошката едукација во образовниот 
систем, придобивките од употребата на училишните кодекси и правилници, критериуми и 
етички кодекси на оценувањето; 

 Придобивките од примената на ИКТ во планирање и реализација на наставата и воннаставните 
активности беа патоказ во подготвувањето и техничката изведба на Годишната програма  на 
училиштето за работа во учебната 2022/2023 година; 

 Вклучувањето на училиштето во проекти ги проширува можностите за повисоки постигања на 
учениците и подобар квалитет на наставата; 
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                     7. Подрачја на промени, приоритети и цели  
 

Приоритетно       
подрачје на 

промени 

Постигања на учениците 
Учење и настава 
Ресурси 

Цели    
-детектирање на учениците со посебни образовни потреби и следење на нивните постигања 
-дефинирање на посебни цели во програмата 
-оспособување на наставниот кадар и психологот за работа со учениците со посебни образовни потреби 
(талентирани ученици, ученици со посебни образовни потреби и ученици од маргинализирани групи) 
-изготвување  база на податоци за ученици од социјално загрозени семејства  и организирање акции за 
собирање помош за учениците 
-подобрување на квалитетот на наставата и постигањата на учениците   
-стручно усовршување на наставниот/ненаставниот кадар 
-примена и планирање на различни техники на учење 
-подобрување на условите за работа во училиштето  
 
Очекувани исходи  
-детектирани ученици со посебни образовни потреби и следени постигања 
-дефинирани посебни цели во програмата 
-оспособен  наставен кадар и психолог за работа со учениците со посебни образовни потреби (талентирани 
ученици,ученици со посебни образовни потреби и ученици од маргинализирани групи) 
-изготвена  база на податоци за ученици од социјално загрозени семејства  и организирање акции за 
собирање помош за учениците 
-подобрен квалитет на настава и постигања на учениците 
-стручно усовршен наставен/ненаставен кадар 
-применети различни техники на учење 
-подобрени услови за работа во училиштето  
 
Задачи  

-унапредување на работата со учениците со посебни образовни потреби (талентирани, ученици со посебни 

образовни потреби и ученици од ранливи групи) 

-стручно усовршување  на наставниот кадар и стручната служба за работа со талентирани ученици, ученици со 

посебни образовни потреби и ученици од маргинализирани групи 

-изготвување на база на податоци за ученици од социјално загрозени семејства 

-подобрување на квалитетот на наставата со примена на интерактивни методи во наставата 

-обезбедување на просторни и технички услови за непречена реализација на настава и воннаставни 

активности 
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Активности 
 
 
  

Индика-
тори за 
успех 
 

Носители на 
активностите 

Временска рамка за 
имплементација 
 

Ресурси 
 

Тим за 
следење на 
реализа-
цијата на 
актив-
ностите  

Детектирање на 
приоритетите за 
учебната година 

записнициб
арања, 
извешати 

директор 
психолог 
комисии  

септември, 2022 – 
август, 2023 

вработени 
институ-ции 
потребни 
финансии 

директор 
психолог 
наставен 
кадар 
образовен 
асистент 
техничко-
помошен 
кадар 
родители  

 

Приоритет Задачи Активности 
Време на 

реализација 
Одговорни лица 

Унапредување  на 
работата со 
ученици со 
посебни 
образовни 
потреби 
(талентирани, 
ученици со 
посебни 
образовни 
потреби и 
ученици од 
ранливи групи) 

 

-детектирање на 
 талентирани 
ученици, ученици 
со посебни 
образовни потреби 
и ученици од 
маргинализирани 
групи и следење на 
нивните постигања 
-примена на 
индивидуален 
пристап во  
работата со овие 
ученици 

 -утврдување на можностите и 
способностите на учениците во 
консултации со одделенски 
раководители, психолог, 
родители 
-формирање на инклузивни 
тимови за учениците со посебни 
образовни потреби 
- изготвување барање за 
доделување на образовни 
асистенти 
-изготвување на програми со 
посебни образовни цели  

август-2022 
септември 

2023 
 

психолог, 
одделенски 
раководители, 
родители, 
наставници 
-образовен 
асистент(дефект
олог) 

 -изготвување листа на податоци 
за талентираните ученици  

ноември 2022 

психолог, 
одделенски 
раководители, 
предметни 
наставници  

-изготвување листа на податоци 
за ученици со посебни образовни 

јануари      
2023 

Инклузивен тим 
на училиштето- 
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потреби и ученици од 
маргинализирани групи 

психолог,  
одделенски 
раководители, 
родители  

-определување одговорни лица - 
ментори за следење на 
постигањата на детектираните 
ученици 

февруари 
2023 

Наставнички 
совет, Стручни 
активи, 
директор 

-работилница за усогласување на 
активностите на наставниот 
кадар, психологот , родителите 
за работа со учениците со 
посебни потреби (талентирани, 
ученици со посебни образовни 
потреби, ученици од 
маргинализирани групи) 

февруари 
2023 

 

директор, 
психолог, 

одделенски 
раководители, 
родители,  
ученици, 
претседатели на 
Стручни активи  

-следење и анализа на 
постигањата на талентирани 
ученици, ученици со посебни 
образовни потреби и ученици од 
маргинализирани групи 

февруари 
2023 
 до 

јуни 2023 

психолог, 
директор, 
одговорни 
наставници, 
Образовен 
асистент            ( 
дефектолог) 
 Наставнички 
совет 

-стручно 
усовршување  на 
наставниот кадар и 
стручната служба за 
работа со 
талентирани 
ученици, ученици 
со посебни 
образовни потреби 
и ученици од 
маргинализирани 
групи 

-анкета на наставниот кадар и 
стручната служба за потребите 
од обука за работа со 
талентирани ученици и ученици 
со посебни образовни потреби 

октомври 
2022 

психолог, 
наставници, 
директор 

-анализа на анкетите и 
утврдување на потребите од 
обуки 

ноември 2022 
психолог, 
наставници, 
директор 

-обезбедување финансиски 
средства за реализација на 
обуките  

2022/ 
2023 

директор, 
секретар 

-стручно усовршување на 
наставен кадар за изготвување 
на наставни планови и програми 
за ученици со ПОП 

октомври 
2022 

наставници, 
психолог 
 

-изготвување на 
база на податоци за 
ученици од 
социјално 
загрозени семејства 
 

-изготвување  база на податоци 
за ученици од социјално 
загрозени семејства 

октомври 
2022 

одделенски 
раководители, 
психолог 

-организирање на хуманитарна 
акција за помош на ученици кои 
потекнуваат од социјално 
загрозени семејства 

декември 
2022 

април 2023 

ученици, 
наставници,  
Совет на 
родители,  
директор 
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Приоритет Задачи Активности 
Време на 

реализација 
Одговорни лица 

Подобрување на 
квалитетот на 
наставата и 
олеснување на 
процесот на учење  

-подобрување на 
квалитетот на 
наставата со 
примена на активна 
настава 

-реализација на нагледни часови 
со примена на интерактивни 
методи во наставата и техники на 
учење  

2022/2023 

психолог, 
наставници, 
Стручни активи,  
директор 

-реализација на работилници  за 
презентација на успешни часови 
со интерактивни методи во 
наставата и техники на учење, 
анализа на примери од успешна 
пракса 

јануари 2023 
до 

јуни 2023 

психолог, 
наставници, 
претседатели на 
Стручни активи 

-анализа на училишниот успех  на 
учениците и споредба со успехот 
од претходните учебни години 

јули и август 
2023 

психолог, 
наставници,  
Стручни активи 

Приоритет Задачи Активности 
Време на 

реализација 
Одговорни лица 

Обезбедување на 
просторни и 
технички услови за 
непречена 
реализација на 
наставата и 
воннаставни 
активности 
 

-подобрување на 
условите за работа 
во училиштето со  
набавка на опрема, 
нагледни средства 
и подобрување на 
просторните услови  

 -подготовка на документација  
за набавка на нагледни средства 
и помагала за учениците во прво 
одделение  во централното 
училиште 

2022/2023 

претставник од 
Локална 
самоуправа 

-утврдување на потребите  на 
наставениот  кадар и стручната 
служба за набавка на  опрема и 
нагледни средства 

2022/2023 

 наставници 

-набавка на нагледни средства и 
помагала за учениците 2021/2022 

претставник  
од  Локална 
самоуправа 

 
План за Граѓанско образование 
 
Отворен ден за граѓанско образование  

 
Во текот на првото полугодие од учебната 2022/23 година за првпат ќе се спроведе Отворен ден 
за граѓанско образование. 
 
Цел: 

 Да се зајакне демократската клима во училиштето; 

 Да се поттикне одговорноста кај учениците за состојбите и условите во училиштето и 
заедницата; 

 Да се зајакне иницијативноста на учениците за преземање активности за позитивна 
промена; 

 Да се придонесе во промоција на граѓанските вредности на ниво на целото училиште; 

 Да се поврзе училиштето со пошироката заедница. 
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Задача: 

 Современ начин на изучување на предметот Граѓанско образование; 

 Вклучување на целото училиште и целата локална заедница во промоција на граѓанските 
вредности и практикување на демократско однесување; 

 Подобрување на комуникацијата со другите со почитување и превземање на одговорни 
акции кои водат кон одржливост и колективна добробит; 

 Поттикнување на креативност и фантазија кај учениците; 

 Поттикнување на демократски амбиент за работа и учење; 

 Стекнување на граѓански компетенции; 

 Развивање на чувство на припадност; 

 Унапредување на вклученост на родителите во воспитно – образовниот процес. 
 

7.1. План за евалуација на акциските планови 
 

Приоритет Критериуми за 
успех 

Инструменти Индикатори за 
успешност 

Одговорни за 
следење 

Унапредување на 
работата со 
ученици со посебни 
образовни потреби 
 (талентирани, 
ученици со пречки 
во развој и ученици 
од ранлива група) 

- изготвена база на 
податоци за 
ученици со 
посебни образовни 
потреби 
( талентирани, 
ученици со 
посебни образовни 
потреби и ученици 
од ранлива група) 
-формирање на 
инклузивен тим на 
училиштето 
- детектирање на 
социјално 
загрозени ученици 
- организирање на 
хуманитарни акции 
за социјално 
загрозени ученици 
- анализа на 
успехот на ученици 
со посебни 
образовни потреби 
- стручно 
усовршување на 
наставниот кадар 
за работа со 
ученици со 
посебни образовни 
потреби 
 

- листа на податоци 
за ученици со 
посебни образовни 
потреби 
(талентирани, 
ученици со пречки 
во развој  и ученици 
од ранлива група) 
- извештај од 
реализирани 
активности 
- фотографии од 
реализирани 
активности 
- анкети за потреби 
на наставниот кадар 
од обуки 
- извештај од 
реализирани обуки 
- изготвени 
индивудуални 
планови и програми 
за работа со 
ученици со посебни 
образовни потреби 

-изготвена база со 
податоци за ученици со 
посебни образовни 
потреби  по дадените 
категории 
- реализирани најмалку 
две хуманитарни акции 
за помош на социјално 
загрозени ученици 
- реализирани  обуки за 
наставен/ненаставен 
кадар 

 
- директор 
- психолог 
- инклузивен тим 
на училиштето 
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Подобрување на 
квалитетот на 
наставата со 
примена на 
интерактивни 
методи и техники 
на учење во 
наставата  

- реализирање на 
нагледни часови со 
примена на 
интерактивни 
методи и техники 
на учење во 
наставата од 
страна на секој 
стручен актив 
- реализација на 
работилници за 
успешни методи од 
активна настава 
- посета и анализа 
на часови на 
наставниците од 
страна на директор 
и стручна служба 
- анализа на 
квалитетот на 
наставата и 
постигнувања на 
ученици од страна 
на стручните 
активи 

- инструмент за 
посета и анализа на 
часови 
- записници од 
одржани часови 
- формулар со 
анализа за успехот 
на учениците 
- записник од 
работилници 
- записник од 
Стручни активи 

- реализација на два часа 
од секој наставник со 
примена на активна 
настава 
- подобрување на 
успехот на учениците за 
5% 
-унапредување на 
работата на стручните 
активи 
-дисеминација на 
обуките за 
наставниот/ненаставниот 
кадар  

- директор 
- психолог 
- претседатели на 
стручни активи 
 

Модернизација на 
просторните услови 

-подобрени 
просторни услови 
  

- фотографии 
- извештај од 
реализирани 
активности 
  

-подобрени просторни 
услови за работа 
 
 

Комисија  

 
8.Програми и организација на работата во основното училиште 

 
  8.1. Календар за организацијата и работата во основното училиште 
 

Календарот за работа на училиштето го донесува министерот за образование и истиот 
Министерството за образование и наука го објавува во Службен весник.  

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта согласно 
програмските целини во наставната година.  
- Учебната година започнува на 1 септември 2022 година, а завршува на 31 август 2023 год. 
- Наставната година започнува на 1 септември 2022 година и завршува на 9 јуни 2023 год. 
- Наставната година ја сочинуваат 2 полугодија:  

 првото полугодие започнува на 1 септември 2022 година и завршува на 30 декември 2023 
година 

 второто полугодие започнува на 23 јануари 2023 година и завршува на 9 јуни 2023 година. 
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Еколошки календар 

16 септември Светски ден за заштита на озонската обвивка 

22 септември Меѓународен ден без автомобили 

8 октомври Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата 

15 октомври Меѓународен ден на пешаците 

16 октомври  Меѓународен ден на храната 

3 март Светски ден за заштеда на енергија 

22 март Светски ден за заштеда на водите 

7 април Светски ден на здравјето 

22 април Светски ден на планетата Земја 

15 мај Светски ден за заштита на климата 

31 мај Светски ден против пушењето 

5 јуни Светски ден за заштита на животната средина 

Ден на акција на еко-училиштата- се реализира два пати во текот на една учебна година 
 

 

Календар за работа за учебна 2022-2023 год. 

 

 

РАБОТНИ- НЕНАСТАВНИ ДЕНОВИ СО ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ 

25 мај Патронен празник 
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8.2. Поделба на класно раководство, поделба на часовите на наставниот кадар, распоред на 
часовите 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Листа на одделенски раководители – ООУ ,, Браќа Миладиновци” с. Миладиновци 

Одд. Одделенски раководител 

I Лидија Николовска 

II-1 Сузана Крстева 

II-2 Габи Николовска 

III Офелија Груевска 

IV Драгица Апостоловска 

V Елена Карагунова  

VI1 Марија Митрева 

VI2 Андриана Митевска 

VII1 Дарко Петковски   

VII2 Билјана Смилевска  

VIII1 Александра Стоевска 

VIII2 Јаким Ристовски 

IX1 Фросина Кузева   

IX2 Анкица Петрушевска 

Листа на одделенски раководители – OОУ ,, Браќа Миладиновци” с. Миладиновци 
ПООУ Текија   

Одд. Одделенски раководител 

I  Јелена Савова   

 II-III Сунчица М. Јаневска  

IV-V Радица Блажевска 

Листа на одделенски раководители – ООУ ,, Браќа Миладиновци” с. Миладиновци 
ПООУ Мршевци  

Одд. Одделенски раководител 

I Ивана Лазаревска 

II-III Силвана Величковиќ  

IV-V Јованка Гроздановска 
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Р.б Презиме и име СП Наст.пр. 

Од

д. 

ра

к 

Одд. во  кое предава 
Бр.н

а час 

Допо

л-

нува 

М.У 

1. 
Анкица 

Петрушевска 
ВСС Мак. јаз. 92 61, 72 , 81 ,  82 , 92 20+1 / / 

2. 
Андриана 

Митевска 
ВСС Мак. јаз. 62 62  ,   71 , 91 12+8 

8часа-

Р.К 
/ 

3. Вера Вучкова ВСС Анг. јаз.  
1, 2, 3, 4, 5 - Текија; 1, 21, 

22, 4 - Миладиновци 
13+9 / / 

4. 
Марија 

Митрева 
ВСС Анг. јаз. 61 61, 62 , 81, 82 , 91, 92, 3 - 

Миладиновци 

18+3

+1 
/ / 

5. 
Емилија 

Стојановска 
ВСС Анг. јаз.  

1, 2, 3, 4, 5 – Мршевци; 71, 

72, 5 - Миладиновци 
13+9 / / 

6. 
Билјана 

Смилевска 
ВСС Герм.  јаз. 72 

61, 62, 71, 72, 81, 82 ,91, 92 – 

Миладиновци ;  

4-Мршевци,  4- Текија 

-изборен 

16+2

+2+1 
/ / 

7. 
Јаким 

Ристовски 
ВСС Матем. 82 62, 71, 72, 81,  82 21+1 / / 

8. 
Татјана 

Стојчевска 
ВСС Матем.   61, 91 , 92 13+8 

8 часа 

Г.Д. 
/ 

9. 
Александра 

Стоевска 
ВСС 

Биолог. 

Хемија 
81 

71, 72 , 81,82 , 91,92 ,-

биологија  

81,82,91,92-хемија, 

12+8

+1 
/ / 

10. 
Дарко 

Петковски 
ВСС 

Географ./ 

Н.Т 
71 

61, 62, 71, 72 ,81,82,  91,92     

,геог. 

81,82 - Нашата татковина 

16+4

+1 
/ / 

11. 
Галина 

Стевановска 
ВШС   библиотека 10 / / 

12. 
Зоран 

Добревски 
ВСС 

Историја/ 

Граѓ. обр. 
/ 61, 62, 71, 72 ,81,82,    91,92 ,  

-  81,82 ,91,92 -Г.О. 
16+4 / / 

13. 
Стојанче 

Цветановски 
ВШС 

Техничкоо

браз. 
 

61,62, 5 - Миладоновци    

5- Мршев.,  5 -Текија    

2+6+

библ 
/ / 

14. 
Горан 

Стаменков 
ВСС 

Ликовно 

образ. / 

Проекти 

 

 61,62,71,72, 81,82, 91, 92  Л.О ;   

71  изборен 

8+2+

8+3 

Р.К  , 

СОСУ 
/ 

15. 
Мартина 

Павловска 
ВСС 

Музичко, 

Х и О. 
 

61,62,71,72 , 81,82, ,91, ,92  

М.О.,    

6 ч Хор и Оркестар 

8+6+

4 
Г.Д. / 

16. 
Дејан 

Димитријевиќ 
ВСС 

Физичко 

образ. 
/ 61,62,71, 81,82, ,91, ,92   21 / / 

17. 
Фросина 

Кузева 
ВСС 

Информ. 

Иноваци,п

роек 

91 

61,62 - 71,72  Информ. 91,92  

Инов.    

, 72 програмирање   

6+2+

2+1+

10 

 

Блаж

е К. 

/ 
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18 
Тројан 

Симоновски 
ВСС 

Физика/ 

П. науки 
/ 

81, 82 ,91, 92 – 

Миладиновци;  

61,62,5 – ПН Миладин; 

 5 – Мршевци, 5-Текија – 

ПН; 

 5 – Мрш, 5-Текија - 

изборен 

8+10

+4 
 / 

19. 
Влатко 

Најдовски 
ВСС 

Физичко 

образ. 
 Подрачни 24 / / 

20. 
Снежана 

Митевска 
ВСС Етика / 71,72  2 

 

Г.Д. 

 

21. 
Наташа 

Неделковска 
ВСС 

Етика на 

религии 
/ 61,62 4 

 
Г.Д. 

22. 
Фросина 

Голубовска  

Физичко 

образ.  

1, 21, 22 , 3, 4, 72,    4, 5 – 

изборни- Миладиновци 
22 

  

23. 
Бојан 

Чесмаџиски 
ВСС 

  
91,92    Изборен 4 

 
СОСУ 

 
Наставен кадар од OОУ ,,Браќа Миладиновци” с.Миладиновци  којшто дополнува часови во други 

училишта 
 

Наставник и наставен предмет Училиште 

 
Ликовно образование  

OОУ ,,Ристо Крле” 
СОСУ „Илинден” Горан Стаменков 

Македонски јазик  
OОУ ,,Ристо Крле” Андриана Митевска  

Музичко обрзазование  
OОУ,,Гоце Делчев” 

СОСУ„Илинден” Мартина Павловска 

Математика 
 

OОУ ,,Гоце Делчев” 
Татјана Стојчевска 

Информатика 
ООУ „Блаже Конески“ , Скопје 

Фросина Кузева 
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Наставен кадар од други училишта којшто дополнува часови во 
OОУ ,,Браќа Миладиновци” с. Миладиновци 

 
 

Наставник и наставен предмет Матично училиште 
Етика на религии  

OОУ ,,Гоце Делчев” Наташа Неделковска  

Етика   
OОУ ,,Гоце Делчев” Снежана Митевска  

Истражување на родниот крај 
СОСУ  Илинден 

Бојан Чесмаџиски 

 
8.3. Работа во смени 

 
Во централното училиште наставата се одвива во две смени.Првата смена започнува во 7.50 

часот, а завршува во 13.20 часот. Втората смена започнува во 13.30 часот и завршува во 18.05 часот. 
Во подрачните училишта наставата се одвива во една смена со почеток во 8.00 часот, а завршува 

во  12.40 часот. 
Наставата се планира и организира согласно Наставниот план и програма за основно 

образование и континуирано се следи и вреднува нејзината реализација. Со реализација на наставата се 
остваруваат основните образовни и воспитни цели на училиштето. Во наставниот процес учениците се 
стекнуваат со знаења, вештини, умеења, формираат систем на ставови и вредности и ги развиваат 
своите индивидуални способности.   
 
8.4. Јазик /јазици на кој/и се изведува наставата 

 

 Македонски 
јазик 

Албански 
јазик 

Турски 
јазик 

Српски 
јазик 

Босански 
јазик 

Број на 
паралелки 

20 / / / / 

Број на 
ученици 

355 / / / / 

Број на 
наставници 

32 / / / / 

 
8.5. Проширена програма 

 
Согласно Концепцијата за деветгодишно основно образование училиштето организира и 

реализира проширена програма за прифаќање и згрижување на учениците еден час пред започнување 
на наставата и еден час по завршување на редовната настава, доколку има согласност од родителите. Во 
прилог на Годишната програма е доставена целосната програма. 

Во основното училиште се реализира и проширена програма според Концепцијата за основно 
воспитание и образование. 

Проширената програма на основното училиште опфаќа организирано прифаќање и заштита на 
учениците еден час пред започнување на часовите за редовната настава и еден час по завршувањето на 
редовната настава. Основното училиште за учениците во прво, второ и трето одделение организира 
прифаќање и заштита на учениците еден час пред започнувањето на часовите за редовната настава и 
еден час по завршувањето на наставата, во согласност со родителот. 
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Цели и задачи на основното образование: Целта на основното образование и воспитание е да им 
овозможи на учениците индивидуален развој во сообразност со нивните предиспозиции и возрасни 
карактеристики, да усвојат знаења и умеења за природата, општеството и човекот и да се оспособат за 
нивна примена во животот и понатамошното образование, кај нив да се развие чувство на одговорност, 
за вистината и значењето на трудот на човекот, смисла за убавото, културните традиции и свест за 
припадност на Република Северна Македонија, почитување и исполнување на граѓанските права и 
обврски. 

Целта на основното образование и воспитание се определува со следниве задачи:  

 Стекнување општи и применливи знаења што се потребни во секојдневниот живот или за 
понатамошно образование;  

 Хармоничен, интелектуален, емоционален и социјален развој на учениците соодветно со нивните 
способности;  

 Развивање на писменоста и способностите на учениците за разбирање, информирање и изразување 
на македонски јазик и неговото кирилско писмо;  

 Развивање на самодоверба и свест кај ученикот за сопствената индивидуалност и одговорност за 
своите постапки;  

 Воспитување за меѓусебна толеранција, соработка, почитување на различноста, основните човекови 
слободи и права;  

 Развивање на способности за истражување, експериментирање и решавање на проблеми;  

 Вклучување и водење грижа за развојот на учениците со посебни образовни потреби; 
Развивање на надереноста на учениците во различни области;  

 Унапредување на здравиот начин на живеење и воспитување за преземање одговорност за 
сопственото здравје и за заштита на животната средина. 
 
Учениците ќе бидат прифатени во училиштето најмногу еден час пред започнување на редовната 
настава и еден час  по завршувањето на наставните часови од страна на одговорен наставник за прием. 
Секој одделенски наставник ќе реализира содржини со своите ученици или со ученици чијашто 
наставничка е одговорна за приемот на учениците во предвидениот работен ден.  
Наставниците кои се одговорни за прием на учениците ќе одлучат кај кој друг наставник ќе ги згрижат 
своите ученици додека трае приемот. Секој одделенски наставник самостојно ги испраќа своите 
ученици по завршувањето на проширената програма.  
За учениците од I до III одделение во рамките на проширената програма ќе се реализираат содржини од 
слободните активности, воннаставните активности, општествено корисна работа, работа со компјутери, 
пишување на домашна работа и други активности според интересите и желбите на учениците. Истите ќе 
се менуваат еднаш месечно. 
 
 

ПЛАНИРАЊЕ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

 

1 РАБОТНА НЕДЕЛА ОД МЕСЕЦОТ  

1. Понеделник - Работа со компјутери (едукативни игри); пишување домашна работа или повторување 
на новоизучените содржини  

2. Вторник  - Цртање или сликање (мотиви во корелација со наставните содржини или мотиви по избор 
на учениците); пишување домашна работа или повторување на новоизучените содржини  

3. Среда - Пеење на песнички изучени за време на редовната настава; пишување домашна работа или 
повторување на новоизучените содржини 

4. Четврток - Учење на гатанки,брзозборки,поговорки; пишување домашна работа или повторување на 
новоизучените содржини 
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5. Петок - Пеење и свирење на песни од детски фестивали; пишување домашна работа или повторување 
на новоизучените содржини 

2 РАБОТНА НЕДЕЛА ОД МЕСЕЦОТ  

1. Понеделник - Уредување на катчиња во училницата;пишување домашна работа или повторување на 
новоизучените содржини 

2. Вторник - Интерпретација на бајки, басни и други текстови; пишување домашна работа или 
повторување на новоизучените содржини 

3. Среда - Математички игри; пишување домашна работа или повторување на новоизучените содржини 

4. Четврток - Забавно рекреативни игри;пишување домашна работа или повторување на новоизучените 
содржини 

5.Петок - Активности по желба на учениците; активности по желба на учениците 

3. РАБОТНА НЕДЕЛА ОД МЕСЕЦОТ  

1 Понеделник - Друштвени игри (по желба на учениците);пишување домашна работа или повторување 
на новоизучените содржини 

2 Вторник - Уредување на училницата, засадување на цвеќиња; пишување домашна работа или 
повторување на новоизучените содржини 

3 Среда - Читање детски списанија;пишување домашна работа или повторување на новоизучените 
содржини 

4 Четврток - Следење на детски воспитни емисии. Пишување домашна работа или повторување на 
новоизучените содржини 

5 Петок - Дополнување и обновување на катчињата во училницата; пишување домашна работа или 
повторување на новоизучените содржини 

4. РАБОТНА НЕДЕЛА ОД МЕСЕЦОТ  

1 Понеделник - Работа со компјутери (едукативни игри);пишување домашна работа или повторување на 
новоизучените содржини 

2 Вторник - Цртање или сликање (мотиви во корелација со наставните содржини или мотиви по избор на 
учениците);пишување домашна работа или повторување на новоизучените содржини  

3 Среда - Пеење на песнички изучени за време на редовната настава;пишување домашна работа или 
повторување на новоизучените содржини 

4 Четврток - Учење на гатанки,брзозборки,поговорки;пишување домашна работа или повторување на 
новоизучените содржини 

5 Петок - Гледање на македонски народни приказни;пишување домашна работа или повторување на 
новоизучените содржини 

Забелешка: Согласно територијалната разделеност помеѓу селата и секојдневното користење на јавен 
превоз одредени ученици на училиште пристигнуваат во различен термин, но затоа нивното 
заминување од училиште исто така зависи од организираниот превоз, а тоа допринесува за потешкотии 
на предвидените активности. 
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  8.6. Комбинирани паралелки 
 

 
 

 
8.7. Странски јазици што се изучуваат во основното училиште 

 
 

Централно училиште 
 

Англиски јазик 

/одделение 

Германски јазик/одделение 

1 / 

2 / 

3 / 

4 / 

5 / 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

 

 

 

 

 

Листа на одделенски раководители – OОУ ,, Браќа 
Миладиновци” с. Миладиновци 

ПООУ Текија   

Број на ученици 

Одд. Одделенски раководител 

 II-III Сунчица М. Јаневска 15 

IV-V Радица Блажевска 17 

Листа на одделенски раководители – ООУ ,, Браќа 
Миладиновци” с. Миладиновци 

ПООУ Мршевци  

Број на ученици 

Одд. Одделенски раководител 

II-III Силвана Величковиќ 16 

IV-V Јованка Грозданоска 13 
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ПООУ Мршевци 

Англиски јазик 
/одделение 

Германски јазик/одделение 

1 / 

2 / 

3 / 

4 / 

5 / 

 

ПООУ Текија 

Англиски јазик 
/одделение 

Германски јазик/одделение 

1 / 

2 / 

3 / 

4 / 

5 / 

 
 
 
 
   8.8. Реализација на физичко и здравствено образование со учениците од прво до петто одделение 
 
 

Одделение  Име и презиме на одделенски 
наставник 

Име и презиме на наставник по 
физичко образование 

I Лидија Николовска 
Ивана Лазаревска 
Јелена Савова 

Влатко Најдовски 
Фросина Голубовска 

II Сузана Крстева 
Габи Николовска  
Силвана Величковиќ 
Сунчица М.Јаневска 
 

Влатко Најдовски 
Фросина Голубовска 
 

III Офелија Груевска 
Сунчица М.Јаневска 
Силвана Величковиќ 
 

Влатко Најдовски 
Фросина Голубовска 
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   8.9. Изборна настава 
 
 

Изборен предмет Име и презиме на наставник Одделение 

Етика на религии Наташа Неделковска 6-1,6-2 
Програмирање Фросина Кузева  7-2 

Нашата татковина  Дарко Петковски 8-1,8-2 

Животни вештини Тројан Симоновски одделенска 

Проекти од ликовна уметност Горан Стаменков 7-1 
 

Истражување на родниот крај Бојан Чесмаџиски 9-1,9-2 

   
 
 
 
 
8.10. Дополнителна настава  
 

Дополнителна настава се организира за ученици кои имаат потреба од дополнителна поддршка 

за определени наставни предмети за да ги постигнат очекуваните резултати, односно на барање на 

ученик, негов родител/старател или по проценка на наставникот. Дополнителната настава се организира 

за ученици кои покажуваат континуирано или периодично слаби резултати и вештини во учењето, а 

особено ако имаат најмалку две слаби оценки, имаат слаби резултати по одреден наставен предмет, 

отсуствуваат од наставата по одреден наставен предмет и на барање на ученикот или неговиот 

родител/старател. Сите наставници од одделенска и предметна настава кои ги реализираат наставните 

содржини по соодветните наставни предмети изготвуваат посебни програми за дополнителна настава и 

ги задолжуваат учениците за посета на дополнителната настава. Училиштето на месечна основа ќе 

истакне распоред за дополнителна настава на видно место.  

 
 
 
 
8.11. Додатна настава 
 

Додатна настава се организира за учениците кои постигнуваат значителни резултати по одделни 
наставни предмети.При реализација на додатната настава за учениците, наставникот е должен да им ја 
понуди на учениците, а учениците одлучуваат дали ќе ја посетуваат додатната настава.  

Реализацијата на додатна и дополнителна настава се изведува на месечна основа и училиштето 
изготвува распоред за дополнителна и додатна настава за секој наставен предмет и го објавува на 
огласната табла и на својата интернет страница. 
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  8.12. Работа со надарени и талентирани ученици 
 

Во нашето училиште особено се обрнува внимание на работата со надарени и 

талентирани ученици. Надарените и талентираните ученици се ученици кои имаат развиено 

една или повеќе способности на ниво кое ги надминува способностите на нивните врсници. 

Надареноста по правило се однесува на високи постигнувања во областа на природни науки, 

математика, јазици, додека пак талентираноста по правило се однесува на постигнувања во 

областа на уметностите, ликовно изразување, музика, дизајн и спорт. 

Наставниците по соодветните предмети работењето со талентирани и надарени ученици 

го планираат на годишно ниво преку приложување на програмата за работа за додатна настава. 

Со овие програми се внесуваат додатни содржини во наставните програми по соодветните 

предмети со цел проширување на знаењата на оние ученици кои особено се истакнуваат со 

своите резултати во воспитно-образовниот процес и учество на разни натпревари, квизови и сл. 

активности, каде ќе имаат можност да ги манифестираат своите потенцијали и капацитети. Во тој 

контекст, учениците земаат учество на натпревари кои се организираат на регионално, градско и 

државно ниво по одделни предмети, а покажуваат посебен интерес за учество на спортско-

рекреативни натпревари и смотри, ликовни и музички натпревари.  

Во оваа учебна година талентираните ученици и понатаму ќе се мотивираат и 

стимулираат за свое лично промовирање како и промовирање на нашето училиште и 

пошироката заедница. 

 
 
 
 
Програма за работа со надарени и талентирани ученици 
 
 

 
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ  

 

 
Цели              Активности  

Реализато-
ри 

 
Време 

 
Ефекти 

-Едукација на наставниот 
кадар за препознавање и 
работа со надарените 
ученици  
-Формирање на Училишен 
тим за работа со надарени 
ученици 
 

-работилница со наставниот 
кадар за препознавање и 
работа со надарените 
ученици 
-формирање на Училишен 
тим за работа со надарени 
ученици 
-евидентирање на 
надарените ученици 
  

психолог 
наставници 

септември -наставниот кадар знае 
постапки за 
препознавање и 
работа со надарени 
ученици 
-Тим за работа со 
надарени ученици и 
индивидуализација на 
наставата 
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Индивидуализирање на 
наставата, прилагодување 
на методите и пристапите 
кон надарените ученици 

избор на задачи, задавање на 
проектна или есејска работа  

псиохолог 
наставници 

октомври 
 
 
 
 
 

-подобрена 
социјализација на 
учениците 
-подобрување  на 
постигањата на 
учениците 

Утврдувања на 
индивидуалните 
постигања на надарените 
ученици 

-следење на работата на 
учениците 
-увид во постигањата преку 
примена на инструменти 

псиохолог 
наставници 

ноември определување на 
форми и методи за 
работа со учениците 

Подобрување во 
постигањата на учениците  

анализа на постигањата на 
надарените ученици во 
работата на секциите и во 
реализацијата на додатна 
настава  

псиохолог 
наставници 

декември - подобрена 
социјализација на 
учениците 
-подобрување  на 
постигањата на 
учениците 

Утврдување на 
индивидуални постигања 
на учениците 

следење и увид во работата и 
постигањата на надарените 
ученици 

псиохолог 
наставници 

јануари/ 
февруари 

проценка и примена 
на соодветни методи и 
форми на работа 

Утврдување на социо-
емоционалниот статус на 
надарените ученици 

социометриска постапка псиохолог 
наставници 

март/ 
април 

развивање на 
позитивни ставови кај 
учениците   

Утврдување на 
индивидуални постигања 
кај надарените ученици 

следење на успехот, 
редовноста и ангажираноста 
на учениците 

псиохолог 
наставници 

 
    април 

реална проценка на 
постигањата на 
учениците 

Изработка на 
индивидуални 
инструменти за 
утврдување на 
постигањата 

утврдување на критериуми за 
вреднување  

психолог 
наставници 

мај развој на 
индивидуални 
инструменти за 
вреднување на 
надарените ученици 

Евалуација на програмата 
за надарени ученици 

утврдување на слаби и јаки 
страни 

психолог 
наставници 

јуни/ 
август 

препораки за 
подобрување на 
индивидуалните 
планови  

 
 
 
8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби 
 

На учениците со посебни образовни потреби им се обрнува особено внимание во нашето 

училиште, со оглед на фактот дека станува збор за групи ученици од хетероген состав во однос на 

психофизичкиот, социјалниот и емоционалниот развиток.  

Учениците со посебни образовни потреби, според членот 35 од Законот за основно образование (Сл. 

Весник бр. 161 од 5 август 2019)  се: 
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- ученици со попреченост се оние кои имаат долготрајни физички, ментални, интелектуални или 

сетилни оштетувања, кои во интеракција со различните општествени бариери може да го 

попречат нивното целосно и ефективно учество во општеството на еднаква основа со другите,  

- ученици со нарушување во однесувањето или емоционални проблеми или со специфични 

тешкотии во учењето и 

- ученици кои потекнуваат од неповолни социо-економски, културни, и/или јазични депривирани 

средини. 

 

Во училиштето се спроведува  процедурата за идентификација на деца со посебни образовни 

потреби, се изготвува програма за работа и индивидуален образовен план за секој ученик со 

посебни образовни потреби за којшто има соодветна медицинска белешка односно извршена 

проценка од Комисијата за процена според МКФ. 

Во учебната 2022/23 година има 3 ученика со посебна образовна потреба, кои согласно член 35 од 
Законот за основно образование се вклуени во редовната настава. Едниот ученик е ученик во прво 
одделение, а другиот ученик е ученик во четврто и третиот ученик е седмо одделение. 

Согласно член 16 од Законот за основно образование директорот на училиштето формира 
училишен инклузивен тим  кој се грижи за инклузивните политики и практики на ниво на целото 
училиште и инклузивен тим за ученик којшто работи по индивидуален образовен план или по 
модифицирана наставна програма од членот 30 од овој закон. Училишниот инклузивен тим е со мандат 
од три учебни години и е составен од седум члена и тоа: Марија Зоксимовка - директор, Татјана Н. 
Додевска - психолог, Лидија Николовска – наставник, Драгица Апостоловска -наставник, Тони 
Цветановски – родител, родител и Никола Нешевски-дефектолог. 

Училиштето формираше и Инклузивни тимови за учениците за период до завршување на 
основното образование на ученикот и е составен од: наставниците на ученикот, родителот односно 
старателот, психологот во училиштето, специјалниот едукатор и рехабилитатор. Инклузивниот тим за 
ученикот во фокусот на својата работа ги имаат конкретните ученици и изготвување и реализирање на 
нивните индивидуални образовни планови. 
 
Програма за работа со деца со посебни потреби  

Цели Содржини и 
активности 

Реализатор Време 
 

Очекувани 
ефекти 

Креирање на политика  
за работа со децата со 
посебни образовни 
потреби 

-формирање на тим за 
поддршка 
-изготвување на 
годишна програма за 
работа 

психолог 
одд. наставници 
одд.раководители 
 

август 
 

успешна 
реализација на 
планираните 
активности 
 

Запознавање со бројот 
на ученици и видот на 
попреченост   

-разговори со 
одд.наставници од  III 
одд.и 
одд.раководители  VI 
одд.  

психолог 
одд. наставници 

 

септември преглед и 
евиденција на 
учениците и видот 
на посебните 
потреби 

Индивидуализира-ње 
и прилагодување на  
наставата кон 
потребите на 
учениците 

-изработка на 
индивидуални 
оперативни планови за 
работа со учениците со 
посебни потреби 
-диференциран 
пристап во работата 

одд. наставници 
одд.раководители 
психолог 
 

октомври -успешна 
реализација на 
наставната 
програма 
со сите ученици 
-континуирано 
следење на 
постигањата 
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Следење на 
индивидуалните 
постигања на 
учениците со посебни 
образовни потреби 
(прв квалификационен 
период) 

-евиденција                                
на успехот и 
редовноста 
 
-користење на 
инструменти за 
следење и 
вреднување 

одд. наставници 
одд.раководители 
психолог 
 

ноември -проценка на 
постигањата 
-дополнување на 
индивидуалниот 
оперативен план  
-определување на 
соодветни 
форми/методи за 
работа 

Градење на стратегии 
за учење со примена 
на 
индивидуален и 
диференциран 
пристап во 
работењето 
 
 

сов.консул.разговори 
со родителите, 
одд.наствници, 
одд.ракововодители и 
учениците 

психолог, 
родители, 
одд.наставници, 
одд.раководители и 
предметни 
наставници 

декември -подобрување на 
постигањата  
-подобрување на 
социјализацијата 
на овие ученици 

Следење на 
индивидуалните 
постигања на 
учениците со посебни 
потреби (крај на прво 
полугодие) 
 

-евиденција  на 
успехот и редовноста 
-користење на 
инструменти за 
следење и 
вреднување 

одд. наставници, 
одд.раководители и 
психолог 
 

јануари 
февруари 

-проценка на 
постигањата 
-дополнување на 
индивидуалниот 
оперативен план  
-изнаоѓање на 
соодветни форми 
и 
методи за работа 

-Подобрување на 
социјалниот и 
емоционалниот статус 
на учениците со 
посебни образовни 
потреби 
 
 
 

- разговори со 
учениците на 
одд.часови  
-разговори со 
родителите на 
родителски и 
индивидуални средби   

психолог, 
родители, 
одд.наставници,  
одд.раководители и 
предметни 
наставници 

март -развивање на 
позитивни 
ставови кај 
учениците кон 
учениците со 
посебни 
образовни 
потреби 
-вклучување на 
децата со посебни 
образовни 
потреби во 
локалната 
заедница 

Следење на 
индивидуалните 
постигања на 
учениците со посебни 
образовни потреби 
(трет 
квалификационен 
период) 

-следење на успехот и 
редовноста 
-користење на 
инструменти за 
следење и 
вреднување 

одд. наставници, 
одд.раководители, 
психолог 
 

април 
 

-проценка на 
постигањата и 
однесувањето  
- изнаоѓање на 
соодветни форми 
и методи за 
работа 
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Изготвување на 
индивидуални 
инструменти за 
утврдување на 
постигањата на 
учениците со посебни 
образовни потреби 

утврдување на 
критериуми за 
вреднување на 
постигањата на 
учениците со посебни 
образовни потреби 
согласно 
прилагодените 
индивидуални 
планови 

одд. наставници, 
одд.раководители, 
психолог 
 

мај развивање на 
стратегии за 
користење на 
индивидуални 
инструменти и 
критериуми при 
вреднување на 
постигањата на 
овие ученици 

Евалуација на 
активностите 
предвидени со 
програмата за работа 
со деца со посебни 
образовни потреби 
 
 

-утврдување на 
јаки/слаби страни од 
реализацијата на 
индивидуалните 
образовни планови 
-изготвување на 
развоен план за 
работа со овие 
ученици во идната 
учебна година 

психолог, 
одд. наставници, 
одд.раководители 
 

јуни проценка на 
ефектите и 
постигнатоста  на 
планираните цели 
во воспитно -
образовниот 
процес со овие 
деца 

 
 
 
 
 
 
  8.14. Туторска поддршка на учениците 
 

Согласно 46 од Законот за основно образование, Министерството за образование обезбедува 
дополнителна поддршка за учениците по предметите кои се дел од наставниот план за учебната година  
во која е запишан ученикот по претходно добиена согласност од родителот, односно старателот.  

Тутор-волонтер може да биде редовен студент кој доброволно подучува ученици и кој ги 
исполнува посебните критериуми за избор за тутор-волонтер утврдени со Програмата за обезбедување 
на туторство на ученици од осоновното образование, која ја утврдува министерот. 
 
 

Наставни предмети за 
туторска поддршка 

Број на ученици Име и преиме на 
тутор 

Факултет од каде што доаѓа 

Наставните предмети 
се дефинираат по 
потреба на учениците 

Ученици кои имаат 
потреба  

Решение за тутор Матичен факултет со 
потврда од Факултет 

  
 
 
 
 
 
 



 
 

           48 
 

 
 
 8.15. План на образовниот медијатор 
 

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

надвор од образовниот систем, може да се ангажираат образовни медијатори. 

 Образовниот медијатор презема активности за подобрување на информираноста за можностите 

и пристапот до училиштата, спроведува редовни средби за сензибилизација на населението и 

вработените во основното училиште со спецификите и потребите на ранливите групи во делот на 

образованието, редовно соработува со стручните соработници и наставниците за подобрување на 

постигањата на учениците, презема активности за намалување на напуштањето на воспитно-

образовниот процес на учениците.  

Планирани 
активности на 

образовен 
медијатор 

Време на 
реализација 

Очекувани 
резултати 

Име и 
презиме на 
образовен 
медијатор 

Име и презиме на 
одговорно леце кое 

што ќе ја следи 
работата на 

образовниот 
медијатор 

План на 
активности 
 

цела учебна 
година  

подобрување на 
реазултатите 

решение за 
назначено 
лице  

потврда за одговорно 
лице 

 
9. Воннаставни активности 

 
     9.1. Училишни спортски клубови 
 

Врз основа на член 16 и 18 од Законот за здруженија и фондации (Службен весник на РМ 
бр.52/2010), Основачкото собрание на здружението Училишен спортски клуб БРАМИЛ 
Миладиновци,Илинден од с. Миладиновци, на седницата одржана на ден  7.11.2016 година,  донесе 
одлука за усвојување на Статутот на Училишен спортски клуб БРАМИЛ Миладиновци, Илинден. 
Претседател на спорткиот клуб е  наставникот по физичко образование Дејан Димитријевиќ. 
                                                                        

 
Основачи на  Училишен спортски клуб БРАМИЛ Миладиновци, Илинден се: 
 

Р.број Име и презиме 
 

1. Дејан Димитријевиќ 

2.  Дарко Петковски  

3. Тројан Симоновски  

4. Драгица Апостоловска  

5. Татјана Насевска – Додевска  
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Цели и задачи Училишен спортски клуб БРАМИЛ Миладиновци, Илинден 
 
- Поттикнување, омасовување и развој на  спортот и спортско-рекреативните активности во 

училиштето 
- Развивање и усовршување на системот на натпревари на училишните екипи 
- Води грижа за одржување при користење на објектите за спорт  
- Се грижи за здравствената заштита на спортистите-членови на клубот 
- Го стимулира развојот на секциите и спортски школи во рамките на клубот 
- Стручно усовршување на своето членство 
- Покренува иницијативи за уредување на одделни прашања од делокругот на својата работа 

преку правила,прописи, договори и сл. 
- Соработува со другите спортски организации, секции и клубови 
- Пропаганда и афирмација на спортот во училиштето, општината и пошироко. 

 

Програма за работа на Училишниот спортски клуб БРАМИЛ Миладиновци, Илинден 
 
 

Врз основа на одредбите на Законот за здруженија и фондации на РМ, Законот за спорт и Законот за 
образование, како и Статутот и целите на своето дејствување, училишниот спортски клуб БРАМИЛ 
Миладиновци, Илинден  (во понатамошниот текст на Програмата со назив: УСК БРАМИЛ ), ќе реализира 
активности од областа на спортот и спортските активности во ООУ „Браќа Миладиновци” од 
с.Миладиновци, според афинитетите на учениците и условите за реализација на истите.  

За остварување на задачите и целите кои произлегуваат од Програмата за работа на УСК БРАМИЛ, 
потребно е ангажирање пред сè на стручниот кадар во училиштето, раководните структури и родителите 
на учениците како и други релевантни фактори во Општината. 

 

Планирање и развој  

 

Глобалниот план за развој на УСК БРАМИЛ  и спортски активности во рамките на Програмата за работа 
на клубот ќе ги содржи следните подрачја : 

 

 ОБЈЕКТИ :  

              КОРИСТЕЊЕ НА  ОБЈЕКТИ ЗА СПОРТ 

 Користење на училишни сали и терени за спорт и рекреација на учениците 

 Користење на други терени и објекти за спорт и рекреација во општината 

 

 АКТИВНОСТИ : 

             СПОРТСКИ  АКТИВНОСТИ 

          Во рамките на реализацијата на спортските активности и што помасовно опфаќање на учениците 
кои сакаат да се занимаваат со спорт, УСК БРАМИЛ ќе формира повеќе секции во разни спортови како 
што се: кошарка, одбојка, фудбал, ракомет, пливање, скијање, стрелаштво, планинарство, тенис, пинг-
понг и други спортски дисциплини.  Преку редовните тренинзи во наведените спортски секции, 
учениците ќе ги откриваат своите спортски афинитети и талент и преку стручна и континуирана работа и 
тренинзи ќе се развиваат во идни спортисти и натпреварувачи и потенцијални репрезентативци во 
националните спортски селекции на Република  Северна Македонија.  

          За таа цел, ќе бидат изготвени стручни програми за работа за секоја спортска секција поодделно со 
распоред на тренинзите и натпреварите на секциите. 
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НАТПРЕВАРУВАЧКИ АКТИВНОСТИ 

          Покрај редовните тренинзи, спортските секции и екипи на клубот и училиштето  ќе имаат и 
натпреварувачки активности со учество на училишни  натпревари организирани од соодветните 
училишни спортски асоцијации. Со учеството и настапите на натпревари, младите спортисти ќе го 
стекнуваат потребното натпреварувачко искуство за што поголем развој како спортисти и 
натпреварувачи.  

          Секциите и екипите на клубот во наведените спортови  ќе земат учество на натпревари на локално 
ниво кои ќе ги организира клубот, Општинскиот сојуз и Локалната самоуправа, потоа на регионално 
ниво и  државно ниво во организација на соодветните државни спортски федерации, како и на 
меѓународно ниво во рамките на соработката со училишни спортски клубови и друштва  од други земји. 

                  

 МЕДИЦИНСКО-ЗДРАВСТВЕНИ АКТИВНОСТИ 

          Со оглед на сè поголемата присутност на физички и телесни деформитети кај младата популација 
односно учениците, УСК БРАМИЛ ќе формира секција за Кинезитерапија преку чија работа на соодветни 
стручни лица со соодветни вежби ќе се помага на младите лица и децата, односно учениците, за 
делумно отклонување и намалување на деформитетите и јакнење на организмот. 

СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ  

          За успешна реализација на Програмата за работа, клубот ќе инвестира во стручното усовршување 
на стручните кадри-наставници во клубот, преку набавка на стручна литература во вид на стручни книги 
и видео материјали, како и преку испраќање и присуство на стручни семинари и курсеви, како во 
земјата така и во странство.  

 

МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКА КОНСТРУКЦИЈА 

 

СОПСТВЕНИ ФИНАНСИИ 

 Членарина од учесниците во спортските школи 

 Спонзори и донатори 

 Самофинансирање од страна на родителите 

 

ФИНАНСИИ ОД БУЏЕТ 

 Средства од буџетот на Општината 

 Средства од соодветната училишна спортска асоцијација 

 

СПОНЗОРИ И ДОНАТОРИ 

 Периодични барања до стопанските и нестопанските организации  

 Изготвување на проект-програми за активности од областа на спортот, спортската рекреација и 
здравствени акции и манфиестации за конкурирање кај соодветните општински и државни институции 
како и кај странски финансиски организации. 
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9.2. Секции/Клубови  
 

Преку слободните ученички активности се создава можност за индивидуализација на воспитно-
образовниот процес, за задоволување и негување на индивидуалните интереси и способности на 
учениците. Според карактерот и содржината на работата слободните ученички активности се застапени 
како: 

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

 Културно-уметнички активности; 

 Спортски активности. 
Преку слободните ученички активности се постигнуваат значајни воспитно-образовни резултати. 
Задачите на слободните ученички активности се: 

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

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

 да се негува доследност и истрајност во извршувањето на ученичките обврски; 

 да се создаваат навики кај учениците за правилно и рационално користење на слободното 
време. 

 
Во нашето училиште се реализираат голем број на секции, како во одделенска, така и во предметна 

настава.Во прилог е програмата за секции/клубови за оваа учебна година. 
 9.3. Акции 
 

Планирана 
активност 

Цели 
Тим за 

следење на 
акциите 

Форми и 
време на 

реализација 
Целна група 

Очекувани 
исходи ефекти 

Хуманитарна 
акција за собирање 
облека и обувки за 
социјално 
загрозени ученици 

подигање на 
свеста кај 
учениците за 
хуманитарна 
помош за 
своите 
другари 

Марија 
Зоксимовка 
Драгица 
Апостоловска 
родители 
Татјана Н. 
Додевска 

собирна 
акција 
октомври/ 
ноември  

ученици од I 
до IX одд. 

поттикнување 
на хуманоста и 
солидарноста 

Изработка на 
Новогодишни 
честитки  

негување 
интерес за 
Новогодиш- 
ните 
празници и 
подарување 

Горан 
Стаменков 
Билјана 
Смилевска 
Силвана 
Величковиќ 
Христина 
Илијевска  
родители 

ученички 
изработки 
декември 

ученици од I 
до IX одд. 
родители, 
наставници 

-позитивно 
новогодишно 
расположение -
поттикнување 
на детската 
креативност 
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Изработка на 
осмомартовски 
честитки 

развивање 
креативност и 
фантазија 
преку 
изработка на 
честитките 

Офелија 
Груевска 
Габи 
Николовска  
Лидија 
Николовска 
родители 

ученички 
изработки 
март 
 

ученици, 
родители и 
други гости 

почит и љубов 
кон сите жени 

Еколошка акција развивање на 
еколошка 
свест 

Билјана 
Смилевска 
Јелена Савова 
Габриела 
Младеновска 
родители 

собирна 
акција 
октомври/ 
ноември  

ученици од I 
до IX одд. 

развивање на 
еколошка свест 

Организирање 
собирни акции 
(собирање алишта, 
учебни помагала) 

да се развие 
свеста за 
хуманост кај 
учениците 
 

Јованка 
Гроздановска 
Драгица 
Апостоловска 
Татјана Н. 
Додевска 
родители 

собирна 
акција 
октомври - 
мај 

ученици од I 
до IX одд. 
родители и 
други гости 

развивање 
хуманост и 
позитивен 
однос кон 
другарчињата 

 
 
10. Ученичко организирање и учество 

 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

Ученичкиот парламент работи на седници кои се одржуваат најмалку еднаш во текот на месецот, 
освен во месеците кога учениците се на годишен распуст. Седниците ги свикува претседателот на 
ученичкиот парламент по писмен пат.  

Во однос на улогата и надлежностите според членот 68, став 6 од Законот, ученичкиот 
парламент: 1) активно учествува во застапување и промовирање на правата и интересите на 
учениците,2) го промовира ученичкиот активизам, 3) учествува во активностите за обезбедување 
врсничка поддршка на учениците со посебни образовни потреби, во реализација на наставата и 
воннаставните активности, 4) учествува во подготовката на Годишната програма за работа, 5) дава 
предлог-активности за годишните програми за екскурзии, 6) дава предлози за воннаставни активности 
на училиштето, 7) дава предлози за подобрување на ученичкиот стандард, 8) учествува во евалуацијата 
на работата на училиштето, 9) преку свои претставници учествува во Советот на родители и 
Наставничкиот совет и 10) организира и учествува во хуманитарни активности, еколошки активности и 
општествено-корисна работа. Понатаму, ученичкиот парламент исто така: 1) ги донесува правилникот за 
работа на заедницата на паралелките и ученичкиот парламент, годишната програма за работа и други 
акти изработени од координативното тело на ученичкиот парламент; 2) активно учествува во процесот 
на планирање на развојот на училиштето; 3) го промовира ученичкиот активизам преку едукативни 
содржини, тркалезни маси, дискусии, дебати, истражувања, хуманитарни и еколошки акции, културни и 
спортски манифестации; 4) поднесува иницијативи и барања до училишните органи за подобрување на 
пристапот и квалитетот на образование во училишната установа; 5) соработува со институциите и 
другите организации што работат со младите;  
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6) промовира отчетност и транспарентност пред сите ученици преку јавно информирање за своите 
активности.  

Според членот 106 став 3 од Законот, „на седниците на Училишниот одбор се покануваат и во 
неговата работа учествуваат без право на глас и двајца претставници на учениците избрани од 
ученичкиот парламент“.  

Според тоа, по воспоставувањето, ученичкиот парламент номинира, т.е. избира 2 лица (едно 
машко и едно женско) од својот состав за учество во Училишниот одбор, водејќи сметка за етничката 
застапеност.  

Претставниците на ученичкиот парламент во Училишниот одбор, како и во сите други училишни 
тела, имаат право да земат збор и да го изразат своето мислење и став, да дискутираат за проблеми и да 
предлагаат решенија во насока на подобрување на севкупниот училишен живот. 
 
План за работа на ученичкиот правобранител 
 

1. Промовирање на детските права 
 
Задачата на ученичкиот правобранител за промовирање на детските права примарно ќе биде 
реализирана преку промотивни активности (едукативни ВОДИЧ ЗА УЧЕНИЧКО УЧЕСТВО, 
УЧЕНИЧКО ОРГАНИЗИРАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДЕТСКИТЕ ПРАВА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 18 
работилници, дебати, инфо денови итн.).  
Информациите за содржината на работилниците треба да бидат обезбедени од стручната 
служба во училиштето (или тимот за поддршка), која треба да претставува партнер на 
ученичкиот правобранител.  
Исто така, учениците правобранители и замениците ќе можат да организираат информативни 
настани преку кои ќе се промовираат детските права.  
Ученичкиот правобранител подготвува извештаи (полугодишен и годишен) во кои ги сумира 
поднесените поплаки и состојбите со прекршувањето на правата на учениците во училиштето.  
 

2. Поддршка за заштита на детските права 
 
Втората задача на ученичкиот правобранител и неговите заменици е поддршка за заштита на 
детските права и информирање на учениците во училиштето.  
Ученичкиот правобранител препознава прекршување на детските права и прибира поплаки од 
учениците кои понатаму ги доставува до стручната служба на натамошно решавање. Ученичкиот 
правобранител подготвува и доставува приговори од страна на ученици поврзани со 
прекршување на нивните права од страна на наставниот и ненаставниот кадар во училиштето до 
директорот и до Училишниот одбор.  
Во рамки на оваа задача е прибирање на податоци од сите органи и тела на училишниот 
парламент и стручната служба во училиштето, добивајќи улога на постојан набљудувач. 
Ученичките правобранители имаат редовни состаноци со стручната служба на училиштето.  
Ученичкиот правобранител може да учествува во работата на ученичкиот парламент и другите 
тела на училиштето на кои се разговара за проблеми поврзани со можни повреди на правата на 
учениците. 
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11. Вонучилишни активности  
  
       11.1. Екскурзии, излети и настава во природа 
  
        Врз  основа  на  Правилникот  за  начинот  на  изведување на екскурзии и други слободни 
активности на учениците во основните училишта, ООУ „Браќа Миладиновци“ с.Миладиновци, Скопје, 
изготви Програма за изведување на ученички екскурзии во учебната  2022/2023 година.  Програмата за 
изведување на ученички екскурзии во учебната 2022/2023 година ја подготви стручен тим, и е дадена во 
прилог на оваа годишна програма. 
  
Цели на училишните екскурзии: 
  

 Мултидисиплинарно и корелативно проширување и совладување на знаењата од 

наставните предмети-подрачја кои се изучуваат во редовната и изборната настава  

  

 Примена на усвоени вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, како 

и односи во природата и општествената средина-пронаоѓање на зададени точки за 

ориентација, објекти на карта, ликовно творење, јазично изразување-репортажа, 

вештини за одржување на лична хигиена, примена на еколошки стандарди, практично 

изведување на спортски дисциплини; 

  

 Запознавање со природните убавини, културно-историските знаменитости, 

индустриските и земјоделските капацитети во поблиската и пошироката околина, во 

согласност со воспитно-образовната работа, наставните планови и програми за 

подрачјето каде се изведува екскурзијата. 

Задачи:  

 изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите 

во општествениот живот; 

 развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 

 запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни 

краеви; 

 градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот; 

 развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските 

вредности; 

 поттикнување и манифестирање на позитивни емоции; 

 социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за 

осамостојување и грижа за себе; 

 развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво 

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

  
  

Вонучилишни активности 

  
Број на ученици Одделение 

Основно музичко училиште 3 4-9 одд.  

Кошаркарски клуб 5 1 до 9 одд. 

Фудбалски клуб 30 1 до 9 одд. 

Ракометен клуб 15 1 до 9 одд. 

Одбојка  10 1 до 9 одд. 

Училиште за глума  1 6 одд. 

Карате  30 1 до 9 одд. 

Играорна  20 4 до 9 одд. 

  
  
         12. Натпревари за учениците 

  
           Училиштето организира училишни натпревари со цел да се детектираат учениците кои 
постигнуваат најдобри резултати по одредени предмети, а кои понатаму ќе се подготвуваат за 
општински,  регионални, државни и меѓународни натпревари. Училишните натпревари ќе се 
реализираат во период од септември до јануари со цел координирање со општинските натпревари.  
Со овие активности ќе се презентираат постигањата на учениците во наставата и воннаставните 
активности. За таа цел ќе бидат организирани натпревари на неколку нивоа и тоа: училишни, општински, 
градски, регионални, државни и меѓународни ученички натпревари, организирани од БРО, друштва и 
други регистрирани надлежни организации (Совет за грижи и воспитување на децата на РСМ, Совет за 
безбедност на сообраќајот и др.) 
Во текот на второто полугодие  започнуваат организирани натпревари, најпрво училишни (помеѓу 
паралелки), потоа општински, регионални, државни и меѓународни натпревари. 
Во организацијата и спроведувањето на натпеварите се вклучуваат сите наставници чии ученици 
учествуваат на соодветниот натпревар при што на учениците им се обезбедува тимска поддршка од 
наставниците за подготовка, финансиска поддршка  за реализација и поддршка од Советот на родители.  

План за реализација на ученичките натпревари во учебната 2022/2023 година 

  
         

Одделенска настава 

  

Натпревар во поетски творби „Лирски треперења’’ со ученици кои покажуваат афинитет и 
интерес за литературно творење – месец мај, 2023 г. 

Учество на Меѓународни литературни средби „Илинден 2023’’- месец мај, 2023 г. – во делот за 
деца со натпреварувачки карактер со ученици кои покажуваат талент и успех за литературно 
творење. 
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Учество на општински и регионални натпревари по англиски јазик, математика и природни 
науки. 

Учество на сите конкурси кои пристигнуваат во училиштето во текот на учебната година.  

  

Предметна настава 

Учество на математички натпревари 

Училишен натпревар помеѓу одделенија со ученици кои покажале  одличен успех по 
математика. 

Општински натпревар по математика со учество на ученици кои освоиле најмногу поени на 
училишниот натпревар. 

Регионален натпревар по математика со учество на ученици кои освоиле место на 
општинскиот натпревар и учество на државен натпревар. 

 

Учество на натпревари по  англиски јазик 

  

 Училишен натпревар меѓу одделенија со ученици кои покажале одличен успех по англиски 
јазик  на крајот од декември 2022 година. 

 Општински натпревар со учество на ученици кои постигнале високи резултати  на училишниот 
натпревар. Натпреварот е организиран од страна на ЕЛТАМ во месец март, 2023 година. 

Регионален  натпревар со учество на ученици кои победиле на општинскиот натпревар. 
Натпреварот е организиран од ЕЛТАМ во месец април 2023 година. 

Државен натпревар со учество на првото место од регионалниот натпревар организиран од 
страна на ЕЛТАМ во месец мај 2023 година. 

  

Учество на натпревари по  германски јазик 

  

   Регионален натпревар по германски јазик со учество на ученици кои покажуваат особен 
интерес и успех по предметот германски јазик. 

  
  

Учество на натпревари по историја 

  

Учество на училишен натпревар со учество на ученици кои покажуваат особен интерес и успех 
по историја. 

Учество на натпревари по географија 

  

Општински натпревар по географија на ниво на Општина Илинден  организиран од наставници 
од училиштата во Општината. 

Регионален натпревар по географија во Скопје организиран од Македонското географско 
друштво. 

Учество на државен натпевар по географија во еден од градовите во РСМ под услов ако се 
обезбеди пласман на регионалниот натпревар. 

  

Учество на натпревари по хемија 

  

Учество на општински, регионален и државен натпревар по хемија со ученици кои покажуваат 
особен интерес и успех по предметот хемија.  
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     Учество на натпревари по ликовно образование 

  

Учество на натпревари по ликовно образование организирани од страна на Министерство за 
образование и наука и тековни кои пристигаат во училиштето, како и ликовни конкурси 
организирани од училиштето. 

  

          Учество на натпревари по музичко образование 

  

Учество на натпревари по музичко образование – Хорски и оркестарски смотри „Скопје 2023“ 

Општински натпревар – Хорски и оркестарски смотри „Скопје 2023” – месец април, 2023 год., 
организиран од  ЗНМП на РСМ со ученици од хорот и оркестарот при OОУ „Браќа 
Миладиновци’’ 

Градски натпревар–Хорски и оркестарски смотри „Скопје 2023”– месец април, организиран од 
ЗНМП на РСМ со ученици од хорот и оркестарот под услов хорот и оркестарот да обезбедат 
пласман од општинскиот натпревар. 

Републички музички натпревар-хор и оркестар организиран од ЗНМП на РСМ. 

  

Учество на спортски натпревари 

  

Предвидени се натпревари на општинско ниво во голем фудбал, футсал, ракомет, одбојка и 
атлетика, сите во машка и женска конкуренција, пинг понг, шах, велосипедизам. 

Градски натпревари  во машки и женски фудбал, футсал и одбојка. 

Во зависност од постигнатите резултати на градските натпревари ќе се обезбеди учество на 
државните натпревари. 

За сите овие натпревари ке бидат селектирани најдобрите ученици од VI до IX одд.  

Ученици од одделенска настава од  II  и III одд. и IV и V одд. ќе учествуваат на  училишен 
натпревар во фудбал организиран од Федерација на училишен спорт. 

Општинските натпревари се во организација на Општинскиот сојуз за училишен спорт на 
Општина Илинден, градските во организација на Градскиот сојуз за училишен спорт и 
државните натпревари во организација на Федерација на  училишен спорт. 

  

         Учество на натпревари по македонски јазик 

  

Учество на училишен натпревар по македонски јазик, и литературни конкурси. 

Учество на општински натпревар по македонски јазик организиран од наставниците по 
македонски јазик од Општината во месец февруари/март, 2023 година. Наградените ќе 
обезбедат учество на регионален и државен натпревар организиран од Сојуз на ДМЈЛ. 

Учество на  Републички  литературен фестивал „Ракатки“-Скопје за 2023 година.  

Учество на сите конкурси кои пристигнуваат во училиштето во текот на учебната година. 

  

         Учество на натпревари по биологија 

  

Учество на општински натпревар по биологија  организиран од наставниците по биологија од 
Општината во месец април/мај, 2023 година. Наградените ќе обезбедат учество на регионален 
и државен натпревар.  

Учество на сите конкурси кои пристигнуваат во училиштето во текот на учебната година.  

  

         Учество на натпревари по информатика 
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Учество на меѓународен натпревар „Дабар“ со ученици од 1 до 9 одделение, кои покажуваат 
особен интерес за решавање на логички задачи. Натпреварот се организира во училиштето, во 
училница опремена со компјутери. 

Учество на сите конкурси кои пристигнуваат во училиштето во текот на учебната година.  

  
  
13. Унапредување на мултикултурализмот/интеркултурализмот и меѓуетничката  интеграција 
 

Нашето училиште ја реализира програмата за ,,Меѓуетничка интеграција во образованието’’ од 

2014 година, при што веќе од јуни 2014 година почна и со реализација на конкретни активности. Еден од 

условите за реализација на овој проект е поврзување со партнерско училиште од друг наставен јазик. 

Токму затоа, нашето училиште склучи Меморандум за соработка со ООУ „ Кочо Рацин“ с.Петровец.  

Цели на проектот : 

 Зголемување на разбирањето кај пошироката јавност за придобивките за сите граѓани што ќе 

произлезат од интегрирањето на образовниот систем во Р.С. Македонија. 

 Создавање на политичка, социјална и економска клима потребна за Македонија да постигне 

одржлива интеретничка интеграција во училиштата, во останатите образовни институции, па и во 

целото  

Мото на проектот: 

Подобрување на меѓуетничката комуникација и надминување на етничките, културолошките и 

јазичните препреки. 

Координатор на проектот е психологот на училиштето Татјана Насевска – Додевска. 

OОУ,,Браќа Миладиновци”с.Миладиновци во текот на учебната година ќе изведува МИО активности. 

 
 
 
 
14. Проекти што се реализираат во основното училиште  
 

Во основните училишта може да се реализираат и проекти за унапредување на воспитно-
образовниот процес или за истражувачки цели. 

Како дел од воннаставните активности може да се стекнуваме со средства за финансирање од 
учество на проекти, доброволни прилози, донации, подароци (во пари, добра, имотни права), 
завештанија и легати. 
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Еко-проект за потребата од подобар однос кон заштитените подрачја во Македонија  
 

Име на проектот 
 

Заштитени подрачја – да ги запознаеме националните паркови во 
Македонија  

Цел: - да научат што се тоа заштитени подрачја 
- подобро да се запознаат со својата татковина 
- подобро да се запознаат со флората и фауната во Македонија т.е. 

националните паркови 
- да бидат поттикнати за физичка активност во природа 
- да ја разберат потребата од заштита на околината и одржливо 

користење на природните ресурси 
- да се запознаат со правилата и препораките при движење во група и 

потребата од почитување на истите 

Исходи: - знаат што се заштитени подрачја и кои се тие во Македонија 
- располагаат со значајни познавања на националните паркови во 

Македонија и флора и фауна во истите 
- ја разбираат потребата од заштита на околината и одржливо 

користење на природните ресурси  
- ги познаваат правилата и препораките за движење во група во 

природа и ја разбираат потребата од почитување на истите, а воедно 
и уживаат во рекреативна физичка активност во природа  

Име и презиме на вклучени 
наставници и стручни 
соработници:  

Билјана Смилевска – наставник по германски јазик и координатор на 
Еколошката програма во училиштето 
Татјана Насевска Додевска – Психолог 
Дарко Петковски – наставник по географија  
Дејан Димитриевиќ – наставник по физичко образование  
Александра Стоевска – наставник по биологија  
Планинарски водич –  со лиценца од ФПСМ за категорија А1 
Туристички водич – лиценциран  

Временска рамка: март - јуни 

Средства за реализација: Спонзорство (барање за донации до социјално одговорните компании)  

Опис на активности:  Во проектот ќе учествуваат 10 ученици (5 машки и 5 женски ) од седмо или 
осмо одделение. Учениците ќе бидат одбрани според физичките способности 
за движење во природа, веќе стекнатите знаења за националните паркови и 
се разбира во согласност и тесна соработка со родителите.  Најпрвин ќе 
следат предавања според следниве теми : Лична планинарска опрема, 
Движење во планина, Ориентација, Метерологија, Прва помош, Национални 
паркови и Флора и фауна во Македонија. Предавањата ќе ги одржуваат 
наставниците кои имаат искуство во однос на темата.   
Во потоплите месеци ќе следуваат посети на националните паркови 
Пелистер, Галичица и Маврово.  
Учениците ќе бидат учесници во кратка и лесна планинарска прошетка од 
ниво А1 (Планинарење по лесни патеки во летни услови) и ќе бидат во 
можност подетално (на терен)  да се запознаат со националните паркови и 
флората и фауната во истите .  
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15. Поддршка на учениците  
    15.1. Постигнување на учениците 

 
 

 Постигнување на учениците 
Табела 1: Успех на учениците  по учебни години 

 

Учебна година Просек 

2011/2012 4,24 

2012/2013 4,07 

2013/2014 4,21 

2014/2015 4,29 

2015/2016 4,34 

2016/2017 4,35 

2017/2018  4,27 

2018/2019 4,30 

2019/2020 4,35 

2020/2021 4,37 

2021/2022 4,33 

        
 Училишниот успех кој учениците го постигнуваат по наставни предмети во текот на учебната 2021/2022 
година не покажа статистички значајни разлики во однос на успехот по истите предмети кај учениците. 
Анализите на работењето на училиштето направени за потребите на самоевалуација на работењето на 
училиштето укажаа на потреба од реализација на нагледни часови како еден од начините за стручно 
усовршување на наставниците и унапредување на наставата. За таа цел Стручните активи во својата 
програма за работа имаат планирано реализација на нагледни часови со користење на методи на 
активна настава и ефективни инструменти за оценување на знаењата на учениците (презентирани во 
поглавје Оценување од Годишната програма). 
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 Превентивни програми   
 

Училишниот Tим за превенција од насилство и психологот на училиштето за оваа учебна година 
изготвија  Програма за работа (дадена во Прилози) во која се планира реализација на работилници и  
редовно одржување на состаноци на кои ќе се анализира состојбата на поведението на учениците во 
училиште и вон училиште. Превентивни содржини планираат сите одделенски раководители кои на 
одделенските часови реализираат работилници за превенција од насилство, превенција од 
зависности( дрога, алкохол, пушење), превенција од ХИВ и СИДА, превенција од заразни болести и 
работилници организирани од страна на психологот на Ученичката заедница. 

 
 

 Позитивна социо-емоционална клима 
 

За учениците кои покажуваат негативни промени во однесувањето (асоцијално, антисоцијално 
однесување, емоционални проблеми, отсуство од настава, намалување на успехот) училишниот 
психолог ќе реализира индивидуални разговори и работилници. За реализација на овие работилници и 
други групни активности со учениците и нивните родители ќе се изготват акциски планови и програми за 
работа во зависност од видот на проблеми и потреби на учениците. 
 
 
 
 

ПОДДРШКА НА УЧЕНИЧКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Училиштето им овозможува на учениците  организиранo да ги остваруваат своите интереси преку 
одредени форми на ученичко организирање. Во активностите на нивните организации се вклучени 
наставници кои ги помагаат и поддржуваат нивните програмски активности. 
 

 ДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
       Детската организација се грижи за создавање услови за сигурно и весело детство на нашите деца. 
Детската организација се вклучува во сите активности кои се организираат во училиштето и надвор од 
него за одбележување важни историски датуми од нашата и од светската историја, ангажирање на 
учениците во слободното време, поттикнување на другарството, соработката и солидарноста. 
 
Одговорни наставници: Јованка Гроздановска  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           62 
 

ДЕТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализа-

ција 
Реализатор 

Методи и 
постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

-Избор на раководства на 
детската организација 

 
септември 

 

одговорни 
наставници и 
ученици 

излагање и 
дискусија 

избор на членови по  
предлог на 
учениците 

-Прием на првачињата во 
Детската организација; 
 -Активности и 
одбележување на Детската 
недела со собирање 
доброволен прилог 
  
-Прослава на Светскиот 
ден на детето 
-Реализирање активности 
за одбележување на 
Светската недела 
(ученици во улога на 
наставници) 

 
 
 
 
 

октомври 

 
 
 
 
одговорни 
наставници и 
ученици 

излагање, 
дискусија, 
реализација на 
часови, 
хуманитарна 
акција 

развивање на чувство 
за припадност, 
дружење,  хуманост 

-Активности во училиштето 
за следење на успехот на 
учениците  
-Изложба од природни 
материјали 
-Разговор и советување на 
учениците со послаб успех 

 
ноември 

 

одделенски 
раководители од 
I до 
V одделение 
 

презентација, 
статистички 
анализи, 
дискусија, 
посета на 
фестивал 
 

-навика за посета на 
културни 
манифестации 
 -развивање на 
чувство за помош 

-Организирање на 
новогодишен хепенинг 
-Изработка на детски 
честитки од природни 
материјали 
-Подготовки и реализација 
на забава по повод 
завршеток на прво 
полугодие 

 
декември 

 

одделенски 
раководители од 
I до V одделение 

новогодишна 
приредба 

-весело 
расположение, 
дружење и забава 
-успешна 
реализација на 
хуманитарна 
приредба 
 

-Организирање модна 
ревија на детски креации 
 

 
февруари 

 

одделенски 
раководители од 
I до V одделение 

модна ревија дружење и 
развивање на 
соработката меѓу 
учениците 

-Изработка на честитки за 
претставничките од 
локалната заедница за 
празникот 8-ми Март 
-Еколошка изложба од 
материјали за 

 
март 

 

одделенски 
раководители од 
I до V одделение 

изложба, 
креативни 
работилници 

-зголемување на 
креативноста на 
учениците 
-поттикнување на 
еколошката свест 
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рециклирање  

-Учество во организација 
на маскенбал во рамките 
на училиштето 
-Разговор и советување на 
учениците со послаб успех 

 
април 

 

одделенски 
раководители од 
I до V одделение 

маскенбал, 
советувања, 
разговори, 
Велигденски 
базар 

-развивање на 
натпреварувачки 
дух,дружење и 
забава 
-подобрување на 
училишниот успех 

-Учество во организација 
на активности за 
одбележување на 
Патрониот празник на 
училиштето 

 
мај 

 

наставници, 
ученици 

организација на 
прослава на 
патрониот 
празник на 
училиштето 

 промоција на 
работењето на 
училиштето и 
успесите 

-Анализа на  работата на 
детската организација 
-Презентација на 
постигањата пред 
учениците, родителите, 
наставниците 
-Подготовка на програма 
за наредната учебна година 

 
јуни 

 

одговорни 
наставници, 
ученици 

 
 
ученици 

желба за членство во 
Детската 
организација 

 

ПОДМЛАДОК НА ЦРВЕН КРСТ 
Во ПЦК членуваат сите ученици од I до IX  одделение од централното и подрачните училишта. 

Едно од основните начела во работата на оваа организација е развивање на солидарноста, помагање на 
сите луѓе без разлика на расната, верската и етничката припадност.  
 Одговорен наставник : Драгица Апостоловска  

Планирани активности 
Време на 

реализација 
Реализатор 

Методи и 
постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

 Избор на одделенски 
одбори од членови на ПКЦ 

 

  
 

септември 

 
 
одделенски 
раководители 

 
 
дискусија 

 мотивирање на 
учениците  за 
успешна 
реализација на 
програмските 
активности 

 Свечен прием на 
првачињата во 
организацијата на 
Црвениот крст и Црвената 
полумесечина 
 Годишно собрание и 

избор на ново раководство 
на училишниот ПЦК 
 Акција за собирање 

храна и одбележување на 
Меѓународниот ден на 
гладните  

 
 
 
 

октомври 
 

 
одделенски 
наставници, 
класни 
раководители 

 
 
 
групна работа 

-поттикнување на 
интерес кај 
учениците 
за членство во 
организацијата 
-информирање за  
значење на 
органиација на 
Црвениот Крст 
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 Активности за 
одбележување на месецот 
за борба против болестите 
на зависност: пушење, 
алкохол, дрога 

 
ноември/ 
декември 

 

одделенски 
раководители, 
психолог  

предавање и 
групна работа 

превенција од 
болести на 
зависност: 
пушење, алкохол, 
дрога 

 Одбележување на 

Светскиот ден на 

детето 

 
ноември 

 активисти на 
подмладокот 
на ЦК, 
психолог, 
одговорни 
наставници 

фронтална развивање на свест 
за Детските права  
 
 
 

 Одбележување на 17 
Март- Светскиот ден на 
крводарителите 

 
март 

 

одделенски 
раководители 

предавање и 
групна работа 

едукативни 
придобивки 

 Одбележување на  7-ми 
Април-Светскиот ден на 
здравјето 
 Хуманитарни собирни 

акции: Од децата за децата 
 Предавање од стручно 

лице за ученици и 
родители 

 
април 

 

активисти на 
подмладокот 
на ЦК, 
одделенски 
наставници, 
класни 
раководители 
 
 

предавање и 
групна работа 

стекнување на 
знаења за 
основањето на ЦК 
и Црвената 
полумесечина и 
нивната улога во 
светот 

 Одбележување 8 Мај - 
Меѓународен ден на 
Црвениот Крст  и Црвената 
полумесечина  

 
мај 

 

активисти од 
ЦК на 
град Скопје 

предавање и 
групна работа 

едукација на 
учениците и 
подигање на 
јавната свест 

 
  
 

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 
 
 

Главна цел на програмата за унапредување на здравјето е формирање на психички, физички и 
социјално здрава личност способна да се грижи за своето здравје, здравјето на своето семејство и 
здравјето на поблиската околина. 

Програмата на училиштето за грижа на  здравјето на учениците опфаќа реализација на програма 
за вакцинација на учениците, систематски прегледи и прегледи на забите, предавања, работилници за 
унапредување на здравјето, грижа за личната хигиена и хигиената на училиштето. Оваа програма за 
грижа за здравјето на учениците ја реализираат сите вработени во училиштето, наставници,стручна 
служба, ученици, родители,Заводот за здравствена заштита и пошироката заедница. 

Стручната служба, одделенските раководители и наставниците по биологија во своите програми 
за работа планираат реализација на програми за здравствена едукација, здрава исхрана и работилници 
за унапредување на здравјето и превенција од зависности и СПИ. 
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   15.2. Професионална ориентација на учениците  
 

Училиштето им помага на родителите/старателите и на учениците при изборот на средното 

училиште, согласно со особеностите, способностите и афинитетите на учениците.  

Заради следење на индивидуалните афинитети на учениците и давање помош на учениците и 

нивните родители односно старатели во избор на средното училиште, психологот во училиштето 

користи алатки за утврдување на способностите, интересите и можностите на учениците и реализира 

програма за професионална ориентација за ученици од осмо и деветто одделение, која на предлог на 

Бирото, ја утврдува министерот. 

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

Во училиштето има изготвено програма за превенција на насилното однесување чија цел е 

намалување на асоцијалното и насилното однесување во која учествуваат и самите ученици преку 

индивидуални и групни активности. Во рамките на оваа програма училиштето ќе оствари соработка со 

установите за безбедност преку одржување на едукативни работилници за учениците. Соработката со 

овие институции ќе продолжи и оваа учебна година. 

Во рамките на програмата за соработка со родителите, ќе се спроведуваат активности во 

училиштето во кои ќе учествуваат родителите, учениците и наставниците со цел да се допринесе за 

подобрување на социоемоционалната состојба на учениците. 

Училиштето континуирано ја следи редовноста на учениците и тоа според пол, етничка 

припадност и по наставни предмети. Прави  анализа, изработува полугодишен и годишен извештај за 

својата работа родителите и стручните соработници, преку задолжителни.  

Проектот ,,Заедно за училишта без насилство’’ се реализира од учебната 2011/2012 година, 

неговата реализација продолжи и во оваа учебна година. Проектот се реализира во соработка со 

Советот на родители, Заедница на ученици, наставниот кадар и психологот.  

Членови на тимот за превенција од насилно однесување се: директорот Марија Зоксимовска, 

психологот Татјана Н. Додевска, наставникот по географија Дарко Петковски, одд. наставник Силвана 

Величковиќ и одд. наставник Елена Карагунова.   
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АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ  

 
 
 
Конкретни цели и активности 
 

Содржина Цели Вид на активност 
Активности 

 

Предзнаења за -да се согледаат предзнаењата  пополнување на 

корупцијата и на учениците прашалник за прашалникот од 

антикорупција  учениците страна на учениците 

 -Да се запознаат со поимите   

 корупција, антикорупција,   

 интегритет, социјален   

 притисок, етичност;   

Причини и -да знаат за облиците во кои работилница говорна активност; 

последици од може да се појави корупцијата  дискусија; 

корупцијата и начинот на спречување и  кусо предавање 

 заштита од истата;   

 -да го сфатат штетното   

 влијание на корупцијата во   

 општеството   

 -да се запознаат со поимите   

 корупција, антикорупција,   

Стекнување на интегритет, социјален предавање и предавање; 

основни знаења притисок, етичност; вежби power point 

за корупција и -да знаат за облиците во кои  презентација; 

антикорупција може да се појави корупцијата  дискусија; 

 и начинот на спречување и  крстозбор 

 заштита од истата;   

 -да ги препознаваат   

 
механизмите за спречување на 
корупцијата;   

 
-да го сфатат штетното влијание на 
корупцијата во општеството.   
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 -да ја сфатат улогата на   

 Државната комисија за   

 спречување на корупција во   

 
Република Северна Македонија и 
механизмите преку кои таа делува   

    

    
    

 -да се запознаат што значи   

 „одолевање на социјален   

 притисок“;   

 -да знаат за облиците во кои   

 може да се појави корупцијата   

 и начинот на спречување и   

Активна борба заштита од истата; работилница говорна активност; 

против -да ги препознаваат  дискусија; 

корупцијата механизмите за спречување  кусо предавање 

 на корупцијата;   

 -да го сфатат штетното   

 влијание на корупцијата во   

 општеството   
    

 -да анализираат како и каде   

 може да се појави корупцијата   

 и како може да се спречи   

 истата;   

 -да се стават во ситуација во  

    дискусија, 
    презентација, 
    фокус групи 

 која ќе имаат активна улога,   

Активна борба преку која ќе разберат за работилница  

против антикорупцијата и за   

корупцијата: потребата од едукација;   

постери -да се стават во улога на   

 активни граѓани кои ќе   

    

   8 
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 придонесат за развојот на   

 граѓанската култура во   

 современото општество   
    

 -да се утврдат знаењата на   

 учениците;   

  Утврдување на -да се види дали учениците прашалник за пополнување на 

  знаењата за научиле од проектот учениците и прашалникот од 

корупцијата и „Програма за антикорупциска активности за страна на учениците 

антикорупцијата едукација на учениците од повторување  

 основните училишта“   
    

 
 
 

Изработиле  
Училишен тим од наставници и психологот на училиштето 
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16.  Оценување 
 
       16.1. Видови оценување и календар на оценувањето 
 

   
 

Оценувањето на учениците се реализира според стандардите за оценување дадени од БРО и МОН. 
Согласно концепцијата за деветгодишно образование учениците се оценуваат описно и нумерички според три 
периоди: 

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

социјализацијата и развојот на детето. 

 Учениците кои се опфатени во вториот период IV-VI одделение се оценуваат со описни и 
нумерички оценки. 

 На крајот од првото и третото тримесечје добиваат описни оценки, а на полугодие и на крајот од учебната 
година добиваат нумерички оценки се со цел полесно адаптирање кон преминот во третиот период на 
деветгодишното образование. 

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

Секој наставник води досие за учениците коешто содржи ученички изработки со цел перманентно 
следење на учениците и формирање објективна оценка. Дел од изработките на учениците се и елемент на 
професионалното портфолио на наставникот. Во професионалното портфолио на наставникот исто така се 
вклучени и планирањата и превземените активности за реализација на редовната настава  и воннаставните 
активности.  

Во училиштето се формирани комисии за оценување кои се составени од претседателите на Стручните 
активи.  

 
 

 
 
16.2. Тим за следење, анализа и поддршка 
 
 Во училиштето се формира тим за следење, анализа и поддршка на оценувањето. Тимот е составен од 
директор, психолог и претседатели на стручните активи.  
 Тимот изготвува процедура за поплаки и жалби по добиените оценки на учениците. 
 
 
 
 
 
Цели на оценувањето 
 
1.Унапредување на оценувањето на учениците со посебни образовни потреби 
2.Објективно и континуирано оценување на учениците со цел повисоки резултати. 
 
 



 
 

           70 
 

Активности за реализација на целта ,,Објективно и континуирано оценување на учениците” 
 
 
 
 

Планирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Извори/ 
ресурси 

Методи и 
постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

Планирање на 
оценувањето-
планирање на тестови 
и писмени работи  

август   наставници  годишни и 
тематски 
планирања  

дискусија, 
договор 

успешна реализација на 
писмени проверувања на 
постигањата на 
учениците, повисок успех 
на учениците 

Изработка на 
критериумски тестови 
согласно стандардите 
за оценување на 
постигањата на 
учениците  

октомври  стручни 
активи 

годишни и 
тематски 
планирања, 
записници од 
работата на 
стручните 
активи  

работилница, 
дискусија, 
договори 

изготвени    тестови со 
објективни прашања,   
критериуми за 
оценување на тестот и 
формирање оценка   

Анализа на 
изготвените 
критериумски тестови 
за описно и 
нумеричко 
оценување на 
постигањата на 
учениците 

октомври 
 

претседа-
тели на 
стручни 
активи, 
психолог 

годишни и 
тематски 
планирања,  
записници од 
работата на 
стручните 
активи  

работилница, 
дискусија, 
договори 

поуспешна изработка и 
примена на објективни 
тестови 

Изготвување на 
наставничко 
портфолио 

ноември  
 

психолог  документи, 
наставничко 
портфолио, 
препораки од 
БРО и МОН 

анализа, 
презентација, 
дискусија 

успешно комплетирање 
на наставничко 
портфолио 

Реализација на 
нагледни часови со 
примена на 
објективни методи  за 
оценување на 
постигањата на 
учениците 
 

октомври- 
мај  

наставници годишни и 
тематски 
планирања 

анализа, 
презентација, 
дискусија 

успешно реализирани 
нагледни часови  

Евалуација на 
нагледните часови на 
кои се применети 
објективни методи на 
оценување 

октомври –
мај  

наставници,т
им за 
следење на 
оценува-
њето  

годишни и 
тематски 
планирања 

анализа, 
презентација, 
дискусија 

успешна анализа и 
евалуација на нагледни 
часови 
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Анализа на 
полугодишниот успех 
на учениците 

февруари  
 

психолог записници од 
Одделенски и 
Наставнички 
совет 

анализа  следење на постигањата 
на учениците и 
преземање мерки за 
подобрување  

Анализа на примена 
на критериумски 
тестови за описно и 
нумеричко 
оценување на 
постигањата на 
учениците 

јануари – 
јуни  

претседа-
тели на 
стручни 
активи, 
психолог 

годишни и 
тематски 
планирања,  
записници од 
работата на 
Стручните 
активи  

работилница, 
дискусија, 
договори 

поуспешна изработка и 
примена на објективни 
тестови 

Анализа на 
годишниот успех на 
учениците 

јуни психолог записници од 
Одделенски и 
Наставнички 
совет 

анализа  следење на постигањата 
на учениците и 
преземање мерки за 
подобрување  

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

Директорот и психологот, со претходно изработените инструменти реализираат посета на наставните 
часови и воннаставните активности во основното училиште во текот на првото и второто полугодие од учебната 
година. Во училиштето постојат три стручни активи и тоа : одделенска група, општествено-јазична група и 
природно математичка група.  

Наставниците кои се одговорни за планирањето и реализирањето на работата на активите се: Офелија 
Груевска, Анкица Петрушевска и Татјана Стојчевска. Одговорните наставници изработуваат записници и 
извештаи за квалификациони периоди од учебната година.  

 
 

 
 
 

 

       16.4. Самоевалуација на училиштето 
 

Согласно одредбите на член 129 став 2 од Законот за основно образование, Училишниот одбор на 

ООУ ,,Браќа Миладиновци“ с. Миладиновци, донесе Одлука за формирање на комисија за самоевалуација 

на училиштето.Комисијата врз основа на изготвениот план  спроведе самоевалуација за утврдување на 

квалитетот на работата на основното училиште и истата ќе биде доставена до Државен испитен центар. 
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17. Безбедност во училиштето  
 
 

Училиштето има план за заштита и спасување на учениците и вработените од природни непогоди и 
други несреќи.Во случај на евентуален пожар или друг вид на загрозеност обезбедени се прописни излези за 
вработените и учениците при што е овозможена евакуација преку ходниците и скалите од подрумот, призмјето 
и спратот. 
  Во планот за евакуација точно се утврдени и назначени правцот на движење, излезите, просторот за 
ПП-апарати, сандачиња за прва помош, ѕиден хидрант и зборно место. 
 
 
 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Методи и 
постапки 

Очекувани ефекти 

Донесување и усвојување на 
програмата за активностите 

на тимот за планирање 

септември Тим за заштита 
и спасување 

консултации успешна реализација и 
размена на искуства 

Предавање на вработените 
за заштита и спасување 

ноември Тим за заштита 
и спасување 

консултации правилно и навремено 
реагирање во случај  на 

незгода 

Вежбовна активност и 
евакуација-предметна 

настава 

март Тим за 
планирање 
вработени и 

ученици 

практична 
вежба 

навремено напуштање на 
училишната зграда 

Вежбовна активност и 
евакуација-одделенска 

настава 

април Тим за заштита 
и спасување, 
вработени и 

ученици 

практична 
вежба 

навремено напуштање на 
училишната зграда 

Евалуација на спроведените 
активности 

мај Тим за заштита 
и спасување 

консултации, 
стручни 
активи 

реализирање на 
програмата и 

активностите за заштита и 
спасување 

 

 
 
18. Грижа за здравјето 
    
     
18.1. Хигиена во училиштето 
 

Главна цел на програмата за унапредување на здравјето е формирање на психички, физички и 
социјално здрава личност способна да се грижи за своето здравје, здравјето на своето семејство и здравјето на 
поблиската околина. 

 
    18.2. Вакцинирање 
 

Програмата на училиштето за грижа на  здравјето на учениците опфаќа реализација на програма за 
вакцинација на учениците, систематски прегледи и прегледи на забите, предавања, работилници за 
унапредување на здравјето, грижа за личната хигиена и хигиената на училиштето.  
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    18.3. Систематски прегледи 
 

Оваа програма за грижа за здравјето на учениците ја реализираат сите вработени во училиштето, 
наставници,стручна служба, ученици, родители, Заводот за здравствена заштита и пошироката заедница. 

 
18.4. Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштата 
 

Стручната служба, одделенските раководители и наставниците по биологија во своите програми за 
работа планираат реализација на програми за здравствена едукација, здрава исхрана и работилници за 
унапредување на здравјето и превенција од зависности и СПИ. 

Во текот на учебна година ќе се реализираат активности од кампањата „Здрава храна за детство без 
мана“. Кампањата има за цел да ја подигне свеста кај учениците и родителите за потребата од конзумирање на 
здрава храна како и создавање свесни генерации кои ќе останат имуни на брзата и нездравата храна. 

За вклучување на сите ученици во кампањата предвидени се работилници за изработка на рецепти, 
продажни акции на здрава храна, изработување на ликовни и пишани творби, едукативни предавања за 
правилна исхрана итн. 
 

 
ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Планирана 
програмска   
активност 

Време  за 
реали-
зација 

Реализатор Извори 
Ресурси 

Методи  и 
постапки 

при реализациjа 

Очекувани 
ефекти 

Организирање 
автобуски превоз за 
учениците од  I-IX 
одделение 
 
    

цела 
учебна 
година 

директор, 
секретар, 
психолог 

Општина 
Илинден  
 

реализација на 
автобуски превоз 
во договор со ЈСП 

унапредување на 
безбедноста на 
учениците при 
превоз до 
училиштето и назад 

Осигурување на 
учениците 

септември 
2022 

одделенски 
раководители, 
секретар 

договор 
склучен со 
осигури-
телна 
компанија 

состаноци со 
советот на 
родители 

надомест при 
евентуални повреди 

Редовно одржување 
на хигиената во 
училници, ходници и 
училишен двор 

септември2
022– јуни 
2023 

технички кадар, 
ложач, 
домаќин, 
хаус мајстор 

прибор и 
средства за 
хигиена 

ученици, 
наставници, 
вработени во 
училиштето 

одржување на 
хигиената во 
училиштето на 
високо ниво 

Редовни прегледи  на 
личната хигиена на 
учениците  

септември2
022– јуни 
2023 

одделенски 
раководители 

дневници реализација на 
редовните 
прегледии за 
лична хигиена 

подобрување на 
личната хигиена и 
здравјето на 
учениците 

 Работилници за 
унапредување на 
ментално, физичко  и 
психолошко здравје 
на учениците 

септември2
022 – јуни 
2023 

одделенски 
наставници 
 

дневници, 
Годишна 
програма на 
наставник 

разговор со 
учениците за 
подобрување на  
здравјето  

подобрување на 
менталното здравје 
на учениците 
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Работилници за 
превенција од 
зависности( дрога, 
алкохол, пушење) 

септември2
022 – јуни  
2023 

психолог, 
одделенски 
раководители 
 

дневници, 
Годишна  
програма на 
психолог 

разговор со 
учениците и 
едукација  за 
превенција на 
зависноста од 
дрога и алкохол 

формирање 
правилни ставови кај 
учениците за 
превенција од 
зависности  

Реализација на 
едукативни 
работилници 
,,Образование за 
животни вештини” 

септември2
022 – јуни, 
2023 

одделенски 
раководители 
 

дневници 
 

разговр со 
учениците за 
животните 
вештини 

подобрување на 
физичко, социјално и 
ментално здравје на 
учениците 

Унапредување на 
физичкото здравје со 
редовна физичка 
активност, прошетки 
и спорт 

Септември
2022 – 
август 2023 

одд. 
наставници и 
наставник по 
физичко и 
здравствено 
образование, 
ученици од I до 
IX  одделение 

дневници 
Годишната 
програма на 
наставни-
ците  

подобрување на 
здравјето на 
учениците преку 
физичка активност   

подобрување на 
психофизичката 
состојба на 
учениците 

Организирање на 
излети, екскурзии, 
спортски натпревари 

септември2
022 – јуни 
2023 

директор, 
наставници, 
родители  

дневници 
 

разговор со 
учениците за 
реализација на 
екскурзиите 

социјализација на 
учениците, 
спортување и 
подигање на 
еколошката свест 

Реализација на 
предавања за 
здравствена 
едукација на 
ученици, вработени и 
родители 

септември2
022 – јуни 
2023 

директор, 
психолог, 
Стручни лица 

ученици,  
настав-
ници, 
родители 
население 

разговор за 
здраствена  
едукција 

превенција на 
здравјето на 
ученици, родители, 
вработени 

Грижа за физичко 
здравје на учениците: 
систематски 
прегледи на 
учениците I  III V и VII 
одд. од централното 
и подрачните 
училишта 

септември2
022 – јуни 
2023 

Здравствен  
дом - 
Автокоманда 

дневници,  
Годишна 
програма 

разговор за 
здраствената 
состојба на 
учениците  
  

подобрување на 
здравјето на 
учениците 

Превенција на 
здравјето на забите 
на учениците од II III 
и V одд. од 
централното и 
подрачните училишта  

октомври  
2022 
до 
мај  2023 

Здравствен  
дом – 
Автокоманда, 
училишна 
стоматологија 

дневници,  
Годишна 
програма 

разговор за 
здраствена  
едукција со 
учениците,  
систематски 
стоматолошки 
прегледи 

формирање 
правилни навики за 
хигиена на устата и 
забите 

Реализација на 
програма на 
имунизација на 
учениците: 

септември2
022 – јуни 
2023 

Здравствен дом 
- Автокоманда 

дневници, 
Годишна 
програма 

ученици од II и VIII 
одделение од 
централното и 
подрачните 

подобрување на 
здравјето на 
учениците 
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вакцинација според 
календар на 
имунизација на 
Министерство за 
здравство 
 

училишта 

Едукација за 
превенција од 
заразни болести 

септември2
022 – јуни 
2023 

наставници, 
психолог, 
директор 
 

НВО 
Здрав-ствен  
дом  
Автоко-
манда 

раговор и 
едукација со 
учениците 

превенција на 
здравјето на учени-
ците 

 Работилница за 
борба против 
ХИВ/СИДА/СПИ и 
психосексуална 
едукација  
 

11.12.2022 психолог Годишна 
програма на  
психолог 

раговор и 
едукација со 
учениците за 
борба против 
ХИВ/СИДА/СПИ 

подигање на јавна 
свест за опасности 
од Хив и Сида и свест 
за потребата од 
индивидуална 
заштита 

Одбележување на 
Светски ден на 
лицата со хендикеп 

3.12.2022 психолог, 
одделенски 
наставници 

Годишна 
програма на  
психолог 

разговор и 
едукација на 
учениците 

подигање на јавна 
свест 

Недела на борба 
против болести на 
срце и крвни садови 

1.2.2023 наставник по 
биологија  

Годишна 
програма 

ученици, 
наставници, 
родители 

подигање на јавна 
свест 

Одбележување на 
Денот на 
крводарителите 

17.3.2023 наставници 
Организација 
на Црвен крст 

Годишна 
програма 

разговор и 
едукација на 
учениците 

подигање на јавна 
свест 

Едукација на 
учениците на тема  
„Здрава храна за 
добро здравје” 
-Животни вештини 

1.3.2023 одделенски 
наставници 

одделен-
ски 
наставни-ци 

разговор со 
ученици од 7одд. 

подигање на јавна 
свест 
 
 

Еколошки 
акции,одбележување 
на Ден на дрвото и 
Ден на екологијата 

1.3.2023 Зелено 
училиште, 
Еко клуб 

одделен-
ски 
наставни-ци 

 едукативни 
разговори со 
учениците 

еколошка едукација 
на учениците 

 
19. Училишна клима  
 
19.1. Дисциплина 
 

Воспитно-образовниот процес во училиштето се одвива според Кодексите на однесување на 
учениците, наставниците и родителите во чија изработка се вклучени претставници од сите структури, а се 
донесени во согласност со Законот за основно образование. Училиштето постапува според Правилниците во 
кои се предвидени и постапките кои ќе се превземаат при пофалување, наградување како и при прекршување 
на правилата пропишани со кодексите. 

Климата во училиштето се базира на воспоставени добри односи во сите релации помеѓу наставниците, 
родителите и учениците. 



 
 

           76 
 

Во училиштето раководниот и наставниот кадар игра клучна улога во одржувањето на постојано 
поттикнувачка атмосфера во училиштето и добра дисциплина, а тоа се постигнува со професионалната 
соработка помеѓу наставниците. 

Односот помеѓу наставниците и учениците се заснова на меѓусебно почитување и соработка, при што 
наставниците се активно вклучено во грижата за безбедноста, здравјето на учениците и во воспоставувањето 
на добар однос помеѓу нив. 

Се определуваат одговорни наставници-распоред на дежурни наставници во двете смени кој е 
прикажан во распоредот на часови – по денови и наставници за одделенска настава, како и за предметна 
настава, се определува контрола во училиштето (во ходници, училници, санитарни јазли и другите простории), 
но задолжително и во училишниот двор од отворање- прием на учениците, до затворање на училиштето-
испраќање на учениците дома во текот на денот. За таа цел се води писмена евиденција со име и презиме на 
дежурните наставници кои ги евидентираат тековните збиднувања за време на одморите во текот на денот. 

За надминување на проблемите во поведението и дисциплината континуирано се водат разговори 
помеѓу ученик-ученик, ученик- наставник, ученик-стручен соработник, а по потреба и со родител со цел 
подобра дисциплина и воспоставување на работната атмосфера на часовите. При изрекувањето на 
педагошките мерки се обезбедува еднаквост и правeдност во однос на сите ученици и доследно се 
применуваат Правилникот и Критериумите за изрекување педагошки мерки.  

Учениците се чувствуваат безбедно и прифатено од вработените во училиштето. 

 

 

 

Дисциплина 
 

Планирана 
програмска активност 

Време на 
реализација 

 
Реализатор 

Извори/ 
ресурси 

Методи и 
постапки при 
реализација 

 
Очекувани ефекти 

Определување план 
за подобрување на 
дисциплината во 
училиштето 

септември 
 

стручна 
служба, 

одделенски и 
предметни 
наставници 

 
Кодекс на 

училиштето 

консултации со 
Директор и 

стручна служба 

успешна реализација на 
планот за подобрување на 

дисциплината во 
училиштето 

Изготвување распоред 
на дежурни 
наставници 

во текот на 
целата учебна 

година 

 
одделенски и 

предметни 
наставници 

 
Кодекс на 

училиштето 

состаноци и 
договор на 

ниво на 
Стручен актив 

навремено истакнување и 
почитување на распоредот 

на дежурни наставници 

Изготвување распоред 
на одговорни лица за 
вршење контрола на 
санитарни јазли 

во текот на 
целата учебна 

година 

 
 техничка 

служба 

 
Кодекс на 

училиштето 

консултации и 
средби со 
стручна и 
техничка 
служба 

 
позитивна училишна клима 
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Определување 
одговорни лица за 
следење на 
дисиплината во 
училишниот  двор 

во текот на 
целата учебна 

година 

 
одделенски и 

предметни 
наставници 

 
Кодекс на 

училиштето 

состаноци и 
договор на 

ниво на 
Стручен актив 

 
позитивна училишна клима 

Водење писмена 
евиденција за 
тековните збиднувања 
во училишната зграда 
и училишниот двор 

 
континуирано 

 
дежурни 

наставници 

 
Кодекс на 

училиштето 

 
записници во 
дневникот за 

дежурства 

 
позитивна училишна клима 

 
 

 
19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето   
 

Во училиштето се води грижа за уредувањето и одржувањето на просторот,а и опкружувањето на 
училиштето. Се води сметка уредувањето да биде функционално, естетско за сите кои што престојуваат во 
училиштето пријатно да се чувствуваат, водејќи сметка за мулти-културализмот во училиштето.Во сите 
училници за ентериерот се грижат наставниците и учениците,тие во текот на целата учебна година го 
адаптираат просторот според предметот кој го изучуваат. 

За уредувањето на холот и ходниците одговорен е Тимот  за естетско уредување кој заедно со учениците 
според изготвената програма ги уредува.Останатите простории се опремени според намената за која што 
служат. 

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

 

Планирана 
програмска активност 

Време на 
реализација 

 
Реализатор 

Извори/ 
ресурси 

Методи и постапки 
при реализација 

 
Очекувани ефекти 

Уредување и 
одржување на  
паноата во 
училниците 

во текот на 
целата учебна 
година 

класни 
раководители 
и одговорни 

ученици 

 
изработки од 

учениците 

разговор, 
практична работа 

креативно уредена 
училница и пријатна 
атмосфера за работа 

Уредување и 
одржување на 
катчињата со 
ученички изработки 
во училишниот ходник 

 
континуирано 

 
одделенски и 

предметни 
наставници, 
одговорни 

ученици 

 
изработки од 

учениците, 
дипломи, 

пофалници 

 
разговор, 

практична работа 

 
увид во состојбата во 
училишниот ходник и 

навремена 
интервенција 

Уредување и 
одржување на 
училишниот двор 

 
по потреба 

техничка 
служба, 

дежурни 
ученици 

алат за работа 
и  садници 

разговор, 
практична работа 

естетско уреден и 
функционален 
училишен двор 
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19.3. Етички кодекси 
Во училиштето постојат кодекси на однесување за сите субјекти кои го сочинуваат. Кодексите се 

донесени во согласност со Законот за основно образование, а сите субјекти имаат земено учество во нивното 
изработување. Повремено се разгледуваат кодексите и се дискутира за нивно дополнување и измена.  

Во кодексите јасно се дефинирани правилата кои треба да се почитуваат. Училиштето располага и со 
правилници во кои се предвидени и постапките кои се превземаат при прекршување на правилата пропишани 
со кодексиите. Кодексот на однесување за наставници, ученици и родители. 

Еко-кодексот ја дефинира целата мисија на училиштето и претставува заеднички став односно 
правилник на однесување на сите вклучени во Програмата. На јасен и декларативен начин се покажува 
посветеноста на училиштето за подобрување на условите во кои се учи и работи.  

Еко-кодексот содржи конкретни акции конкретни акции пораки и правила кон кои ќе се придржуваат 
сите ученици, училишниот персонал, но и сите вклучени во Програмата.  

Еко-кодексот се истакнува на видливо место и се збогатува со информации на годишно или 
полугодишно ниво. 

Директорите и стручните соработници во училиштето прифаќаат: 
 

- да создаваат култура на правично и фер оценување во училиштето 

- да ги заштитуваат правата на приватност во оценувањето 

- да спречат евентуална злоупотреба на резултатите од оценувањето на учениците 

- да обезбедат правен процес на жалби во врска со оценувањето 

Етичноста е дел од личниот систем на вредности. Етички се однесуваме не затоа што така ни налага законот, не 
затоа што некој тоа го очекува од нас, туку затоа што веруваме дека така треба и сакаме така да се однесуваме. 

Наставниците прифаќаат: 
 

- да бидаат непристрасни, објективни, позитивни,отворени и подготвени да им дадат поддршка и помош на 
учениците во процесот на оценување  

- со своето однесување во процесот на оценување да промовираат високи морални вредности и да бидат 
пример за учениците 

- да ја избегнуват секоја ситуација што може да претставува конфликт на интереси непристрасно и 
непринципиелно однесување во процесот на оценување 

- да одбијат секаков вид интервенција или поткуп понуден со цел да дадат оценка поголема од заслужената 

- да се спротивстават на неетичко однесување на други субјекти во оценување ученици, родители и колеги 

- во процесот на оценувањето да ја почитуваат личноста на ученикот и неговите родители  

- да водат грижа за приватноста на ученикот и сознанијата за неговото учење, да не ги споделуват со лица кои 
не се дел од процесот на наставата  

- да соработуваат со колегите со цел да се подобри оценувањето  

- при оценувањето да не прават дискриминација на учениците по било која основа ( национална, верска, 
полова, расна, социјална состојба и сл.) 

 Родителите прифаќаат: 
 

- да го поддржуваат учењето на своите деца преку залагaње за фер оценување  

- да се воздrжат од активности кои неоправдано би ги довеле нивните деца до поовластена положба во 
оценувањето во однос на другите деца 

- да ги почитуваат професионалните односи и совети на наставниците во врска со оценувањето на нивните 
деца 

- кај своите деца-ученици да почитуваат чесен и фер однос и со своето однесување во врска со оценувањето на 
постигањата на учениците да им бидат пример за тоа  
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- кај своите деца да ги препознаваат и спречуваат евентуалните обиди со недозволени постапки да добијат 
поволна оценка од објективно утврдената 

Секој кој ја проценува етичноста на своите постапки сврзани со оценувањето на учениците ќе има предвид како 
тоа го засега не само некој конкретен ученик, туку и другите ученици. 

Во подигање на етичноста во оценувањето етички е ако секој појде од себе. 

Учениците прифаќаат: 
 

- да се залагаат за праведно и фер оценување на сите ученици и да се спротивставуваат на појави кои 
доведуваат до необјективно оценување  

- да ги почитуваат барањата и договорените процедури во врска со оценувањето и да се информираат за 
последиците од нивното непочитување  

- да не поставуваат неприфатливи барања во врска со оценувањето на нивните постигања  

- да ги почитуваат советите на наставниците поврзани со оценувањето и учењето  

- да не се служат со недозволени постапки во текот на презентирањето на бараните знаења и вештини и да 
одбегнуваат да вршат какво било влијание (непосредно или посредно) со цел некој ученик да се здобие со 
повисока оценка од реално заслужената. 

Службениците во институциите надлежни за образованието на државно и на локално ниво прифаќаат: 

- да обезбедуваат навремено подготвување и донесување на квалитетни нормативни акти (закони,правилници, 
упатства и др.) со кои се регулира оценувањето на напредокот на 

учениците и да се грижат за нивната доследна примена во практиката;  

- навремено и непристрасно да реагираат на приговори, жалби, молби и слично во врска со оценувањето за 
чие разрешување се надлежни, а кои се поднесени од учениците и нивните родители;  

- информациите (резултатите) од оценувањето што им се службено достапни, да не ги користат за ненаменски 
цели и на начин кои би произвеле негативни последици за учениците или би довеле до несоодветни одлуки во 
образованието;  

- професионалната позиција да не ја користат во приватни цели, поврзани со оценувањето во некое училиште 
или на некој ученик. 

Еко кодекс 

 Не го фрлај ѓубрето! 

 Со фрлање на отпадот ја уништуваме убавината на природата, ја загадуваме водата, воздухот и со 
самото тоа си правиме зло. 

 Во природата не оставај ништо освен траговите од своите стапала. 

 Дозволете и на почвата да дише, не ја гушете во отпад! 

 Рециклирањето на отпад значи да ја чуваш природата. 

 Кога го фрлаш ѓубрето, користи вреќи. 

 Подобро денес да бидам активен, отколку во иднина да бидам радиоактивен. 

 Сé  што е во природата е дел од нас. Затоа чувајте ја природата! 

 Запомни! Чист воздух, чиста вода, чиста почва – значи здравје! 
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19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето 
 

Односите меѓу сите структури во училиштето ги негуваме во континуитет со отворена комуникација, 

транспарентност во работата и грижа за секој вработен. Во текот на годината училиштето организира 

неформални дружења со што се зајакнува социјалната клима во училиштето. 

 

Планирана 
програмска активност 

Време на 
реализација 

 
Реализатор 

Извори/ 
ресурси 

Методи и постапки 
при реализација 

 
Очекувани ефекти 

Избор на тим составен 
од сите структури за 
вршење анализа на 
критичките точки во 
комуникацијата во 
училиштето 

 
септември 

 

директор, 
психолог, 

одделенски и 
предметни 
наставници 

 
Кодекс на 

училиштето 

 
разговор 

 
тим кој ќе врши 

анализа на 
критичките точки во 
комуникацијата во 

училиштето 

Изготвување на анкети 
и прашалници за 
утврдување на 
критичките точки во 
комуникацијата 

 
септември 

 

директор, 
психолог, 

одделенски и 
предметни 
наставници 

 
Кодекс на 

училиштето, 
анкети и 

прашалници 

 
разговор, 

демонстративен  

анкети и прашалници 
преку кои ќе се 

утврдат критичките 
точки во 

комуникацијата 

Анализа на анкетите и 
прашалниците  

септември/ 
октомври 

 

 
одговорни  
наставници 

 
анкети и 

прашалници 

систеност и 
постапност во 

средувањето на 
добиените 
податоци 

податоци добиени од 
анкетите и 

прашалниците 

Изготвување на план за 
подигнување на 
квалитетот на 
комуникацијата 

 
октомври 

 

 
одговорни  
наставници 

Кодекс на 
училиштето, 

анкетни листови 
со сугестии 

 
Консултации 

план за подигнување 
на квалитетот на 
комуникацијата 

Реализирање на 
активности со цел 
надминување на 
критичките точки во 
комуникацијата 

во текот на 
целата учебна 

година 

директор, 
психолог,  

наставници 

план за 
подигнување на 

квалитетот на 
комуникацијата 

меѓу вработените 
во училиштето и 

учениците 

 
практична работа 

 
позитивна и пријатна 
работна атмосфера 
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20. Професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар  
 
    20.1. Детектирање на потребите и приоритетите 
 

Во интерес на професионалниот развој на вработените во нашето училиште извршена е анкета на 
вработените за нивните потреби за професионален развој (посета на обуки и семинари). Од извршеното 
анкетирање на наставниците се добиени следните податоци: 

 
 

Потребни обуки- теми 
 

Тековни обуки за новите програми во одделенска и предметна настава  

Обука за примена на иновативни методи и технологии во наставата 

Oбука за работа со талентирани и надарени деца. 

Обука за методи и техники   

Oбука за оценување на учениците 

Oбуки во врска со предметот кој го предаваат 

Обуки за работа со деца со посебни образовни потреби  (дисфазија, дислалија, аграматизам, дискалкулија, 

дисграфија, дислексија, аутистичен спектар и комбинирани пречки) 

Учество на Интеренационални обуки, конгреси, семинари и конференции 

Обуки за кретаивни техники на работа во наставата  

Обуки за тимска работа  

Тековни обуки за стручно усовршување на директорот, наставниците и стручните соработници  

 
20.2. Активности за професионален развој 
 

Како приоритет во нашата работа е квалитетна и модерна настава. За таа цел наставниците во текот на 

учебната година ќе посетуваат обуки, семинари кои ќе бидат организирани од МОН, БРО, УСАИД и др. како и 

обуки од страна на акредитирани здруженија за менаџирање во училницата и создавање на позитивна социо-

емоционална клима во училницата.  

По завршување на обуките, семинарите, работилниците од кои имаат потреба наставниците, ќе се изготвуваат 

акциони планови за истите, ќе се врши дисеминација од проектите, ќе се подготвуваат извештаи, ќе се прави 

евалуација и од неа ќе произлезат наредните приоритети за професионален развој. 

 
 
 
 
 
 
   
 



 
 

           82 
 

  
 
 
 20.3. Личен професионален развој 

Личниот план се води на образец даден во Правилникот за формата и содржината на личниот план за 

професионален развој на наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта . 

Планот е составен од три дела: Планирање на професионален развој, Реализација на професионален 

развој и Согледувања и препорака за реализацијата на личниот план. 

Делот Планирање на професионалниот развој, наставникот односно стручниот соработник го пополнува секоја 

учебна година и го доставува најдоцна до 10 септември за тековната учебна година до тимот за професионален 

развој во училиштето, во хартиена или електронска форма. 

 Делот Реализација на професионален развој, наставникот односно стручниот соработник го пополнува 

секоја учебна година и го доставува најдоцна до 30 јуни за тековната учебна година до тимот за 

професионален развој во училиштето, во хартиена или електронска форма. 

 

 
 
 
 
 
 
 20.4. Хоризонтално учење 
 

Професионалниот развој во училиштето се одвива преку хоризонтално учење (наставниците учат едни 

од други ) и подразбира различни видови на организирано и планирано пренесување на знаењата и размена 

на професионалните искуства, внатре во училиштето и помеѓу повеќе училишта. За хоризонталното учење е 

посебно важна тимската работа во училиштето која овозможува создавање и развивање нови идеи и 

поголема продуктивност на секој поединец. 

Професионалниот развој на наставниот кадар, каде спаѓаат планирање и организирање на разни обуки, 

семинари, работилници, дисеминации и сл., со цел надградба, унапредување на наставниците и запознавање 

со нови методи и нов пристап на работа за издигнување на наставата во училницата на повисоко ниво, е 

познато како хоризонтално учење, со кое наставникот напредува во професијата, напредува како стручно 

лице. Но, тој напредок на наставникот не му носи унапредување, односно повисока позиција, туку само 

професионален напредок и поголем успех во реализација на наставниот процес. 
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Акционен план за хоризонтално учење 

 

Активност Задача Носител на 
активноста 

Време на 
реализација 

Очекувани ефекти 
 

 
Посета на 

отворени и 

нагледни 

часови 

 

споделување 
искуства 

 

наставниот кадар 

 

во текот на цела 
година 

адекватен 

избор на 

форми, 

методи, 

техники и 

наставни 

средства 

Размена на дневни 

подготовки, 

нагледни 

средства и 

други 

материјали 

меѓу 

наставниците 

од 

нашето училиште 

 
збогатување на 

ресурсите за 

реализирање 

на наставните 

содржини 

 
 

наставниот кадар 

 
 

во текот на цела 
година 

-користење 

соодветни 

ресурси во 

наставата  

-подобрена 

тимска работа 

меѓу 

наставниците 

Размена на 

искуства меѓу 

наставници од 

различни 

училишта и 

различни 

етнички 

заедници 

збогатување на 

ресурсите за 

реализирање 

на наставните 

содржини 

 
 

наставниот кадар 

 
 

во текот на цела 
година 

зголемена 

соработка на 

локално ниво и 

почитување 

на 

мултикулту-

рализмот 
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20.5. Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 
 

  ПРОФЕСИОНАЛНИОТ РАЗВОЈ не се однесува само на акумулација на нови знаења, туку и нивна 
примена во практиката и подготвеност да се внесат промени во начинот на работа, во односот кон 
учениците, колегите и родителите, како и во начинот на комуникација кој се практикува во 

училиштето.Тој воедно води и кон кариерно напредување на воспитно- образовниот кадар. 

За да може за едно училиште да се каже дека е добро треба постојано да постигнува добри 
резултати и да ја унапредува својата работа. За да се постигне тоа потребно е сите да учат и да се 
подобруваат. Кога се вели „сите учат“ не се мисли само на учениците, туку и на вработените. Затоа, 
еден од условите кои се потребни за да биде едно училиште ефективно е да се грижи за кадарот и за 

неговиот професионален развој и напредување. 

Професионалниот развој подразбира: 

 учење; 

 подготвеност за промени; 

 подготвеност за решавање на специфични стручни проблеми; 

 промени во однесувањето и работата; 

 промени во процесот на поучување; 

 напредување на кадарот; 

 чувство дека личноста е почитувана и ценета    во своето работно  место. 

 

 Со утврдување на потребите за професионалниот развој на вработените се планира организација 
и реализација на интерни обуки и дисеминации на новини кои ќе ги реализараат нашите наставници за 
своите колеги од централното и подрачните училишта.  

Во согласност со финансиските можности на училиштето  се  планира и посета на обуки кои ги 
одржуваат овластени обучувачи.  
 
 
21. Соработка на основното училиште со родителите/старателите  
 
 
      21.1. Вклученост на родителите/старателите во животот и работата на училиштето  
 

Семејствата и родителите на нашите ученици редовно се информирани и вклучени во сите 
активности кои ги планира и реализира училиштето. Родителите редовно се информираат за 
работењето на училиштето преку индивидуалните и групни родителски средби, седниците на Совет на 
родители и брошурите за родители. Родителите се вклучуваат во организација на спортски 
манифестации и ликовни изложби, организација и реализација на приредби, излети и научни посети, 
поставување на декор, украсување на училиштето, реализација на предавања за унапредување на 
здравјето (лекар и стоматолог) и реализација на настава (експерти од одредени професии). 

Соработката со семејствата на учениците е од особена важност за подобрување на успехот, 
дисциплината, поведението и изостаноците на ученикот. Соработката со одделенскиот раководител, 
наставниците и психологот со цел  континуирано и редовно информирање на родителот на  ученикот 
придонесува за  надминување на пројавените проблеми.  

Преку соработката на одделенскиот раководител со психологот, родителите навремено се 
информираат за индивидуалниот напредок на нивното дете, социјализација, адаптација и детектирани 
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проблеми на ученикот. Родителите и семејството имаат увид во начинот и условите за работа во 
училиштето, реализација на наставата, напредокот на учениците и проектите кои се реализираат во 
училиштето.  
 
           Информирањето и соработката меѓу училиштето и родителите се остварува преку: општи 
родителски средби, индивидуални средби со родителите, телефонски и писмени контакти, состаноци на 
Советот на родители, советување на родители и ученици, посета на отворени часови, работилници со 
родители на  критични групи ученици, вклучување во проекти и работилници кои се реализираат во 
училиштето. 
 
 
 
 
 
        21.2. Вклученост на родителите/старателите во процесот на учење и воннаставните активности 
 

Работата на  Советот на родители придонесува за осовременување на  условите за работа и 
унапредување на реализација на наставата и воннаставните активности во училиштето. 

Во Совет на родители е вклучен  родител како претставник од секое одделение. Советот на 
родители се ангажира за подобрување на успехот и поведението на учениците, односот на ученикот со 
наставникот и соучениците, намалување на изостаноците, осовременување на наставата и нејзино 
прилагодување на потребите на учениците. 

 
 
 

 
 

21.3. Едукација на родителите/старателите   
 

Родителите усно и писмено се известуваат за успехот, дисциплината, поведението и 
изостаноците на ученикот и во соработка со нив се работи на помош на ученикот за надминување на 
пројавените проблеми. Преку соработката на одделенскиот раководител со психологот, родителите 
навремено се информираат за индивидуалниот напредок на нивното дете, социјализација, адаптација и 
детектирани проблеми на ученикот. Родителите и семејството имаат увид во начинот и условите за 
работа во училиштето, реализација на наставата, напредокот на учениците и проектите кои се 
реализираат во училиштето.  
  Соработката со родителите се остварува преку: општи родителски средби, индивидуални средби 
со родителите, телефонски и писмени контакти, посета на семејството на ученикот (класен раководител, 
психолог, директор), состаноци на Советот на родители, советување на родители и ученици, 
работилници со родители на  критични групи ученици, информирање, вклучување во проекти и 
работилници кои се реализираат во училиште. 
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22. Комуникација со јавноста и промоција на основното училиште 
 
Улогата на комуникација со јавноста во работата на современото училиште е посебно значајна за 

формирање на имиџот на училиштето и промоција на работата на училиштето. Таа е одлика на 
транспарентноста на активностите на училиштето на дваесет и првиот век. 

Нашето училиште контиунуирано реализира културни, едукативни и воспитни активности со 
населението кое живее и работи во локалната заедница. Реализираните активности и постигнувања во 
соработка со воспитно-образовни установи, претпријатија и други установи лоцирани во локалната 
заедница, учениците ја презентираат својата работа, знаења и постигнувања пред медиумите, 
пошироката јавност и Општина Илинден. 

 
 
 
 

Соработка со воспитно- образовни институции и други организации од областа на културата, 
стопанството и јавниот живот 

 
Училиштето преку својата работа остварува соработка со: училиштата од општината и со другите 
општини на ниво на град Скопје и надвор од него, БРО, МОН, ДИЦ, Државен просветен инспекторат, 
Сектор за основно образоване, Здравствените ординации во локалната средина, Црвен крст на РСМ и 
разни организации кои делуваат во околината. 

Планирана е реализација на заеднички активности меѓу нашето училиште и училиштата во 
Општина Илинден: работилници, квизови на знаења, турнири, спортски натпревари, еколошки акции, 
реализација на наставни часови при посета на институциите и останати форми на соработка. Цели  на 
планираните активности се: другарување на учениците, размена на знаења и поттикнување на 
мултикултурна соработка и соживот на претставниците од сите заедници кои живеат на тој простор. 

Училиштето соработува со Детско село, Центарот за социјални грижи и Центарот за ментално 
здравје за надминување на проблемите на учениците кои потекнуваат од дисфункционални семејства. 
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Училиштето комуницира и соработува со повеќе субјекти: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OОУ ,, БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ” 
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ДЕЛЧЕВ” 

ЦРВЕН КРСТ НА 

РСМ 
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Соработка со Општина ИЛИНДЕН 
 
           Општина Илинден секоја година ја унапредува и продлабочува соработката со училиштата на 
нејзината територија. Претставник во училишниот одбор од Општинатa е: Христина Илијевска која 
присуствува на јавни настани кои ги реализира училиштето, ја следи дејноста на училиштето, учествува 
во работата на Училишниот одбор. Општината Илинден, градоначалникот на Општина Илинден Г-дин 
Александар Георгиевски и општинските советници ги поддржуваат активностите кои ги реализира 
нашето училиште. Градоначалникот на Општина Илинден и Општинскиот просветен инспекторат 
реализираат увиди во условите за работа во училиштата со насоки за унапредување на дејноста и 
запазување на законитоста во работењето.  
 
 
 
Соработка со локалната заедница 

 
Училиштето планира реализација на соработка со локалната заедница, вклучување на локалното 

население и родителите во реализација на училишните проекти, еколошките акции, унапредување на 
наставата и промоција на работењето на училиштето. Овие активности ќе се реализираат низ повеќе 
форми на групна работа: состаноци, средби, дебати, трибини, посети на институции и бизнис-компании 
во локалното опкружување, собири и здружувања по одредени поводи во училиштето. Ќе се 
промовираат постигнати  резултати од различен вид, промовирање на проектни активности преку усна и 
пишана информација, изложбени паноа, учество во медиумите и електронска комуникација. 

 
 

  Соработка со институции од областа на културата 
 

Ќе се следат објавени литературни и ликовни конкурси и натпревари на кои ќе се учествува, 
посета на културно - историски споменици, музеи, библиотеки, Дом на културата, кино - сали. 
Училиштето ќе гостува на Литературното матине , организирано од Општина Илинден. Во текот на 
учебната година ќе се посетат театри, филмски проекции и театарски претстави за најмладите. Активно 
ќе се вклучиме во сите културни настани на кои нашето училиште е покането. 
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Институции од областа на образованието 

 

Во текот на годината перманентно ќе се соработува со МОН, БРО, ДПИ, ДИЦ, Сектор за основно 
образование. Соработката ќе се реализира преку сите видови контакти, комуникација (пишана, 
електронска, усна) преку посети на училиштето, организирање обуки и семинари. 
 

Планирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Активности 
Очекувани 

исходи и ефекти 

Посета на Музеј 
на илузии 

февруари наставници  запознавање со физички 
појави 

продлабочено 
знаење за 
физичките појави  

Посета на 
Природно-
научен музеј  

март  предметен наставник  запознавање со флората и 
фауната  

продлабочување 
на знаењата за 
флората и 
фауната 

Посета на 
Ботаничка 
градина  

април  наставници запознавање со флората и 
фауната  

продлабочување 
на знаењата за 
флората и 
фауната 

Посета на музеи мај   ученици, одговорен 
наставник  

запознавање со 
активностите во детската 
градинка 

поттикнување на 
интересот за 
професијата 
воспитувач 

Посета на Прва 
детска амбасада 
во светот - 
Меѓаши 

октомври   психолог запознавање со 
активностите во Детската 
амбасада 

поттикнување на 
интересот за 
професиите: 
детски 
правобранител, 
психолог, 
социјален 
работник, 
правник 
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Невладини организации 
 

Со цел афирмирање на активностите и постигнувањата во училиштето и обезбедување помош и 
поддршка на учениците од ранливи групи е планирана соработка со голем број невладини организации 
меѓу кои би ги истакнале: 
- Прва детска амбасада во светот - Меѓаши 
- Илинден 
- СОЖМ 
- СОС центри 
- Младински културни центри 
- Еколошки друштва 
- Детско Село 
- Алегра 
- Хера 
- Хопс 
- Доверба 

 

Спортски друштва  
 

Со цел да се афирмира спортот меѓу младите, нашето училиште соработува со голем број 
спортски друштва: 
- Сојуз на училишен спорт на Општина Илинден ; 
- Федерација на училишен спорт на Македонија; 
- Училишен спорт на град Скопје. 

Активностите на планот на соработката со спортските друштва ќе се реализраат преку учество на 
нашите ученици на локални, градски и државни натпревари во разни спортови. На овој начин ќе се 
поттикне  спортскиот и натпреварувачкиот дух кај децата. 
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Соработка од областа на спортот 

 

Планирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Активности Очекувани исходи и ефекти 

Општински 
училишен спорт 
Илинден 

2022/23 Наставници по 
физичко и 
тандем 
натавници  

општински, 
училишни 
натпревари 

достојно и успешно 
претставување на училиштето 
и постигнување на поголеми 
резултати при учество на 
натпреварите 

Сојуз на училишен 
спорт - Скопје 

септември – 
јуни   

Наставници по 
физичко и 
тандем 
натавници 

градски 
натпревари 

достојно и успешно 
претставување на училиштето 
и постигнување на поголеми 
резултати при учество на 
натпреварите 

Федерација на 
училишен спорт на 
Македонија 

септември – 
јуни   

Наставници по 
физичко и 
тандем 
натавници 

државни 
натпревари 

достојно и успешно 
претставување на училиштето 
и постигнување на поголеми 
резултати при учество на 
натпреварите 

 
 
 
Соработка со здравствени институции 
 

Бидејќи грижата за здравјето на учениците е една од најзначајните задачи во воспитно-образовниот 
процес, нашето училиште на овој план соработува со голем број здравствени институции, меѓу кои се: 

 Здравствен дом ,, Автокоманда”, училишна медицина и училишна стоматологија 

 Приватни здравствени установи во локалната средина 

 Центар за социјални грижи 

 Центар за јавно здравјe 
 

Преку соработката со овие институции перманентно, превентивно и континуирано ќе се заштитува 
здравјето на учениците. 
 

Планирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Активности 
Очекувани исходи и 

ефекти 

Посета на 
биохемиска 
лабораторија  

декември  предметен наставик 
Александра Стоевска  

предавање за 
испитување на крв и 
крвни елементи 

стекнување нови 
знаења за состав на 
крвта 
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Посета на 
амбуланта  

октомври   одд. наставник предавање за заштита 
од заразни болести 

запознавање и 
стекнување знаења за 
превентива и заштита 
од заразните болести 

Посета на 
стоматолошка 
ординација  

март   ученици од I одд. 
Лидија Николовска 

предавање за 
професијата 
стоматолог и заштита 
на забите 
-преглед на забите на 
сите деца и упатство за 
понатамошна нега 

стекнување на знаења 
за понатамошно 
одржување и нега на 
забите 

Соработка со медиуми 
 
Соработка со медиумите е важен дел во соработката со јавноста. Како и секое современо 

училиште и нашето училиште има потреба од афирмација на неговата работа и постигнати резултати, со 
цел јавноста да има увид во начинот на работење, целите и резултатите што притоа се постигнуваат. На 
овој начин  ученичкото творештво и постигања во разни области добиваат можност за поширока 
афирмација. 

На овој план е планирана соработка со повеќе печатени и електронски медиуми: МТВ, Сител ТВ, 
Телма, Канал 5, Алфа ТВ, MTM, списанијата за деца и млади: Развигор, Другарче, Наш свет,Колибри, 
дневниот печат. 
Како одговорно лице за остварување контакт со медиумите е назначена наставничката Јованка 
Грозданоска, а како нејзини соработници се назначени Емилија Стојановска, Драгица Апостоловка и  
Анкица Петрушевска. 
 

Планирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Содржини на 
објавување 

Очекувани исходи 
и ефекти 

ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ 

Објавување на 
написи и лични 
творби  
(текст и слики) во 
списнијата: 
НАШ СВЕТ 
ДРУГАРЧЕ 
РАЗВИГОР 
КОЛИБРИ 

во текот на 
годината 

одговорни 
наставници и 
ученици 

ликовни галерии, 
хепенинзи, патронен 
празник, Саем на 
книгата, значајни 
манифестации и 
постигања на 
учениците 

афирмирање на 
училиштето 

ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИУМИ 

Македонска 
телевизија во 
емисијата Голем 
одмор, Сител ТВ, 
Телма, Канал 5, 
Алфа ТВ 

Денот на 
училиштето 

одговорни 
наставници и 
ученици 

забавни содржини 
посветени на 
патрониот празник 

промовирање на 
постигањата 
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23. Следење на имплементацијата на годишната програма за работа на основното училиште 
 

 Временска рамка (месец)     Следење  

Активност 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 Носи-
тел 

Начин на 
спрове-
дување 

(ресурси) 

Инстру
мен-ти 

Очекува
ни 

резулта-
ти 

Одго-
ворно 
лице 

 

бу-
џет 

 
Следење на 
реализација 
на часови со 
примена на 
активна 
настава 

            дирек-
тор, 
психо-
лог 

посета на 
час,  
разговор, 
увид во 
дневни 
подготов
ки  

чек 
листа, 
запис-
ник, 
Фото-
графи
и 

осовре-
менува-
ње на 
наставата 

директор 
 

/ 

Евалуација на 
посетените 
часови на 
наставници од 
одделенска и 
предметна 
настава 

 

            дирек-
тор, 
психо-
лог, 
претсе-
датели 
на 
Стручни 
активи 

анализа 
на 
посетени-
те часови, 
препора-
ки за 
унапреду-
вање на 
дејноста 

чек 
листа, 
запис-
ници 
од 
одржа
ни 
соста-
ноци 

професи-
онален 
развој на 
наставни
от кадар 

директор 
 

/ 

 
Следење на 
реализација 
на додатна и 
дополнителна 
настава 

            дирек-
тор, 
психо-
лог, 
Стручни 
активи 

увиди во 
записни-
ци од 
додатна и 
дополни-
телна 
настава, 
посета  на 
час, 
статис-
тички 
анализи 

запис-
ници, 
форму
-лари 
за 
анали-
зи, 
листи 
за 
редов-
ност 
 

подобру-
вање на 
училиш-
ниот 
успех  

претседа-
тели на 
Стручни 
активи 

/ 

Евалуација на 
професионале

н развој на 
вработените 

            дирек-
тор, 
психо-
лог, 
Претсе-
датели 
на 
стручни 
активи 
 

разгово-
ри, 
увиди во 
сертифи-
кати 
и во 
наставнич
-ко досие 

профе
сио-
нално 
досие 
на 
врабо-
тените 

Унапре-
дување 
на 
компетен
-циите на 
наставни
-от кадар 

психолог / 
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Следење на 
реализација 
на акциските 
планови 

            Дирек-
тор, 
Учили-
шен 
одбор, 
психо-
лог, 
Стручни 
активи 

разгледу-
вање на 
извештаи 
од 
реализи-
раните 
активнос-
ти 

запис-
ници, 
анали-
зи, 
извеш-
таи, 
педа-
гошка 
евиде-
нција 

квалитет
на 
реализа-
ција на 
приорите
-тите на 
училиште
-то 

директор, 
психолог 

 

 
Евалуација на 
работата на 
стручните 

активи 

            дирек-
тор, 
психо-
лог, 
Настав-
нички 
совет 

анализи и 
дискусии 
по 
извештаи 
од 
Стручните 
активи 

запис-
ници, 
анали-
зи, 
извеш-
таи 

утврдува-
ње на 
подрачја 
за 
промени  
во 
наредна-
та учебна 
година 

директор 
психолог 

 

 
Анализа на 

постигнатиот 
училишен 
успех во 

споредба со 
претходната 

учебна година 

            дирек-
тор, 
психо-
лог, 
Одде-
ленски 
и 
Настав-
нички 
совет 

статистич
-ки 
анализи 
на среден 
успех на 
ученици-
те на 
полуго-
дие и на 
крај  
година 

Форму
-лари 
со 
статис-
тички 
прес-
метки,  
анали-
зи 

подобру-
вање на 
училиш-
ниот 
успех 

директор, 
психолог, 
комисија   

/ 

Следење на 
реализација 

на Годишната 
програма 

 

            Тим за 
евалуа-
ција на 
годиш-
на 
програ-
ма 

анализи 
на 
реализа-
ција на 
Годишна-
та 
програма 

анали-
зи, 
запис-
ници, 
фото-
графи
и, 
доку-
менти 

успешна 
реализа-
ција на 
Годишна-
та 
програма 

директор, 
психолог, 
комисија, 
УО 

/ 

 
Изготвување 
полугодишен 

и годишен 
извештај 

            Тим за 
евалуа-
ција на 
Годиш-
на 
програ-
ма 

анализа 
на 
работење
-то на 
училиш-
тето 

 анализа 
на 
работе-
њето и  

директор, 
психолог, 
комисија 
 

/ 
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Увиди во 
водење на 
педагошка 
евиденција и 
документаци-
ја  

            дирек-
тор, 
Коми-
сии за 
педа-
гошка 
евиден-
ција 

прегледу-
вање на 
педагош-
ка 
евиден-
ција и 
докумен-
тација 

запис-
ници       
и 
извеш-
таи 
 

запазува-
ње на 
закони-
тоста во 
работе-
њето, 
утврдува-
ње на 
подрачја 
за 
промени   

директор, 
психолог, 
Комисија 
 

/ 

 
24. Евалуација на годишната програма за работа на основното училиште 
 
 

 Година 2022/2023 

 

  Временска рамка (месец)   

 

  Следење 

Зад
ача 

А
к

ти
вн

о
ст 

9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 Н
о

си
те

л
 

Н
ачи

н
 н

а 

сп
р

о
ве

д
ув

ањ
е 

(р
е

сур
си

) 

и
н

стр
ум

е
н

ти
 

О
чекуван

и
 

р
е

зул
тати

 

О
д

го
во

р
н

о
 

л
и

ц
е

 

Б
уџ

ет 

Следе-

ње на 

реализа

ци-јата 

на 

годиш-

ната 

програ-

ма 

Следе-

ње на 

компо

ненти-

те и 

плани-

раните 

актив-

ности 

   

 

 

х 

  

 

 

х 

   

 

 

х 

  

 

 

х 

  дирек

-тор 

психо

-лог 

нас-

тавни

ци 

 

физи

чки и 

чове

чки 

ресу

рси 

анке-

ти, 

изве-

штаи 

реализ

ира-ни 

актив-

ности 

според 

утврде

-ната 

дина-

мика 

прет-

седате

ли на 

активи 

 

/ 

Евалуа-

ција на 

реали-

зирани-

те 

актив-

ности 

Анали

за на 

актив-

ности-

те 

x  x  x  x  x   x дирек

-тор 

психо

-лог 

нас-

тавни

ци, 

БРО 

МОН 

ДПИ 

физи

чки и 

чове

чки 

ресу

рси 

анке-

ти, 

пра-

шал-

ници, 

фор-

мал-

ни и 

нефо

рмал

ни 

разго

вори 

успеш

но 

реали-

зирани 

актив-

ности 

дирек

тор 

психол

ог, 

претсе

дател

и на 

активи 

Потро

шен 

матер

ијал  

(хар-

тија, 

тонер 

прин-

тери) 
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25.  Заклучок 

 

Годишната програма за работата на училиштето во учебната 2022/23 година е изготвена врз основа на 

Законски и подзаконски акти.  

Акти кои се користени како литература се следниве: Закон за основно образование, Законот за 

наставници и стручни соработници во основните и средните училишта, Законот за работни односи, 

Законот за јавни набавки, Законот за организација и работа на органите на државната управа и други 

закони, Стратегија за образование 2018-2025, наставни планови и програми, подзаконски и интерни 

акти (Статут, етички кодекс, деловници за работа на органите, правилник за работа на комисии, 

правилник за дежурства на наставници, правилник за работно време итн.),Годишен извештај за работата 

на основното училиште од претходната учебна година, извештај од интегралната евалвација, извештај 

од само-евалвација, извештаи за финасиското работење на училиштето и записници од Наставнички 

совет, Совет на родители, Ученички парламент и Училишен одбор. 

26. Комисија за изработка на Годишна програма за работа на основното училиште 

Директор 
Марија Зоксимовска 
Психолог 
Татјана Насевска – Додевска  
Наставник по македонски јазик 
Анкица Петрушевска  

 
 
 

Тимови по подрачја  

I тим  
Лидија Николовска, одговорна на тим  
Сузана Крстева  
Елена Карагунова  
Сунчица Митровска – Јаневска  
Габи Николовска  
Мартина Павловска  

II тим  
Билјана Смилевска , одговорна на тим  
Јованка Гроздановска  
Дејан Димитријевиќ 
Фросина Голубовска 
Фросина Кузева 
Драгица Апостоловска 
Вера Вучкова 

 
III тим  
Андриана Митевска, одговорна на тим  
Дарко Петковски  
Радица Блажевска  
Зоран Добревски  
Ивана Лазаревска 
Јаким Ристовски  

 
IV тим  
Офелија Груевска, одговорна на тим  
Александра Стоевска  
Марија Митрева  
Јелена Савова  
Силвана Величковиќ 
Влатко Најдовски 
Горан Стаменков 
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27. Користена литература 

 

 Закон за основно образование 

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

РСМ 

 Правилник за формата и содржината на развојната и годишната програма за работата на 

основното училиште 

 Концепција за воннаставни активности во основното образование 

 Правилник за начинот и поблиските критериуми на организирање на натпреварите на 

учениците по одделни предмети  на општинско, регионално и државно ниво во 

основното образование 

 Правилник за организација и начинот на спроведување на дополнителна и додатна 

настава во основното училиште. 
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                       Директор 
                        
         _____________________ 

Марија Зоксимовска 
1.8.2022 година 
 
 
 

Претседател на Училишен 
одбор 

 

      Ивица Трендовски 
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ПРИЛОЗИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

 
 

Прилог 1.  
Годишна програма за работа на директор 

 
 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ 

 

Раководење на воспитно-образовната организација, т.е. раководењето со училиште е 

сложена и одговорна  работа. Улогата на директорот е од големо значење бидејќи тој е главен 

двигател во работата и активностите на училиштето. 

   

 

ФУНКЦИИ НА ДИРЕКТОРОТ 

 

За да ја врши успешно својата одговорна работа, директорот на училиштето треба да извршува повеќе 

функции: 

- Планско-програмерска работа; 

- Организациски работи; 

- Стручно-аналитичка работа; 

- Педагошко-инструктивна работа; 

- Следење и вреднување на работата; 

- Советодавна работа со родителите на учениците; 

- Работа со стручните органи во училиштето; 

- Нормативна дејност; 

- Евалваторска и истражувачка функција; 

 

Планирањето е менаџерска функција со која , врз база на анализа на резултатите остварени во некој 

изминат период ( степенот на мисијата) се предвидува иднината ( се креира визијата) и се донесуваат 

одлуки кои треба да се оставруваат. 

Директорот со својата позиција и улога, која ја има како водач на работата во училиштето и главен 

носител во изработките на  годишните  програми, годишни и полугодишни извештаи, развојните 

училишни планови . Изработката на Годишната програма за работа на училиштето за 2021/2022 година е 

суштинска функција на директорот во доменот на планирањата. Планирањето на програмата 

произлегува и е во согласност со визијата и мисијата  на училиштето. 

 

Организаторската функција на директорот се состои во тоа што тој ги определува начините, методите 

и постапките со кои треба да се реализираат зацртаните програми и планови за работа на училиштето. 

Во рамките на оваа функција  особено место има и воспоставувањето на правилно канцелариско 

работење, како и организирање на сите манифестации, активности и проекти во училиштето. 

 

Водењето пред се се однесува на ускладувањето на односите меѓу луѓето и создавање на здрава клима 

и амбиент за работа  во училиштето. 
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Евалторската функција  на директорот го опфаќа следењето и вреднувањето на сè што е планирано и 

организирано – контрола врз работењето на соработниците и административно-финансискиот и 

техничкиот персонал и евалвација насочена кон работата и постигнувањата на наставниците и 

учениците во училиштето, со цел да се има повратна информација за степенот на реализација на 

работењето. 

Самоевалвацијата за работата на училиштето ги открива силните и слабите страни, па оттука 

произлегуваат промените и активностите во подрачјата на организирање и осовременување на 

наставата. Направено е планирање со кое се утврдува мисијата и се тежнее кон визијата.  

          

Педагошко-инструктивната функција на директорот е се позначајна во воспитно- образовните 

институции. Директорот со своето искуство и знаење треаба да биде во состојба да спроведува обуки на 

наставниот кадар, поточно да биде иницијатор и организатор на стручното усовршување на кадарот и 

воведување во работата на нововработените.  

 

* * * 

 

Директорот треба да е: добар организатор на работата и истата добро да ја познава, да е добар и 

праведен кон вработените, да се советува со вработените и да го респектира нивното мислење и 

предлози, самостоен и иницијативен, доследен, непревртлив и да не го менува постојано своето 

мислење, секогаш да ја фали добро изработената работа, да се интересира за личните проблеми на 

вработените, одржува добра работна дисциплина, своето знаење да го пренесува на другите, задачите  

да ги дава јасно и разбирливо, да е дружељубив и ведар, сталожен и стрплив. 

 

Директорот треба да има изразено чувство за битност и ургентност без кои напредокот на воспитно-

образовниот процес и училиштето во целина би бил бавен. Исто така треба да го потхранува 

ентузијазмот со нови акции, нови напори, нова визија.   

Работа со стручните органи во училиштето – Директорот ги планира и одржува Наставничките 

совети и Одделенските совети, учествува во работата на   Стручните активи и останатите стручни тела во 

училиштето. 

 

Советодавна работа со родителите на учениците 

Советодавната работа на директорот со родителите на учениците е една од работите со која се среќава 

во текот на целата година, со цел  изнаоѓање на адекватни правилни решенија во интерес на учениците. 

Нормативната дејност се огледа во следење, проучување, консултирање за законите, прописите и 

нормативите и нивната правилна примена. 

 

 

НЕПОСРЕДНО СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

 

 

Изготвување на Годишна програма за работа на училиштето; 

Подготвување Програма за развој на училиштето; 

Увид во техничката и другата подготвеност на училиштето за работа; 
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Запознавање со општата програмска структура 

Формирање на паралелки, воспитно – образовни групи и распределба на часови; 

Свечен прием на учениците во прво одделение; 

Запознавање со прописите и упатствата за водење педагошка документација; 

Помош во изработката на годишните и тематските распределенија на наставниците; 

Советодавна – консултативна работа со наставниците,родителите,учениците; 

Следење на редовната настава и воннаставните ученички активности; 

Следење на работата на комисиите формирани во училиштето; 

Следење на работата на техничкиот персонал; 

Следење на работата на административниот персонал; 

Ораганизација и учество во одбележување на празници и други  настани; 

Организација во работата на сметководството и увид во финансиски-материјалното работење на 
училиштето. 

 

АНАЛИТИЧКО СТУДИСКА РАБОТА 

 

 

Анализирање и проучување на сите видови планирања и програмирања на наставниците; 

Изготвување на извештаи ( полугодишни и годишни за постигнувањата во работењето во текот на 
учебната година); 

Анализа на постигнатите резултати на учениците за прво и второ тримесечје; 

Анализи на работењето и резултати од работата, прегледи и др.  

Проучувања и анализи на карактеристични проблеми во воспитно-образовниот процес. 

 

ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНА РАБОТА 

 

 

Насоки за планирање на наставата: глобално, тематско- процесни планирања; 

Планирање на формите, методите и наставните средства;       

Увид во планирањето на наставата; 

Работа со помладите наставници - организација на наставата, посета на часови; 

Посета на часови од редовната настава, дополнителната настава и  слободните    ученички активности; 
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Увид на дневните подготовки на наставниците за час; 

Увид во реализација на наставниот план и програма; 

Увид во работата на стручните органи; 

Увид во работата на часот, планирањата и дневникот за работа на наставниците, е-дневникот, 
психолошката служба , библиотеката и административно-техничкиот кадар. 

 

СОРАБОТКА СО УЧЕНИЦИ 

 

 

Помош при конституирање на работата на ученичките организации, (учество   и помош на нивните 
состаноци); 

Насочување и давање помош во организирање на културно-забавниот живот   на учениците; 

Присуство на родителските средби; 

Учество во работата на Советот на родители (на покана од претседателот на Советот на родители); 

Следење на резултатите од индивидуалната и групната советодавна   работа ( наставник – родител – 
ученик ); 

Наградување на ученици кои се истакнале на натпревари по одделенија; 

предмети и активности, како и прогласување на ученик на генерација; 

Работа со ученици кои покажуваат асоцијално однесување;  

Организирање  активности за одржување на хигиената во училиштето и надвор од него. 

 

СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ 

 

 

Учество во планирање, програмирање и грижа  за реализација  на  задачите во работата со Советот на 
родители на училиштето на барање од претседателот на Советот на родители; 

Планирање и реализација на родителски средби; 

Групни и ндивидуални средби со родители; 

Известување на родителите за работата на училиштето и за измените на правата и  обврските на 
учениците; 

Превземање на проектни активности во кои се вклучени и родителите; 

Редовно информирање и вклучување на родителите во работата на училиштето. 

 

КОНЦЕПЦИСКО ПРОГРАМСКО ПОДРАЧЈЕ 
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Распределба на активностите на наставниците по предмети, наставни часови, одделенски раководства и 
стручни активи; 

Соработка и следење на работата на стручните органи и стручните соработници; 

Планирање и програмирање на редовната, изборната, дополнителна и додатна настава, слободни 
ученички активности и увиди во нивните работи; 

Учество во реализацијата на развојниот план на училиштето стручно усовршување – посета на семинари,  
симпозиуми и состаноци. 

 

РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ ОРГАНИ НА УЧИЛИШТЕТО 

 

 

Учество и планирање на работата на стручните органи ( Одделенски совети, Стручни активи, 

Наставнички совети); 

Подготвување и одржување на работната седница на Наставничкиот совет; 

Работа на Одделенски совети на кои се разгледува успехот, поведението и редовноста на учениците во 

двете тримесечија и полугодието; 

Увид на Дневникот на паралелката; 

Одржување Одделенски совети и Наставнички совети за утврдување на годишниот успех. 

 

СЛЕДЕЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

 

 

Запознавање со новите наставни планови и програми, учебници, прирачници; 

Следење и вреднување на наставата; 

Стручно усовршување на наставниот кадар; 

Поттикнување на наставниците за координирана работа и тимска и кооперативна работа; 

Активно следење на реализацијата на програмските задачи на сите стручни органи во училиштето. 

 

ПЕРМАНЕНТНО, СТРУЧНО ПЕДАГОШКО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 

 

 

Следење и помош при стручното усовршување на наставниот кадар; 

Грижа за збогатување на училишната библиотека со стручна литература; 

Усовршување на методите за работа во наставата; 
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Организира менторства за наставници – приправници.           

 

СЛЕДЕЊЕ НА ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ НА УЧИЛИШТЕТО 

 

 

Инвестиционо одржување на училишниот објект и инвентар; 

Увид во работењето на сметководителот; 

Изработка на Годишен финансиски план, План за јавни набавки, месечни извештаи, Годишна завршна 

сметка на сметководителот. 

 

СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА 

 

 

Градоначалник на Општина Илинден; 

Совет на Општина Илинден; 

Соработка со основните и средното училиште во Општината; 

Соработка со установи од областа на : културата, здравството,безбедноста. 
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Прилог 2.  
Годишна програма за работа на стручни соработници 

 
 

 

 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГ ТАТЈАНА НАСЕВСКА – ДОДЕВСКА  
 

 

Психологот во училиштето има за цел да го следи психофизичкиот развој на учениците, 

какво е влијанието на наставата врз развојот на способностите и креативноста на учениците,  

грижа за зачувување на менталното здравје, утврдување на фактори кои влијаат на правилниот 

развој на децата и  улогата на семејството и средината во формирање на личноста на учениците. 

Во учебната 2021/2022 година земајќи ги предвид искуствата од претходните години, 

акцент на работата на психологот ќе биде ставен на : 

 

1. Активната  настава и примена на современи наставни методи, форми и техники на работа – 
консултативно- советодавна работа со наставниците; 
2. Мотивирање на учениците за постигнување подобар успех; 
3. Ненасилна комуникација – превенција и спречување на насилството со  работилници со наставниците, 
учениците и родителите; 
4. Акциско истражување за справување со конфликтите со работилници . 
Во учебната 2021/2022 година, стручниот соработник – психолог ќе ја остварува воспитно – образовната 
дејност во училиштето, земајќи ги предвид искуствата од претходните години, во следните подрачја:  
1.РАБОТА СО УЧЕНИЦИ – поддршка на учениците во учењето; следење и поддршка на развојот на 
учениците и професионална и кариерна ориентација на учениците. 
2. РАБОТА СО НАСТАВНИЦИ – поддршка на наставниците во планирањето и реализирањето и воспитно-
образовниот процес и самоевауацијата; поддршка на наставниците во работата со учениците и 
поддршка на наставниците во работата со родителите. 
3. РАБОТА СО РОДИТЕЛИ – индивидуални и групни советувања и консултации со родителите; едукација 
на родителите и вклучување на родителите во животот и работата на училиштето 
4. СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА – соработка со локалната заедница и соработка со стручни институции и 
организации. 
5. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА – личен професионален развој и поддршка 
на професионалниот развој и соработка во училиштето 
6. АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА – анализа и проценка на воспитно-образовната работа и 
истражување на воспитно-образовната работа. 
7. УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА – планирање, следење на воспитно-образовната 
работа, педагошка евиденција и документација, евалуација и училишна клима, безбедна средина и 
демократско учество. 
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1.ПЛАНИРАЊЕ , ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВОСПИТНО- ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

Планирана активност Реализатор Време 
Методи и 

постапки при 
реализација 

Очекувани цели и ефекти 

Изготвување на 
програма за  сопствена 
работа  

психолог јули-август  планирање 
изготвена програма за 

сопствената работа 

Изготвување на 
програма за 
професионална 
ориентација  на 
учениците 

психолог 
 

јули-август 
 

 
планирање 

изготвена годишна програма 
за професионална ориентација 

на учениците 

Учество во изготвување 
ИОП за работа со 
ученици со посебни  
образовни потреби; 

училишен тим за 
ученици со 

посебни 
образовни 

потреби 

август- 
септември 

 

 
планирање 

изготвена програма за работа 
со ученици со посебни 

образовни потреби 

Изготвување на 
програма за превенција 
од насилно однесување 

училишен тим - 
психолог и 
настваници  

јули  планирање  изготвена програма за 
превенција од насилно 

однесување 

Изработка на програма 
за работа со надарени и 
талентирани ученици 

директор, 
психолог, 

наставници 

август 
 планирање 

изготвена програма за работа 
со  надарени и талентирани 

ученици 

Изработка на програма 
за ранливи групи 

психолог, 
наставници 

август  
планирање 

изготвена програма за ранливи 
групи 

Изготвување на 
полугодишен извештај 
за сопствената работа 

 
психолог 

 
јануари  

анализа 
 

изготвен  извештај  за 
сопствената работа 

Учество во изготвување 
на полугодишен 
извештај за работата на 
училиштето 

директор, 
психолог, 

тим на 
наставници 

 
јануари  анализа 

 

изготвен извештај за работата 
на училиштето 

 

Учество во изготвување 
на Годишен извештај за 
работата на училиштето 

директор, 
психолог, 

тим на 
наставници 

 
јуни  

анализа, 
статистичка 
обработка 

 

изготвен извештај за работата 
на училиштето 

Изготвување на Годишен 
извештај за сопствената 
работа 

психолог 
јуни  

анализа 
 

изготвен извештај за  
сопствената работата 

Учество во работа на: 
Одделенски совети, 
Наставнички совет, 
Стручни активи, 
Училишен одбор, Детска 
организација. 

Училишен одбор, 
наставници, 

ученици 
 

 
септември- 

јуни 
 

анализа, 
записници 

 
изготвен извештај 
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2.СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО- ОБРАЗОВНА РАБОТА 
А. Утврдување на потенцијалните можности и карактеристики на личноста на ученикот 

Планирана активност Реализатор Време 
Методи и 

постапки при 
реализација 

Очекувани цели и ефекти 

Утврдување на зрелоста 
на децата за поаѓање во 
I одд.  
 
 
 
 
 

 

психолог, 
тим на 

наставници, 
комисија за упис 

на ученици во 
прво одделение 

мај 
 

разговор, 
консултација, 
индивидуално 

и групно 
утврдување на 
потенцијали и 
способности, 

Гудинаф – 
цртеж на човек 

утврдување на зрелоста на 
децата за поаѓање во I одд. 

Запишување  на ученици 
во I одд. 

 

психолог, 
комисија за 

запишување на 
ученици во прво 

одделение 

мај 
 

разговор, 
консултација, 
индивидуално 

и групно 
утврдување на 
потенцијали и 
способности  

запишани ученици  во I одд. 

Формирање паралелки 
во прво одделение 

психолог, 
комисија за 

запишување на 
ученици во прво 

одделение 

август 
 

рапределба на 
учениците во 
одделенија 

формирани паралелки во прво 
одделение 

Следење на адаптација 
и социјализација на 
учениците од I 
одделение 

психолог, 
наставници 

септември- 
јуни 

 

разговор 
 

навремено утврдување на 
видот на потешкотии на 

учениците 

Откривање на 
талентирани  ученици од  
VI- IX  одд. 

психолог, 
насатвници 

октомври  

тест за 
креативни 
мислења, 

консултација 
со наставници 

откривање на надарени 
ученици 

Утврдување на личните 
карактеристики , 
степенот на надареност 
и образовните потреби 
на надарените ученици 

психолог, 
одделенски 

раководители, 
предметни 
наставници 

 
 

ноември  

работилници, 
тест за 

креативни 
мислења, 

консултација 
со наставници  

поттикнување на надарените 
ученици 

Откривање на ученици  
со потешкотии од  VI- IX  
одд. 

директор, 
психолог, 

насатвници 

 
ноември  

тестови 
разговор, 

консултација 

 
список на ученици со 

потешкотии 

Професионална 
ориентација на 
учениците 

психолог, 
одделенски 

раководители 

октомври - 
јуни 

 

работилници, 
тестови за 

професионална 
ориентација, 

разговор 

реализација на активностите за 
професионална ориентација 
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Утврдување на 
социометрискиот статус 
на учениците во VI/9 
одд. 

психолог, 
ученици 

септември 
 

социометриска 
постапка  

да се превенираат конфликти  
од потенцијално конфликтни 

релации меѓу учениците 

Посета на часови на 
редовна настава и 
вонастатавни активности 
на учениците 

директор 
 

септември- 
јуни 

 

 увид,  
педагошка 

евиденција и 
документација  

увид во часовите 

2.СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО- ОБАРАЗОВНА РАБОТА 
Б. Следење на напредувањето на учениците според нивните можности и според карактеристиките на 

нивната личност 

Планирана активност Реализатор Време 
Методи и 

постапки при 
реализација 

Очекувани цели и ефекти 

Откривање и следење на 
ученици кои пројавуваат 
неприлагодено и 
несоодветно однесување 
(нередовно ја посетуваат 
наставата, агресивно 
однесување, значително 
го намалуваат 
училишниот успех  и сл.) 
 

психолог, 
одд. 

раководители, 
наставници 

 

септември – 
јуни 

 

 
увид, 

консултација 
со одделенски 
раководители 

утврдување на бројот и видот 
на неприлагодено и 

несоодветно  однесување на 
учениците 

Редовни групни 
тестирања на општи 
интелектуални 
способно-сти на 
учениците од VI- IX  одд. 
 

ученици, 
наставници 

септември- 
 јуни 

 

 
психолошки 

тестови  увид во интелектуалните 
способности на учениците 

Реализација на 
работилници за 
поттикнување и 
развивање  на 
креативноста на 
учениците  
 

ученици, 
наставници 

 

септември- 
јуни 

 

 
работилници 

развој и поттикнување на 
креативно мислење 

Реализација на 
работилници на тема : 
“Врсничко насилство - 
Булинг” 
 

психолог 
 

октомври-  
јуни 

 работилници 
Стекнување знаења и вештини 
за справување со врсничкото 

насилство  

Реализирање на 
работилници за 
разрешување конфликти 

ученици 
септември- 

јуни 
 

работилници справување со конфликти 

Реализирање на 
предавања и 
работилници за 

 
ученици, 

одделенски 

 
 

септември- 
работилници 

грижа за здравјето на 
учениците 
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здравствена едукација и 
грижа за здравјето на 
учениците 

раководители, 
наставници, 

родители 

јуни 
 

3. ИЗГОТВУВАЊЕ НА СТРУЧНИ МАТЕРИЈАЛИ 

Планирана активност Реализатор Време 
Методи и 

постапки при 
реализација 

Очекувани цели и ефекти 

Изготвување на стручни 
материјали за потребите 
на училиштето 

директор,   
наставници 

 
септември- 

август 
 

статистички 
анализи, 

дескриптивни 
показатели 

изготвени стручни материјали 

Изготвување на стручни 
материјали за потребите 
на МОН, БРО , Локална 
заедница 
 

директор,   
наставници 

септември-
август 

 
статистички 

анализи 
изготвени стручни материјали 

4. СОВЕТОДАВНО- КОНСУЛТАТИВНА РАБОТА 

Планирана активност Реализатор Време 
Методи и 

постапки при 
реализација 

Очекувани цели и ефекти 

Советодавно- 
консултативна работа со 
ученици  

психолог 

септември-  
август  

 
 индивидуално 

советување 

мотивирање, помош и 
поддршка на учениците за 
надминување на одредени 
појави и однесување 

-Советување со ученици 
-Работа со група ученици 
кои нередовно ја 
посетуваат наста-вата, 
значително го 
намалуваат училишниот 
успех или пројавуваат 
различни облици на 
несоодветно 
однесување 
 
 

психолог, 
ученици 

септември- 
август 

 

 групно 
советување 

мотивирање, помош и 
поддршка на учениците за 
надминување на одредени 
појави и однесување 

Советодавно- 
консултативна работа со 
родители 

директор, 
психолог, 
родители 

септември- 
август 

 

индивидуално 
советување 

мотивирање, соработка, 
советување и поддршка на 
родителите за надминување 
на одредени појави и 
однесување на нивното дете 

-Советување со 
родители 
-Работа со група 
родители чии ученици 
нередовно ја посетуваат 
наставата, значително го 
намалуваат училишниот 

родители, 
ученици, 
психолог, 
директор, 
секретар 

септември- 
август  

 

групно 
советување 

мотивирање, соработка, 
советување и поддршка на 
родителите за надминување 
на одредени појави и 
однесување на нивното дете 
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успех или пројавуваат 
различни облици на 
несоодветно 
однесување  
 
 

5.ОПШТО -СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ 

Планирана активност Реализатор Време 
Методи и 

постапки при 
реализација 

Очекувани цели и ефекти 

Учество во работата на 
секцијата на училишни 
психолози 

психолози од град 
Скопје 

септември-  
јуни 

 

состанок, 
работилници 

 
сопствено усовршување 

Сопствено стручно 
усовршување едукации, 
советувања, семинари и 
обуки 

стручни лица 

септември- 
август  

 

работилници, 
семинари, 
конгреси 

сопствено усовршување 

Координирање на 
Проектот за меѓуетничка 
интегарција  
 

организирање  
и реализирање на 
активности со 
партнер 
училиштето 

во текот на 
годината 

 

индивидуална , 
групна 
работа  
 

подобрена сосотојба за 
меѓуетничка интегарција во 
образованието  
 

Координирање на 
прокетот   „Превенција 
од насилно однесување” 

организирање  
и реализирање на 
активности за 
превенција од 
насилно 
однесување во 
училиштето 

во текот на 
годината 

 

индивидуална , 
групна 
работа  
 

подобрена сосотојба во 
училиштето во поглед на  
појава на  насилство помеѓу 
децата  

Посета на интерни и 
екстерни семинари, 
обуки, конференции и 
други едукативни 
собири за 
професионален развој 

учество на 
семинари, 
едукации, 
конференции од 
областа на 
професијата 

во текот на 
годината 

 

активна 
партиципација, 
непосредна 
вклученост  

подобрување на 
компетенциите во работата на 
психологот во училиштето  

Учество на 
Интернационална 
конференции 

Институт за 
менаџмент на 
знаење 

во текот на 
годината 

излагање на 
труд  

прифатен и одобрен труд за 
Зборник на трудови  

6.ВОДЕЊЕ НА ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Планирана активност Реализатор Време 
Методи и 

постапки при 
реализација 

Очекувани цели и ефекти 

Изготвување на чек–
листи, листи за 
бележење, скали на 
проценка, евидентни 
листи и 

директор, 
психолог 

септември- 
август 

 

евидентирање 
на податоци 

систематизирање на 
податоците од увидите на 

педагошката документација, 
евиденција 
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 сл. за бележење и 
евидентирање на 
податоци 

Увид во дневникот на 
паралелката 

директор, 
психолог, 

наставници 

октомври, 
декември 

април, 
јуни  

увид, 
анализа, 

консултација 

да се утврди бројот на 
изостаноци на учениците 

Увид во главна книга 
директор, 
психолог, 

наставници 

 
јуни  

 
увид 

утврдување на правилноста и 
навремено внесување на 

измените и дополнувањата во 
главните книги 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАРОТ 
 

Ред. 
бр 

Цели Содржина 
Реали-
затор 

Време 
Очекувани 

ефекти 
Индикатор 

1 

Работа по 
однапред 

подготвена 
програма 

Годишна 
програма за 

библиотеката 

библио-
текар 

септември 
реализиран
а програма 

Годишна 
програма на 
училиштето 

2 
Стручна работа 

во  
библиотеката 

водење на 
евиденција за 

издадени 
книги 

библио-
текар 

цела 
година 

јасна слика 
за фреквен-

цијата во 
библиоте-

ката 

Библиотечна 
картотека 

3 

Грижа за 
чување на 
книжниот 

фонд 

чување на 
библиотечниот 

фонд 

 библио-
текар 

цела 
година 

библиотечн
иот фонд не 
се намалува 

дневник за 
заведување на 

книги 

4 
Привлекување 
на ученици во 

библиотека 

информирање 
за нови книги 

библио-
текар и 
ученици 

цела 
година 

зголемен 
број на 

читатели 

список на нови 
книги на огласна 

табла 

5 
Зголемување 
на бројот на 
материјалот 

збогатување на 
книжниот фонд 

библио-
текар 

дирек-
тор 

цела 
година 

набавка на 
други книги 

заведување во 
дневникот за 

нови книги 

6 

Учениците да 
користат 

периодични 
изданија 

примање и 
делење на 

детскиот печат 

библиот
екар и 

ученици 

цела 
година 

детскиот 
печат е 
добро 

прифатен 

фактури и 
испратници, 
тетратка за 

водење 
евиденција 

8 
Презентација и 
популаризациј

а на книгите 

обележу-вање 
на Месецот на 

книгата 

библио-
текар и 
ученици 

октомври-
ноември 

популариза
ција 

дневник за 
евиденција 

9 
Употреба на 
бесплатни 
учебници 

собирање и 
поделба на 

бесплатните 
учебници 

библио-
текар 

ученици 
родите-
ли и 
настав-
ници 

септември- 
јуни 

развивање 
свест за 
грижа за 
книгите 

записници по 
одделенија 
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Прилог 3. 
 Годишна програма за работа на Училишниот одбор 

 
 
 
 
 ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

Планирани активности Реализатор Време на 

реализација 

 

Очекувани ефекти 

Предлага Годишна 

програма за работа на 

училиштето 

членови на УО 

директор 

психолог 

август согледување на забелешките на 

членовите на Училишниот одбор 

околу содржините во Годишната 

програма 

Реорганизација и 

координација на работата 

на членовите на УО  во 

случај на вондредна 

состоја 

членови на 

Училишен одбор  

август  УО да работи непречено и во 

случај на вондредна состојба  

-Донесува одлука за 

формирање посебен 

стручен тим за подготовка 

на Програма за екскурзии 

и други слободни 

активности  

-Информации  околу 

организирањето на 

екскурзиите 

членови на УО 

директор 

август ,септември 

април,мај 

транспарентност во работата и 

начинот на изведување и 

реализирање на Ученичките 

екскурзии и други слободни 

активности 

-Донесува одлука за 

спроведување на планот 

за следење на 

активностите 

за МИО 

-Разгледување на 

активностите предвидени  

од  Заедницата за учење 

во одделенска настава 

 

членови на УО 

директор 

психолог,  

тимот за МИО 

септември -спроведување на 

мултикултурни активности преку 

мултикултурни содржини каде 

ќе се промовираат вредностите 

на заедничкото живеење и 

почитување на разликите меѓу 

луѓето. 

-согледување на придобивките 

од реализација на активностите 

предвидени од акционите 

планови од Заедницата за 

учење. 

Разгледување и 

предлагање на 

финансискиот план  

 

членови на УО 

директор 

секретар 

сметководител 

септември согледување на забелешките на 

членовите на Училишниот одбор 

околу годишниот финансиски 

план и неговата реализација 
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Дава мислење на 

директорот за избор на 

наставници и друг 

персонал по основ на 

јавен оглас 

членови на УО 

директор 

секретар 

август  

септември 

октомври 

декември 

јануари 

( по потреба) 

-подобрување на квалитетот на 

работата и навремено 

пополнување на ослободените 

работни места 

 

 

Разгледување на  

приговори од наставниот 

кадар,стручните 

соработници и родителите 

и дава  мислење до 

директорот на основното 

училиште  за нивни 

разрешување 

членови на УО 

директор 

психолог 

 

континуитано во 

текот на учебната  

година 

-надминување на причините за 

поднесените приговори 

Одлучува по жалба на 

ученици, 

родители/старатели 

Членови на УО 

директор 

психолог 

континуитано во 

текот на учебната  

година 

-надминување на причините за 

поднесените жалби 

Дава мислење за 

Полугодишниот извештај 

за работата на училиштето 

членови на УО 

директор 

јануари  -согледување на забелешките на 

членовите на Училишниот одбор 

околу содржините во 

Полугодишниот извештај за 

работа за училиштето 

Ја усвојува завршната 

финансиската сметка   

Го усвојува извештајот за 

пописот   

 

членови на УО 

директор 

 

февруари -Согледување на забелешките 

на членовите на Училишниот 

одбор во делот на финансиското 

работење на училиштето и 

пописот  

Решава за потребни 

мерки на безбедност на 

училиштето  

членови на УО 

директор 

секретар 

континуирано во 

текот на учебната 

година- по потреба 

-надминување на проблемите и 

подобрување на безбедносната 

ситуација во училиштето 

Одлучува по жалби на 

оценки  

Членови на УО 

директор 

психолог 

јануари 

јуни 

-согледување на потребата од 

жалби и надминување на 

причините за жалба 

Разгледува други права 

утврдени со Статутот на 

училиштето 

членови на УО 

директор 

секретар 

континуирано во 

текот на учебната 

година 

-подобрување на работата на 

училиштето и придржување кон 

Статутарните одредби 

Дава мислење на 

Развојното планирање на 

училиштето и 

Самоеваулацијата 

членови на УО 

директор 

психолог 

во текот на 

учебната година 

-согледување на забелешките на 

членовите на Училишниот одбор 

околу развојниот план за работа 

и самоеваулацијата, како водичи 

кон подобрување на работата во 

училиштето 

Вклучување во 

активностите од работата 

на училиштето – прослави, 

членови на УО 

директор 

 

континуирано во 

текот на учебната 

година 

-афирамација на училиштето 
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хепенинзи, посети, 

приредби 

Предлози и мислења за 

уредување на  ентериерот 

и на дворната површина 

во училиштето – еко 

активности 

членови на УО 

директор 

 

континуирано во 

текот на учебната 

година 

-подобрување на климата и 

условите за работа 

Дава мислење за 

Годишниот извештај за 

работата на училиштето 

Членови на УО 

директор 

психолог 

јуни -согледување на членовите на 

Училишниот одбор за 

Годишниот извештај за работа 

на училиштето и за 

подобрување на состојбите 

Забелешка : Годишната програма за работа на УО може да претрпи извесни промени во зависност од 

потребите . 
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Прилог 4.  
Годишна програма за работа на Советот на родители 

 
 
 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА  НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 
 

СЕПТЕМВРИ 

 

 Конституирање на Советот на родители со нови членови; 

 Информации за почетокот на новата учебна година; 

 Запознавање со уписот на првачињата, нивната опфатеност според реонизацијата и резултатите 

од уписите; 

 Годишен извештај за успехот на учениците во учебната 2021/2022 година ( директор); 

 Информации за новите бесплатни учебници и напатствие за правилно користење на истите; 

 Запознавање на Советот на родители со Годишната програма за изведување на ученички 

екскурзии за учебната 2022/2023 година, согласно правилникот  од МОН; 

 Донесување одлуки за објавување на Оглас за ученички екскурзии и настава во природа, ( 

вклучување на родителите во комисиите за разгледување на пристигнатите понуди и избор на 

најповолен понудувач) 

 

ОКТОМВРИ 

 

 Запознавање со Годишната програма за работа за учебната 2022/2023 година; 

 Запознавање со предлог - програмата за работа на Советот на родители и нејзино 

надополнување; 

 Запознавање со Правилникот за работа  и Деловникот за работа на Советот на родители; 

 Запознавање на родителите со Кодексот на однесување во училиштето; 

 Запознавање со предвидените проекти кои се планираат да бидат реализирани во текот на 

учебната година 

 

НОЕМВРИ 

 

 Информација на родителите за успехот, поведението и редовноста на учениците во првото 

тримесечје во учебната година ( директор); 

 Информации за Советувањето со родителите ( психолог); 

 Запознавање со Правилникот за наградување и педагошки мерки, како и запознавање со 
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изречените педагошки мерки и пофалници; 

 Вклученост на родителите во активностите на училиштето – проектни активности 

 

ДЕКЕМВРИ 

 

 Анализа на успехот и мерки за подобрување на истиот; 

 Заеднички активности во организирање на Новогодишни работилници 

 

ЈАНУАРИ 

 

 Соопштување  на успехот и поведението на учениците во првото полугодие во учебната година; 

 Анализа на успехот и превземање мерки кои би довеле до подобрување на успехот и 

поведението; 

 Полугодишен извештај за работата на училиштето во учебната година( директор) 

ФЕВРУАРИ 

 

 Соработка со родителите во реализација на активностите за професионално ориентирање на 

учениците за 9 одделение; 

 Информација за традиционалното одбележувањето на 21 февруари – Светскиот денот на 

мајчиниот јазик; 

 Презентација на тема од страна на психологот на училиштето; 

 Тековни активности во училиштето 

МАРТ 

 

 Организирање активности – работилници по повод празниците (Ден на жената, Екологија, Ден 

на шегата); 

 Запознавање на родителите со спортските активности; 

 Информација за активностите на проекти кои претстојат со нивната реализација; 

 Договор за заеднички активности во организирање на работниците по повод Велигденските 

празници  

 

АПРИЛ  

 

 Разгледување на успехот на учениците во второто тримесечие во учебната година; 



 
 

           118 
 

 Информации за работата на секциите, подготовки и учество на учениците на натпревари; 

 Информација околу претстојните организирани екскурзии согласно Правилникот  и програмата 

за  изведување на истите 

 

МАЈ 

 

 Собирни акции; 

 Професионална ориентација на учениците ( информација за остварените средби и посети) – 

психолог; 

 Разгледување на соработката на родителите со наставно-воспитниот персонал, психолог и 

директор на училиштето; 

 Патронен празник на училиштето - вклучување во активноститe  

 

ЈУНИ 

 

 Соопштување  на успехот и поведението на учениците на крајот од  учебната година 

 Анализа на успехот во учебната година ; 

 Извештај за реализираните активности и приоритети во работата, нерализираните  активности, 

кои како приоритети остануваат да се реализираат во наредната учебна година. 

*Забелешка -Годишната програма за работа на Советот на родители може да претрпи извесни измени 

во зависнот од потребите во текот на учебната година  
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Прилог 5. 

 Годишна програма за Наставнички совет и Одделенски совет 

 

СТРУЧНИ ОРГАНИ НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ НА ОДДЕЛЕНСКИ И ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ 
 

 Програма за работа на Совет на одделенски наставници  
 

Одделенскиот совет е двигател за подобрување на квалитетот на наставата, унапредување на 
знаењата и постигнувањата на учениците и стекнување на широко применливи знаења. Одделенскиот 
совет континуирано работи на подобрувањето  на постигањата на учениците со посебни образовни 
потреби и за талентираните ученици.Одделенскиот совет го анализира успехот, поведението и 
изостаноците на учениците, дискутира за подобрување на дисциплина, намалување на неоправданите 
изостаноци на учениците и оценување на учениците според критериумите за оценување на  знаењата и 
напредкот на учениците изготвени од БРО. 

 
Програма за работа на Совет на одделенски и предметни наставници во учебната година 

Вре
ме 

Планирани активности Реализатори Очекувани ефекти 

11 
2020 

Реализација на наставен план и програма; 
Анализа на успех, изостаници и поведение на учениците 

во прво тримесечје од учебната година; 
Информација за напредок и социјализација на учениците 

од  I одд; 
Информација за прилагодување на учениците од VI одд. ; 
Предлози, мислења, сугестии 

директор, 
психолог, 
наставници, 
одд. раководители 

уочување на 
слабостите во 
успехот на 
учениците и мерки 
за нивно 
надминување  

01 
2020 

-Реализација на наставен план и програма; 
-Анализа на успех,изостаноци, поведение на учениците 
во прво полугодие од учебната година; 

-Извештај за напредок и социјализација на учениците со 
посебни образовни потреби; 

-Истакнување најдобри поединци и паралелки; 
-Предлози, мислења, сугестии 

наставници, 
директор, 
психолог, 
одделенски 
раководители 

евалуација на 
постигнатите 
ефекти 

04 
2020 

Реализација на наставен план и програма; 
-Анализа на успехот,изостаноците и  поведението  на 

учениците во третото тромесечје од учебната година 
-Предлог активности за професионално информирање и 

ориентирање на учениците од IX одд; 
-Предлог активности за запишување ученици во I одд. за 

учебна. 
-Предлози, мислења, сугестии 

директор, 
психолог, 
наставници 
 

уочување на 
слабостите во 
успехот на 
учениците и мерки 
за нивно 
надминување 

06 
2020 

-Реализација на наставен план и програма; 
-Анализа на успехот,изостаниците и  поведението на 

учениците на крајот од учебната година; 
-Извештај на Комисијата за запишување ученици во I одд. 

( вкупен број на запишани ученици и број на ученици 
со посебни образовни потреби); 

 

директор, 
психолог, 
наставници, 
Комисија за 
запишување на 
ученици во I одд 

евалуација на 
постигнатите 
ефекти 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ ВО УЧЕБНАТА ГОДИНА 

Наставничкиот совет е највисок стручен орган во училиштето кој води грижа за целокупната 

стручна и воспитно-образовна работа.  

Наставничкиот совет го сочинуваат одделенските и предметните наставници и стручните 

соработници на училиштето, психологот и библиотекарот, а со него раководи директорот на 

училиштето. 

Записничар на наставничкиот совет е одделенскиот наставник Сунчица Митревска Јаневска. 

              Задачите на наставничкиот совет се : 

 Дава мислење по предлог на Програмата за развој и на Годишната програма за работа и го следи 

нивното реализирање; 

 Го разгледува успехот и поведението на крајот на првото и третото тримесечие; 

 Го утрвдува полугодишниот и годишниот успех и поведение на учениците; 

 Утврдување на задолженијата на наставниците за реализација на наставните програми по 

предметите и воннаставните активности,по предлог на директорот на училиштето и превзема 

мерки за нивно извршување; 

 Распоредување на раководители на паралелки; 

 Усвојување на распоредот на часовите; 

 Усвојување на Годишниот план за екскурзии; 

 Разгледување и усвојување на извештаи, анализи, информации и слично за постигањата на 

учениците во одредени периоди од учебната година; 

 Наставничкиот совет се грижи за реализирање на програмата за стручно усовршување на 

наставниот кадар; 

 Донесува одлуки по приговор на ученици за утврдени оценки; 

 Одлучува за воспитни мерки; 

Mесец 
СОДРЖИНИ 

 

Јули 

Усвојување на Годишниот извештај за работа на училиштето за учебната 2021/2022 

година; 

Информација за среботеното од  тимот задолжен за изработка на Годишната програма 

за работа на училиштето за учебната 2022/2023 година. 

Август 

Годишно планирање на воспитно-образовната работа; 

Распределба на часови по предмети и одделенија (изборни предмети); 

Распеделба на задолженија на наставниците во учебната  година; 

Формирање на стручни активи и договор за работата на истите; 

Самоеваулација на училиштето; 

Подготвеност на почеток на новата учебна година – просторни и стручни подготовки; 

Информации за семинари и обуки кои ќе се одржат во наредниот период; 

Информации за  проектните активности ( ЕКО, МИО, и др.) ; 

Донесување одлука за распишување на огласи по разни основи; 

Договор за свечен прием на првачињата; 

Договор за одржување на првата родителска средба ; 

Усвојување на Годишната програма за работа на училиштето за учебната ; 

Формирање на комисии . 
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Септември 

Информации за почетокот на новата учебна година – број на ученици запишани во прво 

одделение, вкупен број на ново запишани, отпишани и осипани ученици; 

Донесување одлуки за : осигурување и ученички екскурзии ; 

Информација за приемот и  распределбата на бесплатните учебници 

Внес на податоци во ЕМИС и е-дневник; 

Тековни прашања и активности. 

Октомври 

Договор за активностите кои ќе се реализираат во текот на „Детската недела“ и приемот 

на првачињата во Детската организација; 

Одбележување на Светскиот ден на учителот ; 

Одговорности и обврски на одделенските раководители; 

Активности за одбележување на Месецот на книгата; 

Договор за одржување на одделенските совети; 

Договор за организирање активности со учениците за средување и одржување на 

училишниот двор; 

Разгледување на извештаите од реализираните екскурзии и други слободни ученички 

активности; 

Тековни активности. 

Ноември 

Разгледување и утврдување на успехот и поведението на учениците во првото 

тримесечие во учебната година; 

Реализација на наставниот материјал; 

Договор за родителски средби,отворена родителска средба  и Совет на родители 

Донесување одлука за попис и формирање на пописна комисија;  

Тековни активности. 

Декември 

Активности до крајот на првото полугодие; 

Договор за одбележување на одделенските новогодишни прослави; 

Договор за одржување на Одделенските совети за успехот и поведението на учениците 

во првото полугодие од учебната година; 

Формирање тим за изработка на Полугодишниот извештај за работата на училиштето; 

Информации од реализираните активности на проектите во кои е вкучено нашето 

училиште; 

Тековни активности. 

Јануари 

Разгледување и утврдување на успехот и поведението на учениците во првото 

полугодие од  учебната година; 

Реализација на наставниот материјал; 

Анализа на полугодишниот успех  од учебната година и усвојување на статистичкиот 

извештај; 

Мерки за подобрување на успехот, дисциплината и редовноста на учениците; 

Донесување одлуки по приговор на учениците за утврдените оценки; 

Поднесување извештаи од комисиите за преглед на  педагошката документација и 

финансиите; 

Информации за семинари и обуки; 

Тековни активности. 

Февруари 

Разгледување и усвојување на Полугодишниот извештај за работа на училиштето во 

првото полугодие од учебната година; 

Информации за работата на училиштето во првото полугодие; 

Работни навики, успехот и дисципината  на учениците; 
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Осврт кон работата на дополнителната и додатната настава, како и слободните ученички 

активности ; 

Активности околу одбележувањето на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик - 21 

февруари; 

Давање мислење за годишниот финансов план на училиштето; 

Донесување одлуки за  прибирање на понуди за  фотографирање, изработка на табло за 

учениците од 9 одделение, полуматурска забава и друго; 

Тековни активности. 

Март 

Осврт кон реализација на наставната програма, оценка за планирање и водење на 

педагошката администрација; 

Договор за одбележување на Денот на екологија и предвидените активности - 21 март; 

Договор за одбележување на Денот на шегата – Априлијада; 

Припреми на учениците за училишни и општински натпревари; 

Договор за одблежување на одделенските совети за третото тримесечие; 

Тековни активнсти. 

Април 

Разгледување и утврдување на успехот и поведението на учениците во третото 

тримесечие од  учебната година; 

Реализација на наставниот материјал; 

Осврт на подготовките и учествата на учениците во училишни и општински натпревари и 

активности; 

Ученички излети, екскурзии и др.слободни активности;  

Донесување одлука за започнување на  упис на првачиња за учебната 2021/2022година 

и формирање на комисија за упис; 

Договор за Патронен празник на училиштето; 

Тековни активности. 

Мај 

Избор на првенец-ученик на генерација во учебната година 

Професионална ориентација на учениците; 

Договор за активности до крајот на учебната година; 

Договор за подмирување на сите долгови  на учениците кон училиштето; 

Разгледување на извештаите од реализираните екскурзии и други слободни ученички 

активности; 

Давање напатствија за собирање и проценување на штетата на бесплатните учебници 

според Правилникот од МОН; 

Спроведување на анкета за избор на изборни предмети за учебната година; 

Тековни активности. 

Јуни 

Утврдување и усвојување на успехот и поведението  на учениците од 9 одделение, на 

крајот од учебната година; 

Утврдување и усвојување на успехот и поведението  на учениците од 1 до 9 одделение, 

на крајот од учебната година; 

Реализација на наставниот материјал; 

Извештај за работата на Е-дневникот; 

Извештај на комисијата за педагошка евиденција и документација; 

Анализа на резултатите на крајот од учебната; 

Информација за завршените уписи на првачињата за учебната година, број на ученици и 

нивна распределба по одделенија; 

Формирање на паралелки, првична распределба на часови по предмети и наставници и 
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определување на одделенски раководители; 

Донесување на одлука за избор на учебници кои ќе се користат во учебната 2021/2022 

година и писмена информација до ДПИ и МОН; 

Донесување одлуки по приговор на учениците за утврдените оценки; 

Тековни активности. 

Јули 

Усвојување на Годишниот статистички извештај на ниво на училиште за успехот на 

учениците во учебната година; 

Усвојување на Годишниот извештај за работа на училиштето во учебната година; 

Информација за реализацијата на проектните активности во училиштето; 

Согледувања на директорот за севкупната работа во училиштето во учебната година; 

Доделување на решенија за користење на годишен одмор. 
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Прилог 6. 
 Програма за работа на Стручни активи 

 
 

    Нагледни часови за Стручен актив на одделенска настава 
 

 
Одговорен наставник : Офелија Груевска 

Планирана 
Програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Извори/ 
ресурси 

Методи и 
постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

Сибирање до 
10000  

Октомври Драгица 
Апостоловска 

Наставен 
лист 

групна работа Успешно го совлада 
собирањето до 10000 

Усвојување на 
голема и мала 
ракописна буква 
Зз,Жж и Шш 

Ноември Сунчица 
Митровска 
Јаневска 

Наставен 
лист 

групна работа Успешно ги 
препознава буквите 

Усвојување на 
голема и мала 
печатна буква Мм 
и Аа 

Декември Лидија 
Николовска 

Наставен 
лист 

групна работа Успешно ги 
препознава буквите 

Множење со 
броевите 4 и 5  

Февруари Радица 
Блажевска 

Наставен 
лист 

групна работа Успешно множи со 
броевите 4 и 5 

Математика 
Парни и непарни 
броеви 

Март Ивана 
Лазаревска 

Наставен 
лист 

групна работа Препознава парни и 
непарни броеви 

Анализа на 
литературен текст 

Април Габи 
Николовска 

Наставен 
лист 

групна работа Определува време, 
место и настан во 
текстот 

Историски 
периоди 
(временски 
периоди: година, 
деценија, век, 
милениум, ера; 

Мај Елена 
Карагунова 

Наставен 
лист 

групна работа Прави разлика меѓу 
праисторија и 
историја 
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историски епохи, 
праисторијата: 
камено време, 
метално време; 
историја: стар 
век/ античка 
историја среден 
век/средновеков
ие, нов 
век/модерна 
историја и 
најново време/ 
современа 
историја 
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Нагледни часови за Стручен актив на општествено – јазична група предмети 
Одговорен наставник : Анкица Петрушевска 

 
 
 
 

Планирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор 
Извори/ 
ресурси 

Методи и 
постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

Стереотипи и 
предрасуди 

октомври Татјана 
Насевска-
Додевска 

презентација Стручна 
литература 

стекнати нови знаења 

Слободни 
активности и 
интереси 

ноември  Марија 
Митрева 
наставник по 
англиски јазик 

нагледен час Наставен лист 
учебник                                             

ги научиле и ги опишуваат 
question tags (нели- 
прашања) 

Увежбување на 
елементи од 
партер во спортска 
гимнастика 

декември Дејан 
Димитријевиќ 
наставник по 
физичко и 
здравствено 
образование 

нагледен час  реквизити  усовршување на дадена 
техника 

Временски 
зависносложени 
реченици 

февруари Андриана 
Митевска 
наставник по 
македонски 
јазик 

презентација наставен лист 
учебник 

стекнати нови знаења, 
оспособени да 
препознаваат временски 
зависносложени реченици 
и правилно да ги 
употребуваат 

Изработка на 
честитка по повод 
празникот 8-ми 
март 

март Горан 
Стаменков 
наставник по 
ликовно 
образование 

нагледен час материјали за 
изработка на 
честитки- 
хартија во боја, 
украси, боички и 
др. 

се оспособени да 
истражуваат и да ги 
воочуват разликите и 
компонентите на 
визуелниот простор и 
илузијата на просторот на 
уметничките дела 

Римска култура април Зоран 
Добревски 
наставник по 
историја 

нагледен час учебник 
наставен лист 

стекнати нови знаења за 
Римската култура 

Обработка на текст 
со празнини / 
читање и 
разбирање 

мај Билјана 
Смилевска 
наставник по 
германски 
јазик 

нагледен час наставен лист     стекнати нови знаења 
оспособени за 
препознавање и за 
анализа на содржина од 
текст за слушање или 
читање 
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Нагледни часови за Стручен актив на природно-математичка група предмети 
Одговорен наставник : Елизабета Конеска 
 
 

Планирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализа 

ција 
Реализатор 

Извори/ 
ресурси 

Методи и 
постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

 
Усвојување на 
Програмата за 
работа на 
Стручниот актив 
во учебната 
година 
 

септември 

Наставници од 
стручниот актив на 
природно - 
математичката 
група предмети  

Предлог 
програми, 

насоки од БРО 

Разгледување, 
усвојување 

Усовршување на  
работата на 
наставникот  

Пресметување 
процентен износ 

октомври 
Елизабета Конеска 
наставник по 
математика 

Учебник, 
наставен лист, 
паметна табла, 

micro:bit 

Нагледен час 

Размена на 
искуства, 
унапредување на 
наставата , 
користење ИКТ во 
наставата 

Рамнини на 
симетрија кај 
геометриски тела 
(3Д форми) 

ноември 
Јаким Ристовски 
наставник по 
математика 

учебник, глина, 
презентација 

Нагледен час 

Размена на 
искуства, 
унапредување на 
наставата 

Уредување на 
табели со 
користење на 
Word 

декември 
Фросина Кузева 
наставник по 
информатика 

учебник, 
наставен лист, 

компјутер 
Нагледен час 

Размена на 
искуства, 
унапредување на 
наставата 

Анализа на 
резултатите од 
работата на 
активот 

јануари 
Наставници од 
стручниот актив 

Записници Разгледување 

Заклучоци за 
работењето на  
наставниците  

Анкисоозни и 
депресивни 
сосотојби кај деца 

февруари 
Татјана Насевска-
Додевска 
психолог 

Стручна 
литература 

Презентација Стекнати знаења 

Камера обскура март 

Тројан 
Симоновски 
наставник по 
физика 

наставен лист, 
картонска кутија, 

лименка, црна 
хартија, селотејп, 

игла 

Нагледен час 

Размена на 
искуства, 
унапредување на 
наставата 
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Класификација на 
‘рбетници 

април 

Александра 
Стоевска 
наставник по 
биологија и хемија 

учебник, 
наставен лист 

Нагледен час 

Размена на 
искуства, 
унапредување на 
наставата 

Географска 
распространетост 
на растителниот 
свет 

мај 
Дарко Петковски 
наставник по 
географија 

интернет, 
паметна табла, 
атлас, учебник 

Нагледен час 

Размена на 
искуства, 
унапредување на 
наставата, 
користење ИКТ во 
наставата 

Анализа на 
резултатите од 
работата на 
активот  

Наставниците од 
активот  

Јуни  Записници  Заклучоци за 
работењето на  
наставниците  

 

јуни 
Наставниците од 
активот  

Записници Разгледување 
Заклучоци за 
работењето на  
наставниците  
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Прилог 7.  
Програма за работа на училишен инклузивен тим 

 
 
 
ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИШЕН ИНКЛУЗИВЕН ТИМ 
 

ПРОГРАМА НА ИНКЛУЗИВНИОТ ТИМ ВО УЧЕБНАТА ГОДИНА 

 

 

Планирана 
програмска 
активност 

Реализатор Време на 
реализација 

Методи и 
постапки за 
реализација 

Постигнати резултати 

-Формирање на тим 
за поддршка на ниво 
на училиште 
-Изготвување на 
годишна програма за 
работа 

Инклузивен тим 
 

јули, август анализа, 
дискусија, 
консултации 
и предлози 

успешна реализација на 
планираните активности 

 

Детектирање на 
ученици со ПОП 
преку анкета и 
разговори со 
одд.наставници и 
предметни 
наставници 

Инклузивен тим 
наставници   

септември анализа на 
податоци 

преглед и евиденција на 
учениците и видот на 
посебните потреби 

Состанок на тимот за 
проширување на 
истиот со одделенски 
раководители каде 
има детектирано 
ученици со ПОП и 
родители на ученици 
со ПОП 
 
  
 

Тимот и 
наставници со 
деца со ПОП, 
дефектолог 

септември анализа на 
податоци за 
ученици со 
ПОП, 
консултации 
и предлози 

составување на тимот за 
работа со ученици со ПОП 

Следење на 
изработените ИОП  за 
работа со учениците 
со ПОП 

наставници 
дефектолог, 
психолог 

октомври 
ноември 
февруари 

 април 

анализа на 
чек листи, 
прашалници, 
анализа на 
тестовите, 
ревизија на 
ИОП 

-успешна реализација на 
наставната програма 
со сите ученици 
-континуирано следење на 
постигањата 

-Анализа на 
критериуми за 
вреднување на 
постигањата на 

одд. наставници 
одд.раководители 
психолог 
 

ноември 
јануари 

февруари 
април 

-искусија, 
анализа, 
предлози 

-проценка на постигањата 
-дополнување на 
индивидуалниот оперативен 
план  
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учениците со 
посебни образовни 
потреби согласно 
ИОП  
-Прибирање на 
информации за 
постигањата на 
учениците 

мај  

Обуки на 
наставниците за 
работа со ученици со 
ПОП 
Предавање за 
родители 

психолог и 
дефектолог 

 две обуки и 
по потреба 

дискусија, 
анализа, 
презентации, 
заклучоци 
 

добивање сознанија за 
работа на учениците со ПОП 
и подобрување на работата 
на наставниците 

Евалуација на 
активностите 
предвидени со 
програмата за работа 
со децата со посебни 
образовни потреби 
 
 

одд. наставници 
одд.раководители 
Тимот за 
инклузија на ниво 
на училиште 
 

јуни дискусија, 
анализа, 
предлози 

проценка на ефектите и 
постигнатоста  на 
планираните цели во 
воспитно-образовниот 
процес со овие деца 
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Прилог 8. 

 Програма за работа на хор и оркестар 

 

ГОДИШНА  ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ХОР ВО УЧЕБНАТА ГОДИНА 
 
  
 

ГОДИШНА  ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ХОР ВО УЧЕБНАТА ГОДИНА 

Планирана 

активност 

(самостојни 

активности) 

Цели Реализа-тор Време 

на 

реализа-ција 

Методи и   постапки за 

реализација 

Очекувани  

резултати 

Аудиција 

 

 

- да е 

музикален; 

- да има чист 

глас; 

- да 

демонстрира 

една песна по 

свој  избор;  

наставник 

со 

учениците 

септември 

во текот на 

цела учебна 

година 

монолошко-дијалошка 

демонстративна 

практична работа 

- Организирање 

аудиција  

реаудиција 

(формирање нов 

хор ) 

-индивидуално 

преслушување,вока

лна интерпретација 

-Основи на 

вокалната 

техника 

 

 

-да демонстрира 
правилна 
положба на 
телото  за време 
на пеењето; 
- да дише 
правилно; 

-да применува 
вежби за 
дишење; 
-да демонстрира 
распејување; 

наставник 

со 

учениците 

септември 

октомври 

 

во текот на 

цела учебна 

година 

монолошко-дијалошка 

демонстративна 

практична работа 

-објаснува за 
основните 
елементи на 
вокалната техника  

-објаснува за 
значењето на 
функционирањето 
на фоноторните 
органи 

- нотен запис на 
народната песна 
,,Билјана платно 
белеше,,  
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Канон 

,,ALELUJA'’  

,,Скопје ’’    

-да дискутира за 

карактерот на 

композицијата  

- да 

демонстрира 

вокална 

интерпретација 

на канонот ; 

наставник 

со 

учениците 

октомври 

ноември 

монолошко-дијалошка 

демонстративна 

практична работа 

објаснува за 

значењето Канон 

вокална 

интерпретација 

,,Стара 

песна’’ 

,,Божиќна  

песна’’ 

-да објаснува за  

текстот на 

песната ; 

-да дискутира за 

карактерот на 

композицијата  

-интерпретира 

наставник 

со 

учениците 

ноември 

декември 

монолошко-дијалошка 

демонстративна 

практична работа  

- објаснува за 

карактерот на 

песната; 

-објаснува 

карактерот на  

Божиќната песна          

вокална 

интерпретација 

,,Борјано 

Борјанке’’- 

 ,,Химна на 

А:Писевски“ 

-да го   разбере 

значењето на 

зборот  химна  

-да ја 

идентификува 

композицијата  

наставник 

со 

учениците 

јануари 

февруари 

март 

монолошко-дијалошка 

демонстративна 

практична работа 

-објаснува за 

композицијата и 

композиторот  

-да го анализира 

текстот,вокална 

интерпретација   

,,Славеј пее 

на 

трендафил’’ 

народна 

двогласна 

-дискутира за 

карактерот на 

композицијата  

-да објаснува за 

текстот   

наставник 

со 

учениците 

април 

мај 

јуни 

монолошко-дијалошка 

демонстративна 

практична работа  

-објаснува за 

карактерот на 

композицијата  

-објаснува за 

начинот на  

вокална 

интерпретација 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОРКЕСТАР ВО  УЧЕБНАТА ГОДИНА 

Планирана 
активност  

( самостојни 
активности ) 

Цели Реализат
ор 

Време на 
реализа-

ција 

Методи и   
постапки за 
реализација 

Очекувани 
резултати 

 
 
 
 
 
 

Аудиција 
 

-да е музикален; 
- да има чувство 
за ритам; 
- да поседува 
способност за 
инструментална 
интерпретација; 

настав 
ник со 
учени-
ците 

септември 
во текот на 

цела 
учебна 
година 

монолошко-
дијалошка 
демонстративна 
практична работа 

-организирање 
целосна 
аудиција(формир
ање нa оркестар); 
- проверување на 
знаењата од 
областа на 
основи на 
музичка 
писменост; 

Запознавање со 
детски музички 
инструменти; 
видови на блок 
флејти,сопранин
о,сопран,алт,  

- да памти за 
поделбата на 
ДМИ (ритмички и 
мелодиски); 
- да препознава 
ДМИ видови на 
инструменти  

настав-
ник со 
ученици 
наставни
к со 
учени-
ците 

септември 
октомври 

во текот на 
цела 

учебна 
година 

монолошко- 
дијалошка 

демонстративна 
практична работа  

-да презентира 
ДМИ ; 
-да објаснува за 
поделбата на 
ДМИ (ритмички и 
мелодиски) 
-демонстрира 
аудио –видео 
снимки со ДМИ  

КАНОН 
,,  Канон 3 ’’ 

.,,Валс’’ 
В.А..Моцарт 

- препознава 
видови на блок 
флејти; 
-да демонстрира 
вежби за дишење; 
-демонстрира 
правилен начин 
на држење на 
блок флејти; 

настав-
ник со 
учени-
ците 

октомври 
 

ноември 

монолошко-
дијалошка 

демонстративна 
практична работа  

- објаснува за 
музичка форма 
канон и начин на 
изведба;  
-препознава 
видови на блок 
флејти ; 
- презентира 
правилен начин  
на дишење; 
-презентација 
произведување 
на тонот  
-објаснува за 
формата на 
композицијата; 

,Божиќна песна 
’’ 
 

,,Зелени 
ливади’’ 

 

-да демонстрира 
правилна 
интерпретација на 
формата канон; 
- да го  усвои 
вистинското 
темпо и динамика 

настав-
ник со 
ученици 

ноември 
декември 

јануари 

монолошко-
дијалошка 

демонстративна 
практична работа  

- демонстрира 
вистинско темпо 
и динамика 
-  инструментална 
интерпретација 
 - демонстрира 
вистинско темпо  
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,,Коктел изворни 
народни песни'' 

 
 

- да дискутира за 
ритамот на 
народните песни 
-  индивидуална 
демонстрација   
-синхронизација 
на групите  

настав-
ник со 
ученици-
те 

јануари 
февруари 

март 

монолошко-
дијалошка 
демонстративна 
практична работа  
 

објаснува за 
ритамот во 
народната песна ; 
- демонстрира 
интерпретација 
на народната 
песна  
- објаснува за 
музичка форма   
и начин на 
изведба; 
- демонстрира 
вистинско темпо 
 

,,Сербез Донка’’ 
народна 

двогласна 
 

дискутира за 
ритамот  
- да го  усвои 
вистинското 
темпо и динамика 
-синхронизација 
на групите да го 
усвои 

настав-
ник со 
учени-
ците 
 

април мај 
јуни 

монолошко-
дијалошка 
демонстративна 
практична работа  
 

-објаснува за 
ритамот во 
народната песна ;  
Објаснува за 
формата на 
делото; 
- демонстрира 
вистинско темпо 
во кое треба да 
се изведе 
композицијата 
- Демонстрира  
динамика    
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Прилог 9. 

Годишна програма за работа на Заедница на паралелката 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЗАЕДНИЦА НА ПАРАЛЕЛКАТА ВО УЧЕБНАТА ГОДИНА 

Планирана 

програмска 

активност 

Реализатор  Време на 

реализација 

Методи и 

постапки при 

реализација 

Очекувани резултати 

Работилница за 

демократско учество 

на учениците во 

училиштето 

психолог, 

наставници 

август презентација од 

Прирачникот за 

демократско 

учество на 

учениците 

практична примена на 

сознанијата при избор на 

раководство на 

одделенската заедница 

Конституирање на 

Ученичката заедница 

психолог и 

претседатели 

на 

паралелките 

септември дискусии, 

предлози 

избор на раководство, 

изработка на програма за 

работа и дефинирање на 

активностите 

Одбележување на 

Детската недела и 

други значајни 

датуми, еко актив-

ности и сл. 

 

психолог, 

одговорен  

наставник на 

ДО, 

претседатели 

на 

паралелките 

октомври и 

преку 

целата 

учебна 

година 

соопштение, 

поделба на 

маркички и 

собирање на 

парични средства 

вклучување на учениците 

во активностите на 

училиштето во 

одбележување на значајни 

настани и активности во 

училиштето 

Работилница за 

меѓетничка 

толеранција и 

разбирање 

психолог,  

претседатели 

на 

паралелките 

ноември презентација од 

Прирачникот за 

МИО 

да се развива свест кај 

учениците за меѓусебна 

толеранцијаи разбирање 

Работилници за 

Училиштето како 

безбедно место - 

училиште без 

насилство 

психолог, 

претседатели 

на 

паралелки, 

целни групи 

Во тек на 

учебната 

година 

работилници  да се развива свест кај 

учениците за безбедно 

училиште, без насилство, 

мировно образование 

Организирање на 

хуманитарни  акции 

психолог,  

претседатели 

на 

паралелките 

ноември, 

април и по 

потреба 

соопштение, 

собирање на 

средства – Недела 

на грижа на стари 

лица и Недела на 

солидарноста 

да се развива свеста кај 

учениците за солидарност и 

хуманост кон другите 
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Организирање на  

забави и други 

настани  

психолог,  

претседатели 

на 

паралелките 

декември, 

јуни 

дискусија, 

предлози, договор 

за реализација на 

активностите 

(новогодишна 

продажна 

работилница, 

забава и завршна 

забава) 

да се вклучат учениците во 

уредување и украсување на 

училиштето 

 

Разгледување на 

успехот и 

поведението на 

учениците на крајот 

на квалификациските 

периоди  

психолог,  

претседатели 

на 

паралелките 

ноември, 

јануари, 

април и мај 

анализа на 

постигањата, 

дискусија, 

предлози за 

подобрување 

да се вклучат учениците во 

грижа за успехот и 

поведението на ниво на 

училиште 

Анализа на работата 

на Ученичката 

заедница 

 

 

психолог,  

претседатели 

на 

паралелките 

јуни анализа на 

реализираните 

активности 

да се оспособат учениците 

да вршат проценка на 

сопствената работа, 

заклучок и предлози за 

наредната учебна година 
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Прилог 10. 
Годишна програма за работа на Ученичкиот парламент 

 
 
ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧКИОТ ПАРЛАМЕНТ 

Време на реализација Содржина на работа Напомена за 
реализација 

Потребни средства 
и материјали  

септември  -Подготовки на план за 
работа 
-Избор на претставници 
од секое одделение 
-Ангажман и работа  на 
учениците во 
воннатавните 
активности 
 
 

одделенски 
раководители и ученици 
одговорен на ученичкиот 
парламент-психолог 

хартија 
пенкала 
флип чарт 

октомври  -Конституирање на 
Ученичкиот парламент 
-Избор на претседател 
на ученички парламент 
-Претставување и 
усвојување на 
годишниот план за 
работа 
-Договор за соработка со 
училиштето 
-Вклучување во 
активностите на 
училиштето  

одделенски 
раководители и ученици 
одговорен на ученичкиот 
парламент-психолог 

хартија 
пенкала 
флип чарт 
компјутер 
ЛЦД 

ноември  -Одржување на седница  
-Одбележување на 
„Меѓународен ден на 
толеранција“ 
-Одбележување на 
месец против зависности 
-Предавања и 
работилници на тема: 
„Спречување на 
зависности, притисок од 
врсници“ 
- Вежби за 
комуникациски вештини 

Членови на УП 
Претедател на УП 
Одговорен на ученичкиот 
парламент-психолог 
ПДАС- Меѓаши 
СОС - Детско село 

хартија 
пенкала 
Флип чарт 
компјутер 
ЛЦД 
фломастери 
боички 
маркери 
стикери 
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декември  -Одбележување на 
правата на децата – 
Конвенција за права на 
децата 
Ден на човековите права 
10.12 – изработка на 
плакат 
 
-Едукативно видео за 
заштита на правата на 
децата  и човековите 
права  
Соработка со ПДАС - 
Меѓаши и Црвен Крст 

Членови на УП 
Претедател на УП 
Одговорен на ученичкиот 
парламент-психолог 
ПДАС- Меѓаши 
Црвен Крст 

хартија 
пенкала 
Флип чарт 
компјутер 
ЛЦД 
фломастери 
боички 
маркери 
стикери 
 

февруари  -Активности во училиште 
 
-Предавање и 
работилници на тема: 
„Развој на демократска 
култура и прифаќање на 
различностите“ 
 

Членови на УП 
Претедател на УП 
Одговорен на ученичкиот 
парламент-психолог 
УНИЦЕФ 
 

хартија 
пенкала 
Флип чарт 
компјутер 
ЛЦД 
фломастери 
боички 
маркери 
стикери 
 

март  -Потикнување на 
учениците за учество на 
натпревари  
-Развој на активностите 
на проектот „ Еко 
училиште“ 
 

Членови на УП 
Претедател на УП 
Одговорен на ученичкиот 
парламент-психолог 
Координатор на проектот 
„Еко училиште“ 
 

хартија 
пенкала 
Флип чарт 
компјутер 
ЛЦД 
фломастери 
боички 
маркери 
стикери 
 

април  -Одбележување на 
Светскиот ден за заштита 
на Планетата на Земја 
-Работилници на тема: 
„Еко свест“ 
-Потикнување на 
учениците за учество на 
натпревари 
 
 

Членови на УП 
Претедател на УП 
Одговорен на ученичкиот 
парламент-психолог 
Координатор на проектот 
„Еко училиште“ 

хартија 
пенкала 
Флип чарт 
компјутер 
ЛЦД 
фломастери 
боички 
маркери 
стикери 
 

мај  -Анализа на резултатите 
од натпреварите 
-Анализа на работата на 

Членови на УП 
Претедател на УП 
Одговорен на ученичкиот 

хартија 
пенкала 
Флип чарт 
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парламентот 
-Предлози и препораки 
за следната година 
-Светски ден за заштита 
на околината  
-Изработка на план и 
проект за следната 
учебна година  
 

парламент-психолог 
Координатор на проектот 
„Еко училиште“ 

компјутер 
ЛЦД 
фломастери 
боички 
маркери 
стикери 
 

 
 
Одговорна : Психолог -  Татјана Насевска - Додевска 
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Прилог 11.   
Годишна програма за работа на Ученичкиот Правобранител 

 
 
 
 
ПЛАН НА АКТИВНОСТИ ЗА УЧЕНИЧКИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 
 

Активност  Реализатор  
 

Целна група  Време  Цели  

Работилници за 
детски права  

Ученички 
правобранител 
Ученички 
парламент 

учество на 
најмалку 20 
ученици 

Еднаш 
месечно 

поддршка за заштита на 
детските права 

Работилници за 
разрешување на 
конфликти 

Ученички 
правобранител 
Ученички 
парламент 

учество на 
најмалку 20 
ученици 

еднаш 
месечно 

развивање на знаење и 
вештини за разрешување на 
конфликти 

Работилници за 
превенција од 
психоактивни 
супстанцуии 

Ученички 
правобранител 
Ученички 
парламент 

учество на 
најмалку 20 
ученици 

Еднаш 
месечно 

нови знаења и сознанија и 
превентивни мерки 

Работилница за 
безбедно 
однесување на 
интернет 

Ученички 
правобранител 
Ученички 
парламент 

учество на 
најмалку 20 
ученици 

еднаш 
месечно 

превенирање од 
злоупотреба на интернет 

Работилница за 
превенција од 
врсничко 
насилство 

Ученички 
правобранител 
Ученички 
парламент 

учество на 
најмалку 20 
ученици 

еднаш 
месечно 

превенција и справување со 
врсничко насилство 

Инфо ден за 
учениците  

Ученички 
правобранител 
Ученички 
парламент 

учество на 
најмалку 20 
ученици 

еднаш 
годишно во 
прво 
полугодие 

промоција на ученичкиот 
правобранител 

Разгледување на 
барања, жалби од 
учениците за 
прекршени права  

Ученички 
правобранител 
Ученички 
парламент 

учество на 
најмалку 20 
ученици 

во текот на 
целата 
година 

детекција и реагирање до 
психологот на училиштето 
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Прилог 12. 

Распоред на часови 
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Прилог 13.  

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

 
 
 

Акциски план за Граѓанско образование 
 

 

Задача Активност План на 
актив. 

Носител Начини на 
спроведување 
(ресурси) 

Очекувани 
резултати 

Организира-
ње на 
работата на 
Клубот за 
детски права 
(КДП) 

активности 
во КДП по 
предлог на 
учениците 

п
о

д
о

то
вка 

п
о

д
го

то
вка 

р
еазл

и
заи

ја 

р
еал

и
зац

и
ја 

наставници 
ученици 
психолог 

ученички творби, 
мислења од 
ученици, 
драматизации 

-поттикнување на 
Мултикултура-
лизам и 
меѓуетничка 
интеграција 
- запознава-ње 
и 
практикување 
на детските 
права 

Учениците да 
се поттикнат 
да го 
искажуваат 
своето 
мислење за 
позитивни 
промени 
во 
училиш-
тето и 
заедни-
цата 

воннас-
тавна 
актив-
ност 
„Млади 
оратори“ 

X X по
д

го
вка и

 
р

еал
и

зац
и

ја 

п
р

езен
тац

и
ја 

ученици од 
6 до 9 одд 
психолог 

-презентаци 
на ниво на 
стручен актив 
на 
општествено-
јазична група на 
предмети 
-преку писмено 
изразување и 
ораторството како 
вештина учениците 
да го искажат 
сопственото 
мислење за 
идентификување на 
аспекти во 
училиштето/ 
заедницата кои 
треба да се 
подобрат и 
спроведување 
ученичка акција за 
позитивна промена 

поттикнува
ње 
одговор-
ност и 
Иницијатив-ност 
кај учениците 
преку 
писменото и 
усното 
изразување да го 
искажат 
сопстве-
ното 
мислење 
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-Запознавање 
со детски 
права 

-Да знае 
дека има 
право на 
слобод--
но 
искажување 
на своето 
мислење во 
своето 
семејство и 
пошироката 
средина 

1. Драматизац
ија на текст 
„Искорис-
тено 
право“ 

-запознавање 
со детските 
права 

-обработка и 
анализа на 
текст 
„Искорис-
тено 
право“ 

-поделба 
на улоги 

драматиза-
ција и 
увежбување 
на текст 
Изработ-
ка на 
плакати и 
нивна 
презента
ција 

п
о

д
го

то
вка 

п
о

д
го

то
вка  

п
о

д
го

то
вка  

р
еал

и
зац

и
ја 

психолог 
настав. 
ученици 

-презентации на 
пароли со детските 
права изработени 
од ученици 

 
-драматизација 
на текст со 
содржина од 
граѓанско 
образование 

поттикнување 
на интерес кај 
учениците да 
ги запознаваат 
детските права 

   поттикнува-ње 
на интерес кај 
учениците да го 
искажува-ат 
своето 
мислење 

 

Зајакнување на 
демократската, 
мултикултурната, 
мултиетничкта 
клима како и 
хуманата и 
етичката 
вредност во 
училиштето и 
заедницата преку 
презентирање на 
активности- 
Културата и 
културниот 
идентитет на 
нашето 
општество 

Реализација 
на Отворен 
ден за 
граѓанско 
образование- 
споделување 
на искуства од 
изучување на 
новиот концепт 
по ГО, 
дискусија, 
заклучоци- 
систематизациј
а на стекнатите 
знаења 

п
о

д
го

то
вка 

и
стр

аж
увањ

е 

р
еал

и
зац

и
ја 

п
р

езен
тац

и
ја 

Ученици 
од IX 
одд. 
наставник 
по ГО 
Психолог 

Презентации од 
ученици за 
придобивките 
од ГО, преку- 
искажување на 
сопственото 
мислење, 
изготвување 
промотивен 
материјал, 
истражувањ
е, работа на 
проекти за 
општествена 
акција во 
кои се 
промовираат и 
почитуваат 
разликите, 
соработката и 
поврзаноста во 
граѓанското 

Поттикнување 
на 
одговорност и 
иницијативност 
кај учениците 

 
Промовирањ
е на 
граѓанските, 
културните, 
етничките 
вредности на 
ниво на целото 
училиште и 
пошироко 
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општество 
Дискусии/дебат
и за теми од ГО 
кои поттикнале 
интерес кај 
учениците- 
мултикултурно- 
интеркултурно 
општество. 
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Прилог 14. Програми за воннаставни активности 

 

 
 

Бр. СЕКЦИИ/КЛУБОВИ 
Одговорен  
наставник 

Време  Цели  Одделение  

1. Музичка  секција  

Драгица 
Апостоловска  

Габи Николовска  
Радица 

Блажевска  

1-2 часа 
неделно 

се очекува учесниците да се 
стекнат со знаењата, вештините за 
музичко изразување 

1 до 5 одд. 

2. Ликовна  секција  
Елена Карагунова  

Јелена Савова  
 

1-2 часа 
неделно 

се очекува учесниците да се 
стекнат со знаењата, вештините за 
креативно изразување 

1 до 5 одд. 

3. Спортска  секција   
Силвана 

Величковиќ 
Офелија Груевска 

1-2 часа 
неделно 

спортско-рекреативен карактер 1 до 5 одд. 

4. Драмска  секција   

Јованка 
Грозданосвака 
Сузана Крстева 

Лидија 
Николовка  

1-2 часа 
неделно 

се очекува учесниците да се 
стекнат со знаењата, вештините за 
креативно изразување 

1 до 5 одд. 

5. 
Млади 

математичари  

Татјана 
Стојчевска  

 

1-2 часа 
неделно 

проширување/продлабочување на 
содржините од наставните 
предмети/ области 

6 до 9 одд. 

6. Еколошка  секција    
Александра 

Стоевска  
 

1-2 часа 
неделно 

се очекува учесниците да се 
стекнат со еколошка свест 

6 до 9 одд. 

7. 
Секција по 

англиски  јазик   
Емилија 

Стојановска  

1-2 часа 
неделно 

проширување/продлабочување на 
содржините од наставните 
предмети/ области 

6 до 9 одд. 

8. 
Литературна  

секција   
Анкица 

Петрушевска 
1-2 часа 
неделно 

уметничко изразување 6 до 9 одд. 

9. Драмска  секција   
Андриана 
Митевска  

1-2 часа 
неделно 

се очекува учесниците да се 
стекнат со знаењата, вештините за 
драмско изразување  

6 до 9 одд. 

10. 
Секција  - 

германски јазик   
Билјана 

Смилевска  

1-2 часа 
неделно 

проширување/продлабочување на 
содржините од наставните 
предмети/ области 

6 до 9 одд. 

11. 
Секција на млади  

историчари 
Зоран Добревски  

1-2 часа 
неделно 

проширување/продлабочување на 
содржините од наставните 
предмети/ области 

6 до 9 одд. 

12. 
Секција  на  

географичари   
Дарко Петковски  

1-2 часа 
неделно 

проширување/продлабочување на 
содржините од наставните 
предмети/ области 

6 до 9 одд. 

13. Секција  на  Александра 
1-2 часа проширување/продлабочување на 8 и 9 одд. 
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хемичари                       Стоевска  неделно содржините од наставните 
предмети/ области 

14. Ликовна  секција   Горан Стаменков  
1-2 часа 
неделно 

секции за поддршка на личниот и 
на социјалниот развој на 
учениците 

6 до 9 одд. 

15. Музичка  секција   
Мартина 

Павловска 
1-2 часа 
неделно 

уметничко изразување 6 до 9 одд. 

16. Спортска  секција   
Дејан 

Димитријевиќ 
1-2 часа 
неделно 

спортско-рекреативен карактер 6 до 9 одд. 

17. 
Информатичка  

секција   
Фросина Кузева 

1-2 часа 
неделно 

усно и писмено изразување и 
користење на електронски 
медиуми за презентирање 

6 до 9 одд. 

 
 
 

Прилог 15.  
Програма за додатна настава 

 

Наставник 
 

Додатна настава 

Лидија Николовска   / 

Јелена Савова  

Ивана Лазаревска / 

Јелена Савова / 

Офелија Груевска / 

Радица Блажевска  / 

Силвана Величковиќ / 

Драгица Апостоловска  1 час неделно 

Сунчица М. Јаневска 1 час неделно 

Сузана Крстева 1 час неделно 

Елена Карагунова 1 час неделно 

Јелена Савова 1 час неделно 

Јованка Гроздановска 1 час неделно 

Габи Николовска 1 час неделно 

Силвана Величковиќ 1 час неделно 

Јованка Гроздановска 1 час неделно 

Анкица Петрушевска - македонски јазик 1 час неделно 

Андриана Митевска - македонски јазик 1 час неделно 

 Вера Вучкова-  англиски јазик 1 час неделно 

Марија Митрева -англиски јазик 1 час неделно 

Емилија Стојановска- англиски јазик 1 час неделно 

Билјана Смилевска– германски јазик 1 час неделно 

Јаким Ристовски - математика 1 час неделно 
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Татјана Стојчевска - математика 1 час неделно 

Александра Стоевска –биологија,хемија 1 час неделно 

Дарко Петковски- географија 1 час неделно 

 Физика и Природни науки 1 час неделно 

 Зоран Добревски– историја, граѓанско образование 1 час неделно 

Стојанче Цветановски - техничко образование 1 час неделно 
 

Горан Стаменков - ликовно образование 1 час неделно 

Мартина Павловска – музичко образование 1 час неделно 

 Дејан Димитријевиќ - физичко и здравствено 
образование 

1 час неделно 

Фросина Кузева- информатика 1 час неделно 

 Снежана Митевска- етика 1 час неделно 

 
 
 
 
 
 
 
Забелешка: Програмата ќе се дополни со денови според утврдениот распоред  на почеткот на учебната 

година 
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Прилог 16.  
Програма за дополнителна настава 

 
 

Наставник 
 

Додатна настава 

Габи Николовска / 

Сузана Крстева  

Сунчица М. Јаневска / 

Силвана Величковиќ / 

Офелија Груевска / 

Радица Блажевска  / 

Габриела Младеновска / 

Драгица Апостоловска  1 час неделно 

Ивана Лазаровска 1 час неделно 

Јелена Савова 1 час неделно 

Елена Карагунова 1 час неделно 

Јелена Савова 1 час неделно 

Јованка Гроздановска 1 час неделно 

Лидија Николовска   1 час неделно 

Јелена Савова 1 час неделно 

Јованка Гроздановска 1 час неделно 

Анкица Петрушевска - македонски јазик 1 час неделно 

Андриана Митевска - македонски јазик 1 час неделно 

 Вера Вучкова-  англиски јазик 1 час неделно 

Марија Митрева -англиски јазик 1 час неделно 

Емилија Стојановска- англиски јазик 1 час неделно 

Билјана Смилевска– германски јазик 1 час неделно 

Јаким Ристовски - математика 1 час неделно 

Татјана Стојчевска - математика 1 час неделно 

Александра Стоевска –биологија,хемија 1 час неделно 

Дарко Петковски- географија 1 час неделно 

 Физика и Природни науки 1 час неделно 

 Зоран Добревски– историја, граѓанско образование 1 час неделно 
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Стојанче Цветановски - техничко образование 1 час неделно 
 

Горан Стаменков - ликовно образование 1 час неделно 

– музичко образование 1 час неделно 

 Дејан Димитријевиќ - физичко и здравствено 
образование 

1 час неделно 

Фросина Кузева- информатика 1 час неделно 

 Снежана Митевска- етика 1 час неделно 

 
 
 
 
Забелешка: Програмата ќе се дополни со денови според утврдениот распоред  на почеткот на учебната 

година 
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Прилог 17. Програма за вонучилишни активности 

 
 
 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ИЗЛЕТИ И ЕКСКУЗРИИ 
 

СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНИ ЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ 
 

 
ЕСЕНСКИ ИЗЛЕТ 

 

Одделение:од I до IX  одделение 

Цели : 

 стекнување на навики за престој и рекреација на чист воздух во Пелинце во близина на 
Куманово 

 запознавање со природните убавини и културно -историски знаменитости 

 

Задачи: 

 развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 

 изучување и истражување на објекти и појави во природата; 

 поттикнување и манифестирање позитивни емоции; социјализација; колективна заштита; 

 развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики на здраво живеење; 

 развивање на чувство за припадноста на групата, ненасилно комуницирање во групата и со луѓе 
надвор од неа; 

 почитување на правилата при патување, запазување на редот, хигиената и точноста; 

Активности: 

 посета, набљудување и слушање на предавањето од туристичкиот водич 

 прибирање на податоци, фотографирање на објектите и други материјали 

 дискусија со наставниците 

Техничка организација: висококвалитетни, климатизирани, безбедни патнички автобуси. Тргнување од 
с.Миладиновци во 08:30. Правец на движење: с.Миладиновци- Пелинце. Пристигнување во Пелинце во 
09:30 и враќање во с. Миладиновци во 13:00 

Начин на финансирање: училиштето. 

Одговорни наставници: Одделенските раководители 

Време на реализација и времетраење: септември - октомври  2022 година. 

 

 

ПРОЛЕТЕН ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ 
 

 

Одделение:  од I до IX  одделение 

Цели: 

 проширување на стекнатите знаења и непосредно запознавање на скопското Кале  

 посета на Стара чаршија, црквата Св. Спас,етнолошкиот и историскиот музеј и Водно 

 приближување на минатото и почит кон него, преку набљудување и посета на културно 
историски споменици, верски објекти на различни етнички заедници и посета на музеи 

 развој,толеранција и меѓусебно прифаќање на различните етнички заедници кои живеат во РСМ 
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 социјализација на учениците надвор од училиштето. 

Задачи: 

 запознавање со животот и културата на луѓето, како и старите занаети од минатото; 

 емотивно доживување на минатото преку средби со кустоси, историчари; 

 развивање позитивен однос кон : националните, културните и естетските вредности; 

 градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот; 

 развивање на способноста за изведување заклучоци и воопштувања, формирање претстави и 
сопствени ставови, споредување, систематизирање на стекнатите знаења ; 

Содржина и активности:  

 Разгледување на локалитетите, прошетка, разговор со кустоси, собирање податоци и белешки од 
презентациите 

 Прибирање на податоци, фотографирање на објектите и други материјали 

 Дискусија со наставниците 

 

Техничка организација:  висококвалитетни, климатизирани, безбедни патнички автобуси. Тргнување од 
с.Миладиновци во 08:30. Правец на движење: с.Миладиновци- Скопје со посета на Кале, Стара скопска 
чаршија, црквата Св.Спас и етнолошкиот и историскиот музеј. Пристигнување на скопското Кале во 
09:45, посета на црквата Св. Спас од 09:45 до 11:00, посета на етнолошки/историски музеј од 11:00 до 
13:00, посета на Скопска чаршија од 13:00 до 14:30 и враќање во с. Миладиновци во 15:15 

Начин на финансирање:училиште и родители. 

Одговорни наставници: Одделенските раководители 

Време на реализација и времетраење: април – мај   2023  година. 

 

ЕКСКУЗРИЈА за ученици од III одделение 
 

 

Одделение:од III одделение 

Цели : 

 стекнување на навики за престој и рекреација на чист воздух 

 запознавање со природните убавини и културно -историски знаменитости 

 да ги прошират знаењата за градот Крушево и околината 

Задачи: 

 развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 

 изучување и истражување на објекти и појави во природата 

 поттикнување и манифестирање позитивни емоции; социјализација; колективна заштита; 

 развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики на здраво живеење; 

 развивање на чувство за припадноста на групата, ненасилно комуницирање во групата и со луѓе 
надвор од неа; 

 почитување на правилата при патување, запазување на редот, хигиената и точноста; 

Активности: 

 посета, набљудување и слушање на предавањето од туристичкиот водич 

 прибирање на податоци, фотографирање на објектите и други материјали 

 дискусија со наставниците 

Техничка организација: висококвалитетни, климатизирани, безбедни патнички автобуси, туристички 
водичи и лекар. Тргнување од с.Миладиновци во 08:30. Правец на движење: с.Миладиновци- Крушево и 
враќање во с. Миладиновци во 17:30 

Начин на финансирање: финансирање од страна на родителите. 
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Одговорни наставници: Одделенските раководители 

Време на реализација и времетраење: септември – октомври 2022 или април -мај  2023 година. 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПАТУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ НА ДВОДНЕВНА  ЕКСКУРЗИЈА за шесто одделение-Источна 
Македонија 
 

 

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ: ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА 

1 Ден : 

Поаѓање од с. Миладиновци во 8:00 часот   

Правец на движење Скопје-Велес-Штип –Виница-Берово-Струмица  со посета на: 

Виница и Виничко кале,разгледување на градот Берово и манастир „Св. Архангел  Михаил” ,прошетка 
околу Беровско Езеро,посета на Колешински водопади, сместување на учениците во хотел  во Струмица 
,вечера и ноќевање. 

2 Ден : 

Правец на движење-патување: Струмица-Штип-Велес-Скопје 

Посета на манастир ,,Успение на Пресвета Богородица“-Вељуса и посета на манастир ,,Св. Леонтиј“-
Водоча ,прошетка и разгледување на градот Струмица, патување кон Скопје и пристигнување во с. 
Миладиновци. 

НАСТАВНИ ТЕМИ: Нашето минато и одликите на Источна  Македонија . 

 
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  НА НАСТАВАТА: 

 учениците  да се запознаат со видовите населби; 

 учениците  да се запознаат со одликите на градовите во Источна Македонија ,манастирите 

Вељуса и Водоча , Беровското Езеро и планината Беласица;  

 учениците да се запознаат со  културно- историското минато на нашата земја (преку посета на 

музеи, цркви, археолошко наоѓалиште, споменици); 

 развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските вредности; 

 развивање на другарството и социјализација меѓу учениците. 

ЗАДАЧИ: 

 запознавање на природната средина и законитостите што влијаат во неа, со природните убавини 

на крајот, поблиското и подалечното минато, како и други настани од историско значење; 

 да развиваат позитивен однос кон животната средина;  

 да се развие чувството за одговорност и дисциплина; 

 да се поттикнува и развива другарството , меѓусебното почитување, позитивниот дух и 

подобрувањето на меѓусебните односи. 

СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ: 

Поаѓање: 



 
 

           153 
 

1 Ден : 

Поаѓање од с. Миладиновци во 8:00 часот   

Правец на движење Скопје-Велес-Штип –Виница-Берово-Струмица  со посета на: 

 Виница и Виничко кале 10:30 

  Пристигнување во Берово и посета на манастирот „Св. Архангел  Михаил“ од 12:00 -13:00 ручек 

  Беровско Езеро  14:00-15:00 

 Струмица –посета на  Колешински водопади   16:00 

 Пристигнување во Струмица околу 19:00 часот и сместување на учениците во хотел 

 Вечера 20:00-21:00 

-Дискусија попатно со учениците за првиот  ден и посетените места и средување на импресиите од 

екскурзијата. 

Ноќевање 

2 Ден : 

Правец на движење-патување: Струмица-Штип-Велес-Скопје 

 Појадок во  8:00 

 Струмица- посета на манастир ,, Св. Успение на Пресвета Богородица“-Вељуса  10:00 

 Посета на манастир ,,Св. Леонтиј“-Водоча 11:00 

 Прошетка и разгледување на градот Струмица  12:00-13:00 

 Ручек 13:00-14:00 

 Патување кон Скопје и пристигнување во с. Миладиновци во 17:30 

-Дискусија попатно со учениците за вториот  ден и посетените места и средување на импресиите од 
екскурзијата.  
 

РАКОВОДИТЕЛ НА ЕКСКУРЗИЈАТА : наставници коишто предаваат во одделенијата. 

 
НОСИТЕЛИ НА АКТИВНОСТИТЕ: 

 наставници коишто предаваат во одделенијата. 

 

НАЧИН НА РЕАЛИЗАЦИЈА: 

 одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите; 

 во организацијата и реализацијата ќе посредува избраната туристичка агенција. 

 

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА: два дена во септември/октомври 2022 г. или мај 2023 год. 

Локација на патување : Скопје -Штип–Кочани-Виница-Берово-Струмица-Колешино-Струмица-Скопје 

 

ФИНАНСИРАЊЕ: 

 Трошоците на патувањето го финансираат родителите. 
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ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: Висококвалитетни, климатизирани, безбедни патнички автобуси, добри 
услови  на   сместување, туристички водич и задолжително присуство на лекар. 

 

НАЧИН НА ВРЕДНУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: 

 

 На сите одредишта ќе се следи работата и однесувањето на учениците, преку разговор и други 
форми (пишување есеи, писмени состави, извештаи,описи, изработка на плакати и сл.) ќе се 
добијат повратни информации. 

 За учениците кои нема да бидат дел од екскурзијата ,поради било кои причини , задолжително 
мора да се организира настава. 

 

 

ПЛАН ЗА ВОНУЧИЛИШНА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА РАБОТА - ТРИДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА 
 

ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕКСКУРЗИИ  ВО 
 ООУ „Браќа Миладиновци"с.Миладиновци ВО УЧЕБНАТА ГОДИНА 

 

Врз основа на Правилникот за начинот на изведување на екскурзии и други слободни активноси на 
учениците во основните училишта, ООУ „Браќа Миладиновци“, с.Миладиновци , Скопје, изготви 
Програма за изведување на ученички екскурзии во учебната година. 

Програмата за изведување на ученички екскурзии во учебната година ја подготви стручен тим. 

 

Цели на училишните екскурзии: 

 

 Мултидисциплинарно и корелативно проширување и совладување на знаењата од наставните 
предмети-подрачја кои се изучуваат во редовната и изборната настава  

 

 Примена на усвоени вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, како и 
односи во природата и општествената средина-пронаоѓање на зададени точки за ориентација, 
објекти на карта, ликовно творење, јазично изразување-репортажа, вештини за одржување на 
лична хигиена, примена на еколошки стандарди, практично изведување на спортски 
дисциплини; 

 

 Запознавање со природните убавини, културно-историските знаменитости, индустриските и 

земјоделските капацитети во поблиската и пошироката околина, во согласност со воспитно-

образовната работа, наставните планови и програми за подрачјето каде се изведува 

екскурзијата. 

Задачи: Задачите на училишните екскурзии и другите активности се остваруваат преку: 

- изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите 

  во општествениот живот; 

-  развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 

-  запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни 

   краеви; 

-  градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот; 

- развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските 

  вредности; 
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- поттикнување и манифестирање на позитивни емоции; 

- социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за 

  осамостојување и грижа за себе; 

- развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво     живеење 

 
 

ПЛАН ЗА ВОНУЧИЛИШНА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА РАБОТА - ТРИДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА 
 

Место Западна Македонија - Охрид и Охридско Езеро 

Одделение  IX одделениe 
 
 
 
 
 
Воспитно –
образовни 
цели 
 
 
 
 
 

 Запознавање и откривање на убавините на татковината; 
 

 Изучување, истражување и проширување на знаења за карактеристиките и  
              спецификите на објекти во околината; 

 Запознавање и проширување на знаења со постоечките културно-историски споменици; 
 

 Развивање на позитивен однос кон националните, културните и естетските вредности 
 

 Избор на храна и безалкохолни пијалоци кои се користат за време на екскурзијата, според  
правилата за здрава, еколошки чиста и разновидна исхрана-зеленчуци, овошје, негазирани  
сокови, храна која содржи белковини, јагленохидрати со калорична вредност од 1900кcal  
- насоки од одделенски наставници и предметни наставници по биологија; 

 Одржување на чиста средина и примена на еколошките стандарди во превозното  
средство -автобусот,  местото каде ќе се изведе „кампување― со ручек, локалитетите кои се 
посетуваат 

              Насоките ги даваат: предметните наставници, Еко-одборот; 
 
               Рекреација и културно-уметничко изградување на учениците. 
 

Задачи  изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во  
општествениот живот;  

 
 развивање интерес за природата и градење еколошки навики;  

 
 запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви;  

 
 градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот;  

 
 развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности;  

 
 поттикнување и манифестирање на позитивни емоции;  

 
 социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување и  

               грижа за себе;  
 

 развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво 
              живеење.  
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Активности 

 
 Посети, набљудување, слушање на предавања, презентации на водичи и кустоси; 

 Прибирање на податоци, фотографирање на објектите, предметите и други  
материјали, собирање на разгледници, сувенири, туристички проспекти и материјали со 
историски содржини од секој посебен објект; 

 Водење интервју со кустоси, историчари, граѓани и сл. 
 

 Дискусија со наставниците;  
 

 Подготовка и индивидуално изложување на подготвени трудови; 
 
Презентација на изработките во училиштето. 

Раководител 
на екскурзијата 

 
Наставници што предаваат во одделенијата 

Одговорни 
наставници 

Наставници што предаваат во одделенијата 

Време на  
реализација 

  Април, 2023 година 

Локалитети за 
посета 

1ден. Тргнување од с.Миладиновци во 08:00  
Правец на движење - патување: Скопје-Гостивар ,Дебар-Вевчани-Струга-Охрид со посета на: 
      

 Гостивар:извор на реката Вардар „Вруток“  09:30-10:30 
 Дебар : Кањонот на реката Радика,Бигорски манастир „Св. Јован Крстител“ и манастир 

„Св.Георгиј  Победоносец„с.Рајчица  12:00-14:00 
 Вевчани: Вевчански извори 16:00 
 Струга:Природнонаучен музеј 17:30 
 Пристигнување и сместување во Охрид 18:30 
 Вечера 19:00-20:00  
 ноќевање 

 
 
 
2.ден Правец на движење-патување: Охрид со посета на: 

 Доручек  08:00-09:00 
 Посета на манастирот „Св.Наум Охридски„   10:30-12:00 
 Ручек 13:00-14:00 
 прошетка низ центарот на Охрид (Стари град ) 14:30-19:00 
 посета на Плаошник и црква „Св.Јован Богослов“-Канео 
 посета на Самоиловата тврдина 
 посета на црквата Св. Софија 
 посета на античкиот театар  
 Враќање во хотелот околу 19:00 
 Вечера 19:00-20:00 
 ноќевање  

 
 
3. ден  Правец на движење - патување  Охрид – Битола - Скопје 

 Доручек 08:00-09:00 
 Посета на центарот на Охрид   9:30-11:30 
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 Ручек 12:00-13:00 
 Посета на Хераклеа и Широк Сокак 14:30-16:30 
 Патување кон Скопје и пристигнување во Миладиновци во 19:00                          

Техничка 
организација 

Високо квалитетни патнички автобуси, климатизирани, безбедни, добри услови на сместување, 
 туристички водич, лекар 

Начин на 
Финансирање 

Самофинансирање од страна на родителите 

 Забелешка За учениците кои не учествуваат во екскурзијата училиштето организира  настава. 
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Прилог 18. Програма за реализација на ученички натпревари 

 
 

ПРОГРАМА ЗА УЧЕСТВО НА  НАТПРЕВАРИ  НА  УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧЕБНАТА ГОДИНА 

Планирана 

програмска 

активност 

Време на 

реализација 

Реализатор Методи и постапки 

при реализација 

Очекувани ефекти 

Планирање на 

реализација  на 

училишни 

натпревари 

септември одговорни 

одделенски 

и предметни 

наставници 

дискусии, предлози изготвен план и распоред 

Истакнување на 

планот на огласна 

табла 

октомври одговорни 

наставници 

средување на 

добиените 

информации 

истакнат план на огласна 

табла 

Дополнителни 

менторски 

активности за 

подготовка на 

учениците 

октомври одговорни 

одделенски 

и предметни 

наставници 

дополнителна 

литература од 

наставниот предмет и 

потребни материјали 

реализирани активности 

на часовите на додатна 

настава 

Разгледување на 

правилникот за 

организирање на 

натпревари  од  

МОН 

ноември одговорни 

одделенски 

и предметни 

наставници 

разгледување на 

правилник 

разгледан е Правилникот 

и изготвен е план за 

работа 

Непосредно 

информирање за 

одржување на 

натпреварите 

ноември - 

декември 

психолог истакнување на 

информации 

навремено информирање 

на сите субјекти во 

училиштето 

Спроведување на 

училишни 

натпревари 

ноември - 

декември 

Комисија од 

предметни 

наставници 

изготвување на 

тестови, 

организирање на 

натпревари по 

предмети 

реализирани натпревари 

Истакнување на 

резултатите 

една 

седмица по 

одржаните 

натпревари 

психолог средување на бодови, 

правење на ранг листа  

истакната ранг листа, 

изготвен записник од 

одржани натпревари 

Подготовки за 

учество на  

натпревари од 

повисок ранг – 

општински, 

градски, државни 

во текот на 

второто 

полугодие  

одговорни 

одделенски 

и предметни 

наставници 

бележење на 

активностите, 

материјалите и 

подготвителните 

вежби  

изготвување на папки по 

секој предмет 
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Истакнување на 

резултатите од 

реализираните 

општински, 

регионални или 

државни 

натпревари. 

по добивање 

на 

резултатите 

одговорен 

наставник 

истакнување на 

информации 

реализирани натпревари 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

           160 
 

Прилог 19.  
Програма за унапредување на мултикултурализмот/интеркултурализмот и меѓуетничката 

интеграција 

 
 
 
ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМОТ /ИНТЕКУЛТУРАЛИЗМОТ И 
МЕЃУЕТНИЧКАТА ИНТЕГРАЦИЈА 
 
 

Планирана 
програмска активност 

Време на 
реализа-

ција 

 
Реализатор 

Извори/ 
ресурси 

Методи и 
постапки при 
реализација 

 
Очекувани ефекти 

Изработки по повод 
верските празници 
(Велигден и Бајрам)        

 
октомври/ 

април  
 

 
наставници од 

предметна  
настава   

 
честитки 

  
демонстративен, 

разговор 

поттикнување на 
чувства за меѓусебно 

почитување 

Изработка на 
новогодишни 
честитки, украси и сл.  

декември  наставници од 
предметна  

настава   

 
честитки 

  
демонстративен, 

разговор 

поттикнување на 
чувства за меѓусебно 

почитување 

Изработка на честитки 
за 8–ми Март 

март наставници од 
предметна  
настава  . 

 
честитки 

  
демонстративен, 

разговор 

поттикнување на 
чувства за меѓусебно 

почитување 

Литературна 
манифестација– 
изработка на речник 

мај 
 

наставници од 
предметна  

настава   

 
CD 

 
демонстрација 

дружење и 
почитување на 

меѓусебните разлики 

Спортска активност 
 

 
април 

 

наставници од 
одделенска 

настава  

материјали 
за 

практична 
работа 

 
спортски 

активности 

 
развивање на чувство 

на припадност и 
спортско дружење 

Заеднички час ,,Што 
сакам да бидам” - IX 
одделение 

јуни 
 

 
психолог  

ученици од IX 
одд.  

 
Годишна 

програма на 
наставник 

 
разговор,демон-

стративен 

 
развивање на 

меѓусебна 
толеранција 

Работилници за 
животни вештини  

септември – 
јуни   

 

одделеснки 
раководители 
од I до IX одд.    

 
прирачник 

за ОЖВ 

разговор, 
игровни 

активности, 
демонстрација, 
играње улоги 

дружење и 
почитување на 

меѓусебните разлики 

Пријателски спортски 
игри помеѓу двете  
партнер  училишта 

април  наставници од 
предметна  

настава   

 
спортска 

сала 

разговор, 
демонстрација 

дружење и 
почитување помеѓу 

двете партнер 
училишта  
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Прилог 20. Проекти што се реализираат во училиштето 
 
ЕКО ПЛАН НА АКТИВНОСТИ 
 

 

Еко-стандард Точка на акција Цел Време на 
реализа-

ција 

Одговорен 

1. 
Заштеда на 
енергија 

Истакнување на упатства за 
рационално користење на 
електрична и топлинска 
енергија во училишната 
зграда 
 

 Да се развие свеста кај 
учениците и вработените во 
училиштето за заштеда на 
потрошувачката на енергија и 
стекнување навики за истото   декември 

Еко патрола 
Дарко 
Петковски 

2. 
Заштеда на 
енергија 

Формирање на еко патроли 
вклучени во реализација на 
точките на акција  кои ќе го 
следат, надгледуваат и 
контролираат процесот на 
имплементација на овие 
активности 
 

Да се развие свеста кај 
учениците и вработените во 
училиштето за заштеда на 
потрошувачката на енергија и 
стекнување навики за истото  ноември 

координа-тор 
на 
програмата 
ученици 

3. 
Заштеда на 
енергија 

 Да се направи пресметка 
колку училиштето 
заштедило за  електр. 
енергија во учебната 
година   

 Намалување на 
потрошувачката на 
електрична и топлинската 
енергија за 10% во споредба 
со претходната година јуни-јули 

Еко одбор 
директор 

4. Вода 

Формирање на еко патроли 
вклучени во реализација на 
точките на акција  кои ќе го 
следат, надгледуваат и 
контролираат процесот на 
имплементација на овие 
активности 
 

Да се развие свеста кај 
учениците и вработените во 
училиштето за заштеда на 
потрошувачката на вода и 
стекнување навики за истото  ноември 

Еко одбор 
Координа-тор 
Билјана 
Смилевска  

5. Вода 

Истакнување на упатства за 
рационално користење на 
водата. 
 

Да се развие свеста кај 
учениците и вработените во 
училиштето за заштеда на 
потрошувачката на вода и 
стекнување навики за истото  тековно 

Еко патрола  
Марија 
Митрева  

6. Вода 

 Анализа на состојбата на 
водоводната инсталација 
(цевки, славина, казанчиња 
и сл.) 
 

 Да се увиди потребата од 
подобрување на состојбата со 
водоводната инсталација  тековно 

Еко патрола 
Марија 
Митрева  
технички 
персонал 

7. Вода Поставување штедливи  Да се намали потрошувачката тековно Еко одбор 
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чешми -  со сензор на вода директор 
технички 
персонал 

8. Вода 

 Да се направи пресметка 
колку училиштето и децата 
заштедиле вода во 
тековната година 

 Намалување на 
потрошувачката на вода  за 
10% во споредба со 
претходната година јуни-јули Еко одбор 

9. Вода 

Обезбедување на техничка 
вода за одржување на 
зелените површини во 
дворот со поставување на 
буриња или цели 
инсталации за собирање на 
дождовницата (оваа вода 
ќе се користи за 
наводнување на 
зеленилото, чистење на 
дворот и слично) 

 Да се намали потрошувачката 
на вода  тековно 

Еко патрола  
технички 
персонал 

10
. 

Уреден и 
еколошки 
двор 

 Отстранување на 
непотребни и 
нефункционални предмети 
и растенија од дворот 
(исушени цвеќиња и дрва, 
скршени клупи, скршени 
корпи и слично) и да се 
насадат повеќе цвеќиња.  

 Да се уреди побезбеден и 
поубав двор тековно 

Еко патрола  
технички 
персонал 

11
. 

Уреден и 
еколошки 
двор 

Поставување упатства за 
одржување на училишниот 
двор . 

 Да се развие свеста на 
учениците и вработените во 
училиштето за одржување на 
функционалноста на дворот  тековно 

Еко патрола  
технички 
персонал 

12
. 

Уреден и 
еколошки 
двор 

 Санирање (бојадисување, 
врзување, лепење и 
слично) на оградата или 
замена на оштетената 
ограда со нова. 

 Побезбедно да се уреди 
дворот тековно 

Еко патрола  
Хаусмајс-тор 

13
. 

Уреден и 
еколошки 
двор 

Санирање или поставување  
на урбана опрема ( 
санирање и уредување на 
игралиштето, поставување 
на клупи и паркиралишта 
за велосипеди)  

 Да се модернизира и да се 
подобрат условите во дворот  тековно 

Еко патрола  
технички 
персонал 
наставник по 
физичко 
Дејан 
Димитриевиќ 

14
. 

Уреден и 
еколошки 
двор 

 Формирање на еко-
патроли (група на ученици, 
односно деца) вклучени во 
реализација на точките на 
акција, кои ќе  го следат, 
надгледуваат и ќе го 
контролираат процесот на 

 Да се развие свеста на 
учениците и вработените во 
училиштето за одржување на 
функционалноста на дворот  ноември 

Еко одбор 
Координатор  
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имплементација на овие 
активности. 
 

15
. 

Уреден и 
еколошки 
двор 

Да  се уреди дворот со 
повеќе изработки 
(скулптури) од учениците  

Да се развие свеста на 
учениците и вработените во 
училиштето за одржување на 
функционалноста на дворот  

тековно  
 

Еко патрола  
хаусмајс-тор 
ученици и 
наставници 

16
. 

Внатрешна 
средина  

Ослободување од 
непотребни предмети во 
училишна зграда 
 (скршени клупи, саксии, 
вазни, табли, стари 
исушени цвеќиња и сл.) 

Да се уреди подобра и 
побезбедна внатрешна 
средина  тековно 

Еко патрола 
технички 
персонал 

17
. 

Внатрешна 
средина 

Користење на еколошки и 
нетоксични хигиенски 
средства  

Внатрешната средина да биде 
побезбедна за користење тековно 

Еко одбор 
Технички 
персонал 

18
. 

Внатрешна 
средина 

Поставување на поголем 
број упатства за 
одржување на хигиената во 
зградата 
 

Да се развие свест и навики 
кај учениците и вработените 
за одржување на хигиената во 
учичиштето тековно 

Еко патрола  
Билјана 
Смилевска 

19
. 

Внатрешна 
средина 

  Бојадисување на ѕидовите 
со еко бои или бои 
наречени ИОС (испарливи 
органски соединенија) 

Внатрешноста на училиштето 
да биде побезбедна за престој 
и користење тековно 

Еко одбор 
хаусмајс-тор 

20
. 

Внатрешна 
средина 

Формирање на еко-
патроли, кои ќе го следат, 
надгледуваат и ќе го 
контролираат процесот на 
имплементација на овие 
активности 

Да се развие свест и навики 
кај учениците и вработените 
за одржување на хигиената во 
училиштето ноември 

Еко одбор 
координа-тор 

21
. Отпад 

Поставување на поголем 
број корпи за селекција на 
отпад 

Да се развие свест и навики 
кај учениците и вработените 
за селекција на отпад ноември 

Еко одбор 
Еко патрола 
Дарко 
Петковски 
технички 
персонал 

22
. Отпад 

Евиденција на собраниот 
отпад и почесто користење 
на објекти за рециклирање 

Да се увиди колку отпад се 
создава од учениците и 
вработените тековно 

Еко одбор 
технички 
персонал 
Еко патрола 
Дарко 
Петковски 

23
. Отпад 

Поставување на поголем 
број упатства за селекција 
на отпад на видно место 

Да се развие свест и навики 
кај учениците и вработените 
за селекција на отпад. тековно Еко патрола 

24
. Отпад 

Формирање на еко-
патроли, кои ќе го следат, 
надгледуваат и ќе го 

Да се развие свест и навики 
кај учениците и вработените 
за селекција на отпад. ноември 

Еко одбор 
координа-тор 



 
 

           164 
 

контролираат процесот на 
имплементација на овие 
активности 

25
. Отпад 

Воспоставување на пракса  
за селекција на отпад  при 
одреден настан 

Да се развие свест и навики 
кај учениците и вработените 
за селекција на отпад. 

ноември-
јуни Еко одбор 

26
. Отпад 

Почесто да се набавува 
хартија за копирање и  
хартија за бришење раце 
од рециклирана хартија  

Да се редуцира создавањето 
на отпад во глобални рамки тековно 

Еко одбор 
Стручна 
служба  
Еко патрола  
Дарко 
Петковски 

27
. Отпад 

Да се организира кампања 
за собирање на отпадни 
батерии 
 

Да се редуцира создавањето 
на отпад и да се создаде 
навика дека се селектира 
електонскиот отпад  февруари 

Еко одбор 
координа-тор 
Еко патрола  
Дарко 
Петковски 
сите 
вработени и 
ученици во 
училиште-то 
и родители 

28
. Транспорт 

Поставување на поголем 
број паркинг места за 
велосипеди 

Да се обезбеди безбедно 
паркирање на велосипедите 
кои се користат како превозно 
средство 

јануари-
февруари 

Еко одбор 
хаусмајс-тор 

29
. Транспорт 

Поставување упатства за 
безбеден транспорт 

Да се укаже за безбедно 
учество во сообраќајот со 
велосипед тековно 

Еко патрола 
Дејан 
Димитриевиќ 

30
. Транспорт 

Воспоставување пракса за 
користење на велосипедот 
како превозно средство 

Да се стекнат навики за 
користење на велосипедот 
како алтернативно превозно 
средство тековно 

Еко патрола  
Дејан 
Димитриевиќ 

31
. Транспорт 

Формирање на еко-
патроли, кои ќе го следат, 
надгледуваат и ќе го 
контролираат процесот на 
имплементација на овие 
активности 

Да се развие свест и навики 
кај учениците и вработените 
за користење на велосипедот 
како алтернативно превозно 
средство ноември 

Еко одбор 
координа-тор 

32
. Транспорт 

Да се организира кампања 
за користење алтернативен 
превоз (велосипед) 
“Недела на велосипедот“ 

Да се развие свест и навики 
кај учениците и вработените 
за користење на велосипедот 
како алтернативно превозно 
средство април 

Еко одбор 
координа-тор 
Еко патрола  
Дејан 
Димитриевиќ 
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ПРОГРАМА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА 
ПОВРЗУВАЊЕ СО НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 
ПОВРЗУВАЊЕ СО НАСТАВНАТА ПРОГРАМА 

 
 

1. Тема:ВОДА 

Еколошки содржини Предмет Одде-
ление 

 

Наставна содржина 
 

Број 
на 
час
ови 

Време на 
реализа-

ција 

1.  
 

Значење на водата за живиот 
свет 

Природни 
науки 

Биологија 

четврто 
седмо 

Водата е неопходна за 
живот 

Водени честици и 
нивна важност за 

живите организми 

1 
1 

септември 
јануари 

2.  
 

 
Извори на вода и нивна 

искористеност 

 
Природни 

науки 

 
петто 

Води на земјата и 
водни животни 

заедници 

2 мај 

3.  
 

 
Загадување на водата 

Географија 
Хемија 

 

деветто 
осмо 

Загадување на водата 
Реакции  со вода 

1 
1 

мај 
февруари 

4.  
 
 

 
Рационално користење на 

водата 

    
 

 
 

5.   
Обезбедување на техничка вода 

     

6.   
Здрава вода за пиење 

Физичко и 
здрав. 

образование 
Биологија 

осмо 
осмо 

Здрава исхрана и 
значењето на водата 

Систем за излачување 

2 
 

1 

април 
 

октомври 

7.   
Собирање и употреба на 

дождовница 

     

8.   
Анализа на состојбата на 
водоводната инсталација 

     

9.   
Изработка на упатства за 

рационално користење на 
водата 

Природни 
науки 

Ликовно 
образование 

второ 
прво 

Штедење на водата -Да 
се штеди водата 

Илустрирање на еко 
пораки за заштеда на 

вода 

1 
1 

мај 
март 

10.   
Подигање на свеста на 

пошироката заедница ( домот, 
локалната заедница и сл.) 

     

11.   
Дистрибуција на водата 

     

12.   
Водата и климатските промени 

Хемија деветто Реагирање на метал со 
вода 

1 февруари 
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13.   
Водата и одржливиот развој 

Географија седмо Хидрографија 2 ноември 

ВКУПНО    14  

 
 

2. Тема:ЕНЕРГИЈА 

Еколошки содржини Предмет Одде-
ление 

 

Наставна содржина 
 

Број 
на 

часо
ви 

Време на 
реализа-

ција 

1.  
 

Значење на енергијата за живиот 
свет 

Биологија 
Природни 

науки 

седмо 
четврто 

Исхрана и пренос на 
енергија 

Услови за живот на 
животните 

ЗПЈ — За се е потребно 
сонцето 

1 
1 

 
октомври 

2.  
 

 
Извори на енергија и нивна 

искористеност 

Биологија 
Хемија 

 

осмо 
осмо 

Количина на енергија 
кај одреден тип храна 
Што и овозможува на 

тортата да нарасне 

1 
 
 
 

1 

ноември 
март 

3.  
 

 
Видови енергија 

Техничко 
образование 

петто Користење на 
енергијата на сонцето, 

водата и ветерот 

2 мај 

4.  
 
 

 
Рационално користење на 

енергијата 

Физика 
Општество 
Природни 

науки 
Математика 

седмо 
четврто 
второ 
седмо 

Заштеда на енергија 
Планирање на 

домашниот буџет 
Електрична енергија во 

домот 
Webquest 

Пресметување 
процентен износ и 

процент 

2 
1 
 

1 

април/ 
мај 

ноември 
ноември 
октомври 

5.  Обезбедување на енергија преку 
алтернативни извори:соларен 

систем/фотоволтаици/ветерници 

     

6.   
Изработка на упатство за 

рационално користење на 
енергијата 

Информатика 
Ликовно 

образование 

осмо 
прво 

Изработка на упатство 
во Microsoft office-

Power Point 
Цртање стрип со 
правила-Штедам 

електрична енергија 

2 
1 

декември 
февруари 

7.   
Анализа на состојбата на 

електричната инсталација 

     

8.   
Подигање на свеста на 

пошироката 
заедница(домот,локалната 
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заедница и сл.) 

9.   
Дистрибуција на енергија 

     

10.   
Врската помеѓе енергијата и 

емитувањето на карбон диоксид 

     

11.  Енергијата и климатските 
промени 

 

     

12.   
Енергијата и одржливиот развој 

Биологија деветто Разградувачи 1 април 

13.  Значењето на енергијата за 
живиот свет 

Природни 
науки 

четврто Услови за живот на 
животните 

ЗПЈ — За се е потребно 
сонцето 

1 септември 

ВКУПНО    15  

 
 

3. Тема:ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО 

Еколошки содржини Предмет Одде-
ление 

 

Наставна содржина 
 

Број 
на 

часо
ви 

Време на 
реализа-

ција 

1.  
 

Важноста на хигиената во 
зградата 

Македонски 
јазик 

Општество 

прво 
трето 

Како да ја одржувам 
хигиената во нашата 

училница 
Уредување на катчиња 

(пароли, мисли, 
цртежи) 

1 
1 

декември 
ноември 

2.  
 

 
Еколошки средства за одржување 

на хигиената 

  
 

   

3.  
 

 
Еколошки бои за бојадисување 

Техничко 
образование 

шесто Изработка на знаци 2 април 

4.  
 
 

 
Неупотребливи предмети 

     

5.  ПВЦ амбалажа      

6.   
Подигање на свеста на 

пошироката заедница за 
хигиената и здрава средина 

Физичко и 
зд.образование 

Ликовно 
образование 

Биологија 

второ 
второ 

деветто 

Здрава средина 
Изработка на постер со 
упатство за Одржување 

на здрава средина во 
училиштето 

Ефекти на дишење врз 
респираторен систем 

1 
 

1 
1 

септември 
 

март 
февруари 
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7.   
Влијанието на хигиената врз 

здравјето 

Македонски 
јазик 

Биологија 
Биологија 

 

петто 
осмо 

деветто 

Чистотата е половина 
здравје  -текст 

Органски системи кај 
човек 

Мерење на 
белодробен капацитет 

1 
1 
1 

февруари 
септември 

јануари 

8.   
Влијанието на човекот врз 

средината 

     

9.   
Анализа на состојбата во 

училишната зграда 

     

ВКУПНО    10  

 
4. Тема:УРЕДЕН ДВОР 

Еколошки содржини Предмет Одде-
ление 

 

Наставна содржина 
 

Број 
на 

часо
ви 

Време на 
реализа-

ција 

1.  
 

Важноста на дворот Ликовно 
образование 

второ Разновидност на 
боите(чиста средина) 

1  
април 

2.  
 

 
Биодиверзитетот во дворот 

  
 

   

3.  
 

 
Анализа на функционалноста на 

дворот 

Биологија седмо Истражување на 
градба на растенијата 

1 февруари 

4.  
 
 

 
Важноста на хигиената во дворот 

Животни 
вештини 

Биологија 
Општество 

седмо 
осмо и 
деветто 

трето 

Грижа за хигиената во 
околината 

Грижа за хигиената во 
околината 

Уредување на 
катчиња (пароли, 
мисли, цртежи) 

 

1 
1 
1 

април-мај 
март 

октомври 

5.  Подигање на свеста на 
пошироката заедница за 

хигиената во дворот 

Германски 
јазик 

Ликовно 
Биологија 

седмо 
трето 

деветто 

Проектна 
задача„Ангели на 

околината“ 
Ликовни елементи во 

дизајнот: 
,,Илустрација на еко-

постер или еко-
парола,, 

Прашања кои се 
однесуваат на 

животната средина во 
РСМ 

2 
1 
 
 
 
 

1 

Април 
октомври 

 
 
 
 

април 

6.   
Изработка на упатства за 

одржување на дворот 

Ликовно 
образование 

Животни 

осмо 
трето 

Визуелни медиуми 
Работилница-Што ми 

е потребно ? 

2 
1 

март-
април 

мај 
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вештини 

7.   
Наводнување на зелени 

површини 

     

8.   
Хортикултурално уредување 

     

9.   
Компост и компостирање 

     

ВКУПНО    12  

 
5. Тема:ОТПАД 

 

Еколошки содржини Предмет Одде-
ление 

 

Наставна содржина 
 

Број 
на 

часо
ви 

Време на 
реализа-

ција 

1.  
 

Видови отпад      

2.  
 

Анализа на отпадот во зградата 
и дворот 

Природни 
науки 

четврто Еко патроли - Отпадоци 
вo училишната зграда и 

училишниот двор 

1 октомври 

3.  
 

Селекција на отпад      

4.  
 
 

Рециклирање Природни 
науки 

Природни 
науки 

шесто 
 

второ 
 

Корист од 
рециклирање на 
материјалите и 

продуктите, како и 
нивната повторна 

употреба 
Рециклирање 

2 
1 

февруари-
март 
мај 

5.  Реупотреба Творештво 
Природни 

науки 

петто 
шесто 

Изработка на предмети 
од старо дрво, картон... 

Реупотреба 

2 
1 

февруа-
ри-март 

 

6.  Депонии и диви депонии      

7.  Влијанието на отпадот врз 
здравјето и средината 

Животни 
вештини 

Одделенски 
час 

седмо 
шесто 

Заштита на планетата 
Земја 

Презентација и 
дискусија на тема: 

Рециклирање по повод 
акцијата „Македонија 

без отпад“ 

1 
1 

март-
април 

октомври 

8.  Подигање на свеста на 
пошироката заедница за 

управување со отпад 

Хемија осмо Управување и 
селектирање на 

отпадот 

1 0ктомври 

9.  Анализа на состојбата со отпадот 
во зградата и дворот 
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10.  План за намалување на отпадот Биологија 
Хемија 

седмо 
осмо 

Земјоделство и 
загадување 

Фосилни горива 

1 
1 

јуни 
мај 

ВКУПНО    12  

 
6. Тема:БИОДИВЕРЗИТЕТ 

 

Еколошки содржини Предмет Одде-
ление 

 

Наставна содржина 
 

Број 
на 

часо
ви 

Време на 
реализа-

ција 

1.  
 

Локален и биодиверзитет      

2.  
 

Анализа на биодиверзитетот во 
локалната средина 

Хемија деветто Дишење и 
фотосинтеза 

1 јуни 

3.  
 

Еколошки акции Ликовно 
образование 
Одделенски 

час 

петто 
шесто 

Изработка на 
хранилки за птици 

Презентација и 
дискусија на тема 

Екологија по повод 
Ден на дрвото 

2 
1 

јануари- 
декември 

4.  
 
 

Влијанието на човекот врз 
биодиверзитетот 

Природа 
Природни 

науки 

четврто 
второ 

Сличности и разлики 
помеѓу растенијата и 

животните 
Грижа за околината 

1 
1 

септември 
мај 

5.  Влијанието на климатските 
промени врз биодиверзитетот 

Географија седмо Климатски услови 1 октомври-
ноември 

6.  Подигање на свеста на 
пошироката заедница на 
локалниот биодиверзитет 

Етика седмо Животна средина 1 февруари-
март 

7.  Влијанието на отпадот врз 
биодиверзитетот 

Хемија деветто Добивање на соли од 
хидроксиди 

 

1 април 

8.  Изработка на упатства за заштита 
на биодиверзитетот 

     

ВКУПНО    9  
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7. Тема:ТРАНСПОРТ 
 

Еколошки содржини Предмет Одде-
ление 

 

Наставна содржина 
 

Број 
на 

часо
ви 

Време на 
реализа-

ција 

1.  
 

Видови транспорт Општество трето Видови сообраќај-
сувоземен, воден и 
воздушен сообраќај 

1 мај 

2.  
 

Влијанието на транспортот врз 
здравјето 

     

3.  
 

Влијанието на транспортот врз 
средината 

     

4.  
 
 

Анализа на состојбата на 
локалниот транспорт 

Животни 
вештини 

шесто Мојот пат до 
училиштето 

1 Септември 

5.  Транспорт и безбедноста      

6.  Подигање на свеста на 
пошироката заедница за 

користење на јавен превоз и 
велосипед 

Физичко и 
здрав. 

образование 

шесто-
осмо 

„Велосипедско 
дефиле“ 

2 Септември 

7.  Изработка на упатства за 
користење на јавен превоз и 

велосипед 

     

ВКУПНО    4  
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8. Тема:ЗДРАВЈЕ 
 
 

Еколошки содржини Предмет Одде-
ление 

 

Наставна содржина 
 

Број 
на 

часо
ви 

Време на 
реализа-

ција 

1.  
 

Органска храна      

2.  
 

Органско производство      

3.  
 

Квалитет на храна и 
нутриционизам 

Биологија осмо Храна и значење на 
исхраната за 
организмот 

1 Октомври 

4.  
 
 

Пирамида на исхрана Природни 
науки 

трето Здрав оброк 1 мај 

5.  Влијанието на физичката 
активност врз здравјето 

Природни 
науки 

 

четврто 
 

Како се движиме 1 
 

март 
 

6.  Влијанието на храната врз 
здравјето 

Хемија осмо Изработка на листа и ( 
+ ) и ( - ) 

артикли во мојата 
исхрана 

1 Февруари
-март 

7.  Подигање на свеста на 
пошироката заедница за 

користење на здрава храна 

Македонски 
јазик 

осмо Известување-
Новинарска статија и 

предавање 

1 мај 

8.  Изработка на упатства за 
користење на здрава храна 

     

ВКУПНО    5  

 
9. Тема:ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

 

Еколошки содржини Предмет Одде-
ление 

 

Наставна содржина 
 

Број 
на 

часо
ви 

Време на 
реализа-

ција 

1.  
 

Дефиниција и значење на 
одржливиот развој 

 
 

    
 

2.  
 

Важноста од зачувување на 
природните живеалишта 

 

Општество петто Местоположбата и 
природните 

особености на Р.М 

1 септем-ври 

3.  
 

Локална, национална и 
глобална нееднаквост 
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4.  
 
 

Социјална правда 
 

Граѓанско 
образование 

осмо Човекови права 1 декември 

5.  Рационално користење на 
природните ресурси 

Животни 
вештини 

седмо Заштита на планетата 
Земја 

1 март-
април 

6.  Одговорност кон животната 
средина 

 

     

7.  Одговорна и рационална 
потрошувачка 

 

     

8.   
Подигање на свеста на 

пошироката заедница за 
граќански активизам 

     

9.   
Дефиниција и значење на 

одржливиот развој 

     

ВКУПНО    3  
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Прилог 21. 
 План за поддршка на учениците за подобрување на резултатите 

 
 
 
 

 Активност 

 

Носители на активноста Време на 

реализација 

1. Идентификување на ученици на кои им е 

потребна помош 

директор 

наставници 

психолог 

септември и преку 

годината 

2.  Список на родители кои се приматели на 

социјална помош 

директор 

наставници  

секретар 

септември 

3. Организирање на хуманитарни аккции 

-собирање на храна 

-собирање на облека 

Ученичка организација 

Подмладок на црвениот 

крст 

 

2 акции и по потреба 

4. Доделување на помош на семејства 

(самохрани родители, невработени и сл.) 

директор, наставници 

Ученичка организација 

Подмладок на црвениот 

крст 

континуирано 

5. Соработка со локалната самоуправа за 

(одделение за детска,социјална и 

здравствена заштита) 

директор 

психолог 

 

континуирано 

6. Грижа за редовност на наставата за ученици 

од ранлива категорија 

директор, психолог, 

наставници 

 

7. Соработка со невладини организации управа психолог континуирано 

8. Соработка со Црвен крст Подмладок на црвен 

крст 

континуирано 
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Прилог 22. 
 План за професионална ориентација на учениците 

 
 
ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА 

 

Од
д. 

Цели Содржина Реализација 
Методи и 

постапки при 
реализација 

Ефекти 

1 
 

Информирање  на 
учениците 
за видови професии и 
нивните главни 
обележја 

Во соработка со 
одделенскиот 
наставник:  
Разговори за 
професии и цртеж:  
„Што сакам да 
бидам?” 

ноември 
 

работилница 

запознавње на 
учениците со разни 
видови професии 

2 Развивање на интереси 
кај учениците за разни 
видови професии 

Разговори со 
учениците, 
професии, 
занимања 

декември работилница 

Стекнување знаења 
за разни професии 
и занимања 

3 Стескнување увид во 
актуелните 
професионални 
интереси  на ученикот  

Цртеж на тема : 
„Мојата идна 
професија” 

март  работилница 

Приказ на знаења и 
ставови кон 
одредена 
професија 

4 Поттикнување интерес 
кај учениците за 
запознавање со 
професијата на своите 
родители 

Есеј на тема : 
„Професијата на 
моите родители” април  

 
разговор, 

работилница 

Проширување на 
знаењата на 
учениците за 
професијата на 
нивните родители 

5 

Утврдување на сликата 
за себе кај  учениците 

Работилници  на 
тема: 
„Кој сум јас?” 
„Мојот најголем 
успех” 
„Каков би сакал да 
бидам” 

март  
психолошки 

тест, 
разговор 

учениците 
стекнуваат увид во 
своите јаки страни и 
своите слабости 

6 Поттик за формирање 
ставови и 
размислување за 
одредена професија 

Есеј на тема : 
“Мојата идна 
професија” 
Работилница: „ Што 
сакам да бидам?” 

мај  

работилница 

формирање ставови 
и знаења за 
одредена 
професија 

7 Формирање интерес за 
самостојно 
истражување и барање 
информации за 
одредена професија 

Работилници: 
„Зошто избираме 
одредена 
професија?” 
„Предности и 
тешкотии на 
одредени 
професии” 

 
 

февруари/март  

работилница 

-стекнување знаења 
за одредена 
професија   
 
-развивање 
предрасуди кон 
одредени 
занимања 
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8 Утврдување на 
способности, 
потенцијали и 
интереси на учениците 
со цел професионално 
советување и 
професионална 
ориентација на 
учениците 

-Испитување на 
општи и 
специфични 
интелектуални 
способности на 
учениците  
-Професионално 
советување и 
професионална 
ориентација 
 

 
второ 

полугодие тестови, 
разговор, 

работилници, 
професио-

нално 
информира-

ње 

одлука за избор на 
занимање врз 
основа на 
утврдените 
потенцијали и 
способности на 
ученикот 
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Прилог 23.  
План за добросостојбата на учениците, заштита од насилство, од злоупотреба и запуштање, 

спречување на дискриминација 

 
 
 
 

Реализирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализац

ија 
(месец) 

Реализат
ор 

Извори/ 
ресурси 

Методи и 
постапки 

при 
реализа-

ција 

    Постигнати ефекти 

Советување на 
ученици и 
родители 

тековно 
низ целата 

учебна 
година 

психолог  евиден-
ција на 

психолог 

индиви-
дуално и 

групно 
совету-
вање 

едукација на учениците за 
намалување на насилството 

Состанок со 
ученичката 
заедница  

 
септември 

психолог записник индиви-
дуално и 

грпно 
совету-
вање 

утврдување на позитивни 
ефекти  од советувањето на 

учениците 

,,Како против 
насилство’’ 

 
октомври 

психолог прирач-
ник, 
РЛ, 

илустра-
ции 

дијалог, 
работил-

ница, 
играње 
улоги, 
набљу-
дување 

надминување на 
меѓусебните конфликти, 
нивно разрешување по 

мирен пат 

Образование за 
животни 

вештини,,Разреш
ување на 

конфликти - 
Конфликтите се 

скалила’’ 

 
октомври 

психолог прирач-ник 
за животни 

вештини 

дијалог, 
објасну-

вање 
игра по 
улоги, 
набљу-
дување 

 

едукација за разрешување 
на конфликти   

Работилница на 
тема ,,Тимско 
одлучување’’ 

октомври психолог  евиден-
ција на 

психолог 

групна 
работа 

намалување на насилството 
во целните групи ученици 

Образование за 
животни вештини 

Работилница 
,,Насилство стоп’’ 

 

  
ноември 

одделен-
ска 

настава  

прирач-ник 
РЛ, 

илустра-
ции 

дијалог, 
објасну-

вање 
игра по 
улоги, 
набљу-
дување 

намалување на меѓусебните 
несогласувања и 
подобрување на 

социјалната клима во 
паралелката 

Работилница декември психолог прирач-ник дијалог, намалување на насилството 
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“Булинг кај 
врсниците и 
навремена 

интервенција и 
превенција” 

од ЦНА  работил-
ница, 

играње 
улоги, 
набљу-
дување 

 

во училиштето 

Работилница 
“Разбирање на 

конфликти” 

февруари психолог прирач-ник 
од ЦНА  

дијалог, 
работил-

ница, 
играње 
улоги, 
набљу-
дување 

 

детекција и разбирање на 
конфликтите 

Работилница 
“Предрасуди” 

март психолог прирач-ник 
од ЦНА  

дијалог, 
работил-

ница, 
играње 
улоги, 
набљу-
дување 

 

намалување на 
предрасудите кај децата  

Работилница 
“Изградба на 

доверба ” 

април  Психолог Прирач-
ник од ЦНА  

дијалог, 
работил-

ница, 
играње 
улоги, 
набљу-
дување 

 

градење на доверба и 
заедничка одговорност 

Работилница 
“Моќ и 

лидерство” 

мај психолог прирач-ник 
од ЦНА  

дијалог, 
работил-

ница, 
играње 
улоги, 
набљу-
дување 

 

запознавање со поимот моќ 
и лидер 

Работилница 
“Креативна 

разработка на 
конфликтите” 

мај психолог прирач-ник 
од ЦНА  

дијалог, 
работил-

ница, 
играње 
улоги, 
набљу-
дување 

 

научени лекции и начини на 
креативно разрешување на 

конфликтите 

Евалуација  јуни ТИМ за 
превен-ција  

прирач-ник евалуа-
ција  

собирање на информации 
од учениците 
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Прилог 24.  

План за следење и анализа на состојбите со оценувањето 

 
 
 
Програма за  следење и анализа на состојбите со оценувањето 
 

Планирана 

Програмска 

активност 

Време на 

реализа-
ција 

Реализатор 
Методи и 

постапки за 
реализација 

Очекувани исходи и 
ефекти 

 
Планирање на 
тестови и 
писмени работи 

 
септември 

 
наставници 

 
презентација; 
дискусија; договор 

-успешна 
реализација на 
писмени 
проверки на 

постигањата на 

учениците;  
повисок успех на 

учениците 
Составување на 
објективни тест 
прашања; 
изготвување 
бодовна скала; 
формирање 
оценка 

 
октомври 

 
одговор-
ни настав-
ници 

 
презентација; 
работилница; 
дискусија 

правилно 
поставување на 
објективни тест 
прашања и 
соодветно 
бодирање и 
оценување 

Анализа и 
процена на 
објектив-
носта на 
применетите тестови 

 
ноември 

одговор-
ни настав-
ници 

 
презентација; 
дискусија 

поуспешна изработка и 
примена на 
применетите 
тестови 

Насоки за доставување 
на 
примероци од 
оценувања во 
наставничките 
портфолија 

 
декември 

 

    психолог 

 
дискусија; договор 

успешна 
изработка на 
наставнички 
портфолија 

Анализа на 
полугодишниот 
успех на учениците 

 
февруари 

директорот 
на 
училиштето 

 
обработка на 
податоци 

следење на 
постигањата на 
учениците и 
преземање мерки 
за подобрување 

Вреднување на 
ученици со 
потешкотии во 
развојот 

 
март 

   
    психолог  

 
презентација; 
дискусија 

поголема мотивираност и 
повисок успех на 
ученици со 
потешкотии во 
развојот 
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Анализа на 
применетите 
објективни тестови 

мај 
одговорни на 
одделенски 
совети 

презентација; 
дискусија 

поуспешна изработка и 
примена на објективни 
тестови 

Анализа на 
годишниот успех на 
учениците 

 
јуни 

Директор и 
психолог 

 
обработка на 
податоци 

следење на постигањата 
на 
учениците и 
преземање мерки за 
подобрување 

 
 
 
 
 

Прилог 25. 

План за стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно – 

образовниот кадар 

 
 

  

Активности 

 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Наставнички совети х  Х х х  х х  х х х 

Одделенски совети   Х х х   х  х   

Совет родители х  Х х х  х х  х   

Родителски средби х  Х  х   х  х   

Активи х х Х х х х х х х   х 

УО х х Х х х х х х  х х х 

Педагошка евиденција х х Х  х  х х  х х  

Тематски распеделенија х     х      х 

Е-дневник х х Х х х х х х х х   

Посета на час  х Х х  х х х     

Индивидуални х х Х х х х х х х х   

Соработка со тимови х х Х х х х х х х х   
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Прилог 26. 

Извештај од самоевалуацијата на училиштето 

 

П О Д Р А Ч Ј А  ТИМ  

 

Координатори на 

тимот 

ПОДРАЧЈЕ 1 НАСТАВНИ ПЛАНОВИ И 

ПРОГРАМИ  

Силвана Величковиќ 
Офелија Груевска  
Зоран Добревски  

Мартина Павловска  

Силвана 
Величковиќ 

ПОДРАЧЈЕ 2 ПОСТИГАЊА НА 

УЧЕНИЦИТЕ 

 
Драгица Апостоловска 

Радица Блажевска 
Дунчица Митровска  

Вера Вучкова 

Драгица 
Апостоловска  

ПОДРАЧЈЕ 3 ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ Емилија Стојановска  
Дарко Петковски  

Лидија Николовска  
Тројан Симоновски 

Емилија 
Стојановска  

ПОДРАЧЈЕ 4 УПРАВУВАЊЕ И 

РАКОВОДЕЊЕ  

Јованка Гроздановска  
Јелена Савова  

Јаким Ристовски 
Татјана Стојчевска  

Јованка 
Гроздановска  

ПОДРАЧЈЕ 5 КОМУНИКАЦИИ И ОДОСИ 

СО ЈАВНОСТ 

Сузана Крстева 
Елена Карагунова  
Габи Николовска  
Горан Стаменков 

Сузана Крстева  

ПОДРАЧЈЕ 6 КЛИМА И КУЛТУРА Билјана Смилевска 
Марија Митрева 

Ивана Лазаревска  
Фросина Кузева 

Билјана Смилевска 

ПОДРАЧЈЕ 7 СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ 

И СО ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА 

 
Дејан Димитријевиќ 
Андриана Митевска 

Александра Стоевска  
Влатко Најдовски  

 

Дејан Димитријевиќ 
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Прилог 27. 
Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди 

 
 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИШТЕТО ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ  ЗА 

УЧЕБНАТА ГОДИНА 

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗА-

ЦИЈА 

УЧЕСНИЦИ МЕТОДИ 

-Одржување состанок со вработените 

-Формирање тимови и избoр на  лидери на 

тимовите 

-Доделување одговорности 

-Изготвување стратешки план со развојни 

цели и активности 

јули 

 

сите вработени разговор, 

демонстративен, 

дијалошки, 

презентација 

-Едуцирање на  сите вработени и ученици  

за можност од опaсности од елементарни 

непогоди и постапки за  заштита од нив 

-Презентирање едукативни документарни 

филмови 

септември сите вработени 

и ученици 

разговор, 

демонстративен, 

дијалошки, 

презентација 

Изведување симулација на земјотрес 

Изведување вежба 

Носење заклучоци од одржаната симулација 

и вежба (позитивни и негативни искуства, 

слаби и јаки страни) 

октомври  

сите вработени 

и ученици 

разговор, 

демонстративен, 

дијалошки, 

презентација 

Изготвување  проценка на материјалните 

ресурси со кои располага училиштето и 

контакти со службите од локалната средина 

и "Дирекција за заштита и спасување" 

ноември 

 

лидерите на сите 

тимови 

  разговор, 

демонстративен, 

дијалошки, 

презентација 

-Изјаснување на очекуваните исходи од 

страна на вработените  

-Прибирање извештаи од тимовите за 

одржаните состаноци 

-Добивање предлози и сугестии од страна 

на лидерите на тимовите 

декември 

 

лидерите на сите 

тимови 

 

 разговор, 

демонстративен, 

дијалошки, 

презентација 

Идентификување  на (позитивни и 

негативни искуства, слаби и јаки страни) од 

одржаните активности 

      февруари 

 

Тимот за    планирање разговор, 

демонстративен, 

дијалошки, 

презентација 

-Демонстрирање употреба на  

противпожарен апарат- соработка со 

“Противпожарна служба“ и  „Црвен крст" 

-Изготвување флаери 

 март 

 

сите вработени 

и ученици 

 разговор, 

демонстративен, 

дијалошки, 

презентација 
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Прилог 28.  

Распоред за дежурни наставници 

 
 

 

 

Понеделник Вторник Среда Четврток Петок  
 

Централно училиште – предметна настава 
 

Анкица Петрушевска 
Марија Стојановска 
Горан Стаменков 

Дејан 
Димитријевиќ 
Зоран 
Добревски 
Фросина Кузева 

Дарко 
Петковски 
Галина 
Стевановска 
Стојанче 
Цветановски 
 

Билјана 
Смилевска 
Александра 
Стоевска 
Јаким Ристовски 

Андрина 
Митевска 
Татјана 
Стојчевска 

Централно училиште – одделенска настава 
 

Лидија Николовска Габи Николовска Сузана Крстева 
Драгица 
Апостоловска 
 

Офелија 
Груевска 
 

Елена 
Карагунова 

ПООУ Текија 
 

Сунчица М. Јаневска Радица 
Блажевска 

Стојанче 
Цветановски 

Емилија 
Стојановска 

Јелена Савова 

ПООУ Мршевци 
 

Јованка Гроздановска Силвана 
Величковиќ 

Галина 
Стевановска 

Ивана 
Лазаревска  

Вера Вучкова 

Изготвување реферат за однесување при 

појава на опасности од поплава  

 април 

 

сите вработени 

и ученици 

разговор, 

демонстративен, 

дијалошки, 

презентација 

Спроведување анкета со учениците и 

вработените за спроведената едукација 

 

 мај 

 

сите вработени 

и ученици 

разговор, 

демонстративен, 

дијалошки, 

презентација 

Следување на   слабите и јаките страни од  

спроведениот план и донесување на нацрт 

план за наредната учебна година 

 јуни/ јули 

 

Тимот за планирање разговор, 

демонстративен, 

дијалошки, 

презентација 
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Прилог 29. 

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

 

 

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

 

Полиса Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштитата на 

животната средина 

Цели Функционално уреден двор на начин на кој максимално ќе користи за потребите 

на сите кои престојуваат во училиштето 

Точки на акција 1. Отстранување на непотребни и нефункционални предмети и растенија од 

дворот 

2. Поставување на корпи за хартија и пластика 

3. Редовно чистење на дворот 

4. План за одржување на хортикултурата, училишната градина и дрвјата во 

дворот (кастрење, потхранување, наводнување и сл.) со имиња на 

одговорните лица и листа со имиња на членовите на еко – патролата  

5. Редовно засадување на растенија и дрвја за уредување на дворот 

Индикатори 1. Број на организирани акции за засадување на растенија и дрвја во дворот 

2. Број на засадени растенија и дрвја за уредување на дворот  

3. Број на истакнати упатства за одржување на дворот 

4. Број на спроведени акции 

Краен резултат Уреден и функционален двор 
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Прилог 30.  

Правилник за оденсување на учениците, наставниците и родителите ( во училиштето и училишниот 

двор) 

 
 

 

Правилник за оденсување на учениците, наставниците и родителите  

 

ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

 

 Ученикот е должен навреме и редовно да доаѓа на настава; 

 Ученикот е должен да се грижи за училишниот простор и имот; 

 Ученикот е должен да се грижи  за хигиената во  училиштето и блиската околина; 

 Биди совесен, одговорен, со должно почитување кон сите; 

 Доаѓај  уреден на училиште. 

 За време на часовите  внимателно слушај и навреме и целосно извршувај ги училишните обврски; 

 Придонесувај во одржувањето  на работната атмосфера; 

 Редовно носи училиштен прибор, учебници и тетратки; 

 Соработувај со наставниците, стручната служба и другите субјекти во  училиштето; 

 Покажи почитување и толеранција  кон другарите и наставниците; 

 Помагај на  помалку успешните ученици; 

 Напушти го часот само со одобрување на одд.раководител, наставник или психолого и директор во 

училиштето. 

 Избегнувај недолично однесување; 

 За време на часовите исклучи го  мобилниот телефон; 

 Своите вредни предмети и повеќе пари  остави ги дома, доколку ги носиш во училиште  ako дојде до 

нивна загуба, одговорноста е твоја; 

 Пред да почне часот фрли ја мастиката која ја џвакаш, 

 Отпоздрави го наставникот кога ќе влезе во училница; 

 Оди во тоалет за време на одморите, 

 Престојувај во училишниот двор за време на големиот одмор; 
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 Однесувај се пристојно по ходниците,  внимателно оди, придржувај  се кон правилата на однесување; 

 Следи ги инструкциите на  дежурните наставници и ученици; 

 Ако во дворот видиш отпад фрли го во корпа за отпадоци; 

 Штом го слушнеш ѕвончето веднаш влези во училницата; 

 Биди толерантен и ненасилен кон помалите и послабите ученици; 

 Пристојно и трпеливо чекај во училница пред започнувањето на часот; 

 Почитувај ги вработените во училиштето, 

 Доколку си дежурен ученик  грижи се за редот и дисциплината за време на часовите и одморите; 

 Слушај го наставникот додека зборува, 

 Обраќај им се со ВИЕ на возрасните; 

 Користи молам, благодарам, повели, извини во секојдневната комуникација; 

 Поздравувај со добро утро, добар ден и до видување; 

 Избегнувај ги вулгарните зборови кога комуницираш; 

 Почитувај ги правилата кои сте ги договориле со наставникот; 

 Избегнувај  употреба на предметите со кои може да се повредиш или да ги повредиш другите ученици 

, 

 Покажи толеранција кон соучениците во комуникацијата; 

 Искажи го секое незадоволство со одбрани и пристојни зборови; 

 Биди самокритичен па потоа критикувај; 

 Чувај ги своите предмети не посегнувај по туѓите; 

 Почитувај ги  способностите на своите соученици; 

 Сослушај го внимателно и почитувај го мислењето на другиот; 

 Почитувај ги различните од тебе; 

 Истакни ги позитивните особини кај себе  со постапки, а не со зборови; 

 Ако не се однесуваат добро со тебе, БИДИ ПРВ кој тоа ќе го промени и однесувај се ти на вистински 

начин – ПРИСТОЈНО; 

 Учтивоста е особина која ја краси твојата личност, затоа однесувај се учтиво во секоја прилика; 

 Со своето примерно однесување покажи почит и кон своите родители; 

 Биди искрен со своите родители, дури и да згрешиш, тие ќе имаат разбирање за твоите постапки; 

 Редовно информирај ги родителите за случувањата во училиштето; 

 Ученикот задолжително треба на родителот да му ги пренесува информациите по барање на 

наставникот. 
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ПРАВИЛНИК ЗА НАСТАВНИЦИТЕ 

 

 Наставникот се грижи за целиот училиштен простор и имот, посебно за кабинетот во кој држи настава; 

 Наставникот  се залага за афирмација на својот предмет; 

 Наставникот го почитува времетраењето на часот; 

 Наставникот ги евидентира отсутните ученици на почеток на часот и тоа да го прави редовно; 

 Наставикот секогаш и секаде внимава на својот говор, тој треба да е литературен, јасен и достапен; 

 Наставникот е пример со својот изглед и своето однесување; 

 Секој наставник професионално се усовршува преку следење на литература, посета на семинари, 

курсеви и користење на современа технологија; 

 Наставникот ја почитува личноста на секој ученик; 

 Наставникот професионално  се однесува за време на часот; 

 Наставникот реално го оценува знаењето на ученикот без оглед на другите негови оценки; 

 Наставникот пофалува секој напредок на ученикот; 

 Наставникот настојува ученикот навреме и квалитетно да ги извршува своите задачи; 

 Наставникот не смее да го казнува ученикот телесно и да го малтретира психички; 

 Наставникот редовно им помага на учениците, преку разни форми на активност; 

 Секој наставник настојува  учениците пристојно и дисциплинирано да се однесуваат во училиштето и 

надвор од него; 

 Наставникот редовно и навреме го повикува и известува родителот за постигнувањата, однесувањето и 

проблемите на неговото дете; 

 Наставникот го упатува родителот на помош од компетентни лица, во ситуации кога за тоа има 

потреба; 

 Наставникот го почитува секој свој колега, соработува, разменува мислења и искуства врзани за 

работата; 

 Наставникот се ангажира во работата на стручниот актив на кој припаѓа; 

 Наставникот редовно  присуствува во работата на одделенскиот и наставничкиот совет во училиштето; 

 Наставникот ги почитува одлуките од одделенскиот и наставничкиот совет; 

 Наставникот е креатор на пријатна работна атмосфера и позитивна емоционална клима во   својата 

училница; 

 Наставникот гради односи на меѓусебно разбирање, соработка, почитување со учениците и другите 

вработени. 

ПРАВИЛНИК ЗА ДРУГИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО 

 

 Останатите вработени во училиштето да ги извршуваат работните задачи што се во нивниот делокруг, а 

се во согласност со Законот за ОО; 

 Да го почитуваат куќниот ред во училиштето; 

 Техничкиот персонал редовно и навреме да ги чистат училниците, ходниците и другите простории за 
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општествена и педагошка дејност; 

 Техничкиот персонал да соработува со наставниците , стручните соработници и директорот и да се 

однесуваат во склад со потребите на наставата; 

 Стручните соработници и директорот го почитуваат кодексот за наставниците; 

 Вработениот доаѓа навреме на работното место; 

 Вработениот совесно и самостојно ја извршува својата работа; 

 При работата вработениот еднакво гледа кон вработените или учениците по вера, раса, возраст, пол 

или економски статус ниту пак да влегува во било каков вид на конфликт; 

 Вработениот го почитува секој ученик и вработен; 

 Вработениот остварува коректна комуникација со останатите вработени без вербални напади или 

навреди; 

 Вработениот го почитува времетраењето на паузата и не ја користи надвор од предвидениот 

временски рок; 

 Вработениот се воздржува од непотребно влегување на часовите освен ако тоа е во согласност со 

наставникот; 

 Вработениот остварува коректна комуникација со родителите и учениците во текот на целото работно 

време или во термините за прием одредени од самиот вработен; 

 Вработениот со својот лик, однесување, говор и култура е пример за учениците и вработените во 

училиштето. 

ПРАВИЛНИК ЗА РОДИТЕЛИТE 

 

 Почитувај го куќниот ред на училиштето; 

 Редовно информирајте се за постигнатиот успех и поведение на вашето дете; 

 Редовно исполнувајте ги обврските што ги имате кон училиштето (материјални обврски,оправдување 

на отсуства од часовите на учениците,консултации со наставниците и сл); 

 Почитувај го мислењето на наставникот, психологот и директорот, 

 Настојувај своето дете навремено и квалитетно да ги извршува своите задачи 

 Задолжително присуствувајте на родителските средби во училиштето; 

 Имајте на ум дека Вашите постапки се пример за однесување на Вашето дете; 

 Училиштето е воспитно-образовна  институција во која се влегува со пристојна облека. 
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Прилог 31. 
Програма за професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 

 
 

АКТИВНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ВРАБОТЕНИТЕ 

Планирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализа-

ција 

 
Реализатор 

 
Извори/ресурси 

Методи и 
постапки 

Очекувани ефекти 

Реализација на 
нагледни часови 

септември
/ јуни  

 

Стручни 
активи 

дневни 
подготовки, 

наставни 
ливчиња, 

изработки на 
учениците 

следење, 
вреднување, 
оценување 

наставниците ја презентираат 
својата работа со примена на  

нови методи  при креирање на 
современите планирања и 
реализација на  наставни 

содржини 

Спортско- 
рекреативна 

обука –
корективна 
гимнастика 

тековно 
Дејан 

Димитри-
јевиќ 

фискултурна сала, 
ЛЦД, спортска 

опрема, план на 
работа 

интерна обука 

стручно усовршување на 
наставниот кадар и корекција 
на телесни деформитети кај 

учениците 

Следење на 
професионал-
ниот развој на 
наставниците 

септември
/јули   

Тим за 
професиона-

лен развој 
директор, 
психолог 

документација за 
професионален 

развој, 
наставничко 
портфолио 

Увид во 
Наставничко 
портфолио 

зголемување на мотивираноста 
кај наставниците за нивниот 
континуиран професионален 

развој;унапредување на 
професионалната стручност  

Анализи на 
успешност и 
редовност во 

водење на 
педагошка 

документација и 
евиднција 

февруари-
мај 

  

Тим за 
професио-

нален 
развој, 

директор, 
психолог, 
Стручни 
активи 

педагошка 
документација и 

евиденција 

увид во 
педагошката 
евиденција и 

документација 

намалување на пропусти и 
грешки во водење на 

педагошка документација и 
евиденција; 

унапредување на работата на 
наставниците 

Посета на 
семинари, 

конференции, 
конгреси, обуки 

и стручни собири 

септември  
до јули  

БРО 
Овластени 

провајдерин
ституции 

Институт за 
менаџмент 
на знаење 

Здруженија 
на граѓани 

МОН 

Годишни планови 
и програми 

посета на 
семинари 

практична примена на новите 
знаења и вештини во работата и 

во осовременување на 
наставата 

Учество на 
интернационал-
ни конференции  

 

септември
-мај  

ИКМ 
 

покани  

-изработка на 
труд 

-објава на 
труд во 
Зборник 

професионален развој на 
психологот и наставниците  
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Учество во 
работата  

на  
,, Психовизијаˮ  

цела 
учебна 
година  

Здружение 
на 

психолози 
покани, извештаи 

посета на 
стручни 

состаноци  

професионален развој и 
унапредување на работата на 

психологот 

 
 
 
 
 
 
 

Прилог 32. 
 Програма за соработка со родителите/старателите за учебната година 

 
 
 

Планирани 
активности 
(содржини) 

 
Цели 

 
Реализатор 

Извори/ 
ресурси 

Методи и 
постапки за 
реализација 

Време на 
реализа-

ција 

Очекувани 
ефекти 

Општа 
родителска 
средба  
од I-V одд. 

запознавање на 
родителите со 
покажаниот 
успех и 
поведение на 
учениците и 
други актуелни 
прашања за 
даден период 
со дневен ред 
за водење на 
родителските 
средби 

одделенски 
раководители 
од I-V одд. 

напатствија 
со дневен 
ред за 
состанокот, 
одделенски 
дневници, 
записници 

дискусија и 
компромис, 
текстуален 
метод 

септември, 
ноември, 
јануари, 
април,   јуни 
 
 
 
  

преземање на 
мерки за   
подобрување на 
успехот и 
поведението,ре-
ализација на 
предвидените 
активности во 
договор со 
родителите 

Општа 
родителска 
средба  
од VI-IX одд. 

запознавање на 
родителите со 
покажаниот 
успех и 
поведение на 
учениците и 
други актуелни 
прашања за 
даден период 
со дневен ред 
за водење на 
родителските 
средби 

одделенски 
раководители 
од VI-IX одд. 

напатствија 
со дневен 
ред за 
состанокот, 
одделенски 
дневници, 
записници 

дискусија и 
компромис, 
текстуален 
метод 

 септември, 
ноември, 
јануари, 
април,   јуни 
 

преземање на 
мерки за  
подобрување на 
успехот и 
поведението,ре-
ализација на 
предвидените 
активности во 
договор со 
родителите 
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Родителска 
средба на 
ниво на 
активи од VI-
IX одд. 

запознавање на 
родителите со 
изборните 
предмети што 
ќе се изучуваат 
во учебната . 

одд.раководи-
тели од VI-IX 
одд. 

програма за 
работа на 
изборните 
предмети 

презентирање 
на изборните 
предмети 

јуни избор на 
саканиот 
предмет и 
формирање на 
паралелки 

Отворен ден 
за 
родителите 
од VI-IX одд. 

запознавање на 
родителите со 
успехот по секој 
наставен  
предмет 

одд.раководи-
тели од VI-IX 
одд. 

одделенски 
дневници 

информира-
ње на 
родителите за 
успехот и 
разговор за 
подобрување 
на истиот 

последна 
седмица од 
тековниот 
месец  
 
  

подобрување на 
успехот кај 
учениците 

Отворен ден 
за 
родителите 
од I-V одд. 

запознавање на 
родителите со 
успехот по секој 
наставен  
предмет 

одд.раководи-
тели од I-V одд. 

одделенски 
дневници 

информирање 
на родителите 
за успехот  

 последна 
седмица од 
тековниот 
месец  
 
 

подобрување на 
успехот кај 
учениците 

Родителска 
средба на 
ниво на 
паралелка 
или на ниво 
на актив од I-
IX 

известување на 
родителите со 
актуелната 
проблематика 

одд.раководи-
тели од I-IX 
одд. 

одделенски 
дневници, 
дневен ред 
со поставени 
активности и 
цели 

дискусија и 
компромис, 
текстуален 
метод 

по потреба 
во текот на 
учебната 
година 

подобрување на 
успехот и 
поведението на 
учениците како и 
решавање на 
актуелните 
проблеми 

Изработка на 
брошури  за 
родители 
 

информирање 
на родителите 

Стручен тим на 
наставници 
директор, 
психолог 

план за 
работа на 
училиштето,Г
одишна 
програма, 
актуелни 
состојби 

информира-
ње за 
активности на 
училиштето 

септември, 
јануари, 
јуни 
 
 
 

информирање  и 
прифаќање на 
нови предлози и 
сугестии од 
страна на 
родителите 

Индивиду-
ални средби 
и приемни 
денови на 
наставни-
ците од I-IX 

запознавање на 
родителите со 
успехот по секој 
наставен 
предмет 

наставници од 
I-I X одд. 

одделенски 
дневници 

дискусија и 
компромис, 
текст метод 

 октомри, 
декември, 
март 
 
 

подобрување на 
успехот кај 
учениците 
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Прилог 33.  
Програма за соработка со локалната средина и локалната заедница 

 
 
 
 
 

 

Планирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализација Реализатор Форми и методи 

Очекувани 
исходи и ефекти 

Увид  во 
подготвеноста  на 
училиштата за 
почеток на учебната 
година  

септември  Општина Илинден  посети на училиштата, 
разговори, 
советувања, 
увиди во хигиена и 
техничка подготвеност 

подобрување на 
условите и 
работа на 
училиштата 

Грижа за 
безбедност на 
учениците при 
патување до 
училиште 

Тековно  претставници на Училишниот 
одбор, претставници од 
Општина Илинден 

помош во организирање 
на автобуски првоз на 
учениците 

зголемена 
безбедност на 
учениците при 
патување до 
училиште 

Организација на 
спортски турнири и 
натпревари 

Тековно Сојуз на училишен спорт на 
ниво на Општина Илинден  

спортски турнири и 
натпревари 

поттикнување на 
спортување и 
другарување 
меѓу учениците 

Учество во работа 
на Училишен  одбор 

Тековно претставници од Општина  седници на Училишен 
одбор, 
посети, разговори 

поддршка и 
помош во 
работата на 
училиштето 

Поддршка на 
активностите на 
училиштето и 
реализација на 
Годишната 
програма на 
училиштето 

Тековно Градоначалник на Општина 
Илинден, советниците на 
општина Илинден и други 
субјекти 

-посети на училиштата 
-увиди во работењето 
-помош во реализација 
на проекти 
-финансиска помош 

унапредување 
на работата на 
училиштето 

Поддршка на 
активностите  по 
повод  Месец  без 
насилство – 
претстави, 
натпревари, 
работилници 

 

Тековно Градоначалник на Општина 
Илинден, канцеларија за 
поддршка на 
градоначалникот, 
советниците на Општина 
Илинден и други субјекти 

помош во организирање 
на активностите и нивна 
реализација 

поттикнување на 
другарување 
меѓу учениците 
преку 
ненасилство  
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Априлијада 2022 април Градоначалник на Општина 
Илинден, канцеларија за 
поддршка на 
градоначалникот, 
советниците на Општина 
Илинден и други субјекти 

помош во организирање 
на активностите и нивна 
реализација 

поттикнување на 
другарување 
меѓу учениците  

Литературна 
манифестација 2022 

мај   Градоначалник на Општина 
Илинден, канцеларија за 
поддршка на 
градоначалникот, 
советниците на Општина 
Илинден и други субјекти 

помош во организирање 
на активностите и нивна 
реализација 

поттикнување на 
другарување 
меѓу учениците  

Велигденска 
манифестација  
„Подари  книга за 
велигденско јајце”  

мај   Градоначалник на Општина 
Илинден, канцеларија за 
поддршка на 
градоначалникот, 
советниците на Општина 
Илинден и други субјекти 

помош во организирање 
на активностите и нивна 
реализација 

поттикнување на 
другарување 
меѓу учениците 
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Прилог 34.  
Програма за грижа за здравјето на учениците 

 
 

 
ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Планирана 
програмска   
активност 

Време  за 
реали-
зација 

Реализатор Извори 
Ресурси 

Методи  и 
постапки 

при реализациjа 

Очекувани 
ефекти 

Организирање 
автобуски превоз за 
учениците од  I-IX 
одделение 
 
    

цела 
учебна 
година 

директор, 
секретар, 
психолог 

Општина 
Илинден  
 

реализација на 
автобуски превоз 
во договор со ЈСП 

унапредување на 
безбедноста на 
учениците при 
превоз во учиштето 
и назад 

Осигурување на 
учениците 

Септември одделенски 
раководителис
екретар 

договор 
склучен со 
осигури-
телна 
компанија 

состаноци со 
Советот на 
родители 

надомест при 
евентуални повреди 

Редовно одржување 
на хигиената во 
училници, ходници и 
училишен двор 

Септември 
јуни 

технички 
кадар, 
ложач, 
домаќин, 
хаус мајстор 

прибор и 
средства за 
хигиена 

ученици, 
наставници, 
вработени во 
училиштето 

одржување на 
хигиената во 
училиштето на 
високо ниво 

Редовни прегледи  на 
личната хигиена на 
учениците  

Септември 
јуни 

одделенски 
раководители 

дневници реализација на 
редовните 
прегледии за 
лична хигиена 

подобрување на 
личната хигиена и 
здравјето на 
учениците 

 Работилници за 
унапредување на 
ментално, физичко  и 
психолошко здравје 
на учениците 

Септември 
јуни 

одделенски 
наставници 
 

дневници, 
Годишна 
програма 
на 
наставник 

разговор со 
учениците за 
подобрување на  
здравјето  

подобрување на 
менталното здравје 
на учениците 

Работилници за 
превенција од 
зависности( дрога, 
алкохол, пушење) 

Септември 
јуни 

психолог, 
одделенски 
раководители 
 

дневници, 
Годишна  
програма 
на психолог 

разговор со 
учениците и 
едукација  за 
превенција на 
зависноста од 
дрога и алкохол 

формирање 
правилни ставови 
кај учениците за 
превенција од 
зависности  

Реализација на 
едукативни 
работилници 
,,Образование за 
животни вештини” 

Септември 
јуни 

одделенски 
раководители 
 

дневници 
 

разговр со 
учениците за 
животните 
вештини 

подобрување на 
физичко, социјално 
и ментално здравје 
на учениците 
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Унапредување на 
физичкото здравје со 
редовна физичка 
активност, прошетки 
и спорт 

септември
август   

одд. 
наставници и 
наставник по 
физичко и 
здравствено 
образование, 
ученици од I до 
IX  одделение 

дневници 
Годишна-та 
програма 
на 
наставни-
ците  

Подобрување на 
здравјето на 
учениците преку 
физичка активност   

подобрување на 
психофизичката 
состојба на 
учениците 
 

Организирање на 
излети, екскурзии, 
спортски натпревари 

септември 
јуни   

директор, 
наставници, 
родители  

дневници 
 

разговор со 
учениците за 
реализација на 
екскурзиите 

социјализација на 
учениците, 
спортување и 
подигање на 
еколошката свест 

Реализација на 
предавања за 
здравствена 
едукација на ученици, 
вработени и родители 

септември 
јуни   

директор, 
психолог, 
Стручни лица 

ученици,  
настав-
ници, 
родители 
населе-ние 

разговор за 
здраствена  
едукција 

превенција на 
здравјето на 
ученици, родители, 
вработени 

Грижа за физичко 
здравје на учениците: 
систематски прегледи 
на учениците I  III V и 
VII одд. од 
централното и 
подрачните училишта 

септември 
јуни   

Здравствен  
дом - 
Автокоманда 

дневници 
Годишна 
програма 

разговор за 
здраствената 
состојба на 
учениците  
  

подобрување на 
здравјето на 
учениците 

Превенција на 
здравјето на забите 
на учениците од II III и 
V одд. од 
централното и 
подрачните училишта  

октомври 
до 
мај  

Здравствен  
дом – 
Автокоманда, 
училишна 
стоматологија 

дневници 
Годишна 
програма 

разговор за 
здраствена  
едукција со 
учениците,  
систематски 
стоматолошки 
прегледи 

формирање 
правилни навики за 
хигиена на устата и 
забите 

Реализација на 
програма на 
имунизација на 
учениците: 
вакцинација според 
календар на 
имунизација на 
Министерство за 
здравство 

септември 
јуни   

Здравствен 
дом - 
Автокоманда 

дневници 
Годишна 
програма 

ученици од II и VIII 
одделение од 
централното и 
подрачните 
училишта 

подобрување на 
здравјето на 
учениците 

Едукација за 
превенција од 
заразни болести 

Септември 
 
јуни  
  

наставници, 
психолог, 
директор 
 

НВО 
Здравст-вен  
дом – 
Автоко-
манда 

разговор и 
едукација со 
учениците 

превенција на 
здравјето на 
учениците 
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 Работилница за 
борба против 
ХИВ/СИДА/СПИ и 
психосексуална 
едукација  
 

 
 
Декември 
 

психолог Годишна 
програма 
на  
психолог 

раговор и 
едукација со 
учениците за 
борба против 
ХИВ/СИДА/СПИ 

подигање на јавна 
свест за опасности 
од Хив и Сида и 
свест за потребата 
од индивидуална 
заштита 

Одбележување на 
Светски ден на лицата 
со хендикеп 

 
Декември  

психолог, 
одделенски 
наставници 

Годишна 
програма 
на  
психолог 

разговор и 
едукација на 
учениците 

подигање на јавна 
свест 

Недела на борба 
против болести на 
срце и крвни садови 

Февруари  наставник по 
биологија  

Годишна 
програма 

ученици, 
наставници, 
родители 

подигање на јавна 
свест 

Одбележување на 
Денот на 
крводарителите 

Март  наставници 
Организација 
на Црвен крст 

Годишна 
програма 

разговор и 
едукација на 
учениците 

подигање на јавна 
свест 

Едукација на 
учениците на тема  
„Здрава храна за 
добро здравје” 
-Животни вештини 

Март  одделенски 
наставници 

одделен-
ски 
наставни-
ци 

разговор со 
ученици од 7одд. 

подигање на јавна 
свест 
 
 

Еколошки 
акции,одбележување 
на Ден на дрвото и 
Ден на екологијата 

Март  Зелено 
училиште, 
Еко клуб 

одделен-
ски 
наставни-
ци 

 едукативни 
разговори со 
учениците 

еколошка едукација 
на учениците 
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Прилог 35.  
Програма за јавна и културна дејност во училиштето 

 
 
 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Активности Очекувани исходи и 
ефекти 

Посета на Музеј на 
Македонската 
револуционерна борба 

октомври  одделенска и 
предметна настава 

разгледување на 
музејската поставка 

збогатување на знаењата 
за македонската 
историја 

Во старата скопска 
чаршија-Скопје главен 
град 

октомври  одделенски наставници 
и ученици 

набљудување, 
разговор 

развива правилен однос 
и почит кон главниот 
град и културно-
историските споменици 

Планетариум-посета октомври  ученици од петто 
одделение  
 

набљудување, 

разговор 

развива љубопитност и 
желба за истражување 
на вселената 

Посета на театарска 
претстава 

ноември   предметни наставници  следење театарска 
претстава 

поттикнување на 
љубовта кон театарската 
уметност 

Посета на ТВ куќа октомври  ученици од одделенска 
и предметна настава  

подготовка на ТВ 
емисија 

збогатување на знаењата 
од Медиумска култура 

Посета на театарот за 
деца и младинци 

декември  одделенски наставници  групно следење на 
театарска 
претстава 

запознавање со 
театарската уметност 

Филмска проекција декември  предметни наставници  групно следење на 
филмска проекција 

поттикнување на 
љубовта кон филмската 
уметност 

Посета на Музеј на 
Македонија 

април  ученици од VII и IX одд разгледување на 
музејската поставка 

збогатување на знаењата 
за македонската 
историја 

Посета на Музејот на 
град Скопје 

април   ученици 

наставници  

разгледување на 
музејската поставка 

збогатување на знаењата 
од историја 

Посета на 
знаменитостите на град 
Скопје 

април/мај  одделенска настава прошетка низ 
плоштадот и 
разгледување на 
спомениците 

стекнување на знаења за 
историското и 
културното минато и 
сегашноста на родниот 
крај 

Посета на канцеларијата 
на Европска унија  

април/мај ученици наставници  Рагледување на 
канцеларијата на 
Европската унија 

стекнување на знаења 
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Прилог 36.  
Програма за следење и евалуација на годишната програма за работа на училиштето во учебната 

година 

 
 
 
 

         Учебна година 2022/2023  

 Временска рамка (месец)     Следење  

Активност 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин 
на 

спровед
ува-ње 
(ресурс) 

Инстру
-менти 

Очекувани 
резултати 

Одгов
орно 
лице 

 
x 

По -
треб

ен 
буџе

т 

 
Следење на 
реализација 
на часови со 
примена на 
активна 
настава 

            дирек-
тор, 
психо-
лог 

посета 
на час,  
разговор 
увид во 
дневни 
подго-
товки  

чек 
листа, 
запис-
ник, 
Фото-
графии 

Осовре-
менување 
на 
наставата 

дирек
тор 
 

 / 

Евалуација 
на посете-
ните часови 
на 
наставници 
од одделен-
ска и 
предметна 
настава 

 

            дирек-
тор, 
психо-
лог, 
Претсе-
датели 
на 
стручни 
активи 

анализа 
на 
посете-
ните 
часови, 
препора
-ки за 
унапре-
дување 
на 
дејноста 

чек 
листа, 
запис-
ници 
од 
одржа
ни 
соста-
ноци 

професио-
нален 
развој на 
наставни-
от кадар 

дирек
-тор 
 

 / 

 
Следење на 
реализа-
ција на 
додатна и 
дополни-
телна 
настава 

            дирек-
тор, 
психо-
лог, 
Стручни 
активи 

увиди во 
записни
ци од 
додатна 
и 
дополни
телна 
настава, 
посета  
на час, 
статисти
чки 
анализи 

запис-
ници, 
форму
лари 
за 
анали-
зи, 
листи 
за 
редов
ност 
 

подобрува
ње на 
училишни
от успех  

прет-
седа-
тели 
на 
струч
ни 
акти-
ви 

 / 
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Евалуација 
на професи-

онален 
развој на 
вработе-

ните 

            дирек-
тор, 
психо-
лог, 
претсе-
датели 
на 
стручни 
активи 
 

разгово-
ри, 
увиди во 
сертифи
кати 
и во 
настав-
ничко 
досие 

профе
сио-
нално 
досие 
на 
вработ
е-ните 

унапредув
ање на 
компетенц
иите на 
наставнио
т кадар 

психо
лог 

 / 

Следење на 
реализа-
ција на 
акциските 
планови 

            дирек 
тор, 
Училиш
ен 
одбор, 
психоло
г, 
Стручни 
активи 

разгледу
вање на 
извешта
и од 
реализи
ра-ните 
актив-
ности 

запис-
ници, 
анали-
зи, 
извеш-
таи, 
Педа-
гошка 
евиде
нција 

Квалитет-
на 
реализаци
ја на 
приорите-
тите на 
училиште-
то 

дирек
тор, 
психо
лог 

  

 
Евалуација 
на работата 
на стручните 

активи 

            директо
р, 
психоло
г, 
Наставн
ички 
совет 

анализи 
и 
дискуси
и по 
извешта
и од 
Стручнит
е активи 

записн
ици, 
анализ
и, 
извешт
аи 

Утврдува-
ње на 
подрачја 
за 
промени  
во 
наредната 
учебна 
година 

дирек
тор 
Психо
лог 

  

 
Анализа на 
постигна-

тиот 
училишен 
успех во 

споредба со 
претходната 

учебна 
година 

            дирек-
тор, 
психо-
лог, 
Одде-
ленски 
и 
Настав-
нички 
совет 

статисти
чки 
анализи 
на 
среден 
успех на 
ученици
те на 
полугод
ие и на 
крај  
година 

форму
лари 
со 
статист
ички 
пресм
етки,  
анализ
и 

подобрува
ње на 
училишни
от успех 

дирек
тор, 
психо
лог, 
коми-
сија   

 / 

Следење на 
реализа-
ција на 

Годишната 
програма 

 

            Тим за 
евалуа-
ција на 
годиш-
на 
програ-
ма 

анализи 
на 
реали-
зација 
на 
Годиш-
ната 
програ-
ма 

анали-
зи, 
запис-
ници, 
фото-
графии
доку-
менти 

успешна 
реали-
зација на 
Годиш-
ната 
програма 

дирек
тор, 
психо
лог, 
коми-
сија, 
УО 

 / 
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Изготву-

вање 
полугоди-

шен и 
годишен 
извештај 

            Тим за 
евалуа-
ција на 
годиш-
на 
програ-
ма 

анализа 
на 
работе-
њето на 
училиш-
тето 

 анализа на 
работе-
њето и  

дирек
-тор, 
психо
-лог, 
коми-
сија 
 

 / 

 
Увиди во 
водење на 
педагошка 
евиден-ција 
и докумен-
тација  

            дирек-
тор, 
Коми-
сии за 
педа-
гошка 
евиден-
ција 

прегле-
дување 
на педа-
гошка 
евиден-
ција и 
доку-
ментаци
ја 

запис-
ници       
и 
извешт
аи 
 

запазува-
ње на 
закони-
тоста во 
работе-
њето, 
утврду-
вање на 
подрачја 
за проме-
ни   

дирек
-тор, 
психо
-лог, 
коми-
сија 
 

 / 
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                       Директор 
                        
         _____________________ 

Марија Зоксимовска 
1.8.2022 година 
 
 
 

Претседател на Училишен 
одбор 

 

      Ивица Трендовски 
 
 
 
 
 
 
 




