
 

 Воспитанието и образованието се општествени категории кои се реализираат во училиштето како специфична општествена 

институција чиј претставник и застапник е директорот, чија работа е многу значајна за оживување на работата на сите подрачја од 

внатрешната структура на училиштето и за работата на сите наставници, па затоа како директор и педагошки раководител на 

училиштето ќе ги опфатам сите подрачја од воспитно образовната работа кои се зацртани во годишната програма, а при тоа ќе се 

придржувам на одредбите од Законот за Основно образование. Притоа за успешна реализација на својата работа ќе користам 

стручни списанија, литература, стручни матријали од Бирото за развој на образованието со што ќе остварам поголем квалитет во работата. 

Освен одредбите од Законот за основно образование во својата работа ќе ја користам и Годишната порограма за работа на 

училиштето, стручните органи и тела, одлуките на Училишниот одбор, Советот на родители, упатствата на Министерството за 

образование и Биро за развој на образованието на Македонија.  
 

 
Реализацијата на оваа програма ќе се базира и на претходно планираната и континуирана соработка со локалната самоуправа, 
соработката со другите основни училишта, како и други организации и установи во општината и Републиката.  
 

 
Програмата опфаќа активности од следните подрачја:  

 

 
 аминистративно-организаторско  

 

 
 педагошко-инструктивно  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Подрачје: Административно-организациски задачи 
 

 
 

Цели: Успешна подготвеност за нормално одвивање на воспитно образовната работа, почитување на законската регулатива и грижа за 
осовременување на училиштето.  
 
Очекувани ефекти: Постигнување на ефикасност во функционирањето на целокупната работа во училиштето, осовременување на 
воспитно образовната работа, модернизирање на просторот и средствата за работа  
 
Форми на работа: консултации, разговори, соопштенија, решенија и сл.  
 
Соработници: наставници, педагог, секретар 
 
Време на реализација: континуирано цела учебна година 

 
 
 

 
 
 

 
 

     Активности 
 
 Распределба на задачи и задолженија на поедини носители: распределба на наставници по предмети и одделенија, стручни 

активи, одделенски раководства и други задолженија;  

 Изработка на задолженија и формирање на комисии;  

 Организација и учество во изработка на нормативни акти;  

 Организација на попис на имотот, изработка на пресметки, завршна сметка и реализација на финансискиот план; 

 Организирање реконструкција и адаптација на училишниот простор; 

 Набавка на основни средства 

 Донесување мерки за воведување иновации во целикупната работа на училиштето;  

 Други прашања од организациска проблематика и материјално-финансиски активности; 

 
 



Подрачје: Педагошко-инструктивна работа 
 

Цели: Унапредување на воспитно-образовната работа во училиштето.  

Очекувани ефекти: Успешен почеток и тек на учебната година, подигање на повисоко ниво на организационата поставеност на 

училиштето, ефикасност во функционирањето на целокупната работа на училиштето, осовременување на воспитно образовната работа, 

реализација на Годишната програма за работа на училиштето  

Форми на работа: консултации, разговори, соопштенија, анкети и сл.  

Соработници: наставници, педагог, секретар  

 

       Активности 

 Концепирање и програмирање  

 Следење на воспитно-образовната работа 

 Перманентно стручно и педагошко усовршување на кадарот  

 Соработка со наставниците и стручните соработници 

 Планирање, програмирање и раководење со Наставнички совет 

 Аналитичко-студиска работа  

 Соработка со стручните органи и активи  

 Соработка со заедницата на учениците и др. ученички организации  

 Соработка со Училишниот одбор  

 Соработка со родителите и Советот на родители  

 Изготвување на извештаи и анализи на успехот, поведението и редовноста, статистичка обработка на податоци  

 Учество во изготвување на Годишниот извештај за работата на училиштето.  

 
 

 



1. Концепциско - програмско 

 Активности  Време Соработници  

1 Изготвување на оперативна програма на активности 

Изготвување на Годишна програма за работа на училиштето 

VIIII  

 

 

 

 

Педагог 
 

Одговорни  
на активи 

  
Наставници 

 

2 Подготвување на концепција за распределба на: 

 Наставни предмети и фонд на чаови;  

 Воведување на изборни предмети  

 Одделенски раководства;  

 Одговорни на стручни активи;  

 Одговорни за релизација на подрачја од воспитно-образовната работа;  

 Тимови за следење на релизација на воспитно-образовната работа  

VIII - IX 
 

3 
Координирање при изготвување на:  

 Распоред на часови со изборни предмети;  

 Распоред на додатна, дополнителна настава;  

 Распоред на слободни ученички активности; 

IX - X 

4 Изготвување на сопствена програма за работа и следење на реализацијата на истата IX - VI 

5 Следење, контрола и анализа реализацијата на развојниот план на училиштето I - III - VI 

6 Следење, контрола и анализа на водењето на педагошката документација Континуирано 

7 Изготвување на план за професионален развој на наставниот кадар и стручните соработници
  

Континуирано 



 

2. СЛЕДЕЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА 
РАБОТА  

 

 Активности Време Соработници 

1 Соработка со наставниците при изработка на годишни, тематски и дневни подготовки  IX 
 

 

 

Наставници  

Педагог  

Психолог  

МОН 

БРО  

 

2 Следење на примената на активни методи во наставата  VIII - IX 
 

3 Увид во планирањата на наставниот кадар и стручните соработници  X - VI 

4 Увид во планирањата и реализацијата на додатна, дополнителна настава и слободните ученички 
активности  

X - VI 

5 Создавање позитивна клима во училиштето  X - VI 

6 Посета на наставни часови со цел утврдување на:  

  
 Примена на активни форми на работа во одделенска и предметна настава;  

 Дефинирање и реализирање на целите на часот; 

 Примена на нагледни средства во наставата;  

 Примена на диференцирани цели во наставата;  

 Следење на унапредување на оценувањето;  

 Вреднување на постигањата на учениците;  

 

Континуирано 

7 Сопствено стручно усовршување за стекнување на стручни знаења од област на:  

  
 Следење и вреднување на воспитно-образовната работа;  

 Педагогија, психологија, методика, дидактика, андрагогија, докимологија;  

Континуирано 



 

3. РАБОТА НА СТРУЧНИ ОРГАНИ И ТЕЛА  

 Активности  Време Соработници  

1 Следење на прописи, написи за работата и програмирањето на работата на стручните органи 

и тела, нивните права, обврски 

IX 
Наставници  

Педагог  

    Родители 

Членови на УО 

 

2 
Планирање, водење на работата на Одделенските совети  

Планирање и водење на работата на Наставничкиот совет  
VIII-IX 

 

3 
Следење , насочување и учество во работата на стручните активи 

X-VI 

4 
Соработка и следење на работата на стручните соработници  IX-VI 

5 
Учество во работата на Советот на родители IX-VI 

6 
Учество во интегралната евалуација на училиштето  

Подготовки   

Учество   

Анализа на наоди  

Изработка на акционен план  

Следење на реализацијата на Акциониот план  

XI,V 

7 
Соработка и следење на работата на одделенските раководители X-VI 

8 
Учество во работата на Училишниот одбор IX-VI 



 

 

 

4. АНАЛИТИЧКО-СТУДИСКА РАБОТА 
 

 

 

 Активности  Време Соработници 

1 Изготвување информации, осврти, анализи и извештаи IX - VI Наставници 

Педагог 2 Опременост на кабинетите и условите за работа во училиштето  VIII ,I  /  III ,VI 

3 Успехот и поведението на учениците на квалификационите периоди, полугодие од  учебната година  
XI, I  / IV,VI 

4 Следењето на реализацијата на тековните приоритети  
XI, I  / III,V 

5 Следењето на реализацијата на проектите во училиштето  
I  - VI 

6 Реализацијата на Годишната програма за работа на училиштето  
I  / VI 

7 Анализа на тематско-процесни планирања и дневни подготовки  
X-I   /  III- V 

8 Следење на професионалниот развој на наставниците  IX - VI 

9 Донесување на акти, правилници, кодекси и дополнување на истите IX - VI 



5. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА 
 

6. СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ КАДАР 
 

 
 Активности  Време Соработници  

1 Подтикнување на настаниот кадар и стручните соработници кон самоусовршување IX-VI Наставници, 
педагог, 
библиотекар, 
родители и 
претседатели 
на Стручни  
активи 

2 Посета на семинари  IX-VI 

3 Опременост на училишната библиотека со стручна литература  XI 

4 Реализација на програмата на стручните активи  IX-V 

5 Опременост на училиштето со нагледни средства, изработка на истите  IX-VI 

6 Реализација на проектите кои се реализираат во училиштето  IX-VI 

 
 

 

 Активности  Време Соработници  

1 Планирање и следење на реализацијата на општите родителски средби   
IX - VI Наставници  

Педагог  

Родители    

Совет на 

родители  

МОН 

БРО 

ДПИ  

2. Планирање на форми за соработка со родителите-трибини, индивидуални средби работилници  VIII - VI 

3 Соработка со Ученичката заедница, паралалки, групи или индивидуално IX - VI 

4 Соработка со МОН, ДПИ и БРО на РМ, одговорен советник на училиштето  IX - VI 

5 Соработка со основни и средни училишта  IX - VI 

6 Соработка со локална самоуправа, градоначалник на Општина Градско IX - VI 

7 Соработка со институции од интерес на воспитно-образованата дејност: Центри за социјални 
работи, Завод за ментално здравје, библиотеки, театар и музеи 

IX-I 



7. ДРУГИ РАБОТИ И РАБОТНИ ЗАДАЧИ 
 
 
 Активности  Време Соработници  

1 Обезбедување и подобрување на материјално-техничките услови за работа на училиштето  IX-VI Наставници, 
педагог, 
библиотекар, 
родители и 
претседатели 
на Стручни  
активи 

2 Следење и увид во работата на административната служба во училиштето  IX-VI 

3 Следење и увид во финансиското работење на училиштето  IX-VI 

4 Активно учество во работата на Советот на родители во училиштето;  
Училишниот одбор  

IX-VI 

5 Грижа за хортикултурно уредување на училиштето и училишниот двор 
IX-VI 

6 Грижа за безбедноста на училиштето  
IX-VI 

                                                                                                                                                                 

 

Годишна оперативна програма за административно-организаторската и педагошко инструктивната работа  

на директорот 

 

Програмска содржина 
Очекувани резултати Соработници и 

комуникација 

Време на реализација 

Организација на животот и 

работата во училиштето, 

распоред, задолженија и 

дежурства на наставниците и 

целиот персонал 

Подготовка за успешен почеток на 

учебната година 

Стручни 

активи,Стручнаслужба, 

Наставници 

Септември 



Соработка со Локалната 

самоуправа, Министерство за 

образование и наука и Бирото 

за развој на образованието  

Да се увидат и применат сите новини и 

промени 

Министерство за 

образование, Педагошки 

завод  и претставници на 

Министерството 

 

Континуирано 

Насоки и координација во 

планирањето и програмирањето 

Планирањето и програмирањето да се 

изврши квалитетно според наставниот 

план и програма 

Директор, 

Стручна служба 

Септември 

Увид и учество во подготовките 

за прием на учениците  во 

училиштето 

Да се одбележи почетокот на учебната 

година и уписот на првачиња 

Стручни активи, 

Психолог, 

Одделенски раководители 

Септември 

Увид во годишните и тематските 

планирања на наставниците 

Да се види квалитетот на 

планирањето и да се укаже на 

недостатоците 

Директор, 

Стручна служба, Наставници 

Септември 

Работа со наставниците 

почетници 

Заеднички да сеидентификуваат 

проблемите во планирањето и 

организирањето на наставата 

Психолог 

Претседатели на активи  

Наставници - ментори 

Континуирано 

Општествено корисна работа – 

одржување на училишните 

простории и дворот. 

Да се уреди училишниот двор Директор,Хигиеничари, 

Наставници,Ученици 

Континуирано 

Увид и давање на упатства за 

правилно водење на 

педагошката документација во 

училиштето 

Да се види квалитетот на 

планирањето и де се отстранат 

евентуалните грешки 

Директор, 

Психолог 

Наставници 

 

Континуирано 

 

Стручен и аналитички увид во 

сите планови доставени до 

дирекророт 

Да се види квалитетот  на 

планирањето и да се отстранат 

евентуалните грешки 

Директор, 

Стручен работник 

 

Септември 



Работа со одделенски 

раководители за реализирање 

на одделенски часови 

Да се упатат одд.раководители за 

правилно и функционално 

реализирање на одд. час 

Директор, 

Психолог, 

Одделенски раководители 

 

Септември 

Подготовка и реализација на 

екскурзии 

Добро осмислување и реализирање на 

екскурзиите. 

Директор,Стручна служба, 

Наставници Септември 

Посета на часови од I до IX одд. Да се види како се реализираат 

предвидените задачи со програмите и 

квалитетот на извршените задачи 

Директор, 

Стручен работник 

 

Во текот на цела 

година 

Преглед на одделенските 

дневници и матични книги 

Со цел правилно да се евидентираат 

соджините во нив и нивниот реден број 

Директор, 

Комисија за преглед 

 

Октомври 

Следење на примената на нови 

наставни форми,методи и 

средства во наставата 

Да се унапредува воспитно-

образовната работа во училиштето 

Директор, 

Стручна служба 

 

Континуирано 

Организација и прием на 

првачињата во Детската 

организација. 

Организирано стапување на децата во 

детската организација 

Одговорен наставник Октомври 

Планирање и подготовки за 

одбележување на Денот на  

училиштето, задолженија по 

активи, програма и сл. 

Успешно да се реализираат 

подготовките за патрониот празник на 

училиштето 

                 Директор, 

Стручни активи, 

Психолог 

Декември 

Усовршување на формите за 

соработка со родителите 

Да се запознаат и иницираат 

родителите за поголема соработка со 

училиштето 

Директор, 

Стручна служба, Родители 

Континуирано 

Увид во работата на 

хигиеничарите 

Да се подобри хигиената во 

училиштето и санитарните јазли. 

Директор, 

Хигиеничари 

Континуирано 

Организација и одржување на 

Одделенските совети за првото 

тромесечие 

Да се види успехот на учениците и да 

се согледаат пропустите 

Директор, 

Стручен работник 

наставници 

Ноември 



Подготовка, одржување 

разгледување и анализа на 

успехот и дисциплината на 

учениците во првото 

тромесечие на Наставнички 

совет 

Анализа на успехот и поведението во 

ова тромесечие 

Директор, 

Стручен работник 

наставници 

 

Ноември 

Увид во работата на Стручниот 

актив 

Да се види час во кој се применети 

современи  форми на наставна работа 

         Директор,Психолог, 

Наставници 

 

Ноември 

Следење на реализацијата на 

програмата за дополнителна и 

додатна настава  како и 

примена на ИКТ во наставата 

Да се види квалитетот на 

реализацијата на  дополнителната и 

додатната настава 

Директор, 

Стручен работник 

 

 

Континуирано 

Советодавна работа со 

учениците  кои нередовно ја 

посетуваат наставата, 

недисциплина и соработка со 

нивните родители 

Надминување на причините за 

нередовно посетување настава 

Подобрување на соработката со 

родителите 

Директор, 

Психолог 

Одделенски раководители 

 

 

Континуирано 

Организација и подготовка за 

одржување на Одделенски 

совети на крајот од првото 

полугодие. 

Да се види успехот на учениците и да 

се согледаат пропустите. 

Директор, 

Стручна служба, Наставници 

Декември 

Организација и одржување на 

Наставнички совет на крајот од 

првото полугодие. 

Анализа на успехот и поведението на 

учениците во првото полугодие. 

Директор, 

Стручна служба, Наставници 

Декември 

Изготвување на полугодишен 

извештај за работата на 

учениците во првото полугодие 

Да се соберат податоци за квалитетен 

полугодишен извештај 

Директор, 

Стручна служба., 

Наставници 

 

Јануари 

Увид во работата на пописната 

комисија 

Да се види квалитетот на извршениот 

попис 

Директор, 

чл. на пописна ком. 

 

Јануари 

Состанок со Училишниот одбор-

разгледување на 

полугодишниот извештај за 

работата на училиштето 

Да се информира Училишниот одбор 

за содржината на полугодишниот 

извештај 

 

Директор, Секретар, 

Сметководител, членови на 

УО 

 

 

Јануари 



Увид во работата на 

библиотеката-стручен и детски 

печат(списанија) 

Да се зголеми бројот на претплата на 

детски печат 

Директор, 

Библиотекар 

 

     Февруари 

Увид во работата на 

училишната заедница 

Поднесување извештај за работата на 

ученичката заедница 

Директор, 

Одговорни наставници 

 

Февруари 

Спроведување на уписот во 

прво одделение 

Опфаќање на сите деца од таа 

возраст 

Стручни активи, 

Одговорни наставници 

Мај во текот на целиот 

месец 

Организирање и реализација на 

Настава во природа 

Да се запознаат родителите и 

учениците со местата кои ќе ги 

посетат и активностите кои ќе ги 

реализираат на настава во природа 

Одговорните наставници Мај 

Организирање состанок на 

одделенската заедница и 

родителите на деветто 

одделение за полуматурска 

забава. 

Подготовка за успешно организирање 

на полуматурската забава. 

Директор, 

наставници, 

родители 

 

Мај 

Организација и одржување на 

Одделенски совети на крајот од 

учебната година 

Да се внимава на единствен 

критериум за оценување на крајот од 

учебната година 

Директор, 

Стручна служба, 

Наставници 

 

Јуни 

Анализа и утврдување на 

постигнатите резултати на 

учениците на крајот од учебната 

година на Наставнички совет 

Да се утврдат резултатите на 

учениците постигнати во оваа учебна 

година 

Директор, 

Стручна служба, 

Наставници 

 

 

Јуни 

Увид во изготвување на 

распоред за изведување на 

продолжителна настава 

Поефикасно изведување на 

продолжителна настава 

Директор, 

Стручна служба, 

Наставници 

 

Јуни 

Разгледување на резултатите 

од продолжителната настава  на  

учениците на Одделенски и 

Наставнички совет 

Да се видат резултатите од 

продолжителната настава 

Директор, 

Стручна служба, 

Наставници 

 

 

Јуни 

Подготовка за изработка на 

статистички и текстуален 

Годишен извештај за работата 

Правилно да се пополнат табелите за 

Годишниот извештај 

Директор, 

Стручна служба, 

Наставници 

 

Јуни 



на училиштето 

Изработка на Годишен извештај 

за работата на училиштето 

Навремено изготвување на Годишниот 

извештај 

Директор, 

Стручна служба, 

 

 

Јуни 

Разгледување на Годишниот 

извештај за работата на 

училиштето на Наставнички 

совет 

Разгледување на Годишниот извештај Директор, 

Стручна служба, 

Наставници 

 

Јуни 

Одржување на седница со 

Училишниот одбор-усвојување 

на Годишниот извештај за 

работата на училиштето 

Усвојување на Годишниот извештај за 

работата на училиштето 

 

Директор, 

Членови на УО 

 

 

Јуни 

Организирање на доделување 

на свидителства за завршено 

одделение 

Доделување на свидителства за 

завршено одделение 

Директор, 

Наставници 

 

Јуни 

Подготвување на упатство за 

изготвување на распоред на 

часовите за наредната година 

Навремено изготвување на распоред 

на часовите за наредната година 

Директор, 

Психолог,   Наставници 

 

Јули 

Спровдување на постапка за 

превоз на ученици 

Распишување на тендер за групна 

набавка 

Директор, комисија за јавни 

набавки 

Јули 

Да се прегледаат сите 

простории на училиштето 

поради утврдување на состојба 

пред почетокот на новата 

учебна  година 

Утврдување на состојба пред 

почетокот на новата учебна  година 

Технички персонал  

 

Август 

Подготовка и одржување на 

работната седница на 

Стручните активи и 

наставничкиот совет 

Давање инструкции за изготвување на 

програма на Стручните активи 

Стручни активи на настава, 

стручни служби, 

Директор 

 

Август 

Изготвувањето на Годишната 

програма за работа на 

училиштето 

Изготвување на Годишната програма 

по делови и како целина 

Стручни активи на настава, 

стручни служби, 

Директор 

Јуни - Јули 



Изготвување на предлог листа 

на нагледни средства и 

помагала кои треба да се 

дообезбедат и докомплетираат 

и по одреден распоред да се 

стават во функција 

Збогатување со  нагледни средства и 

помагала за поуспешно реализирање 

на наставата 

Претседатели на  активи, 

соработници 

 

 

 

 

Август 

 

Подготовка и одржување на 

Наставничкиот совет на кој ќе 

се изврши распределба на 

предметите на 

наставниците,одделенските 

раководства и определување на 

евентуален технолошки вишок 

Подготовка за успешен почеток на 

учебната година 

Директор, стручни активи на 

наставата 

Јули 

Учество во Изготвување на 

распоред на часови во учебната 

година 

Да се изготви прецизен  распоред на 

часови во учебната година 

Директор, одговорен кој ќе го 

изготвува распоредот 

 

Август 

Седница на Училишниот одбор-

усвојување на Годишната 

програма за работа на 

училиштето во учебната 2021-

/2022 год. 

Да се усвои Годишната програма за 

работа на училиштето 

Директор, Членови на УО  

Јули 

Седница на Советот на 

родители 

Конституирање на Советот на 

родители и соработка за 

подобрување на успехот и 

дисциплината на учениците како и 

подобрување на условите за работа 

Директор, 

Стручна служба, Членови 

на СР 

 

Септември 

 

      Директор                                                                                                                                                                      

 Ленче Стојанова 

 

 



П-2      Годишна програма за работа на педагогот  

 

 Програмата за работа на педагогот е изработена во согласност со Законот за oсновно образование,Статутот на училиштето, 

годишниот извештај за работа на училиштето за учебната 2020/2021 год., годишната прогарма за работа на училиштето во учебната 

2020/2021 год и  правилникот  за основните професионални компетенции по подрачја на стручниот соработник во основните и средните 

училишта 

Работни  задачи по програмски подрачја 

Предвидена 

активност 

Соработн

ици 
Форма Време Ресурси 

Очекувани 

ефекти 
Индикатор 

1.Работа со ученици 

Процена на 

подготвеноста на 

учениците за 

вклучување во 

образовниот систем 

Психолог 

Наставници- 

членови на 

комисијата за 

запишување 

деца во прво 

одделение 

 

индивидуалн

а 

групна 

мај Процедура за 

запишување деца во 

прво одд.  

Нагледни 

материјали, 

сликовници , 

хартија, боички 

 

Запишани ученици во 

прво одделение 

Одлука за   

распишување  

оглас за 

запишување деца 

во прво одделение  

Одлука за 

формирање 

комисија за 

запишување деца 

во прво одделение 

Евидентни листи 

Список на 

запишани ученици 

во прво одделение 

Идентификување и 

работа на 

отстранување на 

причини за 

Психолог 

Наставници 

индивидуалн

а 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература 

Евиденција за 

успехот и 

Надминување на 

причините за 

проблемите во 

учењето, 

Евиденција и 

документација за 

работата на 



проблемите во 

учењето, 

однесувањето и 

редовноста 

групна редовноста на 

учениците 

однесувањето и 

редовноста 

педагогот 

Советодавно- 

инструктивна 

работа со ученици 

кои покажуваат 

неуспех во учењето, 

емоционални 

потешкотии, 

социјална 

наеприлагоденост, 

престапништво 

Психолог 

Наставници 

Центар за 

социјална 

работа 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература 

Евиденција за 

успехот , 

редовноста и 

однесувањето  на 

учениците 

Надминување на 

причините за 

проблемите во 

учењето, 

емоционалните 

потешкотии, социјална 

неприлагоденост, 

престапништво 

Евиденција и 

документација за 

работата на 

педагогот 

Предавање на тема 

: 

"Техники за 

успешно учење" 

 

Психолог групна февруари Стручна литература 

Powеr Poit 

презентација 

Компјутер , ЛЦД 

проектор 

Подобрен успех на 

учениците 

Извештај 

Работа на 

професионална 

информација и 

ориентација на 

учениците 

Психолог 

Наставници 

Претставниц

и од државни 

и приватни 

средни 

училишта 

АВРМ 

индивидуалн

а 

групна 

април, мај Стручна литература 

Прашалници за 

самопроцена на 

интересите и 

способностите  на 

учениците 

Анкетен лист за 

професионална 

информираност на 

учениците 

Правилно насочени 

ученици при изборот 

на нивното натамошно 

образование согласно 

нивните интереси и 

способности  

Извештај од 

спроведена анкета 

за професионална 

информираност на 

учениците 

Евиденција од 

индивидуални и 

групни разговори 

со ученици 

 



Поддршка, следење 

и унапредување на 

работата на 

Ученичкиот 

парламент 

Предавање и 

работилница  на 

тема :"Стилови на 

учење" 

 

Психолог групна март Стручна литература 

Презентација 

Компјутер , ЛЦД 

проектор 

ВАК - тест 

Препознаен 

сопствениот стил на 

учење од страна на 

учениците  

Подобрен успех на 

учениците 

Извештај 

Континуирано 

следење на 

напредокот и 

постигањата на 

учениците со 

посебни образовни 

потреби 

Психолог 

Дефектолог 

Наставници 

Стручни лица 

од Заводот за 

ментално 

здравје 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература 

Прирачници 

Евидентни листи 

Индивидуални 

образовни планови 

Постигање на 

поставените цели во 

индивидуалниот 

образовен план 

Успешна инклузија на 

учениците со посебни 

образовни потреби во 

образовниот систем 

Евиденција од 

работата со деца 

со ПОП 

Откривање на 

учениците со 

поголеми можности 

за напредување и 

развој , 

советодавна работа 

со овие ученици и 

следење на нивните 

постигања 

Психолог 

Наставници 

 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература 

Евидентни листи 

Скали за процена  

Повисоки постигања 

Поголемо учество на 

натпревари од страна 

на  надарените 

учениците 

Евиденција од 

работата со 

надарени ученици 

Пополнета Пронад 

скала од страна на 

наставниците 

Пополнети 

индентификациони 

листи 

Советодавна 

работа со 

Психолог индивидуалн

а 

Во тек на 

учебната 

Евидентни листи Поголемо учество на 

учениците во 

Извештаи 

Освоени награди и 



наставници и 

ученици при избор 

на слободни 

активности, јавни 

настапи, 

конкурси,натпревар

и идр. 

Наставници 

 

групна година Конкурси 

Покани за гостувања 

и јавни настапи 

слободните 

активности, јавни 

настапи, конкурси, 

натпревари 

признанија 

2.Работа со  наставници 

Помош и поддршка 

на наставниците во 

изготвувањето на 

годишните, 

тематските и 

дневните 

планирања 

Наставници 

Директор 

Психоог 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Наставни планови, 

програми и 

прирачници од БРО 

Изготвени годишни 

програми, тематски и 

дневни планирања 

Годишни програми 

Записници од 

состаноци на 

стручни активи 

Формулари од увид 

во годишни 

програми и дневни 

планирања 

Помош и поддршка 

на наставниците 

при, дефинирање 

на воспитно-

образовните цели 

во изготвувањето на 

индивидуални 

образовни планови  

Наставници 

Психолог 

Педагог  

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Наставни планови, 

програми и 

прирачници од БРО 

и УСАД 

Изготвени долгорочни, 

среднорочни и  

краткорочни 

индивидуализирани 

планирања 

 

Годишни програми 

Формулари од увид 

во годишни 

програми и дневни 

планирања 

Советодавно- 

консултативни 

средби со 

наставниците во 

врска со употреба 

на современи 

методи, форми и 

Наставници 

 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература 

 

Подобрен успех на 

учениците 

Унапреден воспитно-

образовен процес 

Евиденција од 

посета на часови и 

остварени 

консултации 

 



техники на работа 

 

Советодавно-

консулативна 

работа со 

наставниците во 

врска со редовното 

оценување на 

учениците 

Директор 

Психолог 

групна октомври 

декември 

февруари 

април 

Образовни 

стандарди и 

критериуми за 

оценување на 

постигања на 

учениците  

Навремено и 

објективно оценети  

ученици 

Евидентни листи 

Свидетелства 

 

Помош на 

наставниците при 

решавање на 

воспитно-

образовните 

проблеми со 

учениците 

Директор 

Психолог 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература Надминати воспитно – 

образовни проблеми 

Евиденција и 

документација за 

работата на 

педагогот 

Давање помош за 

стручно 

усовршување на 

наставнците и 

нивно упатување за 

користење на 

стручна литерарура 

заради 

осовременување на 

наставниот процес 

Директор 

Психолог 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература 

Прирачник за 

следење на 

работата и 

планирање на 

професионалниот 

развој на 

наставниците и 

стручните 

соработници 

 

Континуиран 

професионален развој 

на наставниците 

Унапреден воспитно-

образовен процес 

Училишна 

програма за 

професионален 

развој 

Професионално 

досие на 

наставниците 

Евиденција од 

разговори 

 

 

Помош и поддршка 

на наставницита во 

Тим за 

професиона-

индивидуалн Во тек на 

учебната 

Прирачник за 

следење на 

Изработен личен план 

за професионален 

Личен план за 

професионален 



идентификување на 

сопствените 

образовни потреби 

и планирање на 

сопствениот 

професионален 

развој 

лен развој а 

групна 

година работата и 

планирање на 

професионалниот 

развој на 

наставниците и 

стручните 

соработници 

 

развој 

Развиени 

професионални 

компетенции на 

наставниците 

развој 

Професионално 

досие на 

наставниците 

Советодавна 

работа со 

нставници при 

реализирање на 

проекти 

Директор 

Психолог 

Наставници 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Прирачници од БРО 

Стручна литература 

 

Реализација на 

планираните 

активности во рамките 

на проектите 

Извештаи 

Предавање  со 

наставниците на 

тема: 

“Поттикнување на 

критичкото мислење 

кај учениците” 

Стручен актив 

Психолог 

 

индивидуалн

а 

групна 

 Февруари 

 

Стручна литература 

Powеr Poit 

презентација 

Компјутер , ЛЦД 

проектор 

Поставување прашања 

од страна на 

наставниците кои 

провоцираат 

посложени мисловни 

процеси кај учениците 

и помагаат при 

поставување хипотези, 

обработка на 

информации и 

решавање на 

проблеми 

Извештај  

Powеr Poit 

презентација 

Презентација на  

добиените 

резултатите од 

спроведеното 

акциско 

истражување на 

Наставнички совет 

Психолог 

Наставник по 

физика 

групна јануари Стручна литература 

Powеr Poit 

презентација 

Компјутер , ЛЦД 

проектор 

Согледување на 

влијанието на 

континуираното 

задавање на домашни 

задачи врз успехот на 

учениците 

Повисоки постигања 

Евиденција на 

резултатите  

добиени од  

спроведеното 

акциско 

истражување 



на  тема 

"Влијанието на 

континуираното 

задавање на 

домашни задачи врз 

успехот по 

предметот физика 

кај учениците одVIII 

одд." 

 кај учениците 

Советодавно- 

консултативна 

работа за водење 

на педагошка 

евиденција и 

документација 

Директор 

Стручни 

сорботници 

Наставници 

индивидулна 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Правилник за 

формата и 

содржината на 

педагошката 

документација и 

евиденција во 

основното училиште 

како и начинот на 

нивното водење 

Правилно  и уредно 

водење на педагошка 

евиденција и 

документација 

Евидентни листиод 

увид во водење 

педагошка 

евиденција и 

документација 

 Советодавна 

работа со 

наставници-

приправници 

Директор индивидулна 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Правилник за наста-

ници приправници 

Упатство за начинот 

и формата  на 

менторската 

поддршка на 

наставниците 

приправници 

Успешно воведени 

наставници во 

воспитно- образовниот 

процес) 

Евиденција од 

остварени 

советодавно - 

консултативни 

средби  

3.Работа со  родители 

Информирање на 

родителите за 

работата на 

училиштето 

Директор 

Психолог 

индивидуалн

а 

групна 

август Правилник за 

формата и 

содржината на 

годишната програма 

Информирани 

родители за животот и 

работата на 

училиштето и 

Годишна програма, 

брошура, веб 

страна на 

училиштето, 



Наставници 

 

за работа на 

основното 

училиште, 

прирачници  

 

поддршката која 

училиштето што им ја 

нуди на учениците 

записници од 

родителски средби 

и информативно – 

консултативни 

разговори со 

родители 

Советодавна 

работа со родители 

чии деца имаат 

проблеми со 

учењето , 

редовноста и 

дисциплината 

Директор 

Психолог 

индивидулна 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Евиднција  листи за 

успехот, редовноста 

и однесувањето на 

учениците 

Надминати проблеми  

со учењето , 

редовноста и 

дисциплината 

Евиденција и 

документација за 

работата на 

педагогот 

Советодавна 

работа со родители 

(решавање на 

воспитни и други 

проблеми) 

Директор 

Психолог 

индивидулна 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература Надминување на 

постоечките воспитни 

и други  проблеми   

Евиденција и 

документација за 

работата на 

педагогот 

Предавање на 

родителска средба 

на тема: Односи 

родители-деца 

“Разговор и 

слушање” 

Пеадагог групна  февруари Стручна литература Подобрена 

комуникација помеѓу 

родителите и децата 

Извештај 

Потикнување на 

родителите за 

активно учество во 

воспитно 

образобниот процес 

преку вклучување 

во планирањето и 

поддршката на 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

Родители 

индивидулна 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература 

Прирачници 

Успешна соработка со 

родителите 

 Унапредување на 

развојот и 

подобрување на 

постигањата на 

учениците 

Евиденција од 

остварена 

соработка со 

родители 



развојот и 

постагањата на 

учениците 

Запознавање и 

упатување на 

родителите во 

соодветни 

институции за 

решавање на 

одредени проблеми 

Директор 

Стручни 

соработници 

Родители 

 

индивидулна 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература Успешна соработка со 

родителите 

Решавање и 

надминување на 

проблемите 

Евиденција од 

остварена 

соработка со 

родители 

 

Анкетирање на 

родителите за 

избор на втор 

странски јазик и 

изборни прдмети 

кои ќе ги изучуваат 

нивните деца 

 

 

Директор 

Психолог 

наставници 

индивидулна 

групна 

мај Анкетни листови Избрани предмети 

според личните 

интереси на учениците 

Извештај  

4.Соработка со заедницата 

Соработка со 

образовни 

здравствени, 

социјални 

институции и други 

установи кои 

допринесуваат  за 

остварување на 

целите и задачите 

на воспитно - 

Советници 

од БРО 

Општински и 

државни 

просветни 

инспектори 

Социјални 

работници 

... 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручни материјали 

Прирачници 

Правилници 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Извештаи 

Евиденција од 

остварени средби 



образовната работа 

Учество во 

воспоставување 

соработка со 

локалната заедница 

и реализација на 

заеднички 

активности 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература 

и материјали 

ИКТ 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Стручни 

материјали,извешт

аи од организирани 

зеднички настани и 

манифестации  

Соработка со 

општина Градско 

при реализација на 

активности во 

рамките на проектот 

Меѓуетничка 

интеграција во 

образованието 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

Родители 

ученици 

Основните 

училишта од 

други 

општини 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Прирачници 

ИКТ 

Развиени компетенции 

кај учениците за живот 

во интегрирано 

мултиетничко 

општество, 

пошитување на 

другите, зголемување 

на соработката помеѓу 

ученици од различни 

националности, 

прифаќање на 

разликите и право на 

еднаквост на сите. 

Извештаи од 

спроведени 

активности 

Соработка со Црвен 

крст на град Велес  

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

Родители 

ученици 

Претставниц

и од Црвен 

крст 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Прирачници 

Брошури 

 

Успешно реализирани 

активности во рамките 

на соработката со 

Црвен крст  

Извештаи од 

спроведени 

активности 



Соработка со 

ресурсен центар 

„Маца Овчарова“ од 

општина Велес 

Специјални 

едукатори и 

рехабилитато

ри 

претставници 

од 

ресурсниот 

центар 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

 Контининуирана 

поддршка и помош на 

учениците со ПОП и 

родителите  

Меморандум за 

соработка 

Покани 

Записници од 

средби и состаноци 

Соработка со 

детските градинки, 

основните и средни 

училишта, 

институти и 

факултети  

Директори 

Стручни 

соработници 

Наставници 

Воспитувачи 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Веб страни на 

градинките,  

училиштата и 

факултетите 

Програми за работа 

Проектни 

активности 

Флаери 

Брошури 

 

Зголемена соработка и 

проток на информации 

од интерес за 

учениците 

Евиденција од 

остварена 

соработка 

Евиденција од 

заеднички 

активности 

Учество во 

промоција и 

презентација на 

работата на 

училиштето, како и 

информирање на 

заедницата за 

потребите и 

постигањата на 

училиштето 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

Претставниц

и од 

локалната 

заедница 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Веб страна на 

училиштето 

Брошура 

Флаери 

Огласни табли 

Успешно 

презентирање и 

промовирање на 

работата на 

училиштето  

Навремени и 

транспарентно 

информирање на 

заедницата за 

потребите и 

постигањата на 

училиштето 

Веб страна на 

училиштето 

Брошура 

Извештаи 



5.Професионален развој и професионална соработка  

Изготвување на 

личен план за 

професионален 

развој 

Стручни 

соработници 

индивидуалн

а 

август 

септември 

Прирачник за 

следење на 

работата и 

планирање на 

професионалниот 

развој на 

наставниците и 

стручните 

соработници 

Професионални 

компетенции и 

стандарди за 

стручни 

соработници 

Стручна литература 

Развиени  

професионалн 

компетенции  

Континуиран 

професионален развој 

на наставниците 

 

Личен план за 

професионален 

развој 

Извештај од 

реализација на 

лицниот план за 

професионален 

развој 

Учество во размена 

на искуства 

состручни 

соработници 

(педагози, 

психолози, 

дефектолози... ) 

Стручни 

соработници 

групна Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература 

и материјали 

ИКТ 

Перманенто стручно 

усовршување  

 

Записници од 

средби и состаноци 

Соработка со 

педагози на основни 

училишта од 

општина Велес 

Педагози групна Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература 

и материјали 

ИКТ 

Лично стручно 

усовршување  

Континуиран 

професионален развој 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Покани 

Стручни 

материјали 

 



Индивидуална 

работа на 

сопствено стручно 

усовршување 

Стручни 

соработници 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература 

и информации од 

значење за 

образованието и 

воспитувањето 

Интернет ресурси 

Личен професионален 

и кариерен развој 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Личен план за 

професионален 

развој 

Професионално 

досие 

 

 

 

 

Помош и поддршка 

на наставницита во 

идентификување на 

сопствените 

образовни потреби 

и планирање на 

сопствениот 

професионален 

развој 

Тим за 

професиона-

лен развој 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Прирачник за 

следење на 

работата и 

планирање на 

професионалниот 

развој на 

наставниците и 

стручните 

соработници 

 

Изработен личен план 

за професионален 

развој 

Развиени 

професионални 

компетенции на 

наставниците 

Личен план за 

професионален 

развој 

Професионално 

досие на 

наставниците 

Изготвување 

инструменти, 

прибирање 

податоци и анализа 

на потребите за 

професионален 

развој на 

наставниците 

 

Тим за 

професиона-

лен развој 

индивидуалн

а 

групна 

август 

септември 

Прирачник за 

следење на 

работата и 

планирање на 

професионалниот 

развој на 

наставниците и 

стручните 

соработници 

Континуиран 

професионален развој 

на наставниците 

Анкетни листови, 

Анализа на 

професионалните 

потреби,  

Скала за 

сампроценка на 

компетенциите на 

наставниците 

Програма за 



Анкетни листови професионален 

развој 

Личен план за 

професионален 

развој 

Професионално 

досие на 

наставниците 

 

Давање помош за 

стручно 

усовршување на 

наставнците и 

нивно упатување за 

користење на 

стручна литерарура 

заради 

осовременување на 

наставниот процес 

Директор 

Стручни 

соработници 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература 

Прирачник за 

следење на 

работата и 

планирање на 

професионалниот 

развој на 

наставниците и 

стручните 

соработници 

 

Континуиран 

професионален развој 

на наставниците 

Унапреден воспитно-

образовен процес 

Училишна 

програма за 

професионален 

развој 

Професионално 

досие на 

наставниците 

Евиденција од 

советодавно 

инструктивни 

разговори со 

наставниците 

 

 

 

6.Аналитичко – истражувачка работа 

Анализа на успехот, 

редовноста и 

Директор групна ноември Евидентни листи 

Статистички 

Увид во успехот, 

редовноста и 

Извештаи и 

анализи за успехот 



поведението на 

учениците на 

класификациони 

периоди 

Психолог јануари 

април 

јуни 

 

прегледи 

Компјутер, 

Хартија 

поведението на 

учениците 

и поведението на 

ученииците 

Споредби на 

успехот 

Изготвување 

споредбени анализи 

за успехот на 

учениците по пол на 

крајот на првото 

полугодие и на 

крајот на учебната 

година (за три 

учебни години) 

Психолог 

Наставници 

индивидуалн

а 

групна 

февруари 

јуни 

Евидентни листи 

Статистички 

прегледи 

Компјутер, 

Хартија 

Следење на 

напредокот и 

постигањата на 

учениците 

Извештаи и 

анализи за успехот 

и редовноста на 

учениците 

Споредбени 

анализи на успехот 

Анализа на 

постигањата на 

учениците при 

премин од 

одделенска во 

предметна настава 

Психолог 

Наставници 

индивидуалн

а 

групна 

февруари 

 

Евидентни листи 

статистички 

прегледи 

компјутер, 

хартија 

Увид во постигањата 

на учениците при 

премин од одделенска 

во предметна настава 

Споредбени 

анализи за успехот,  

редовноста и 

однесувањето на 

учениците при 

премин од 

одделенска во 

предметна настава 

 

Анализа на 

посетените часови 

на редовна, 

додатна и 

дополнителна 

настава 

Психолог 

Директор 

индивидуалн

а 

групна 

октомври 

декември 

февруари 

април 

Формулари за увд 

во дневи планирања 

Формулар за посета 

на час 

Осовремена настава  

Унапреден воспитно-

образовен процес 

извештаи  

педагошки картон  

Анализа од 

проверка на 

Наставници индивидуалн март Стручна литература Увид во совладаноста 

на почетното 

Евиденција на 

направени 



совладаноста на 

почетното 

ракописно 

пишување кај 

учениците од второ 

одделение преку 

задавање диктат 

а 

групна 

Текст  ракописно пишување 

кај учениците од второ 

одделение 

 

правописни  грешки 

извештај 

Изготвување 

извешатаи по 

спроведени анкети 

за избор на втор 

странски јазик и 

изборен предмет 

Психолог 

Директор 

индивидуалн

а 

групна 

мај 

јуни 

Анкетни 

прашалници 

Избрани предмети 

според личните 

интереси на 

учениците, формирани 

групи 

извештаи 

Анализа по 

спроведена анкета 

за професионална 

информираност и 

ориентација на 

учениците од 

деветто  

одделение. 

Психолог 

 

индивидуалн

а 

групна 

мај Анкетен прашалник Увид во 

професионална 

информираност и 

ориентација на 

учениците од деветто 

одделение. 

Извештај 

Анализа на 

потребите за 

стручно 

усовршување на 

наставниот кадар  

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

 

групна 

Во тек на 

учебната 

година 

Анкетен прашалник 

Прирачник за 

следење на 

работата и 

планирање на 

професионалниот 

развој на 

наставниците и 

стручните 

соработници 

Перманентно стручно 

усовршување  

на наставниот кадар 

Извештај од 

спроведена анкета 

Програма за 

професионален 

развој 

Личен план за 

професионален 

развој 

 



 

Учество во 

изготвување 

годишен и 

полугодишен 

извештај за 

работата на 

училиштето 

 

 

 

Директор 

Психолог 

 

групна јануари 

јуни 

Извештаи 

Анализи 

Статистички 

прегледи 

Согледани потреби за 

подобрување на 

работата на 

училиштето 

Дадени констатации и 

насоки за натамошна 

работа 

годишен и 

полугодишен 

извештај за 

работата на 

училиштето 

7.Училишна структура, организација и клима 

Учество во 

изработката на 

Годишната 

програма за работа 

на училиштето во 

учебната 2020/2021  

Директор 

Психолог 

Наставници 

 

индивидуалн

а 

групна 

август Правилник за 

формата и 

содржината на 

годишната програма 

за работа на 

основното 

училиште, 

 

Изготвена годишна 

програма со 

планирани активности 

и содржини за работа 

на стручните органи и 

тела, училишни 

организации, стручни 

активи, стручни 

соработници... 

 

Годишен извештај 

Годишна програма, 

 

Планирање и 

програмирање на 

сопствената работа 

Педагог индивидуалн

а 

август Стручна литература 

прирачници од MОН 

и БРО,правилник за 

основните 

професионални 

компетенции по 

подрачја на 

Изготвена годишна 

програма 

Ггодишна програма 

за работа на 

педагогот 



стручниот 

соработник во 

основните и 

средните училишта 

 

Координација во 

изработката на 

наставните 

програми по 

одделенија и за 

поедини предмети 

Директор 

Психолог 

Наставници 

 

групна август Наставни планови, 

програми и 

прирачници од БРО 

Изготвени годишни 

програми 

Годишни програми 

Записници од 

состаноци на 

стручни активи 

Формулари од увид 

во годишни 

програми 

 

Учество во 

изготвување 

програма на 

училишниот 

инклузивен тим 

Училишен 

инклузивен 

тим 

индивидуалн

а 

групна 

август Стручна 

литература,прирачн

ици компјутер 

Реализација на 

планираните 

активности за работа 

со ученици со ПОП 

Годишен извештај 

Годишна програма 

Записници од 

состаноци 

Евиденција за 

работа со ученици 

Учество во 

изготвување 

програма за работа 

со надарени деца и 

деца со 

емоционални 

потешкотии 

Психолог 

 

Наставници 

индивидуалн

а 

групна 

август Стручна литература,  

компјутер 

Изготвени програми за 

работа со надарени 

ученици и ученици со 

емоционални 

потешкотии 

Реализација на 

планираните 

активности за работа 

со надарени ученици и 

Годишен извештај 

Годишна програма 

Евиденција за 

работа со ученици 



ученици со 

емоционални 

потешкотии 

 

Поддршка на 

одговорните 

наставници на 

стручните активи , 

ученичките 

организации и 

слободните 

ученички активности 

при изготвување на 

годишните програми 

за работа 

Психолог 

Претседател

и на стручни 

активи 

Одговорни 

наставници 

на 

ученичките 

организации 

и слободните 

ученички 

активност 

 

индивидуалн

а 

групна 

август Стручна литература  

Извештај од 

самоевалуација на 

работата на 

училиштето 

Изготвени програми за 

работа 

Унапредување на 

работата на воспитно-

образованиот кадар 

Унапредување на 

воспитно- образовниот 

процес 

Програми за 

работа, записници 

Учество при 

планирањето, 

програмирањето и 

реализација на 

работата на 

одделенскиот и 

наставничкиот 

совет 

Директор 

Психолог 

Наставници 

индивидуалн

а 

групна 

август  Годишен извештај 

од работата на 

одделенскиот и 

наставничкиот совет  

Изготвена програма за 

работа на 

Наставничкиот совет 

Програма за 

работа на 

одделенскиот  и 

наставничкиот 

совет, Записници, 

излагања, дневен 

ред 

 

Учество во 

изготвување  на 

програм за 

професионална 

ориентација на 

Психолог 

 

индивидуалн

а 

групна 

август Стручна литература 

, анкетен прашалник 

за професионална 

информираност на 

Правилно насочување 

и помош при избор на 

идна професија на 

учениците од деветто 

Годишна програма 

за професионална 

ориентација на 

учениците 



учениците  учениците, одделение 

Учество во 

изработка на 

програма за 

професионален 

развој 

Тим за 

професионал

ен развој 

индивидуалн

а 

групна 

август Стручна литература, 

Прирачници од БРО, 

Прирачник за 

следење на 

работата и 

планирање на 

професионалниот 

развој на 

наставниците и 

стручните 

соработници 

Перманентно стручно 

усовршување на 

воспитно-образовниот 

кадар 

Годишна програма 

за професионален 

развој 

Извештаи од 

посетени 

обуки,семинари, 

предавања, 

конференции... 

Учество и 

координација во 

работа на проекти 

Директор 

Психолог 

Одд. и пред. 

наставници 

индивидуалн

а 

групна 

Во текот на 

учебната 

година 

Стручна литература, 

Прирачници од БРО, 

Насоки и прпораки  

од МОН и БРО 

 

Унапредување на 

работата на воспитно-

образованиот процес 

Извештај од 

работата на 

проекти 

Следење и 

вреднување на 

планирањата на 

наставниот кадар 

Директор 

Психолог 

индивидуалн

а 

групна 

септември 

декември 

февруари 

април 

Наставни планови 

Годишни,тематски и 

дневни планирања 

на наставниците 

Изготвени наставни 

планови и програми 

согласно  потребните 

елементи 

Формулар за увид 

во планирањата 

Следење и 

вреднување на 

наставниот процес 

(посета на  часови) 

Директор 

Психолог 

индивидуалн

а 

групна 

октомври 

декември 

февруари 

април 

Дневник на 

паралелка, 

дневни планирања 

Подобрување на 

квалитетот на 

наставата 

Формилар за увид 

во дневно 

планирање и 

посета на час 

Извештаи 

Педагошки картон 



Следење на 

начинот на водење 

на педагошката 

евиденција и 

документација 

Директор 

Психолог 

индивидуалн

а 

групна 

октомври 

декември 

февруари 

април 

 

Годишни, тематски и 

дневни планирања 

Дневници на 

паралелките 

Матични книги 

Евидентни листи за 

успехот на 

учениците 

Сведителства за 

завршено 

одделение 

Уредно водена на 

педагошка евиденција 

и документација 

Листи за следење 

Извештаи 

Педагошки картон 

Учество во 

изготвување 

евиденција на 

училишните 

обврзници во 

тековната година и 

известување на 

родителите за 

уписот и потребната 

документација 

Запишување деца 

во прво одделение 

-опсервација на 

децата  

индивидуално и во 

група 

-разговор со 

родителите на 

децата за нивниот 

Психолог 

Наставници- 

членови на 

комисијата за 

запишување 

деца во прво 

одделение 

 

индивидуалн

а 

групна 

мај Процедура за 

запишување деца во 

прво одд.  

Нагледни 

материјали, 

сликовници , 

хартија, боички 

 

Запишани ученици во 

прво одделение 

Евидентни листи 

Список на 

запишани ученици 

во прво одделение 

Извештај 

Пополнети табели 

со потребни 

податоци од уписот 

за потребите на 

МОН 



развој 

Давање мислење за 

деца кои се родени 

во јануари 

наредната година 

 

Правење  анализа 

на карактеристиките 

на запишаните 

ученици во прво 

одделение и 

учество во 

формирање на 

паралелки 

Психолог 

 

индивидуалн

а групна 

август Формулари за упис 

на деца во прво 

одделение 

Формирани паралелки Списоци на 

ученици од прво 

одделение, 

одделенски 

дневници 

Запознавање на 

одд. наставници од 

прво одделение со 

карактеристиките на 

учениците од прво 

одделение 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

индивидуалн

а 

групна 

август Евиденција од 

извршената 

опсервација  

хартија, компјутер,  

Формирани паралелки 

Информирани 

наставници со 

карактеристиките на 

учениците од прво 

одделение 

Списоци на 

првачиња, 

одделенски 

дневници, запиник 

од состанок 

Следење на 

прилагодувањето 

на учениците во 

прво и шесто 

одделение како и 

новите ученици 

преку: 

-Посета на часови 

-Разговор со 

наставници,ученици 

Психолог 

 

индивидуалн

а 

Во тек на 

учебната 

година 

Педагошка 

евиденција и 

документација 

Прилагодени и 

адаптирани ученици 

Постигнат успех 

согласно 

способностите и 

можностите на 

учениците 

Евидентни листи 

од разговори со 

наст., родит.и 

ученици 



и родители 

 

Следење и давање 

помош при 

организација и 

реализација на 

задолжителната, 

додатната  и 

дополнителната 

настава 

 

Директор 

Психолог 

 

индивидуалн

а 

Во тек на 

учебната 

година 

Годишни, тематски и 

дневни планирања 

на наставниците 

Програми за 

додатна и 

дополнителна 

настава 

Евидентни листи 

Подобрен успех на 

учениците 

Протоколи за 

следење 

 

Следење и учество 

во организација и 

реализација на вон-

наставните 

активности 

Директор 

Психолог 

Наставници 

 

групна  Во тек на 

учебната 

година 

Годишна програма 

на училиштето 

Програми за работа 

на воннаставните  

активности 

(слободни 

активности,натпрева

ри, екскурзии... 

Евидентни листи 

 

Поголемо вклучување 

на учениците во 

животот  на 

училиштето 

Промовирани 

постигања на 

учениците 

 

Извештаи од 

спроведени 

активности, 

освоени награди на 

натпревари... 

Учество во 

спроведување на 

самоевалуација на 

работата на 

училиштето  

Тима за 

спроведува-

ње на 

самоевалуа

ција на 

работата на 

училиштето 

индивидуалн

а 

групна 

Во тек на 

две 

наставни  

години  

Стручна литература  

Прашалници за 

наставници, ученици 

и родители 

Наставни планови и 

програми, 

педагошка 

Согледување на 

силните и слаби 

страни во работата на 

училиштето и 

одредување 

приоритети  

Записници од 

состаноци 

Пополнети 

прашалници од 

ученици, 

наставниции 

родители 



евиденција и 

документација, 

статистички 

прегледи..... 

 

Извештај од 

спроведена  

самоевалуација на 

работата на 

училиштето  

Следење на 

постапките на 

оценување на 

учениците 

Психолог индивидуалн

а 

групна  

континуира

о 

Евидентни листи, 

Компјутер, хартија 

Континуирано,навреме

но и објективно 

оценување на 

учениците 

Протоколи за 

следење 

Пополнети 

инструменти за 

увид во дневните 

планирања на 

наставниците  

Пополнети  

инструменти од 

евалуација на 

посетените часови 

 

Следење на успехот 

и редовноста на 

учениците  

Директор 

Психолог 

Наставници 

 

индивидуалн

а 

групна 

континуира

о 

Евидентни листи 

Статистички 

извештаи 

Подобрен успех на 

учениците 

Извештаи,  анализи  

Поддршка, следење 

и унапредување на 

работата на 

ученичката 

заедница 

Планирање и 

организирање 

Психолог групна март Стручна литература 

Power Point 

презентација 

Компјутер , ЛЦД 

проектор 

Развиено чувство на 

одговорност и 

демократско учество 

на учениците во 

животот на 

училиштето 

Препознаен 

Програма за 

работа на 

ученичката 

заедница 

Извештаи 



активности за 

демократско 

учество на 

учениците во 

животот на 

училиштето 

Предавање и 

работилница  на 

тема :"Стилови на 

учење" 

ВАК - тест сопствениот стил на 

учење од страна на 

учениците  

Подобрен успех на 

учениците 

Следење на 

интерперсоналните 

односи (училишна 

клима) во 

училиштето  

Директор 

Психолог 

Наставници 

 

индивидуалн

а 

групна  

Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература Подобрена училишна 

клима 

Евидентни листи 

од разговори со 

ученици, 

наставници 

Работа на 

превенција на 

појавите на насилно 

однесување во 

училиштето 

Превенирање на 

случаи на 

дискриминација во 

училиштето 

Членови на 

училишен 

тим 

индивидуалн

а 

групна  

Во тек на 

учебната 

година 

Евидентни листи  Намалување на 

појавите на насилно 

однесување 

Создадена клима за 

прифаќање на 

различностите, 

толеранција и 

ненасилно однесување 

Евиденција од 

преземени 

активности 

Следење на 

работата од 

проектите: 

- Интеграција на 

еколошката 

едукација во 

Директор  

Психолог 

Наставници 

индивидуалн

а 

групна  

Во тек на 

учебната 

година 

Прирачници од БРО 

Стручна литература 

Реализација на 

планираните 

активности во рамките 

на проектите 

Зголемена еколошка 

Годишни,тематски 

и дневни 

планирања на 

наставниците 

Евиденција од 

спроведени 



македонскиот 

образовен систем 

- Меѓуетничка 

интеграција во 

образованието 

- Превенција од 

насилство 

- Еразмус плус 

свест кај учениците 

Почитување, 

меѓуетничка 

толеранција и 

разбирање 

Намалени појави на 

насилно однесување 

Развивање на 

критичкото мислење 

кај учениците  

активности 

Извештаи 

 

8.Педагошка евиденција и документација 

Годишна програма  

за сопствената 

работа 

Стручни 

соработници 

Директор 

 

индивидуалн

а 

август Стручна литератира 

Годишна програма и 

извештај за работа 

на училиштето 

ИКТ 

 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Годишна програма 

за работа 

Месечен 

оперативен план за 

работа 

Стручни 

соработници 

Директор 

индивидуалн

а 

секој месец Стручна литератира 

Годишна програма и 

извештај за работа 

на училиштето 

ИКТ 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Месечен план за 

работа 

Хронолошки 

дневник за работа 

Стручни 

соработници 

Директор 

индивидуалн

а 

Во тек на 

учебната 

година 

Компјутер 

Хартија 

Евидентирани 

активности од 

секојдневната работа 

Хронолошки 

дневник за работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог: Вања Јовановска 

Евиденција за 

соработка со 

ученици, 

наставници и 

родители 

Стручни 

соработници 

Директор 

индивидуалн

а 

Во тек на 

учебната 

година 

Компјутер 

Хартија 

Евидентирана 

соработка со ученици, 

наставници, родители 

и локална заедница 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Хронолошки 

дневник за работа 

Пополнети обрасци 

од консултативно 

инструктивни и 

советодавни 

средби и разговори 

Водење  педагошки 

картон за работата 

на наставниците 

Директор 

Психолог 

 

индивидуалн

а 

Во тек на 

учебната 

година 

Формулари од увид 

во годишни 

програми дневни 

планирања, 

посетени часови.. 

Следење на 

планирањето и 

реализацијата на 

работата на 

наставниците 

Педагошки картон 

за наставниците 

 

Водење 

професионално 

досие на 

наставниците 

Директор 

Психолог 

 

индивидуалн

а 

Во тек на 

учебната 

година 

Правилник за 

формата, 

содржината и 

начинот на 

водењето на 

професионалното 

досие на 

наставникот и 

стручниот 

соработник во 

основното 

училиште 

Професионален и 

кариерен развој на 

наставниците 

Професионално 

досие на 

наставниците 

Документација  од 

извршената 

аналитичко 

истражувачка 

работа 

Стручни 

соработници 

Директор 

индивидуалн

а 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручна литература 

ИКТ 

 

Унапредување на 

воспитно-образовниот 

процес 

Прегледи, 

инструменти, 

извештаи 

анализи 



П-3   Годишна програма за работа на психологот за учебната 2020-21 

 

Годишната програма на училишниот психолог е подготвена врз основа на:  

- Закон за основно образование  

- Стручни материјали, евиденција од сопствената работа, разни податоци од спроведени истражувања и сл. 

Главното тежиште  во работата на психологот во училиштето е создавање на услови за учење во кои се почитуваат и развиваат индивидуалните 

потреби, интереси и  афинитети на ученикот како и развој на ученикот во личност која може да превземе индивидуална, семејна и општествена 

одговорност. Во контекст на ова е и работа во насока на исполнување на една од основните мисии на основното образование – да се овозможи 

развој на независна, отворена, критичка, демократска и толерантна личност со вештини и компетенции за акција. 

 

Задачи: соработка со одделенските наставници, прибирање и анализа на податоци за интерперсоналните односи меѓу учениците, детектирање на 

причините за потешкотии во адаптирањето, организирање на средби со родителите, наставниците и учениците со цел создавање на подобри 

услови и овозможување на поддршка на учениците со потешкотии.  

 

Следење на интерперсоналните односи и емоционалната клима во училница  

Покрај овие приоритетни задачи, психологот ќе работи и на реализација на активноста за советување на родителите во согласност со препораките 

од МОН и Програмата за советување на родител, која во училиштето се реализира според препораките од МОН, а истата ќе ја реализира 

училишниот психолог. Преку советувањето родителите ќе имаат можност да ја подобрат комуникацијата со своите деца проследувајќи ги стручните 

презентации за стиловите на родителството и преку едукативни работилници, да ги подобрат своите комуникациски вештини, од стручен аспект да 

се стекнат со конструктивен начин на разрешување конфликти, како и да се запознаат со спецификите на адолесценцијата како развоен период во 

животот. Програмата има за цел да им помогне на родителите за поуспешно справување со разни видови потешкотии и предизвици со кои се 

среќаваат, поврзани со однесувањето и успехот на нивните деца.  

 

Освен на овие работни задачи психологот ќе работи на тековни активности во училиштето: учество во изработка на Годишна програма и извештаи, 

специфичната проблематика која произлегува од соработката со наставниците, работа со учениците, соработка со родителите, членство во 

различни тела, тимови и комисии. Сопствено доусовршување преку посета на семинари, следење на достапната стручна литература со што ќе се 

обезбеди поквалитетна и поиновативна работа на училиштето.   



СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА 

 

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

 

Р. бр. СОДРЖИНСКИ  ЦЕЛИНИ Време на реализација 

1 
Помош во организирањето и реализацијата на воннаставните активности  (СУА, 

натпревари, екскурзии, отворени денови, приредби) 
Континуирано 

2 Следење на изведувањето на додатна и дополнителна настава континуирано, февруари 

3 
Присуство на одделенски и наставнички совет, состаноци на стручни активи, 

состаноци на Училишна заедница, Совет на родители и Училишен одбор 
Континуирано 

4 Следење на имплементацијата на методите во наставата ноември – јуни 

5 Следење на интерперсоналните односи и емоционалната клима во училница  ноември – јуни 

 

2. РАБОТА СО УЧЕНИЦИ 

Р.бр.      СОДРЖИНСКИ ЦЕЛИНИ Време на реализација 

1 Идентификација на ученици со посебни образовни потреби ноември; континуирано  

3 Следење на учениците кои имаат потешкотии во учењето и потешкотии во развојот континуирано 

4 Откривање и следење на ученици кои поседуваат талент и надареност континуирано 

6 Разговор со учениците континуирано 

7 

Следење на ученици со емоционални проблеми, ученици со ниска самодоверба, следење на 

нивниот успех и пружање помош на истите 
континуирано 



8 Следење на ученици со проблеми во однесувањето и остварување на социјални врски континуирано 

9 
Следење на ученици кои насилно се однесуваат или се жртви на насилство и ученици од 

потенцијално ризични семејства 
континуирано 

10 Работа со ученици – професионална ориентација  март-мај 

 

3. СОРАБОТКА СО НАСТАВНИЦИ 

Реде

н број 
     СОДРЖИНСКИ ЦЕЛИНИ Време на реализација 

1 
Консултативно - инструктивна работа со наставниците за имплементација на проекти во кои е 

вклучено училиштето 
континуирано 

4 
Советодавна работа со одделенските раководители кои имаат ученици за реализирање на 

Програмата за советување на родители 
континуирано 

5 
Консултативно - инструктивна работа со наставниците и при изведувањето на слободните 

активности, додатната, дополнителната, натпревари во знаења, награди, конкурси и слично. 
ноември-мај 

6 Соработка со наставниот кадар во водење на Професионално досие на наставникот континуирано 

8 Организација и спроведување интерни обуки според потребите на наставниците по потреба 

 

4. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ 

Реден 

број 
СОДРЖИНСКИ  ЦЕЛИНИ Време на реализација 

1 
Присуство на состаноци на Совет на родители – презентација на Годишна програма, извештаи, 

тековни работи (проекти, активности..) 
континуирано 

2 Реализација на Програмата за советување на родители континуирано 



3 
Советодавна работа со родители на ученици кои имаат потешкотии во учењето,  

мотивираноста, ученици со проблематично однесување и емоционални потешкотии 
континуирано 

4 Советодавна работа со родители на надарени и талентирани ученици континуирано  

5 
Соработка со родителите во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција во  

образованието и проектот Со читање до лидерство 
континуирано 

6 Присуство на родителски средби (на барање на одделенскиот наставник) по потреба 

 

5. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

Р. бр СОДРЖИНСКИ  ЦЕЛИНИ Време на реализација 

1 Следење на интерперсоналните односи и емоционалната клима во училница  ноември - јуни 

2 
Следење на процесот на адаптацијата на учениците во прво и шесто одделение во 

 учебната 2020/21год. 
континуирано 

3 

Изготвување на разни предавања, прегледи, анализи-наменети за 

потребите на училиштето, М0Н, Локална самоуправа, Биро за 

развој на образованието, невладин сектор и др 

континуирано 

 

6. ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Реде

н 

број 

СОДРЖИНСКИ  ЦЕЛИНИ Време на реализација 

1 Увид во педагошката евиденција и документација во училиштето 
Континуирано 



2 
Водење на документација за сопствената работа – план и програма за работа, 
дневник на работа, досие за работа со ученици, извештаи 

Континуирано 

3 Водење евиденција за соработка со ученици, наставници и родители 
Континуирано 

4 

Досиеа за работа со ученици кои бараат посебен третман 
(протокол за работа, наоди од стручни лица и др.), 
Документација од извршени аналитичко-истражувачки работи 

Континуирано 

 

 

7. СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА 

Реде

н број 
СОДРЖИНСКИ  ЦЕЛИНИ Време на реализација 

1 Соработка со Локална самоуправа – Градско  континуирано 

2 Соработка со невладини организации  континуирано  

3 Соработка со психолози од основните училишта во околните општини континуирано 

 

 

8. ЛИЧНО СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ 

Реден 

број 
СОДРЖИНСКИ  ЦЕЛИНИ Време на реализација 

1 Посета на семинари и обуки (во рамките на училиштето и надвор од него) Континуирано 

2 
Индивидуално стручно усовршување преку следење на стручна литература  

(дидактичко методска литература), семинари, работилници 
Континуирано  

 

 



Програма за работа на психологот по месеци 

 

МЕСЕЦ АВГУСТ 

СОДРЖИНА НА РАБОТА ФОРМИ,МЕТОДИ, ПОСТАПКИ, ИНСТРУМЕНТИ 
РЕАЛИЗАТОРИ, 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Инструктивно консултативни разговори 

со наставниците за подготвување на 

планирањата 

Разговор Наставници , 

педагог 

До крајот на месецот 

Формирање паралелки (Iодд и VI одд.)  Анализа Педагог До крајот на месецот 

Подготвување за почеток на новата 

учебна година 

анализа, разговор Педагог директор 

наставници 

До крајот на месецот 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

СОДРЖИНА НА РАБОТА ФОРМИ,МЕТОДИ, ПОСТАПКИ, ИНСТРУМЕНТИ 
РЕАЛИЗАТОРИ, 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Спроведување на анкета во врска со 

учество на учениците во СУА и 

анализа на резултати 

Разговор,анкетирање Ученици,одделенски 

раководители, 

предметни наставници 

До крајот на месецот 

Состанок со Заедница за учење Разговор, планирање на активности Педагог, наставници Прва недела од 

септември 

Креирање на педагошки картон и 

професионално досие за 

нововработени/ ажурирање 

/ Педагог, наставници Втора недела од 

септември 

Пополнување на статистички 

податоци за почетокот на учебната 

Статистички внес на податоци Педагог, директор, До крајот на месецот 



2020/21 секретар 

Давање насоки за формирање 

Одделенски заедници и Училишна 

заедница 

Разговор, постапка опишана во програма за 

работа на ученичката заедница на ниво на 

училиште 

Педагог, наставници До крајот на месецот 

Следење на прилагоденоста на 

учениците во прво одделение 

Опсервација, разговор со наставници, ученици 

и родители 

Наставници, ученици, 

родители 

На крајот на месецот 

Еко проект – пополнување на 

училишно планирање и достава до 

Еко мрежа 

Синтеза на податоци наставници До крајот на месецот 

Прв состанок со Ученичка заедница – 

избор на претседател, запознавање 

со правата и обврските  

Дискусија, бура на идеи, анализа, синтеза ученици Последна недела од 

месецот 

 

 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

СОДРЖИНА НА РАБОТА ФОРМИ,МЕТОДИ, ПОСТАПКИ, ИНСТРУМЕНТИ РЕАЛИЗАТОРИ, 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Учество во активности за 

одбележување на детската недела и 

приемот на првачиња во детската 

организација и реферат  11 

Октомври 

Тимска работа Одговорни наставници Во почеток на месецот 

Евиденција на ученици со посебни 

образовни потреби 

Разговор со наставници, интервју со 

ученици/родители 

Наставници, ученици, 

родители 

До крајот на месецот 

Работа со ученици кои имаат 

тешкотии во учењето 

Разговор, работилници Ученици, педагог Втора/трета недела од 

октомври 



Раговор со наставниците за 

прилагоденоста на учениците во 

прво одделение 

разговор наставници До крајот на месецот 

Информирање на наставниците за 

претстојни активности  

разговор наставници До крајот на месецот 

Состанок со Ученичка заедница – 

креирање на план/програма за 

работа според интересите на 

учениците 

Дискусија, бура на идеи, анализа, синтеза ученици Последна недела од 

месецот 

 

 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

СОДРЖИНА НА РАБОТА ФОРМИ,МЕТОДИ, ПОСТАПКИ, ИНСТРУМЕНТИ РЕАЛИЗАТОРИ 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Учество на одд. и наставнички совет; 

регистрирање на ученици со 

негативни оцени и голем бр. на 

изостаноци 

Анализа на успехот 

Разговор 

Одделенски и 

предметни наставници 

До крајот на месецот 

Изработка на извештај од работата 

на училиштето за првото тромесечие 

Анализа, споредба на постигањата Педагог Средина на месец 

Преглед на педагошка 

документација 

анализа Педагог, директор Средина на месец 

Советување на родители / Родители До крајот на месецот 

Работа со ученици кои имаат по 3,4 

и повеќе негативни оцени, односно 

над 10 неоправдани изостаноци/100 

оправдани изостаноци 

Разговор, дискусија ученици До крајот на месецот 



МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ 

СОДРЖИНА НА РАБОТА ФОРМИ,МЕТОДИ, ПОСТАПКИ, ИНСТРУМЕНТИ РЕАЛИЗАТОРИ, 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Советодавна работа со учениците кои 

имаат тешкотии во учењето и 

учениците со проблематично 

однесување 

разговор Ученици До крајот на месецот 

Советување на родители / Родители Првата недела од 

месецот 

Работа со ученици кои имаат тешкотии 

во учењето  

Разговор, работилници Ученици, педагог До крајот на месецот 

Активности по повод патрониот 

празник 

 Ученици, педагог 

Наставници 

Трета недела од 

месецот 

 

 

 

МЕСЕЦ   ЈАНУАРИ 

СОДРЖИНА НА РАБОТА ФОРМИ,МЕТОДИ, ПОСТАПКИ, 

ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ, 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Прибирање на податоци за изработка на 

статистички извештај на крајот од 

првото полугодие 

Потполнување на формулари Одделенски 

раководители 

Првата половина на 

месецот 

Изработка на полугодишен извештај на 

училиштето  

Сумирање на резултатите по одделенија Педагог До крајот на месецот 



Работа со ученици кои имаат по 3,4 и 

повеќе негативни оцени, односно над 10 

неоправдани изостаноци/100 оправдани 

изостаноци 

Разговор, дискусија ученици До крајот на месецот 

Преглед на педагошка документација анализа Педагог, директор Средина на месец 

Анализа на реализираните содржини од 

приоритетната задача од својата 

програма 

анализа / До крајот на месецот 

 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

СОДРЖИНА НА РАБОТА ФОРМИ,МЕТОДИ,  

ПОСТАПКИ, ИНСТРУМЕТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Советување на родители / Родители Првата недела од 

месецот 

Посета и давање поддршка на 

наставниците во изведувањето на 

СУА, додатна и дополнителна 

Опсервација, разговор наставници До крајот на месецот 

Советодавна работа со учениците кои 

имаат тешкотии во учењето 

работилница Ученици До крајот на месецот 

 

 

 

 

 



МЕСЕЦ МАРТ 

СОДРЖИНА НА РАБОТА 

 

ФОРМИ,МЕТОДИ, 

ПОСТАПКИ,ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Консултативно - инструктивна работа со 

наставниците и при изведувањето на 

слободните активности, додатната, 

дополнителната, натпревари во знаења, 

награди, конкурси  

Разговор, сумирање на резултати, 

достава на податоци 

наставници До крајот на месецот 

Учество во еко активности / Ученици, 

наставници 

До крајот на месецот 

Анкетирање на ученици – професионална 

ориентација 

анкета /  Втора недела од 

месецот 

Тестирање на учениците од завршното 

одделение за способности и интереси 

тестирање ученици Последна недела од 

месецот 

 

МЕСЕЦ   АПРИЛ 

СОДРЖИНА НА РАБОТА ФОРМИ,МЕТОДИ, 

ПОСТАПКИ, ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Учество на одделенските совети и 

наставнички совет; регистрирање на 

ученици со негативни оцени и голем број на 

изостаноци 

Анализа на успехот 

Разговор 

Одделенски и 

предметни 

наставници 

До крајот на месецот 

Изработка на извештај од работата на 

училиштето за третото тромесечие 

Анализа, споредба на постигањата Педагог, директор Средина на месец 

Преглед на евидентни листови анализа Педагог, директор Средина на месец 



Советување на родители / Родители До крајот на месецот 

Работа со ученици кои имаат по 3,4 и повеќе 

негативни оцени, односно над 10 

неоправдани изостаноци/100 оправдани 

изостаноци 

Разговор, дискусија ученици До крајот на месецот 

Анализа на податоци – професионална 

ориентација 

Анализа индивидуално Прва половина од 

месецот 

Изготвување на извештај и давање на 

повратна информација до учениците – 

професионална ориентација 

Разговор, дискусија ученици Втора половина од 

месецот 

 

МЕСЕЦ   МАЈ 

СОДРЖИНА НА РАБОТА 

 

ФОРМИ,МЕТОДИ, 

ПОСТАПКИ, 

ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Советодавна работа со учениците кои 

имаат тешкотии во учењето 

работилница Ученици Првата недела од 

месецот 

Упис на ученици во прво одделение и 

опсервација 

Опсервација, анализа Педагог 

родители,наставници, 

ученици 

Во текот на месецот 

Состанок со Заедница за учење Разговор, планирање на активности Педагог, наставници До крајот на месецот 

Состанок со деветите одделенија Разговор, работилница / До крајот на месецот 

 



МЕСЕЦ   ЈУНИ 

СОДРЖИНА НА РАБОТА ФОРМИ,МЕТОДИ, 

ПОСТАПКИ, ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ 

СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

Учество на одделенските совети и 

наставнички совет на крајот од учебната 

година 

прибирање на податоци  одд.раководителите Првата недела од 

месецот 

Прибирање на податоци за изработка на 

годишен извештај и сумирање на 

резултатите. 

прибирање на податоци и анализа одд.раководители Втората недела од 

месецот 

Изработка на сопствен  годишен извештај и 

годишен извештај за работа на училиштето 

Анализа на податоци, компарација Педагог наставници Третата недела од 

месецот 

Изработка на сопствена програма за 

работа и програма за работа на 

училиштето 

Анализа на податоци, компарација Педагог наставници Последната недела од 

месецот 

Организирање и спроведување на интерни 

обуки според потребите на наставниците 

/ Педагог, наставници Последната недела од 

месецот 

Ажурирање на педагошки картон и 

професионално досие   

/ Педагог, наставници До крајот на месецот 

 

 Училиштен психолог: Мартин Велинов 

 

 

 

 



П - 4   Годишна програма за работа на  Училишен одбор      

 

Содржина на активностите Време Реализатори: 

Разгледување и донесување Годишна програма за работа на 

училиштето 

август членови на Училишниот одбор, директор 

 

Разгледување на нацрт извештајот од спроведената 

самоевалуација 

август членови на Училишниот одбор, директор 

Запознавање со активности во Проектот за меѓуетничка 

интеграција во образованието 

август членови на Училишниот одбор, директор 

Кадровски прашања Август/септември 

декември 

членови на Училишниот одбор, директор 

Разгледување на измени и дополнувања во Законот на основно 

образование 

Тековно членови на Училишниот одбор, директор 

Предлог финансов план за работа на ООУ до основачот декември членови на Училишниот одбор, директор 

Попис, отпис и расходување, амортизиран инвентар  декември членови на Училишниот одбор, директор, 

претседател на Пописна комисија 

Донесување одлука за набавка и користење основни средства тековно членови на Училишниот одбор, директор 

Разгедување на правилници, акти и други прописи и нивно 

усогласување со законската регулатива 

тековно членови на Училишниот одбор, директор 

Анализа на извршените санации и потребните тековни и 

инвестициони вложувања 

тековно членови на Училишниот одбор, директор 

Разгледување на финансовиот извештај и други извешти за 

материјално - финансовото работење во училиштето 

јануари членови на Училишниот одбор, директор, 

книговодител 



февруари 

Разгледување и усвојување на годишната, завршна пресметка за 

материјално - финансовото работење  

јануари 

февруари 

членови на Училишниот одбор, директор 

Усвојување на Извештајот за работата на училиштето во – I по-

лугодие и Годишниот извештај 

јануари /февруари 

јуни / јули 

членови на Училишниот одбор, директор 

Усвојување на Извештајот за работата на директорот на 

училиштето во -– I полугодие и Годишниот извештај 

јануари /февруари 

јуни / јули 

членови на Училишниот одбор, директор 

Евалуација на самоевалуација и развојни цели на училиштето цела година членови на Училишниот одбор, директор 

 

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

овластувања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П - 5 Годишна програма за работа на Советот на родителите   

ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ РЕАЛИЗАТОРИ 

 

ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА 

Избор на нови членови во СР  СР септември 

Запознавање на членовите на СР со промените во наставниот план и 

програма и оптовареноста на учениците со планот и програмата за 

работа 

Ученички екскурзии 

Критериуми за оценување 

Безбедност на компјутерите и учебниците 

Информација од активностите на на училиштето од Планот за развој на 

училиштето. 

Учество на Советот на родители во подобрувањето на работните услови 

во училиштето 

СР  

Директор 

Педагог 

Одговорен наставник за 

соработка 

 

 

СР 

септември 

во текот на  

годината 

Разгледување прашања и проблеми во врска со  

организирање на воспитно  образовната работа на 

 училиштето Совети за родителите . 

Директор 

Педагог 

во текот на  

годината 

ноември-февруари 

Осврт од одржаните одделенски совети на крај на I -то  

и III-то тримесечје од учебната 2020/2021г. 

Педагог ноември 

април 

Активности по повод одбележувањето на патрониот 

празник на училиштето 

Директор  

Педагог 

декември 

Разгледување на полугодишен извештај за работа на  Педагог февруари 



Училиштето успех, поведение на учениците, реализација на воспитно 

образовната дејност на училиштето. 

Разгледување на планот за ученички ексзкурзии и понуди од  

туристички агенции  со цел успешно изведување на истите 

Директор 

 

СР 

април 

Активности по повод 1април и Велигденски хепенинг Педагог Март/ април 

Информирање за постигнатите резултати на  

училиштето од учество на организирани натпревари 

Директор мај 

Извештај за работата на училиштето во тековната  

учебна година 

Директор 

 

јуни 

Тековни прашања и проблеми Директор,одговорен наставник 

за соработка 

во текот на годината 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П- 6  Програма за работа на наставнички совет за учебната 2020/21 година 

-Во Наставничкот совет како највисок стручен орган на училиштето членуваат сите вработени наставници и стручните соработници. 

Преку него се води грижа за целокупната стручна и воспитно-образовна работа на училиштето.Состаноците на Наставничкот совет ги планира и со 

нив раководи директорот на училиштето.Во текот на учебната година Наставничкиот совет одржува најмалку шест состаноци. 

 

Планирана програмска активност 

 

Време на реализација Реализатор Очекувани исходи и ефекти 

 Поделба на часови и одделенски 

раководства Кадровски прашања 

Задолженија за почетокот на учебната 

година (одговорни наставници)  

Изготвување на распоред на часови   

Разгледување на потребата за наставни 

средства и помагала  

Анализа од реализацијата на 

Програмата за работа од минатата 

учебна година и планирање на 

активности поставување на приоритети 

за подобрување на констатираните 

состојби 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Септември 

Директор, стручни 

соработници и наставници 

Успешно започнување на новата 

учебна година 

Разгледување на Годишната програма Август Директор, стручни Правилно планирање на 

воннаставните активности за 



за работа на училиштето Септември соработници и наставници тековната година 

Формирање на комисии Тековно Директор, стручни 

соработници и наставници 

Тимска работа и подобри 

резултати во работата 

Анализа на успех и поведение во првиот 

квартал во учебната 2020/2021 год. и 

договор за родителска средба 

              Ноември Директор, стручни 

соработници и наставници 

Воочување на слабостите во 

успехот на учениците и мерки за 

нивно надминување 

Организирање на Патрониот празник на 

училиштето 

Декември Директор, стручни 

соработници и наставници 

Афирмирање на училиштето и 

постигнувањата на учениците 

Анализа на успехот и поведението на 

учениците во првото полугодие 

Јануари Директор, стручни 

соработници и наставници 

Воочување на слабостите во 

успехот на учениците и мерки за 

нивно надминување 

Полугодишен извештај од реализацијата 

на трите приоритети во училиштето и од 

работата на училишните тимови 

Февруари Директор, стручни 

соработници и наставници 

Тимска работа и подобри 

резултати во работата 

Договор за стручни активи, дисиминации 

од одржани обуки 

Тековно Директор, стручни 

соработници и наставници 

Унапредување на наставата 

Договор за одбележување на Денот на 

екологијата, Денот на шегата, 

Велигденските празници 

Март Директор, стручни 

соработници и наставници 

Афимирање на училиштето 

соработка со локалната управа и 

со родителите, 

истакнување на креативноста и 

постигнувањата на учениците 

Усвојување на успехот и поведението за 

третото тримесечје 

Април Директор, стручни 

соработници и наставници 

Воочување на слабостите во 

успехот на учениците и мерки за 

нивно надминување 

Анализа на резултатите од ученичките 

натпревари 

Мај Директор, стручни 

соработници и наставници 

Евалуација на постигнатите 

резултати. Уочување и корекција 

на евентуалните пропусти и 

поттик на учениците за 



натпревар- 

увачки способности 

Усвојување на годишен успех на 

учениците.  

Избор на првенец на генерации и 

најдобар наставник 

Извештај за работата на училиштето за 

оваа учебна година 

Јуни Директор, стручни 

соработници и наставници 

Воочување на слабостите во 

успехот на учениците и мерки за 

нивно надмину- 

вање 

Извештај за сработеното во 

учебната година,успехот на 

учениците и професионал- 

ниот развој на наставни- 

ците и воочување на слабостите 

од тековната учебна година 

 

Наставник:Лидија Каратулкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П-7     Програма за работата на стручните активи 

 

 

 

 

Програма за работа на стручниот актив од природната група на предмети 

 

(математика, физика, хемија, биологија, географија, природни науки,информатика и техничко образование) 

 

Целта на активот е подигнување на квалитетот на наставата преку нејзино осовремување, примена на нови наставни методи и техники на работа, 

примена на тимска работа во воспитно – образовниот процес.Активот има за цел да се изнесат различните идеи и планови за реализирање на 

наставните содржини по различни предмети, иновативните методи и форми кои се користат , како и резултатите постигнати од ваквите часови. 

Состаноците ќе се одржуваат според претходно планираната програма што е составен дел на овој план, како и според потребите што ги налага 

самата работа со учениците . Во текот на работата на активот, можно е да се внесат некои нови содржини кои ќе бидат од посебно значење и покрај 

тоа што не се внесени во програмата. 

 



Активности 

 

 

реализатори Време на 

реализација 

Постигнати ефекти 

-Формирање на активот 

-Разгледување на наставните планови и програми за 

учебната 2020/2021година 

-Изработка на годишни, тематски процесни 

планирања и дневни подготовки 

Предметни 

наставници 

август Посовремена методологија на изготву-

вање на годишните и тематските 

планирања, подигање на степенот на 

тимската работа 

Подготовка на училниците (кабинетите) за почеток на 

учебната година 

 

Предметни 

наставници и 

ученици 

август Создавање услови за непречено 

извршување на наставата пријатна  

работна  атмосфера   

Договор за набавка на современи наста-вни средства 

потребни за изведување  на современа настава 

Директор 

Предметни 

наставници 

август Поквалитетно образование со изве-дуање 

на современа настава 

Изработка на програма и распоред за до-полнителна 

и додатна настава и слободни ученички активности 

Предметни 

насатвници 

септември Подобрување  на  успехот  на  учени-ците. 

Обука со работилници за практична работа за 

наставници кои изведуваат настава по предметот 

Природни науки во петто и шесто одделение 

Предметни 

наставници 

септември Подобрување на наставата по предметот 

природни науки. 

Размена на мислења и искуства во врска со нови 

форми и методи кои ќе се при-менуваат при 

реализација на наставните содржини, договор за 

формативно оце-нување на постигањата на 

учениците 

Предметни 

насатвници 

септември Донесување на заклучоци за изедна-

чување на критериумот за оценување и 

примена на стандардите за оценување и 

етички кодекс во оценувањето. 

Користење на стручна литература (списанија, збирки, 

енциклопедии, атласи) 

Ученици 

Предметни 

септември Подобрување  на  успехот  на  учени-ците. 

 



наставници 

Конференцијата за образованието по математика, 

физика и сродни науки, 

Предметни 

наставници 

септември Подобрување на наставнита планови и 

програми, современи методи и техники во 

наставата, образовни стандарди и 

професионален развој. 

вреднување на постигнувањата на 

учениците и наставниците, лаборато-риски 

активности и практична работа, 

образовна технологија, меѓупредметна 

корелација 

Планирање на термините за изработка на тестови Предметни 

наставници 

октомври Следење на  напредокот на  учениците и  

наставниците 

Изработка на модели на чек листи, лис-тови за 

оценување и самооценување на учениците 

 

Предметни 

наставници 

педагог 

октомври Подобрување на квалитетот на зна-ењата 

и критериумот на оценување 

Посета на  ТЕЦ Неготино Предметни 

наставници и 

ученици 

октомври Запознавање на  учениците со процесот 

на производство на електрична енергија со 

користење на топлина 

Изработка на објективни тестови  

 

Предметни 

наставници 

педагог 

ноември следење на  напредокот на  учениците и  

наставниците 

Разгледување на успехот од првото тро-месечие по 

предмети од природната група, давање сугестии и 

забелешки 

 

Предметни 

наставници 

педагог 

ноември Донесување на заклучоци за изедна-

чување на критериумот за оценување и 

примена на стандардите за оценување и 

етички кодекс во 

оценувањето.Подобрување  на  успе-хот  

на  учениците. 



 

Учество во настанот „Ноември - месец на науката“ 

 

 

Предметни 

наставници 

 

ноември Подобрување  на  наставата, стручно и  

професионално  усовршување на  

наставниот кадар 

Разгледување на можноста за вклучување на 

наставниците со свои предавања за советувањата и 

семинарите што ги орга-низираат други стручни  

организации( Биро за развој) 

Предметни 

наставници 

БРО 

ноември Подобрување  на  наставата, стручно и  

професионално  усовршување на  

наставниот кадар 

Посета на микробиолошка лабораторија Предметни 

наставници 

Ученици 

ноември Запознавање и визуелизирање на 

градбата на бактериите 

 

Отворени часови по математика  

Дамијан Манев 

Силвана Цветкова 

декември Одговорно и доследно реализирање на 

часовите 

Поквалитетно образование 

Посета на млекарата Милком Предметни 

наставници 

декември Запознавање со употтребата на корисните 

бактерии во добивањето на млечните 

производи 

Анализа на полугодишниот успех по пре-дмети, 

споредување со успехот од прво тромесечие 

 

Предметни 

наставници 

Педагошка служба 

јануари Донесување на заклучоци за изедна-

чување на критериумот за оценување и 

примена на стандардите за оце-нување и 

етички кодекс во оцену-вањето. 

Подобрување  на  успехот  на  учени-ците. 

Отворени часеви од предметите на овој актив 

 

Предметни 

наставници 

февруари Одговорно и доследно реализирање на 

часовите 

Поквалитетно образование 



Договор за одржување на училишен и општински  

натпревар по предмети 

 

Предметни 

наставници 

февруари Освојување награди, промовирање  на  

училиштето 

Посета на Хемиска лабораторија Ученици 

Предметни 

наставници 

февруари Запознавање со лабораторискиот прибор 

и начинот на работа 

Сумирање на резултатите од  натпрева-

рите.Определување на ученици кои ќе одат на 

регионални натпревари 

Предметни 

наставници 

март Освојување награди, промовирање  на  

училиштето 

Посета на прочистителна станица за вода Предметни 

наставници 

март Запознавање со начинот ана добивање 

чиста вода за пиење 

Отворени часови  Предметни 

наставници 

март Одговорно и доследно реализирање на 

часовите 

Поквалитетно образование 

Посета на планетариум Ученици 

Предметни 

наставници 

март Проширување на знаењата од 

астрономијата 

Разгледување на резултати од одржаниот регионален 

натпревар и определување ученици кои ќе 

учествуваат на републички натпревар 

 

Предметни 

наставници од 

активот 

април Освојување награди, промовирање  на  

училиштето 

 

Училишен квиз  со наставници и ученици од различна 

етничка припадност  

Наставници 

ученици 

април Развивање на свеста на учениците за 

меѓуетничка соработка  

Отворен час по техничко образование Сунчица 

Деспотовска 

април Одговорно и доследно реализирање на 

часовите. 



    Актив на природни науки ООУ,,Даме Груев,, Градско 

   Претседател: Цвета Колева 

 

 Поквалитетно образование 

Посета на ветерница во Богданци Ученици 

Предметни 

наставници 

мај Запознавање на  учениците со процесот 

на производство на електрична енергија со 

искористување на ветрот 

Учество на републички натпревари 

 

Предметни 

наставници 

ученици 

мај Освојување награди, промовирање  на  

училиштето 

Посета на археолошкиот локалитетот Соби Предметни 

наставници 

ученици 

мај Усвојување на знаења за локалитетот 

Посета на Природно-научен музеј Скопје 

 

Предметни 

наставници 

ученици 

мај Еволутивниот развој на живите организми 

Анализа на успехот по предмети на крајот од 

учебната година, споредување со успе-хот од прво 

полугодие 

Наставници 

Стручна служба 

јуни Подобрување  на  успехот  на  учени-ците. 

Анализа на реализацијата на планираните содржини 

и изготвување на годишен извештај за работата на 

стручниот актив 

Донесување предлог програма за следна-та учебна 

година 

 

Тимот на активот јуни Сублимирање на показатели за идна 

поуспешна работа на стручниот актив 



Годишна програма за работа на стручниот актив од општествено-јазичната група предмети за учебната 2020 / 2021 

година 

Ред. бр Активности Носители 
Време на 

реализација 
Соработници 

Користени инструменти 

и техники 
Очекувани ефекти 

1. 

Тимско годишно и тематско 

планирање на ВОР по 

наставни предмети; 

 

 

Сите 

наставници од  

општествено-

јазична група 

предмети 

 

Август 

2020 

 

 

 

Педагошко-

психолошка 

служба 

 

 

 

Изготвени квалитетни 

годишни и тематски 

планирања 

 

 

Посовремена 

методологија на 

изготвување на 

годишните и тематските 

планирања, подигање на 

степенот на тимската 

работа 

2. 

Донесување план за 

соработка со родители и 

ученици: 

-организирање  денови за 

прием на родители,  

-денови за СУА, 

дополнителна и додатна 

настава, 

-план за писмени работи и 

контролни тестови во текот 

на учебната година 

Сите 

наставници од 

општествено-

јазична група 

предмети 

  

 

 

Септември 

2020 

 

 

 

 

 

Педагошко-

психолошка 

служба 

 

 

 

 

 

Табла за информирање  

 

 

 

 

 

Зголемување на 

соработката со 

родителите, 

континуирано следење 

на успехот и 

поведението на 

учениците од страна на 

родителите, 

поквалитетно знаење  

3. 

Донесување  распоред за 

изведување интерни 

отворени часови како и 

часови со примена на ИКТ, 

ЕКО и МИМО активности 

Сите 

наставници од  

општествено-

јазична група 

предмети 

Септември 

2020 

 

 

Педагошко-

психолошка 

служба 

 

Формулар од стручниот 

актив 

 

 

Одговорно и доследно 

реализирање на часо-

вите зацртани во рас-

поредот, почитување на 

другите култури 



 

 

 

  

4. 

Анализа на тематските 

планирања по наставни 

предмети и утврдување на 

корелација на ниво на 

генерација 

Сите 

наставници од  

општествено-

јазична група 

предмети 

Октомври 

2020 

 

 

Педагошко-

психолошка 

служба 

 

 

Примери на изготвени 

тематски планирања по 

наставни предмети 

Да се усоврши 

процесно-тематско 

планирање на ниво на 

актив и да се изврши 

корелација по предмети 

5. 

Интерна  работилница  на  

наставниот кадар, 

триаголник: наставник, 

ученик, родител 

Педагошко- 

психолошка 

служба 

 

Ноември 

2020 

 

 

Сите  носители  на  

ВОР 

 

 

LCD, работен  налог 

 

 

 

Вклучување  на  сите  

носители  на  ВОР  во  

дополнување  на  

програмата  за  

соработка  со  

родителите 

6. 

 

Работилница за анализа на 

постигањата на учениците 

во 2020/2021 

Анализа   за  реализација  

на  дополнителна и  додатна 

настава; 

Предлози за  подобрување  

Педагошко- 

психолошка 

служба 

 

 

 

Декември 

2020 

 

 

 

 

 

Сите наставници 

од  општествено-

јазична група 

предмети 

 

 

 

 

Работни листови, 

инструменти 

 

 

 

 

 

Донесување  заклу-чоци 

за изедначување на 

критериумот за 

оценување и примена на 

стандардите за 

оценување и етички 

кодекс во оценување-

то.Подобрување  на  

успехот  на учениците. 



 

 

на  успехот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Анализа  на  планираните  

активности  кои  треба  да  

се  воведат  во  периодот  

септември – декември 2020; 

Анализа  на  подготвeни-те 

ученички  и наставни-чки 

портфолија од   

општествено-јазичната група  

предмети 

Одговорни  

наставници   

 

 

 

 

Јануари 

2021 

 

 

 

 

Директор,стручна  

служба, наставен  

кадар 

 

 

 

Ученички  и  

наставнички  

портфолија 

 

 

 

Подобрување  на  

работата  на  наставниот 

кадар  и  следење на  

напредокот на  

учениците и  

наставниците 

 

 

8. 
Меѓусебна  посета  на  

часови  и  размена  на  идеи 

Сите 

наставници од  

општествено-

јазична група 

предмети 

Февруари 

2021 

 

 

Директор, стручна 

служба, наставен  

кадар 

 

ИКТ, ЛЦД; работни 

листови 

 

 

Поквалитетно 

образование 

 

 

9. 

Активности  за  подготовка  

на  учениците  за  

натпревари, учество на 

натпревари (училишни, 

општински, регионални, 

државни) 

Сите 

наставници од  

општествено-

јазична група 

предмети 

Март – Мај 

2021 

 

 

Наставен кадар, 

ученици 

 

 

Работни  листови, ИКТ 

 

 

 

Освојување награди, 

промовирање  на  

училиштето 

 



  

    

                                                                                                       Стручен актив на општествено-јазична група предмети                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                              Претседател: Милан  Кочовски 

 

 

   

10. 

Извештај од меѓусебно  

посетените часови  и 

заклучоци; 

Извештај  од  евентуалните 

одржани  семинари, 

работилници, обуки, 

советувања. 

БРО, МОН, 

наставници,  

стручна служба 

 

Април 

2021 

 

 

 

Вработени во ВОР 

 

 

 

Прирачници, работни 

листови, инструменти 

 

 

 

Подобрување  на  

наставата, стручно и  

професионално  

усовршување на  

наставниот кадар 

11. 

Евалуација на резултатите 

од напредокот на учениците 

по наставни предмети 

Стручна  

служба 

 

 

Мај 

2021 

 

 

Сите наставници 

 

 

 

Анализи, извештаи 

 

 

 

Подобрување на 

квалитетот на знаењата 

и критериумот на 

оценување 

12. 
Евалуација на годишната 

работа на стручниот актив 

Сите 

наставници од  

општествено-

јазична група 

предмети 

Јуни 

2021 

Сите наставници 

од  општествено-

јазична група 

предмети, стручна 

служба 

Документација од 

реализирани отворени  

часови, одржани 

натпревари на ниво на 

активот 

Сублимирање на 

показатели за идна 

поуспешна работа на 

стручниот актив 



 

ГОДИШНО ПЛАНИРАЊЕ НА РАБОТАТА НА СПОРТСКО -  КУЛТУРНО – УМЕТНИЧКИОТ СТРУЧЕН АКТИВ 

 

АВГУСТ 

 

*Формирање на стручен актив за новата учебна 2020/2021 година  

 

*Анализа на реализацијата на планираните содржини и изготвување на годишен извештај за работата на стручниот актив во  

  учебната 2019/2020 год 

 

*Заклучок од реализацијата на он-лајн наставата (слаби и јаки страни) 

 

*Разгледување на наставните планови и програми за учебната 2020/2021 година (во согласност на упатствата од БРО) 

 

*Изработка на годишни, тематско- процесни планирања и дневни подготовки (во согласност на мерките и упатствата од БРО) 

 

*Подготовка на училниците за почеток на учебната година (во согласност на ситуацијата Ковид-19,мерките и упатствата од 

  БРО) 

 

СЕПТЕМВРИ 

 



*Изработка на програма за дополнителна, додатна настава и слободни ученички активности 

*Снабденост на учениците со учебници                                                                                                     

*Размена на мислења и искуства во врска со нови форми, методи и техники (во согласност на мерките и упатствата од БРО) кои  

 ќе се применуваат при реализација на наставните содржини и оценување на постигнувањата на учениците   

*Консултации за водење педагошка евиденција во Е-дневник 

ОКТОМВРИ 

 

*Уредување на училници со помош на ученици(во согласност на на ситуацијата Ковид-19,мерките и упатствата од БРО) 

*Изработка на инструменти-модели за вреднување на постигнувањата на учениците ( чек листи, листови за оценување,        

  самооценување на учениците или др.смерници од БРО)  

                                                                     

НОЕМВРИ 

 

*Анализа на резултатите од постигнатиот успех во изминатиот период,  сугестии и забелешки  

*Организациона подготовка за учество во одбележувањето на Денот на опшината Градско и Патрониот празник на училиштето   (ако 

дозволи ситуацијата со завршувањето на пандемијата)                           

ДЕКЕМВРИ 

 

*Организирање на низа активности по повод  Денот на опшина Градско и Патрониот празник на училиштето (ако дозволи                     

ситуацијата со завршувањето на пандемијата)                           

*Анализа на редовноста и активноста на учениците во наставата  и воннаставата - СУА 

*Активности за уредување на ентериерот на училиштето по  повод  новогодишните празници (во согласност на ситуацијата 



 Ковид-19,мерките и упатствата од БРО) 

 

*Во текот на наставната година Стручниот актив ќе се вклучи во реализацијата на активностите од проектот за Меѓуетничка  

  интеграција во образованието. Наставниците –членови на СИТ тековно ќе планираат и реализираат МИО активности од кои 

  евалуација ќе се спроведува на ниво на Стручниот актив. (ако дозволи ситуацијата со завршувањето на пандемијата)                           

ЈАНУАРИ 

 

*Анализа на полугодишниот успех по предмети, споредување со успехот од прво тримесечие 
 

*Сумирање на реализираните активности од полугодишниот период 
 

ФЕВРУАРИ 

 

*Договор за размена на он-лајн искуства со наставници од иста струка од други училишта или БРО  

 

*Договор за обуки, семинари и сл. за развој на образовниот процес (ако дозволи ситуацијата со завршувањето на пандемијата)                           

 

МАРТ 

 

 *Активности и подготовки на учениците за регионални и републички натпревари 
 

*Изработка на ѕидни весници во соработка со други предметни наставници (ако дозволи ситуацијата со завршувањето на  
 пандемијата)                           
 

АПРИЛ 
 

*Одбележување на Денот на шегата  1 април со маскенбал и дефиле низ општината. 



 

*Разгледување на успехот од трето тромесечие по предметите од културно-уметничката група 
 

*Континуирани измени во холовите по повод разни празници (ако дозволи ситуацијата со завршувањето на  
  пандемијата)                           
 

МАЈ 
 

*Анализа на постигнатите резултати (од хорски и оркестарски средби, квизови, меѓу училишни, општински, зонски и регионални натпревари, 

ликовни колонии и конкурси и др.во сооднос со ситуацијата) 

 

 

ЈУНИ 

 

*Анализа на успехот по предмети на крајот од учебната година, споредување со успехот од прво полугодие 
 

*Анализа на реализацијата на планираните содржини и изготвување на годишен извештај за работата на стручниот актив 
 

*Анализа на постигнатите резултати и нивно сумирање 
 

*Сугестии и предлози за работата на активот за следната наставна година 
 

 

 

 

       Претседател на стручниот актив  

       Лидија Гајдова Трајановска 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ред.бр

. 

Име и презиме Одделение Централно / Подрачно 

 Мара Аризанова прво Централно 

 Ибро Фиуљанин прво Централно 

 Мирјана Таскова второ Централно 

 Маја Ефтимова второ Централно 

 Билјана Славева трето Централно 

 Трајанка Дукова четврто Централно 

 Виолета Божинова петто Централно 

 Благојка Клинкарова петто Централно 

 Верица Maнева Комб. II , IV ПОУ с. Виничани 

  Маја Милосављевич Комб.  III , V ПОУ с. Виничани 

 Садри Сезалари Комб I, II, III, IV, V IV,V ПОУ с. Кочилари 

 Невенка Николовска Комб.  II,IV,V ПОУ с. Ногаевци 

 Ханифија Фиуљанин Комб. II,III,IV,V ПОУ с. Водоврати 

 

 

ЦЕЛИ: 

-Стручно усовршување на наставниците и нивна корелација  

 

-Соработка со други стручни активи  

 

ЗАДАЧИ: 

-Едукација на наставниот кадар и нивно координирање  



 

Р.

бр

. 

Цел Содржина Форми 

Методи 

Техники 

Реализатор Време Ресурси Очекувани 

резултати 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирање на 

стручен актив во 

училиштето; 

 

Избор на 

раководство  

 

 

 

 

 

 

 

Формирање на 

активот; 

  

Изготвување на 

Годишна програма;  

 

Избор на учебници 

и изготвување на 

годишно тематско 

и месечно 

планирање;  

 

 

 

 

 

 

Групна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Наставници 

 

 

 

 

 

-Формиран стручен 

актив; Избрано 

раководство;  

 

 

 

 

-Договорено да се 

изработи заедничко 

планирање за сите 

одделенија 

2. Изработка на 

планови за 

дополнителна и 

додатна настава и 

План за 

реализација на 

дополнителна и 

додатна настава 

 

Фрупна, 

индивидуалн

 

Наставници 

 

Септември 

Практична 

стручна 

литература, 

компјутери, 

-Изготвен план за 

реализација на 

дополните   лна и 

додатна  настава како и 



СУА 

 

 

 

Учествување на 

манифестацијата по 

повод Детската 

недела  

како и слободни 

ученички 

активности 

 

Реализација на 

приредба по повод 

„Детската недела“ 

и влез на 

првачињата во 

„Детската 

организација“ 

а 

 

 

 

 

 

Фрупна, 

индивидуалн

а 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници, 

ученици, 

 

 

 

 

 

 

Септември 

списанија 

 

 

 

Наставници, 

ученици 

слободни ученички 

активности 

 

- Подигање на рејтингот 

на училиштето 

3. Развивање на 

искуства во работата 

и разгледување на 

инструментите за 

оценување според 

стандардите за 

оценување 

Изработка на 

инструменти за 

поуспешно 

оценување на 

учениците според 

стандардите за 

оценување и нивна 

примена 

 

 

 

Групна 

индивидуалн

а 

 

 

 

 

Наставници  

 

 

 

 

 

Октомври 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници, 

ученици 

-Професионална 

изработка на 

инструментите за 

оценување и правилна 

застапеност на 

стандардите за 

оценување и нивен 

поголем ефект 

4. Да се согледа 

позитивното и 

Позитивни и 

негативни страни 

   Наставници, 

стручна 

-Истакнување на 

позитивната страна на 



негативното 

влијание на 

стандардите врз 

работата на 

наставниците и 

учениците 

на инструментите 

за оценување 

 

Групна, 

индивидуалн

а 

 

Сите 

наставници 

од предметна 

и одделенска 

настава 

 

 

Ноември 

литература, 

корелација 

со 

наставници 

од 

одделенска 

настава 

инструментите и 

стандардите за 

оценување и барање на 

недостатоци 

5. Учествување на 

манифестации и 

подигање на 

реномето на 

училиштето  

 

Реализација на 

прославата на 

патрониот празник;  

Анализа на 

прославата 

 

 

 

Групни 

презентации 

Наставници, 

ученици,  

 

 

 

Декември 

 

 

 

Наставници, 

ученици 

 

 

-Подигање на рејтингот 

на училиштето 

6. Анализа на работата 

на Стручниот актив; 

Подобрување на 

успехот , 

поведението и 

редовноста на 

учениците  

Извештај за 

работата на 

активот за прво 

полугодие; 

Разгледување на 

успехот на крајот 

на првото 

полугодие 

 

Групна, 

индивидуалн

а 

 

 

Наставници 

 

 

Јануари 

 

Наставници, 

анализи, 

извештаи 

 

 

Подобар успех 

7. Подобрување на 

квалитетот на 

работата на 

Стручниот актив; 

Подготовка за 

манифестации, 

натпревари, 

презентации  

Договор за начинот 

на реализирање на 

прославата на 

денот на 

училиштето; 

Соработка со 

активот од 

одделенска 

настава 

 

 

 

Групна 

индивидуалн

а 

 

 

 

Наставници 

ученици 

 

 

 

Февруари 

 

 

 

Наставници 

ученици 

Квалитетна работа на 

Стручниот актив; 

Подигање на рејтингот 

на училиштето 

 



 

8. Подобрување на 

односите на 

релација наставник-

ученик 

Односите 

наставник – ученик 

во училницата и 

училиштето 

Групна, 

индивидуалн

а и 

практична 

примена 

Наставници  

Март 

 

Литература 

Подобрен однос меѓу 

наставниците и 

учениците 

 

9. Што поуспешно 

применување на 

интернет во 

наставата 

Тема: интернетот 

во наставата и 

учењето 

Индивидуалн

а, групна и 

практична 

примена 

 

Наставник 

 

 

Април 

 

Наставници, 

ученици 

Успешно применет 

интернет во наставата 

 

10

. 

Подобрување на 

успехот на 

учениците; Анализа 

на работата на 

активот  

 

Разгледување на 

успехот на крајот 

на учебната 

година; Извештај 

за работата на 

активот  

 

 

Групна, 

индивидуалн

а 

 

 

Наставници 

 

 

Мај 

 

Наставници, 

извештаи, 

анализи 

 

Квалитетна работа на 

активот 

 

                                                                                                                                                  

Реализатори : директор,педагог,наставници 

Забелешка : доколку има потреба оваа програма може да претрпи промени и дополнувања кои се во корист на целиот актив и во согласност на 

активот и претседателот. 

   Изготвиле:ОДДЕЛЕНСКИТЕ НАСТАВНИЦИ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛ: 

Целта на УЧИЛИШТНИОТ ХОР е учениците да ги прошират знаењата и способностите во областа на музиката за кои покажуваат 
посебен интерес, определба и сензибилност. 
Учениците да се оспособуваат за соработка и колективен однос во заедничката презентација на вокални дела во училиштето и надвор 
од него. 
 

ПОСЕБНИ ЦЕЛИ: 

Учениците 
 да развиваат способност за индивидуално вокално интерпретирање 
 да стекнат вештина за хорско пеење   
 да развиваат колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон  интерпретацијата на хорските композиции                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 да стекнат вештини за вреднување на уметничко-музички дела преку анализа 
 да откриваат нови можности за примена на хорска активност во синтетизираните уметности или мултимедијален проект  



 да создаваат навика за редовност и точност  
 да развиваат творечки,етички и естетски способности    
 да развиваат љубов и способност за вокална интерпретација                      
 да ги прошируваат теоретските знаења во областа на современата музика 
 да покажуваат спремност за учество на разни видови настапи (во училиште, локална средина, натпревари надвор од училиштето  
        и сл.) 
 да соработуваат со други лица од културни институции,стручни организации од областа на уметноста и културата 
 да се запознаат со музички култури и на други народи и развиваат љубов и способност за изворна вокална интерпретација   
 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ХОРСКАТА НАСТАВА 

Часовите по Хор ќе се организираат во текот цела наставна година, а неделниот фонд е според тежинското ниво на композициите и 
изнесува 3 часа.  
Во училиштниот хор можат да членуваат ученици од VI - IX одделение според интересот и гласовните можности на учениците. Времето 
на реализација ќе биде попладне по редовната настава.Поради специфичноста на активностите, времето на реализација ќе се 
организира спрема просторните можности на училиштето и можностите на учениците, или он-лајн со линкови и др.средства и 
платформи од БРО за лесно совладување на материјата 
Резултатите ќе се презентираат на активностите во училиштето, во општината, хорски натпревари кои ќе се раелизираат од БРО, 
локалната средина и пошироко за разни пригоди.  
 

 

ФОРМИ, МЕТОДИ И АКТИВНОСТИ 

 

Во остварувањето на целите на училиштниот хор ќе се применуваат наставни форми: 

истражувачка, проблемска, фронтална, групна, индивидуална и др. 

методи: 

разговор, дискусии, анализа,практична работа, демонстративна и др.  

Во работата ќе доминира иницијативност,самостојноста, креативноста, слободното изразување на чувствата преку вокална интерпретација. Ќе се 

соработува и со разни културно-уетнички институции и уметници кои ќе бидат гости во училиштето, каде ќе можат да презентираат професионален 

начин на хорска интерпретација. 



 

 

ПРОСТОРНИ И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

 

Наставата по хор ќе се реализира во училница по Музичко образование опременa со инструменти (блок-флејти, мелодики и орфови)    и стручна 

литература или он-лајн со линкови и др.средства и платформи од БРО за лесно совладување на материјата. 

Настапи:                                                                                                                                                                                                          Училиштниот хор 

искрено се надеваме, дека ќе настапува на сите културно-уметнички манифестации предвидени во програмата на училиштето за потребите на 

училиштето и општината.  

ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 

Структуирање на содржините 

 

ДЕЛА ЗА 
ОБРАБОТКА 

 

Конкретни цели: 

Ученикот: 

 

Дидактички насоки 

Наставникот: 

 

Време на 

реализација 

  
  

 

А
У

Д
И

Ц
И

Ј
А

 

 

- да е музикален; 
- да има чист глас; 
- да поседува соодветен тонски распон на  
  гласот; 
 
- да интонира тонска скала; 
- да демонстрира една песна по свој  
  избор; 

- организирање на целата аудиција (формирање 
  на нов хор); 
- распејување; 
- колективно пеење; 
- поединечно преслушување; 
- нотен запис на песната „Билјана платно белеше“ 
  (заради дијапазонот децима); 
- реаудиција на новопримени хористи-членови; 
- реаудиција на стари хористи- членови; 
 

 

Септември 

 

во текот на целата 

наставна година 

континуирано 



 О
С

Н
О

В
И

 Н
А

 В
О

К
А

Л
Н

А
 

Т
Е

Х
Н

И
К

А
 

- да демонстрира правилна 
  положба на телото за време на  
  пеењето; 
- да дише правилно (со дијафрагма); 
- да применува вежби за дишење; 
- да демонстрира распејување; 
 
- да демонстрира вокална техника; 

- објасува за основните елементи на вокалната  
   техника; 
- објаснување вежби за распејување; 
- објаснува за значењето на вокалната техника и  
   функционирањето на фоноторните органи; 
- објаснува за внатрешен слух; 
- дискутира за пеењето со образложение дека тоа  
  не е само физиолошка туку и интелектуална  
  дејност а потребно е и емоционално доживување 
  на тоновите за да можат да допрат до свеста и  
  душата на слушателот;  
 

 
Септември 
Октомври 

 
 
во текот на целата 
наставна година 
континуирано 

  

(двогласна 

композиција) 

 

- да дискутира за текстот и карактерот  

  на композицијата; 

- да демонстрира вокална техника и 

  интерпретација; 

- да развива љубов кон хорското  

  творештво; 

- објаснува за карактерот на композицијата; 

- објаснува за начинот на исполнување на  

  композицијата; 

- естетско обликување на композицијата   

  (посебни часови за секој глас) 

  (склопување на композицијата со двата гласа); 

 

 

Октомври 

Ноември 

Декември 

 

 

(двогласна 

композиција) 

 

- да дискутира за текстот и карактерот  

  на композицијата; 

- да демонстрира вокална техника и 

  интерпретација; 

- да развива љубов кон хорското  

  творештво; 

- објаснува за карактерот на композицијата; 

- објаснува за начинот на исполнување на  

  композицијата; 

- естетско обликување на композицијата   

  (посебни часови за секој глас) 

  (склопување на композицијата со двата гласа); 

 

 

Октомври 

Ноември 

Декември 

 



(македонскат

ригласна 

композиција) 

 

- да дискутира за текстот и карактерот  

  на композицијата; 

- да демонстрира вокална техника и    

  интерпретација; 

- да се оспособува за колективно  

  музицирање; 

- да развива љубов кон македонското 

  хорско творештво; 

 

- објаснува за карактерот на композицијата; 

- објаснува за начинот на исполнување на  

   композицијата; 

- естетско обликување на композицијата   

  (посебни часови за секој глас) 

 

  (склопување на композицијата со трите гласа); 

 

Октомври 

Ноември 

Декември 

 

  

 

  (класична 

двогласна 

композиција) 

- да дискутира за формата на  

  композицијата; 

- да дискутира за текстот и карактерот 

  на композицијата; 

- да демонстрира вокална техника и 

  интерпретација; 

- да развива љубов кон класичната 

  музика; 

 

- објаснува за формата на композицијата; 

- објаснува за карактерот на композицијата; 

- објаснува за начинот на исполнување на  

   композицијата; 

- естетско обликување на композицијата   

(посебни часови за секој глас) 

(склопување на композицијата со двата гласа); 

  

Јануари 

Февруари 

Март 

 

 

(двогласна 

композиција) 

- да дискутира за формата на  

  композицијата; 

- да дискутира за текстот и карактерот 

- објаснува за формата на композицијата; 

- објаснува за карактерот на композицијата; 

- објаснува за начинот на исполнување на  

 

Јануари 

Февруари 



   на композицијата; 

- да демонстрира вокална техника и  

  интерпретација; 

 

  композицијата; 

- естетско обликување на композицијата   

  (посебни часови за секој глас) 

   (склопување на композицијата со двата гласа); 

 

Март 

 

 

(барокна 

двогласна 

композиција) 

- да дискутира за формата на композицијата; 

- да дискутира за текстот и карактерот на 

композицијата; 

- да демонстрира вокална техника и 

интерпретација; 

- да развива љубов кон барокната музика  

- објаснува за формата на композицијата; 

- објаснува за карактерот на композицијата; 

- објаснува за начинот на исполнување на композицијата; 

- естетско обликување на композицијата   

(посебни часови за секој глас) 

(склопување на композицијата со  двата гласа); 

 

 

Април 

Мај 

Јуни 

 

 

Забелешка: Во текот на учебната година може да дојде до промена на репертоарот. Ќе се обработуваати други  композиции за Денот на 

општината, Патрониот празник на училиштето како и задолжителни композиции за учество во Хорските смотри испратени од БРО, но и од 

интересот и желбите на учениците.  

                                                                                                                                                                  Наставник:    

Лидија Гајдова Трајановска 

 

 

 

 
 



 

 

 

                              

 

 

ЦЕЛ  
 
Целта на училиштниот оркестар е учениците да ги прошират знаењата и способностите од областа на музиката, кои покажуваат посебен 
интерес, определба и сензибилитет. Учениците да се оспособуваат за соработка и колективен однос во заедничка презентација на 
инструментални дела во училиштето и надвор од него. 
 

Цели и задачи: 

  Ученикот треба: 
- да создава навика за редовност и точност; 
- да се развиваат етички и естетски вредности; 
- да развива колективен интелектуално-емоционален однос кон интерпретацијата на инструментални композиции; 
- да развива способност за колективно инструментално интерпретирање; 
- да ги почитува дадените упатства на диригентот- менторот;    
- да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката;  
- да ги проценува вредностите на музичките дела преку анализа;    
- да открива нови можности за примена на инструментална активност во   синтетизираните уметности или мултимедијален проект; 
- да учествува на разни видови настапи во училиштето,локалната средина и др. ; 
- да соработува со други лица од културата, стручни институции, организации од областа на уметноста и културата;  
- да развива љубов и способност за  инструментална интерпретација и запознавање со културите на другите народи од различен  
  етникус.  
 

 

 



 

Наставни средства: 

-прирачник за наставникот 
-дидактички средства и материјали 
-ДМИ (ритмички,мелодиски) 
-аудио-визуелни средства 
-интернет 
-синтисајзер 
 

ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС 

Дела за обработка 

Конкретни цели 
Ученикот: 

Дидактички насоки 
Наставникот: 

Време на 

реализација 

 

Аудиција 

 

 

-да е музикален; 
-да има чувство за ритам;  
-да поседува способност за 
инструментална   
 интерпретација; 
-да демонстрира една песна по свој избор; 
-го воочува времетраењето на нотите и  
 паузите; 
-пее мелодиски вежби; 
 

-организира: 
 Аудиција за формирање на оркестар;  
-проверување на знаењата од областа на 
основите на музичката писменост; 
-презентација на ритмички вежби; 
-презентација на мелодиски вежби; 

 -септември 
 
 
-во текот на 
цела наставна 
година   
 

 

Запознавање со детски 

музички инструменти  

-да памти за поделбата на ДМИ (ритмички- 
 мелодиски); 
-да препознава ДМИ (по нивната звучност) 
од 
 други видови на инструменти; 
-да дискутира за секој инструмент од 
групата  
 на ДМИ; 

 -презентира ДМИ; 
-објаснува за поделбата на ДМИ  
 (ритмички,мелодиски); 
-демонстрира аудио-видео снимка со ДМИ и 
друг 
 вид на инструменти; 
-објаснува за ДМИ(секој инструмент 
пооделно); 
-демонстрира слики за ДМИ; 
 

-септември 

-октомври 

 



Видови блок флејти 

 

Сопран  

 

 

Мелодика 

 

 

 

Прирачник за блок флејти 

-информативно се запознава со видовите 
на блок флејти; 
-идентификува СОПРАН блок флејта; 
-го осознава и практикува начинот на 
чување и одржување на блок флејтата и 
мелодиката; 
-правилно дишење; 
-демонстрира вежби за дишење; 
-демонстрира правилен начин на држење 
на блок флејта и мелодика; 
-демонстрира вежби за секој тон(сол,сол-
ми,фа, сол-фа-ми,до,сол-фа-ми-до 
ре,до-ре-ми-фа-сол,ла,до2, си,до-до2); 
 
-демонстрира начин на произведување на 
тонот преку одредени вежби за секој тон; 
-да ја разбере и доживее формата на 
композицијата; 
 
 

-информативно ги запознава со видовите на 
блок флејти; 
-објаснува за СОПРАН блок флејта; 
-објаснува како се чува и одржува блок флејта 
и мелодика; 
-презентира правилен начи на дишење; 
-демонстрира правилен начин на држење на 
блок флејта и мелодика; 
-демонстрира правилен начин на 
произведување на тон; 
-демонстрира правилен начин на 
произведување на тоновите од: до-до2 според 
вежби од прирачникот; 
 
 
-објаснува како се произведува тон (за секој 
тон преку соодветни вежби); 
 
-објаснува за формата на композицијата; 

-октомври 

-ноември 

 

Канони  и песни од 
прирачникот 

-да применува правилна интерпретација на 
канон и полесни песни;  

-објаснува за канон и начинот на изведба;  
 

-октомври 
-ноември 
-декември 
-јануари 
 

Народни песни: 
по зеднички избор 
„Играле ергени“ 
„Заспало моме“ 
„Момче подгорјанче“     
„ У ливаду потке“и сл. 
 

-да ја разбере содржината на текстот и 
ритамот во народната песна;  
 
 
-групна интерпретација;        
 
-индивидуална интерпртетација;  
 

-ја доближува народната песна до ученикот 
преку објаснување на содржината,ритамот и 
мелодијата; 
-демонстрира интерпретација на народната 
песна со сите нејзини музички елементи;  

-ноември 
-декември 
-јануари 
-февруари 
-март 

Народни македонски 
песни, композиции од 
Моцарт,БетовенШуман 
и други познати 
композитори 
 

-да демонстрира правилна индивидуална 
интерпретација; 
 
-колективно музицирање; 

-демонстрира интерпретација на избраните 
композиции со сите музички елементи; 

-март 
-април 
-мај 



Разговор и сумирање на резултати 
 

-јуни 

Забелешка: во текот на наставната година може да дојде до промена на репертоарот. Ќе се работат и други композиции за 
афирмација на училиштето и општината но и од интересот и желбите на  учениците, или он-лајн со линкови и др.средства и платформи 
од БРО за лесно совладување на материјата. 
 
 
Организација на оркестарската настава 
  
   Часовите по оркестар ќе се организираат во текот на целата наставна година,а неделниот фонд е според тежинското ниво на 
композициите по 3 часа седмично. Во училиштниот оркестар можат да членуваат ученици од VI,VII,VIII и IX одделение, според 
интересот и техничките можности на учениците. Времето на реализација ќе биде по редовната настава.(попладне) Поради 
специфичноста на активностите, времето на реализација  ќе се организира спрема просторните можности на училиштето и можностите 
на учениците, или он-лајн со линкови и др.средства и платформи од БРО за лесно совладување на материјата.Резултатите ќе се 
презентираат преку реализација на активностите и потребите во училиштето, општината и оркестарските смотри-натпревари  кои се 
реализираат секоја наставна година  во локалната средина и пошироко за разни пригоди. 
 
 
Наставни методи и активности 
 
   Во остварувањето на целите на училиштниот оркестар,ќе се применуваат наставни форми и методи: 
истражувачка,фронтална,групна,индивидуална и други.  
Од методите ќе се користат : разговор,дискусии,практична работа,демонстративна и други. Во работата ќе доминира иницијативноста, 
самостојноста, креативноста, слободното изразување на чувствата преку инструменталната интерпретација. Ќе се соработува со разни 
културно-уметнички институции и уметници кои ќе бидат гости во училиштето каде ќе има можност да се презентира професионален 
начин на инструментална интерпретација, или он-лајн со линкови и др.средства и платформи од БРО за лесно совладување на 
материјата. 
  
Просторни и материјално-технички услови 
  
Наставата по оркестар ќе се реализира во училница по музичко образование опремена со соодветни помагала, инструменти и стручна 
литература, или он-лајн со линкови и др.средства и платформи од БРО за лесно совладување на материјата. 
 
Настапи: Училиштниот оркестар искрено се надеваме дека ќе настапува на сите културно-уметнички манифестации предвидени во 
програмата на училиштето и општината. 
  

                .                                                                                               Одговорен наставник:   
                                                                                                                                                  Лидија Гајдова Трајановска                                                                                                                                                                                                          



                                                                                     .                                                                              

П-9        Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди, природни катастрофи и незгоди 

   

Бидејќи природните непогоди настануваат како резултат на природни сили, тие се вон можноста за влијание на човекот за спречување на нивното 

настанување. Но, затоа пак, преку планирањето и спроведувањето на потребни мерки и активности, може да се влијае врз релативизирање, 

односно намалување на последиците кои што тие можат да ги предизвикаат. 

      Планот за заштита и спасување во објектот се заснова на процената за загрозеност на објектот и субјектите во него од природни и други 

несреќи, на реалните потреби и можности за спроведување на ефикасна заштита, преку искористување на расположливиот стручен потенцијал и 

ресурси, како и преку соработка и содејство со останатите субјекти на системот за заштита и спасување. 

Планирана програмска 

активност 

Време на 

реализација 

Реализатор Методи и постапки Очекувани ефекти 

Донесување и усвојување на 

програмата за активностите на 

тимот за планирање 

08/2020 

Тим за заштита и 

спасување 

Консултации Успешна реализација и размена на 

искуства 

Предавање на вработените за 

активностите на тимовите 

09/2020 

Тим за заштита и 

спасување 

Консултации 

 

Запознавање со законската регула-

тива, задолженија и методологијата на 

делување во училиштето од областа на 

превентивната заштита во текот на 

целата година по однапред утврден 

план и распоред согласно Годишната 

програма  

Сервисирање и контролно 

испитување на противпожа-

рните апарати во објектот 

09/2020 

Стручни лица Проверка на постое-

чките ПП апарати 

Ефикасно гаснење на евентуално 

настанат пожар во објектот 

Едукативни предавања, про-

екција на филмови, докмента-

рни материјали, брошури 

10/2020 

Тим за заштита и 

спасување 

Предавање Психолошка подготовка на учени-ците и 

вработените за карактерот на 

земјотресите и што треба да направат 



во моментот на нивното настанување 

Намалување на ризикот од 

повреда од училишниот 

инвентар 

 

 

10/2020 

Домаќинот, хаус 

мајсторот и хигие- 

ничарите во учили-

штето 

Активности и мерки за 

прицврстување и зго-

лемување на стаби-

лноста 

Спречување превртување на поли-ците 

витрини, шкафови, скелиња и други 

нестабилни конструкции во случај на 

земјотрес 

Превентивни мерки за заштита 

од пожари 

10/2020 

Тим за заштита и 

спасување 

Предавање Запознавање на вработените со 

опасностите од предизвикување на 

пожар на нивното работно место и во 

објектот како и обука за постапување во 

услови на пожар; 

Набавка на материјални 

средства 
10/2020 Директорот 

Набавка и чување на: 

медицински материјал за 

прва помош и средства 

за против-пожарна 

заштита (ПП апарати) 

Правилно и навремено реагирање во 

случај на незгода 

Тестирање на ѕвоно, аларм за 

евакуација 10/2020 
Тим за заштита и 

спасување 

Демонстрација Препознавање на знак и брза ре-акција 

во случај на елементарна непогода  

Вежбовна активност на тимот за 

прва медицинска помош 12/200 
Тим за заштита и 

спасување 

Демонстрација Правилно и навремено реагирање во 

случај на незгода 

Евалуација на спроведените 

активности во првото полу-годие 01/2021 
Тим за заштита и 

спасување 

Консултации, стручни 

активи,записници 

Реализирање на програмата и 

активностите за заштита и спа-сување 

Вежбовна активност на тимот за 

прва медицинска помош 02/2021 

Тим за заштита и 

спасување 

Практична вежба Експедитивност и ефикасностна тимот 

за прва помош во случај на елеметарна 

непогода 



Вежбовна активност и евакуа-

ција (предметна настава) 03/2021 

Тим за планирање 

вработени и уче-

ници 

Практична вежба Навремено напуштање на учили-шната 

зграда 

Вежбовна активност и евакуа-

ција (одделенска  настава) 04/2021 

Тим за планирање 

вработени и уче-

ници 

Практична  вежба Навремено напуштање на учили-шната 

зграда 

Евалуација на спроведените 

активности 05/2021 

Тим за заштита и 

спасување 

Консултации, 

стручни активи, 

записници 

Реализирање на програмата и акти-

вностите за заштита и спасување 

 

Изработил наставник:Цвета Колева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

П – 10   Програма за изведување на ученички екскурзии     2020/2021 

 

 



 

 

ПРЕГЛЕД НА БРОЈОТ И ВИДОТ НА УЧЕНИЧКИТЕ ЕКСКУРЗИИ И ИЗЛЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОД. 

 

Бр. Одделение Вид на 

активност 

Место  Време на 

реализација 

Времетраење Наставник Финансирање 

1 III Екскурзија Манастир Вељуса и 

Водоча –Струмица 

Комплекс „Лебедово 

езеро “ 

Мај еднодневна Биљана 

СлавеваНевенка 

Николовска, Маја 

Милосављевиќ Садри 

Сезалари,Ханифија 

Фиуљанин 

родители 

2. VI Екскурзија Манастир Вељуса и 

Водоча –Струмица 

Комплекс „Лебедово 

езеро “ 

Мај еднодневна Наташа Коцева,Лидија 

Каратулкова, Кире 

Нацков 

родители 

3. IX Екскурзија Знаменитости во 

Тетово,Охрид,Струга, 

Вевчани 

Мај дводневна Милан 

Кочовски,Сунчица 

Деспотовска 

родители 

 

 

Бр. Одделение Вид на 

активност 

Место Време на 

реализација 

Времетраење Наставник Финансирање 

1 II Излет Манастир „Св .Ѓорѓија“ -

Неготино 

Мај еднодневна Билјана 

Славева,Невенка 

Николовска  , Маја 

Милосављевиќ, Садри 

Родители 

 



Сезалари, Ханифија 

Фиуљанин 

2 IV Излет Манастир „Св .Ѓорѓија“ -

Неготино 

Мај еднодневна 

 

Трајана Дукова,Верица 

Манева,Садри 

Сезалари, Ханифија 

Фиуљанин, Невенка 

Николовска  , 

Родители 

 

3 V Излет Манастир „Св .Ѓорѓија“ -

Неготино 

Мај еднодевна , Благојка Клинкарова 

,Виолета Божинова . ,  

Садри Сезалари, 

Ханифија Фиуљанин, 

Невенка Николовска  , 

Родители 

 

4 VII Излет Рибник Оморани Мај еднодневна Лидија Гајдова-

Трајановска,Благој 

Ристов,Силвана 

Цветкова 

Родители 

 

5 VIII Излет Рибник Оморани Мај еднодневна Оливер Димов,Каролина 

Кирова,Синан Сијамиќ 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕДНОДНЕВНА НАСТАВНА ЕКСКУРЗИЈА 

-   ТРЕТО  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОД. 

 

   Цел: 

 

Посета на места, локалитети и објекти кои имаат пошироко воспитно-образовно значење заради проширување на стекнатите знаења и нивно 

дополнување. 

  

Задачи и активности: 

 

-Набљудување на културно- историски споменици, градби од минатото и нови објекти;  

 

-Набљудување на сообраќајот во пошироката околина и културно однесување во превозни средства;  

 

-Запознавање со културата и начинот на живеење во одделни градови;  

 

-Развивање на позитивен однос кон националните и културните вредности;     

   

-Развивање на позитивен однос кон природата;  

 

-Социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за oсамостојување и грижа за себе.  

 



3.Наставници 

Биљана Славева ,Невенка Николовска, Маја Милосављвиќ,,Садри Сезалари,Ханифија Фиуљанин 

Уценици од III одделение  

4.Времетраeње:  

Еднодневна екскурзија 

Мај  

5.Правци на патување:  

Градско – Струмица - Градско 

Локации:  

Локалитет: 

Манастир : „Вељуса“ и „Водоча“ 

Комплекс „Лебедово езеро “  

Културно – историски споменици 

6.Техничка организација 

 

Екскурзијата ќе биде изведена со туристичка агенција која ќе биде избрана согласно Правилникот за начинот на изведување на училишните екскурзии од 

законот за основно образование.  

 

7.Начин на финансирање:  

Средствата за екскурзијата ги обезбедуваат родителите на учениците.  

 

8. Извештај 



После изведената екскурзија ќе биде подготвен извештај кој ќе биде презентиран и усвоен согласно Правилникот за начинот на изведување на 

училишни екскурзии. 

 

 

ПОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕДНОДНЕВНА НАСТАВНА ЕКСКУРЗИЈА 

-   ШЕСТО  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОД. 

 

   Цел: 

 

Посета на места, локалитети и објекти кои имаат пошироко воспитно-образовно значење заради проширување на стекнатите знаења и нивно 

дополнување. 

 

Задачи и активности: 

-Набљудување на културно- историски споменици, градби од минатото и нови објекти;  

 

-Набљудување на сообраќајот во пошироката околина и културно однесување во превозни средства;  

 

-Запознавање со културата и начинот на живеење во одделни градови;  

 

-Развивање на позитивен однос кон националните и културните вредности;     

   

-Развивање на позитивен однос кон природата;  



 

-Социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за oсамостојување и грижа за себе.  

 3.Наставници 

Наташа Коцева,Лидија Каратулкова, Кире Нацков 

 

Уценици од VI одделение  

4.Времетраeње:  

Еднодневна екскурзија 

Мај  

 

5.Правци на патување:  

Градско – Струмица - Градско 

Локации:  

Локалитет: 

Манастир : „Вељуса“ и „Водоча“ 

Комплекс „Лебедово езеро “  

-Културно – историски споменици 

 

6.Техничка организација 

Екскурзијата ќе биде изведена со туристичка агенција која ќе биде избрана 

согласно Правилникот за начинот на изведување на училишните екскурзии од законот за основно образование.  



7.Начин на финансирање:  

Средствата за екскурзијата ги обезбедуваат родителите на учениците.  

 

8. Извештај 

После изведената екскурзија ќе биде подготвен извештај кој ќе биде 

презентиран и усвоен согласно Правилникот за начинот на изведување на училишни екскурзии.  

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ДВОДНЕВНА НАСТАВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА ДЕВЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОД. 

                                                      

1.  Цел:  

Посета на места, локалитети и објекти кои имаат пошироко воспитно-образовно значење заради проширување на стекнатите знаења и нивно 

дополнување.  

2. Задачи и активности: 

-Запознавање со историското минато преку посета на цркви, манастири и културното богатство 

 

-Запознавање со природните убавини на Република Македонија 

 

-Запознавање со почетоците на Македонскиот литературен јазик и писмо 

 



-Запознавање со фреско сликарството и дрворезот како едни од мајсториите на нашите предци 

 

-Развивање на другарството и меѓусебната комуникација 

3. Наставници: 

Милан Кочовски,Сунчица Деспотовска  

Уценици од IX одделение  

4. Времетраење:  

Дводневна екскурзија 

Мај - поаѓање во 07 часот, враќање во 20 часот.  

5. Правци на патување:  

Градско –Охрид -Градско 

 

 

Локации:  

Тетово, Вруток,Струга,Св.Наум, Охрид 

Културно- историски споменици низ градот Охрид.  

6.Техничка организација:  

Екскурзијата ќе биде изведена со туристичка агенција која ќе биде избрана 

согласно Правилникот за начинот на изведување на училишните екскурзии од законот за основно образование.  

7. Начин на финансирање:  

Средствата за екскурзијата ги обезбедуваат родителите на учениците.  



  

8. Извештај: 

 

После изведената екскурзија ќе биде подготвен извештај кој ќе биде  презентиран и усвоен согласно Правилникот за начинот на изведување на 

училишни екскурзии. 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ ВО БЛИСКАТА ОКОЛИНА – ВТОРО ,ЧЕТВРТО И ПЕТТО  ОДДЕЛЕНИЕ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОД. 

 

 

 

1.  Цел: 

Посета на места, локалитети и објекти кои имаат пошироко воспитно-образовно значење заради проширување на стекнатите знаења и нивно 

дополнување.  

2. Задачи и активности: 

-Набљудување на културно- историски споменици, градби од минатото и нови објекти;  

-Набљудување на сообраќајот во пошироката околина и културно однесување во превозни средства;  

-Запознавање со културата и начинот на живеење во одделни градови;  



-Развивање на позитивен однос кон националните и културните вредности  

-Развивање на позитивен однос кон природата;  

-Социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за oсамостојување и грижа за себе.  

 

3. Наставници: 

Маја Ефтимова ,Мирјана Таскова,Трајана Дукова ,Благојка Клинкарова ,Виолета Божинова , , Невенка Николова, Садри Сезалари, Ханифија 

Фиуљанин, Маја Милосављевиќ, Верица Манева  

Уценици од II,IV,V одделение  

 

4.Времетраење:  

Еднодневен излет 

Мај - поаѓање во 07 часот, враќање во 18 часот.  

 

5.Правци на патување:  

Градско –Манастир „Св.Ѓорѓија “Неготино - Градско



Локации:  

Локалитет: 

Манастир „Св.Ѓорѓија “Неготино 

 Природни убавини 

6.Техничка организација: 

Излетот  ќе биде изведен со туристичка агенција која ќе биде избрана согласно Правилникот за начинот на изведување на училишните екскурзии од 

законот за основно образование. 

7.Начин на финансирање:  

Средствата за излетот ги обезбедуваат родителите на учениците.  

 

8. Извештај 

После изведениот излет ќе биде подготвен извештај кој ќе биде презентиран и усвоен согласно Правилникот за начинот на изведување на училишни 

екскурзии.  

 

 

   ПРОГРАМА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ ВО БЛИСКАТА ОКОЛИНА –СЕДМО, ОСМО  ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОД. 

 

 

1.Цел 

Посета на места, локалитети и објекти кои имаат пошироко воспитно-образовно значење заради проширување на стекнатите знаења и нивно 

дополнување.  

2.Задачи и активности: 

-Набљудување на културно- историски споменици, градби од минатото и нови објекти;  



-Набљудување на сообраќајот во пошироката околина и културно однесување во превозни средства;  

-Запознавање со културата и начинот на живеење во одделни градови;  

-Развивање на позитивен однос кон националните и културните вредности;   

-Развивање на позитивен однос кон природата;  

-Социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за oсамостојување и грижа за себе.  

3.Наставници: 

7Лидија Гајдова-Трајановска,Благој Ристов,Силвана Цветкова 

 

Оливер Димов,Каролина Кирова,Синан Сијамиќ  

Уценици од,VII и VIII одделение  

4.Времетраење:  

Еднодневен излет 

Мај - поаѓање во 07 часот, враќање во 18 часот.  

 

5.Правци на патување:  

Градско –Рибник Оморани -Градско



 

  

 

 

Локации:   Рибник Оморани 

 Културно –историски споменици 

 

6.Техничка организација 

Излетот  ќе биде изведен со туристичка агенција која ќе биде избрана согласно Правилникот за начинот на изведување на училишните екскурзии од 

законот за основно образование.  

7.Начин на финансирање:  

Средствата за излетот ги обезбедуваат родителите на учениците.  

 

 

8. Извештај: 

 

После изведениот излет ќе биде подготвен извештај кој ќе биде  презентиран и усвоен согласно Правилникот за начинот на изведување на училишни 

екскурзии.  

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

П- 11      ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВИЦИТЕ 

 

Професионалниот развој на наставниците, во основа, е процес на унапредување на вештините и компетенциите на наставникот со цел 

унапредување на квалитетот на наставата, учењето и постигањата на учениците. Освен семинари, кои се нудат екстерно, значаен дел на 

професионалниот развој на поединецот се одвива во училиштето. Минувајќи низ овој процес на учење, практична работа, истражување, развивање 

и унапредување на знаењата, вештините и способностите на поединецот, наставникот станува практичар кој промислува и во склад со своите 

потреби и потребите на училиштето поставува цели за сопствен професионален развој. Паралелно со улогата наставник, тој треба да преземе и 

улога на ученик. Тоа значи да биде одговорен за одлуките кои се однесуваат на сопствениот процес на учење кој е поврзан со личните и потребите 

на училиштето. За да се организира современ и квалитетен наставен процес, наставниците треба да ги познаваат најновите стручни и методички 

достигнувања, како и достигнувањата од областа на современата технологија. За професионалниот развој да биде навистина континуиран процес, 

тој мора да се одвива и во рамките на училиштето, низ разни видови пренесувања и размена на знаења на ниво на едно или повеќе училишта.  

 

ОТКРИВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ: Во интерес на унапредување на професионалниот развој на образовниот кадар, а воедно и 

заштита од Ковид 19, оваа година во програмата се вметнуваат сите нереализирани семинари/обуки од претходната учебна година. Како новина се 

наметнува потребата од семинар за тоа како правилно да се предава и учи од далечина. 

 

 

АКТИВНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

 - Прибирање и разгледување на информации за можностите за професионален развој на национално ниво (стручна литература, акредитирани 

програми за стручно усовршување, семинари), 



 

  

 

 - десеминација,  

- совет/ поддршка на наставниците на барање на наставниците или врз основ на опсервација во училиштето, 

 - состаноци на ниво на активи,  

- семинари во училиштето,  

- организација на отворени часови,  

- воннаставни активности,  

- менторство на наставник приправник,  

- поддршка на индивидуално учење,  

- размена на позитивна пракса помеѓу наставници во училиштети и помеѓу наставници од други училишта со посебен акцент на збратимените 

училишта.  

-  евалуација. 

 

ЛИЧЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ - Секој наставник е задолжен да:  

- води сопствено портфолио/ професионално досие кое е контролирано од стручната служба и инспектори од ДПИ, 

 - посетува семинари, обуки, работилници, работни состаноци со цел лично усовршување, стекнување нови искуства и сертификати,  

- изработи план за личен професионален развој. 

 

ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ - Професионалниот развој во училиштето подразбира различни видови на организирано и планирано пренесување на 

знаења или размена на искуства во самото училиште или помеѓу училишта. Оваа година ќе се стави акцент на размена на искуства од полето на: 

 - користење на ИКТ во наставата (образовни интернет портали); 

 - размена на позитивни искуства; 

 - примена на техники и други современи методи на работа. 



 

  

 

 

ТИМСКА РАБОТА И УЧИЛИШНА КЛИМА - Тимска работа е начин на кој се остваруваат многу форми на учење, се развиваат успешни пристапи кои 

се базираат врз богатството и разновидноста на знаења, мислења и погледи. Таа е од големо значење за реализација на хоризонталното учење. 

Успешноста на хоризонталното учење е во голема мера резултат на успешната тимска работа. Во нашето училиште, тимската работа е застапена 

во секој сегмент на делување. Се карактеризира со одлична соработка и несебично разменување на искуства помеѓу сите структури во училиштето. 

Тимското работење во мала мера е отежнато поради оддалеченоста на подрачните училишта кои се во склоп на нашето училиште, но тоа се 

надминува со организирање на формални и неформални средби кои се организираат во и надвор од училишните простории. Училишната клима се 

карактеризира со: 

 - меѓусебна отвореност и флексибилен пристап на наставниците и училишната администрација; наставниците и учениците; наставниците и 

училишната администрација;  

- отвореност, транспарентност и заемна поддршка; 

 - одржување формални и неформални средби на директорот и стручната служба со наставниците, учениците, родителите; 

 - добра комуникација, тимска работа и заедничко дејствување, а со цел создавање на позитивна енергија за меѓусебна поддршка, соработка и 

помош; 

 - почитување на разликите. 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ 

Тема/ Наслов Активности и 

форми за 

професионален 

развој 

Очекувани 

исходи  

Вид на 

професионален 

развој 

Потребни ресурси Учесници Време на 

реализација 

Далечинско 

учење 

Обуки, семинари 

и работилници за 

заедничко учење 

Оспособување 

на наставниот 

кадар за 

употреба на 

соодветен 

Интерен (во 

училиштето)/ 

онлајн 

Обучени 

предавачи, 

функционални 

компјутери, 

достапна интернет 

Сите наставници Прво полугодие од 

учебната година 



 

  

 

софтвер и 

алатки за 

учење од 

далечина 

мрежа 

Начин на 

употреба на 

смарт табла 

Проучување на 

стручни извори 

индивидуално и 

со стручниот 

актив, 

консултации, 

заедничко учење, 

работилници, 

обуки 

Оспособување 

на наставниот 

кадар за 

примена на 

смарт табла 

при 

реализација на 

наставните 

содржини 

 

Интерен (во 

училиштето)/ 

онлајн 

Обучени 

предавачи, 

функционални 

компјутери, 

достапна интернет 

мрежа 

Сите наставници Прво полугодие од 

учебната година 

Инклузија - 

работа со 

талентирани 

ученици 

Обуки, 

индивидуално и 

групно 

проучување на 

стручни извори; 

стручен актив, 

консултации, 

заедничко учење, 

работилници 

Подобрување 

на 

компетенциит 

е на 

наставницитез

а работа и 

поддршка на 

надареноста 

Екстерен / 

интерен во 

училиштето/ 

онлајн 

Прирачници, 

стручна 

литература, 

презентации 

Сите наставници Ноември-мај 

Описно 

оценување 

Обуки, семинари 

и работилници за 

заедничко учење 

Подобрување 

на 

способностите 

на 

наставниците 

за описно 

оценување на 

учениците од 

прво до шесто 

Интерен  (во 

училиштето)/ 

онлајн 

Писмени примери 

за начини на 

оценување, 

стручна 

литература, 

прирачници 

Наставниците од 

предметна и 

одделенска 

настава 

Октомври-мај 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за професионален развој: Силвана Цветкова, Елизабета Камчева 

 

одделение 

Мотивирање на 

учениците за 

читање и 

обработка на 

лектирите  

Обука, стручен 

актив, 

консултации, 

заедничко учење, 

работилници 

Примена на 

современи 

техники и 

методи во 

наставата 

Екстерен / 

интерен во 

училиштето/ 

онлајн 

Прирачници, 

стандардизирана 

стручна 

литература 

Наставниците од 

одделенска 

настава и 

наставниците по 

предметот 

македонски јазик 

Октомври-мај 

Работа со 
компјутер
и и 
основи на 
програми
рање 
(одделенс
ки 
наставниц
и) 

Обука Оспособување 

на наставниот 

кадар за 

реализација на 

Програмата за 

предметот 

Работа со 

компјутери и 

основи на 

програмирање, 

како и 

продлабочува

ње на 

компјутерските 

вештини 

Интерен (во 

училиштето)/ 

онлајн 

Обучени 

предавачи 

Наставници од 

одделенска 

настава 

Септември 

Менаџирањето на 

однесувањето во 

училницата 

Семинар, 

консултации, 

заедничко учење 

Развивање 

вештини кај 

наставниците 

за справување 

со конфликтни 

ситуации 

Екстерен/интерен

/ онлајн 

Социјални 

работници, 

обучени 

предавачи 

Сите 

наставници, 

педагог, 

психолог 

Прво полугодие од 

учебната година 



 

  

 

 

 

П- 12                    ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ во учебната 2020-2021 година 

-училишни натпревари 

 

Ред.Бр. Наставен предмет Наставник/Ментор Тип на натпреварот Време на одржување 

(ориентационо) 

 ФЗО (футсал,пинг-

понг,кошарка,ракомет,одбојка) 

Наташа Коцева 

Златко Стојковски 

Училишен натпревар            Секој месец 

 Биологија Каролина Кирова 

Eли Неделковска 

Училишен натпревар               март 

 Хемија  Каролина Кирова Училишен натпревар февруари 

 Биологија/ хемија Каролина Кирова 

Eли Неделковска 

Училишен квиз  октомври/јануари/април 

 Математика Дамијан Манев 

Силвана Цветкова 

Одделенски наставници 

Училишен натпревар февруари 

 Македонски јазик Лидија Каратулкова 

Синан Сијамиќ 

Училишен натпревар март 

 Француски јазик Милан Кочовски Училишен натпревар февруари/март 



 

  

 

 Географија Благој Ристов 

Оливер Димов 

Училишен натпревар март 

 

 Историја Кирo Нацков 

Благој Ристов 

Училишен натпревар февруари/март 

 Физика Цвета Колева Училишен натпревар март 

 Англиски јазик Милка Петкова 

Минела Фиуљанин- 

Муставиќ 

Елизабета Камчева 

Училишен натпревар февруари 

 

 

 

ПРЕГЛЕД НА ПЛАНИРАНИ РЕГИОНАЛНИ И ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ  ВО  УЧЕБНАТА  2020/21 година 

Ред.Бр. Наставен предмет Наставник/Ментор Тип на натпреварот Време на одржување 

(ориентационо)  

 Математика Силвана Цветкова 

Дамијан Манев 

и одделенските наставници 

од 3 до 5 оддление 

државен/ 

меѓународен 

„Кенгур“ 

март 

 Математика Силвана Цветкова 

Дамијан Манев 

регионален март 



 

  

 

 Англиски јазик Милка Петкова 

Елизабета Камчева 

Минела Фиуљанин-

Мустафиќ 

регионален/државен март/ мај  

 Хемија Каролина Кирова државен март 

 Биологија Каролина Кирова 

Ели Неделковска 

регионален/државен април /мај 

 Географија Оливер Димов регионален / државен април / мај 

 Физика Цвета Колева регионален / државен април 

 Природни науки Цвета Колева регионален / државен март/ април 

 Македонски јазик Лидија Каратулкова регионален октомври 

 Македонски јазик Лидија Каратулкова државен мај 

 Македонски јазик- Литературни 

конкурси 

Лидија Каратулкова општински/регионални  тековно 

 Француски јазик Милан Кочоски државен мај 

 Техничко образование 

 

Сунчица Деспотовска Регионалниот натпревар 

на клубовите на млади 

техничари и природници. 

април 

12. Техничко образование 

„Народна техника“ 

Сунчица Деспотовска  април 

13. Ликовно образование 

/Рацинови средби 

Сашко Арсовски Регионален октомври 



 

  

 

14 Музичко образование 

„Оркестарски смотри“ 

Лидија Гајдова Трајановска Регионален април 

15. ФЗО (футсал) Наташа Коцева Регионален ноември/декември 

16 ФЗО (пинг-понг) Наташа Коцева Регионален март/април 

 

Забелешка: Наставниците го задржуваат своето право на своја иницијатива да се вклучат и во други натпревари од национален и 

интернационален карактер преку кои успешно ќе го промовираат знаењето и талентот на учениците од ООУ ,,Даме Груев”- Градско 

NB: Имајќи ја во предвид моменталната ситуација со пандемијата од COVID-19, оваа предлог-Програма за училишни натпревари за учебната 2020-

2021 година може да подлежи на промени.         

 

 Изработил 

Милка Петкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

П – 13      Програма за изведување на краткотрајни воннаставни активности (акции) во учебната 2020-21 

 

Планирана програмска 

активност  

Цел на активност Реализатор Време на реализација Очекувани резултати и 

ефекти 

Активност за 

одржување и 

уредување на 

училишната зграда и 

двор 

Позитивен став кон 

трудот 

Одговорни наставници Во текот на годината  Чувство за одговорност при 

работа 

Активност за 

уредување на 

училниците и холот на 

училиштето со цветен 

насад 

Развивање на 

смислата за етстетско 

и хортикултурно 

уредување на 

просторот 

Одговорни наставници Октомври,ноември, март, 

април и мај  

Создавање на навики за 

уредност, симетрија, 

навремено извршување на 

задачите и одржување на 

цвеќето и зеленилото 

Активности за 

пошумување на 

училиштето и 

непосредната околина 

Активност за денот на 

екологијата 

Одговорни наставници март Поттикнување на 

еколошкиот дух, љубов кон 

природата и природните 

убавини 

Одбележување на 

недела на гладта 

Парична акција Одговорни наставници октомври Развивање на хуманост и 

солидарност кај учениците 



 

  

 

Организирање на 

собирни акции: 

парични, облека, храна, 

играчки и книги 

Донирај и помогни Одговорни наставници 

Стручна служба 

,ученички парламент 

континуирано Развивање на хуманост и 

солидарност кај учениците 

Активности за 

собирање на пластични 

шишиња/хартија 

Натпреварувачка 

активност 

Одговорни наставници Во текот на годината Развивање на еколошката 

свест кај учениците 

Активности по повод 

патрониот празник 

Промоција на 

училиштето 

Одговорни наставници декември Уважување и негување на 

делата на нашиот патрон 

Даме Груев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

П-14                      ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ( УЗ ) НА УЧИЛИШТЕТО-2020-21год. 

 

 

 

Работата на секој Ученички парламент(УЗ) е да сплотува, организира и дејствува.Во нашето училиште Ученичкиот парламент активно 

работи и нејзините активности се од големо значење за воспитно-образовниот процес кај учениците. Ученичкиот парламент(УЗ) на 

училиштето ги опфаќа учениците од IV -IX одделение. Активностите на УП се реализираат според годишниот план и програма која ја 

изготвуваат учениците во соработка со директорот, стручната служба и одговорните наставници. Посебно внимание се посветува на 

потребата и начинот на формирање на ученичките тела на ниво на паралелки, како и на формирањето и функционирањето на (УП)- УЗ 

(користење на нацрт прирачникот за демократско учество  на учениците во училиштето-МИО). Состаноците на УП се одржуваат еднаш 

во месецот (по потреба и неколку пати)  и на тие состаноци се разгледуваат прашања во врска со успехот и поведението на учениците, 

прашања поврзани со културно-забавниот живот, естетскиот изглед и хигиенските навики во училиштето итн. За работата на 

Ученичкиот парламент (УЗ) на училиштето да функционира адекватно на своите цели и задачи  одголема помош е поддршка и 

соработката помеѓу учениците, наставниците, директорката и стручната служба каде соработката и комуникацијатасе на високо ниво. 

Ученичката организација овозможува учениците да бидат активно вклучени во училишниот живот, да го искажат своето мислење и 

самостојно да ги решаваат проблемите поврзани со нивниот живот и работа во училиштето. 



 

  

 

Цели 

 

Активности 

 

Форми 

 

Реализатор 

 

В
р

е
м

е
 н

а
 

р
е
а

л
и

за
ц

и
ја

 

 

Ресурси 

 

 

Очекувани ефекти 

 

Организирана  

поставеност на  

работата на  

ученичкиот 

парламент(УЗ) 

Конституирање на  

Ученички парламент(УЗ) 

Избор на  

претседателство  

Групна 

индивидуална 

Одговорни 

наставници 

С
е

п
те

м
в
р

и
 

Предлози од  

ученици 

Демократски избрано  

претседателство  

Конструктивно  

изготвување на  

програма за работа.  

Учениците да  изградат 

позитивен став и да ја 

изразат својата хуманост 

во училишната средина  

Изготвување на програма  

Хуманоста на дело  

Детска недела  

 

 

Групна 

индивидуална 

 Членови на 

УП(УЗ)  и 

одговорени 

наставници 

О
кт

о
м

в
р

и
 

Програма на (УП)- 

ученичка заедница  

Усвоенапрограма  

Успешно спроведена  

Детска недела  

Оспособени ученици кои 

придонесуваат до  

брзи промени во  

нивната училишна  

средина  



 

  

 

Подобрување на  

успехот кај учениците  

 

Анализа на успехот -

Дискусија на тема: 

Знаењето е пат кон  

успехот  

 

Групна 

индивидуална 

Членови на 

УП (УЗ)  и 

Одговорени 

наставници 

Н
о

е
м

в
р

и
 

-Извештај за  

успехот на  

учениците во  

првиотквартал  

Стручна 

литература 

-работилница на 

тема „Како до 

подобар успех“ 

Подобри резултати во  

учењето  

Ученици со  

поквалитетни знаења  

 

Развивање на 

меѓуетничка 

толеранција  

 

Дискусија на тема:  

Различностите се  

богатство а не слабост 

Групна 

индивидуална 

Членови на 

УП(УЗ)  и 

Одговорени 

наставници 

Д
е

ке
м

в
р

и
 

Работилница  

 

Ученици кои ќе ги  

почитуваат другите и ќе 

бидат идни носители на 

мултиетничко 

општество 

Учениците да научат 

дека со труд и 

истрајаност секогаш се 

доаѓа до посакуваната 

цел 

Анализа на 

полугодишниот успех и 

спроведената анкета 

Дискусија на тема:Што 

научив изминатото 

полугодие. 

(споделување на 

искуства) 

Групна 

индивидуална 

Членови на 

УП (УЗ)и 

Одговорени 

наставници 

Ф
е

в
р

у
а

р
и
 

 Дискусија  
Ученици со пошироки и 

поквалитетни знаења 



 

  

 

Поттикнување на  

учениците за  

позитивно  

однесување 

Разговор на тема: 

Соинает не се решава 

проблемот  

Анкета: Колку, како и со 

кого другарувам?  

 

Групна 

индивидуална 

Членови на 

УП (УЗ) и 

Одговорени 

наставници 

М
а

р
т 

Стручна  

литература  

Анкетни  

прашалници  

Кодекс на 

однесување  

-работилница на 

тема „Другарство“ 

Коректен однос на 

учениците, активно  

слушање и изнаоѓање  

решенија во  

конфликтни ситуации  

 

Поттикнување за  

самостојно  

размислување и 

разрешување на  

настанати проблеми 

Разговор на тема што  

произлегува од учениците  

 

Групна 

индивидуална 

Членови на 

УЗи 

Одговорени 

наставници 

А
п
р

и
л

 

Стручна 

литература Кодекс 

наоднесување 

научениците  

 

Ученици кои заемно ќе  

соработуваат, ќе се  

почитуваат и  

конструктивно ќе  

решаваат проблеми  

Учениците  

осознаваат дека  

понекогаш за  

остварување на целта  

потребно е подолго 

време и повеќе труд  

Разговор на тема:  

Големите промени  

почнуваат со мали чекори  

 

Групна 

индивидуална 

Членови на 

УП (УЗ)и 

Одговорени 

наставници 

М
а

ј 

Стручна 

литература  

Кодекс на 

однесување  

на учениците  

-работилница на 

тема   „Чекори до 

големи дела “ 

Ученици кои се  

истрајни во  

постигнување на  

својата цел  

 



 

  

 

 

 

 

Одговорни наставници:    Сунчица Деспотовска 

Мара Аризанова 

                                             Маја Милосављевиќ 

 

 

Развивање на 

способност за 

самоевалуација

 одржани 

Сумирање на работата на 

ученичкиот 

парламент(ученичка 

заедница) на   

ниво на училиште 

Групна 

индивидуална 

Членови на 

УП (УЗ)и 

Одговорени 

наставници 

Ј
у
н
и

 

Записници од 

одржаните 

 состаноци 

Ученици способни за 

самооценување на својата 

работа 

    

 



 

  

 

 

П- 15      СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА 

Со цел искористување на ресурсите на локалната средина во функција на училиштето односно во интерес на воспитно-образовната работа, 

подрачјето ,,Соработка со локална средина,, се планира преку остварување на следните задачи: 

-Унапредување на дејноста на училиштето преку искористување на материјалните можности на локалната средина. 

-Искористување на можностите на институциите од областа на културата спортот за збогатување на воспитно-образовната работа.  

-Организирање на заеднички културно-уметнички, образовни, спортски и други манифестации со другите училишта од општината. 

-Размена на знаења, мислења и искуства со општината со цел збогатување на воспитно-образовната работа. 

 

Планирана програмска 

активност 

Време на 

реализација 

 

 

Реализатор Извори/ресурси 

 

Методи и постапки при  

реализација 

 

Очекувани ефекти 

 

 

 

Прием на првачиња Септември Одделенскиот наста-вник 

Маре Аризанова и Ибро 

Фиуљанин со  учениците  

од VI  одделение 

Културно уметни-чка 

програма 

По повод приемот на 

првачиња ќе се одржи 

мала културна мани-

фестација на која ќе при-

суствуваат и прет-

ставници од општината 

Дружење и соработка 

Имплементирање на 

локалната самоуправа 

во работата на 

училиштето  

Септември Училиштето и локалната 

средина 

Годишна програма на 

наставниците 

Приложување на годи-

шната програма на учи-

лиштето до општината 

Взаемна соработка 

меѓу училиштето и 

локалната средина 

Учество во општински 

спортски Манифес- 

тации 

По потреба Ученици Програма Учениците од училишт-ето 

ќе учествуваат во 

спортските активности што 

ги организира општината 

Соработка, друже-ње, 

поттикнување 

на спортскиот дух 



 

  

 

 

Интегрирање на 
локалните ресурси  

септември Директор, претседател 
на Училишен одбор 

Континуирано  Разговор Подобрување на 
условите во учили-
штето  

Запознавање на 
учениците со структу-
рата на општината  

Во текот на 
годината 

Ученици и членови од 
локалната 

Програми, проекти 
и портфолија 

Посета на општината Подигање на свеста 
кај учениците  

Одбележување на 
Денот  на општината 

Декември Наставници ученици Програма 
 

Учество на учениците во 
културната манифеста-
ција по повод денот на 
општината со своја 
пригодна програма 

Дружење и 
соработка 

Одбележување на 
патрониот празник на 
училиштето 

Декември Претставници од 
општината и целото 
училиште 

Културно 
уметничка 
програма 

Присуство на локалната 
самоуправа на 
приредбата по повод 
патрониот празник 

Дружење и 
соработка 

Новогодишна 
приредба 

Декември 
 

Претставници од 
општината и целото 
училиште 

Културно 
уметничка 
програма 

Присуство на локалната 
самоуправа по повод 
новогодишните празници 

Дружење и 
соработка 

Информирање за 
новини во врска со 
законските прописи  

Март Директор и 
Претседател на 
Советот 

Законски прописи Разговор и дискусија Унапредување на 
демократската 
свест  

Велигденски хепенинг Април 
 
 

Претставници од 
општината и целото 
училиште 

Културно 
уметничка 
програма 

Учество на локалната 
самоуправа на манифе-
стацијата 

Дружење и 
соработка 

Унапредување на 
соработката  

Јуни Директор, наставен 
кадар и ученици 

Програми на 
општината 

Разговор и дискусија Успешна прослава  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

П-16 Програма за грижа за здравјето и заштита на учениците 

 

Грижата за здравјето е планска активност која се реализира во соработка со здравствени домови, амбуланти и Црвениот крст на РСМ 

 

Цели на активностите за грижата на здравјето на учениците се: 

 

Изградување психо-физички здрава личност способна да се грижи за сопственото и здравјето на своите блиски-семејството; 

Подобрување на хигиенските услови и епидемиолошка заштита; 

Зголемување на фондот на здравствени знаења на учениците; 

Формирање на здрави хигиенски навики и ставови кај учениците; 

Заедничко, синхронизирано делување на училиштето, семејството и општеството во здравствената едукација на учениците; 

Реализација на програмските цели од Црвениот крст на РСМ 

 

 

 

 1.1 Хигиена во училиштето 

Техничкиот персонал ќе се грижи за одржување на хигиената на санитарните чворови, училници и другиот простор во училиштето. 

Наставниците во соработка со родителите ќе водат грижа за развивање навики кај учениците за одржување на лична хигиена. 



 

  

 

По потреба училиштето ќе соработува со службите за дезинфекција, дезинсекција и дератизација. 

1.2 Систематски прегледи 

Ќе се организираат систематски прегледи за сите вработени. Посебно внимание ќе се обрне на редовно вакцинирање на учениците и 

систематски преглед според планот на амбуланта Хигиенски завод – Велес. 

Редовни систематски и стоматолошки прегледи ќе се реализираат за учениците од I – IX одделиние. 

1.3 Вакцинирање 

Редовно генерациско вакцинирање и ревакцинирање на учениците од I – IX одделение според календарот за имунизација на ЈЗУ 

Здравствен Дом ВЕЛЕС. 

1.4 Едукација за здрава храна 

За реализацијата на овој дел од грижата за здравјето на учениците, училиштето организира едукативни предавања и настани за здрава 

храна. Целта е едукација на учениците за подигнување на свеста за конзумирање здрава храна и формирање навики за правилен 

развој. Наставниците во своите планирања интегрираат содржини за здрава храна и ги реализираат на одделенските часови, 

редовните часови и воннаставните активности. 

                                                                                                                        

                                                                                                                              Одговорен наставник: Наташа Коцева 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

АФИРМИРАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И АФИРМАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

 

 

 

  

 

  

 
 
 

 
 
 

Училиштето и понатаму ќе спроведува политика за афирмирање на учениците, а тие ќе го 
афирмираат училиштето. Ќе се применат повеќе форми на афирмирање, како на пример: 

 

Изготвување на квалитетни програми и проекти достапни на пошироката јавност; 

 

Успешен настап на нашите ученици на сите видови ученички натпревари; 

 

Организирање на културно-уметнички манифестации по повод значајни настани во училиштето; 

 

Висок степен на менаџирање со училиштето и квалитативно остварување на програмските определби; 

 



 

  

 

Воведување на интерни проекти што ќе придонесат за развој и унапредување на дејноста на училиштето; 

 

Создавање на имиџ на училиштето; 

 

Организирање на медиумска застапеност; 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА 

Планирана содржина Време на 
реализација 

Реализатори Форми За кого се реализира 

- целни групи 

Цели и ефекти 

Свечена приредба по 
повод првиот 
училиштен ден и 
прием на првачињата 

Септември Одговорни 
наставници 

Индивидуална и 
групна 

За првачињата и нивните 
родители, наставниците и 
останатите ученици 

Свечен и срдечен прием на 
првачињата и развој на 
чувство за почит кон учили-
штето како нивeн втор дом 

Организирање 
пригодна приредба по 
повод приемот на 
првачиња во Детската 
организација 

Октомври Одговорни 

наставници 

Индивидуална 
и групна 

Ученици, родители и други 
гости 

Развој на чувство за 
припадност во Детската 
организација 

Одбележување на 5 

октомври – денот на 

просветните 
работници 

Октомври Наставници по 

македонски јазик и 
ученици, членови 
на литературната 

скеција 

Индивидуална 

и групна 

Ученици, наставници Одбележување на 
значењето на просветните 
работници 

Одбележување на 11 
Октомври – Ден на 
востанието на РСМ 

Октомври Одговорни 
наставници и 
ученици 

Индивидуална Ученици, наставници, 
жители на општина 
Градско и членови на 
локалната самоуправа 

Да се одбележи историски-
от настан од нашата 
национална историја 

Одбележување на  
8  Декември, ден на 
Свети  Климент 
Охридски  

Декември Одговорни 

наставници и 

ученици 

Индивидуална Ученици, родители и други 
присутни  

Развој на чувство за почит 
кон личности од минатото и 
историјата на македонскиот 
народ 

Одбележување на 
Денот на општина 

Декември Одговорни 
наставници и 

Индивидуална и Ученици, наставници, 
жители на општина 

Преку вклученоста во 
манифестацијата, до 



 

  

 

Градско ученици групна Градско и членови на 
локалната самоуправа 

подобра соработка со 
локалната заедница 

Активности по повод 
одбележување на 
патрониот празник на 
ООУ ,,Даме Груев” 

Декември Одговорни 
наставници и 

ученици 

Индивидуална и 

групна 

Ученици, родители, 
жители на општина 
Градско и чле-нови на 
локалната само-управа 

Истакнување на 
целокупната воспитно-
образовна дејност на 
училиштето 

 

 

Новогодишна и 
Божиќна претстава 
 

 

 

Декември Одговорни 
наставници и 
ученици; 
Одделенски 
наставници 

Индивидуална 
и групна 

Ученици, родители,  жители 
на Општина Градско и 
членови на локалната 
самоуправа 

Одбележување на 
новогодишните 
празници, дружење на 
учениците и унапредување 
на позитивната клима на 
соработка на училиштето со 
локалната самоуправа и 
родителите 

Одбележување на 
светскиот ден на 
жената - 8 март 

Март Ученици и 
наставници 

Индивидуална и 
групна 

Ученици, родители, 
жители на општина 
Градско и чле-нови на 
локалната само-управа 

Значењето на жената во 
семејството и опшеството 

21 март - Ден на 
екологијата и 
пролетта 

Март Ученици и 
наставници 

Индивидуална Ученици Заштита на животната 
средина 

Одбележување на  
денот на шегата 1 
април со маскенбал 
„Априлијада“ 

Април Ученици и 
наставници 

Индивидуална и 
групна 

Ученици, родители, 
жители на општина 
Градско и чле-нови на 
локалната само-управа 

Шеги, смеа и избор на 
најдобра маска 

Активности за 
празникот Велигден 

Април Ученици и 
наставници 

Групна Ученици, родители, 
жители на општина 
Градско и членови на 
локалната самоуправа 

Да се одбележи значењето 
на овој празник преку 
различни активности 
подготвени од учениците 

Ден на планетата 
Земја 

Април Ученици и 
наставници 

Фронтална Ученици, родители, 
жители на општина 
Градско и чле-нови на 
локалната само-управа 

Да се подигне свеста за 
заштита на планетата 
Земја од загадување и 
други штетни дејства 

Активности за 
празникот Рамазан 
Бајрам                                                                               

Мај Ученици и 
наставници 

Групна Ученици, родители, 
жители на општина 
Градско и членови на 

Да се одбележи значењето 
на овој празник преку 
различни активности 



 

  

 

локалната самоуправа подготвени од учениците 

Одбележување на  
24 Мај - Денот на 
сесловенските 
просветители  
Св. Кирил и Методиј 

Мај Ученици и 
наставници 

Фронтална Ученици и наставници Да се оддаде почит за 
значењето на писменоста 

 

Завршна приредба со 
одделенските 
наставници за 
учениците од прво до 
деветто одделение 

Јуни Ученици и 
наставници 

Групна Ученици и наставници Сумирање на резултатите 
од реализацијата на 
наставните програми и 
секции, дружење на 
учениците 

 

                                                         Одговорен наставник : Милан Кочовски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

П-18 Програма за интеграција на еколошката едукација 

 

 Еко-училиште:  

ООУ “Даме Груев” 

                                                                                                                                  Градско   

за: учебната 2020/ 2021 год. 

 

 

 

 

Координатор 

Каролина Кирова 

 

 



 

  

 

 

Содржина 

1) Еко одбор 

 

2) Цел на проектот 

 

            Еко стандарди 

 

 Заштеда на вода  

 Заштеда на енергија 

 Одржување на зградата и здрава средина во училиштето 

 Уреден еколошки двор 

 Отпад  

 Транспорт 

 Биодиверзитет 

 Здравје 

 Одржлив развој 

 

3) План за активности   2020-2021 

 

4) Еко календар 2020-2021 

 

5) Програма „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем”  

интегрирано планирање во наставата 

Заштеда на енергија 

Заштеда на вода  

Одржување на зградата и здрава средина во училиштето 

Уреден еколошки двор 

Отпад  

Транспорт 

 



 

  

 

 

 

ФОРМУЛАР ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЕКО-ОДБОР 

1. Податоци за училиштето 

Училиште ООУ „Даме Груев“ 

Општина Градско 

Адреса ул.Маршал Тито 

Директор Ленче Стојанова 

Телефон 043-251-358 

Фах 043-251-023 

Е-пошта damegruevgradsko@yahoo.com 

 

2.Податоци за формираниот Еко-одбор 

 Име и презиме Телефон  

Координатор на програмата Каролина Кирова 072/510-388 karolina_kirova@hotmail.com 

Претседател на еко-одборот Tрајана Дукова 078/435-171 taca.dukova@hotmail.com 

 

 

 

 

mailto:damegruevgradsko@yahoo.com


 

  

 

Членови на еко-одборот: 

 Име и презиме Позиција  Институција  

1.  Сашко Арсовски Наставник ООУ „Даме Груев“ 

2.  Сунчица Деспотовска Наставник ООУ „Даме Груев“ 

3.  Мара Аризанова Одд.наставник ООУ„Даме Груев” 

4.   Вања Јовановска Педагог ООУ „Даме Груев“ 

5.  Ирена Димова Воспитувач Градинка-Клон  „Димче Мирчев“ 

6.  Елена Смилкова  Родител Службеник во општина Градско 

7.  Павлина Димова технички персонал ООУ  „Даме Груев“ 

8.  Зоран Јорданов технички персонал ООУ  „Даме Груев“ 

9.  Мери Седмакова-Димова Локална самоуправа Општина  Градско 

10.  Виолета Бошкова Невладини организации Здружение на хендикепирани лица 

 

3.Изјава 

Јас , Ленче Стојанова, директор на ООУ„Даме Груев“ – Градско/ со целосна морална и деловна одговорност изјавувам дека сите дадени податоци во овој 

формулар се точни и одобрени од страна на советот на училиштето. За сите промени во горенаведените податоци навремено ќе ја известиме канцеларијата на 

програмата„Интеграција на еколокото образование во македонскиот образовен систем“ при Министерството за образование и наука. 

 ДИРЕКТОР                                                                                                          Дата                                                                                    Општина 

 Л.Стојанова                                                                                                     7.7.2020                                                                                   Градско         

 

 



 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ЕКО УЧИЛИШТЕ 



 

  

 

                                                                                                                              Цел на проектот: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интеграција на заштитата на животната средина во наставните програми 

 

ЦЕЛИ: 

 Подигање на еколошката свест на учениците, наставниците и пошироката заедница за заштита на животната средина; 

 Промовирање на грижливо однесување кон животната средина помеѓу учениците, училишниот персонал и пошироката заедница; 

 Изнаоѓање на начини за намалување на негативното влијание на училиштето врз животната средина; 

 Иницирање на акции за заштита на животната средина во училиштето и пошироката заедница. 

  

 

  

 

 

 



 

  

 

 

Планирана 

активност 
Цели Реализатор 

Време на 

реализација Форма Извори-ресурси 
Очекувани исходи и 

ефекти 

Учество на 

форуми за 

наставници 

Обука за 

начинот на 

реализирање на 

активностите 
Каролина Кирова, 

Мара  Аризанова 

Трајана Дукова 

Цела учебна 

година 

2020/2021 

 

Групна , 

индивидуална 

Програма за 

работа, 

практични 

искуства 

Успешна примена 

на стекнатите 

знаења и искуства 

 

Средба со 

одговорни лица 

од општината 

Договор за 

соработка за 

реализација на 

активностите за 

селектирање на 

отпад 

 

 

Септември 

2020 

 

 

Групна; 

индивидуална 

 

Програма за 

работа; 

практични 

искуства 

 

Успешно 

спроведување на 

планираните 

активности 

 

Формирање на 

еко одбор 

 

Реализирање 

на програмата 

Каролина Кирова 

 

Септември 

2020 

 

Групна 

 

Список на 

членови 

Успешно 

спроведување на 

планираните 

активности 

Спроведување    

анкета 

Анализа на 

состојбата во 

животната средина 
Каролина Кирова 

 

Септември 

2020 

 

Групна 

 

Анкетни   

Успешно 

спроведување на 

планираните 

активности 

 

Донесување на 

програма за 

работа 

Активирање на 

учениците во 

реализирање на 

програмата 

Каролина Кирова, 

Мара  Аризанова 

Трајана Дукова 

 

 

Септември 

2020 

 

Групна; 

индивидуална 

 

Програма за 

работа и список 

на ученици 

Зголемување на 

личната 

одговорност и 

подигање на еко- 

свеста 



 

  

 

 Давање информа- 

ции  за сите 

планирани 

активности за 

учебната 2020/21 

год. на: Наставнички 

совет, Училишен 

одбор, Совет на 

родители и 

Родителски 

Средби 

Запознавање 

на 

наставниците и 

родителите со 

текот на 

активностите и 

планираните 

постигања на 

резултати 

Одделенски 

раководители и 

наставници 

Цела учебна 

година 

 

Групна, 

индивидуална 

Годишни 

програми и 

извештаи 

Промовирање на 

грижливо 

однесување кон 

животната средина; 

подигање на еко 

Свеста 

Изработка на 

предмети од 

отпад 

 

Реупотреба на 

отпадот 

 

Наставници, 

ученици 

Цела учебна 

година 

 

Групна, 

индивидуална 

Пластика, 

хартија,тетра- 

пак амбалажа и 

друг отпад 

Поттик за 

реупотреба на 

отпадот 

Изработка на еко 

катче за детски 

забавни игри  

Активирање на 

членовите од 

Еко одборот и 

останати 

ученици 

Каролина Кирова, 

Мара  Аризанова 

Трајана Дукова 

 Септември 2020 
Групна; 

индивидуална 
Еко материјали  

Подигање на 

свеста за активно 

учество во 

активности за 

заштита и обнова 

на училиштето 

Реализирање на 

часови посветени 

на заштита  на 

животната средина 

и примена на 

зелениот пакет 

 

Интеграција на 

заштита на 

животната 

средина во 

воспитно 

образовниот 

процес 

 

Наставници, ученици 

 

Сите наставници 

Цела учебна 

година 

 

 

Цела учебна 

година 

Групна; 

индивидуална 

 

 

Групна 

Зелен пакет 

стручна 

литература 

интернет 

Промовирање на 

грижливо 

однесување кон 

животната средина; 

подигање на еко 

свеста; зголемување 

на личната 

одговорност 

Уредување на еко 

катчиња во холот и 

секоја училница во 

контекс на еко 

календарот и 

календарот на 

 

Еколошка 

едукација на 

учениците 

Одговорни 

наставници, секој 

предметен и 

одделенски 

наставник, ученици 

 

Цела учебна 

година 

 

 

Групна 

 

 

Лични творби 

слики цртежи 

Подигање на еко 

свеста; 

зголемување на 

личната 

одговорност 



 

  

 

природата. 

Литературни и 

ликовни конкурси 

на еколошки теми 

Зелени  патроли за 

следење на 

хигиената и 

одржување на 

хортикултурното 

уредување на 

дворот на 

училиштето; 

потрошувачката на 

вода и енергија 

Грижа за 

хигиената; 

потрошувачката 

на вода и 

енергија 

 

Одговорни 

наставници еко 

клуб 

 

Цела учебна 

година 

 

 

Групна 

 

Инструменти за 

следење 

Повисока 

хигиена;рационална 

потрошувачка на вода 

и енергија 

  Уредување на веб 

страната со слики и 

информации за 

реализираните 

активности 

Информирање 

на пошироката 

јавност за 

еколошките 

активности во и 

надвор од 

училиштето 

Одговорни 

наставници и 

Сунчица 

Деспотовска 

Цела учебна 

година 

 

 

Групна 

Интернет, лични 

творби(ликовни и 

литературни), 

извештаи слики 

Афирмирање на 

училиштето како 

еко училиште 

Следење на       

    

потрошувачката 

на електрична и 

топлинска енергија 

Согледување 

на состојбата 

во училиштето 

Дамијан Манев, еко 

клуб, секретар, 

домаќин 

Цела учебна 

година 

 

Групна 

Сметки за вода, 

електрична 

енергија, нафта 

Сознанија за 

состојбата оваа и 

претходната учебна 

година 

Акции за 

собирање и 

рециклирање на 

пластична и 

искористена 

Тетра-пак 

амбалажа 

Соработка со 

локалната 

средина 

Наставници, 

ученици 

Цела учебна 

година 

 

 

Групна, 

индивидуална 

 

Контејнери за 

шишиња и кутии 

за тетра-пак 

амбалажа 

 

 

Подигање на еко 

свест, селектирање 

отпад 



 

  

 

Одбелечување на 

еколошки денови и 

акции 

16 септември – 

Меѓународен ден 

за заштита  

на озонската 

обвивка(ППТ ) 

22 септември – 

Меѓународен ден 

без возила 

(доаѓање на 

училиште со 

велосипеди) 

26 септември – 

Светски ден на 

чисти 

планини(излет до 

најблискиот рид) 

21 септември и – 

ЕКО ден за 

садење дрвја 

Каролина Кирова, 

Мара  Аризанова 

Трајана Дукова 

Септември 2020 
Групна; 

индивидуална 

 

 

Интернет, 

Зголемување на 

личната 

одговорност и 

подигање на еко- 

свеста 

Поставување  на 

корпи за селекција 

на отпад и 

изработка на 

флаери за заштеда 

на вода и 

ел.енергија 

 

Известување и 

вклучување на 

учениците, 

наставниците и 

пошироката 

јавност  со 

поставување на 

корпи за 

селекција на 

отпад 

Трајана Дукова, 

Сашко Арсовски 

Сунчица 

Деспотовска, 

Членови на еко клуб, 

наставници и ученици 

Октомври 

2020 

Групна, 

индивидуална 

 

Еко материјали 

(дрво, шперт- 

плоча, 

стиропор,хартија, 

пластика) 

 

Подигање на еко 

свеста и 

почитување на еко 

кодексот 

Одбелечување на 

еколошки денови и 

акции 

04 октомври – 

Светски ден за 

заштита на 

животните 

08 октомври – 

Меѓународен 

Трајана Дукова, 

Сашко Арсовски, 

Мара Аризанова 

Сунчица 

Деспотовска, 

Членови на еко клуб, 

Октомври 2020 
Групна, 

индивидуална 

 

Еко материјали 

(дрво, шперт- 

плоча, 

стиропор,хартија, 

пластика) 

 

Подигање на еко 

свеста и 

почитување на еко 

кодексот 



 

  

 

ден за 

намалување на 

уништувањето 

на природата 

15 октомври – 

Светски ден на 

пешаците 

16 октомври – 

Светски ден на 

храната- 

реализација на  

,,Сладок базар“ 

17 октомври – 

Меѓународен 

ден за 

образование на 

сиромашните 

наставници и ученици 

Одбелечување на 

еколошки денови и 

акции во месец 

ноември 

08 ноември – 

Меѓународен 

ден на урбаните 

животни 

средини 

27 ноември – 

Меѓународен 

ден против 

потрошувачката 

треска 

Трајана Дукова, 

Сашко Арсовски 

Сунчица 

Деспотовска, 

Членови на еко клуб, 

наставници и ученици 

Ноември  2020 
Групна, 

индивидуална 

 

Еко материјали 

(дрво, шперт- 

плоча, 

стиропор,хартија, 

пластика) 

 

Подигање на еко 

свеста и 

почитување на еко 

кодексот 

Одбелечување на 

еколошки денови и 

акции во месец 

декември и поголема 

ангажираност на 

учениците во 

изработка на еко 

декорации по повод 

Патрониот празник 

29 декември – 

Меѓународен ден 

на биодиверзитетот 

Трајана Дукова, 

Сашко Арсовски 

Сунчица 

Деспотовска, 

Членови на еко клуб, 

наставници и ученици 

Декември  2020 
Групна, 

индивидуална 

 

Еко материјали 

(дрво, шперт- 

плоча,стиропор,ха

ртија, пластика) 

 

Подигање на еко 

свеста и 

почитување на еко 

кодексот 



 

  

 

Одбелечување на 

еколошки денови и 

акции во месец март  

05 март – Светски 

ден за заштеда на 

енергија 

21 март – Ден на 

пролетта кога 

започнуваат 

активностите за 

заштита на 

околината 

21-28 март – 

Денови на пролетта 

за заштита на 

околината ЕКО 

РЕВИЈА  

22 март – Светски 

ден за заштита на 

водите 

Трајана Дукова, 

Сашко Арсовски 

Сунчица 

Деспотовска, 

Членови на еко клуб, 

наставници и ученици 

март  2021 
Групна, 

индивидуална 

 

Еко материјали 

(дрво, шперт- 

плоча, 

стиропор,хартија, 

пластика) 

 

Подигање на еко 

свеста и 

почитување на еко 

кодексот 

Едукативни 

активности во 

училиштето 

(подготовка на еко 

претстава за заштита 

на животната 

средина) 

Уредување на дворот 

во училиштето се 

засадување на дрвја и 

цвеќиња-во гуми 

 

Еколошка 

едукација на 

учениците 

 

Одговорни 

наставници за 

драмската секција и 

учениците 

 

Март   

2021 

 

 

Групна 

 

Еколошки 

текстови лични 

творби, интернет 

Подигање на еко 

свеста; 

зголемување на 

личната 

одговорност 

Одбелечување на 

еколошки денови и 

акции во месец 

април 

-Велигденски 

хепенинг 

17 април – 

Светски ден на 

здравјето 

22 април – 

Трајана Дукова, Сашко 

Арсовски 

Сунчица Деспотовска, 

Членови на еко клуб, 

наставници и ученици 

Април 2021 

 

 

Групна, 

индивидуална 

 

Еколошки 

текстови лични 

творби, интернет 

Подигање на еко 

свеста; 

зголемување на 

личната 

одговорност 



 

  

 

Светски ден на 

планетата Земја 

Кампања за 

подигање на 

јавната свест во 

заедницата 

 

Подигање на 

јавната свест 

Одговорни 

наставници еко 

клуб 

 

Мај 2021 

 

Групна, 

индивидуална 

 

Флаери и 

постери 

 

Поттикнување на 

еко свест 

Одбелечување на 

еколошки денови и 

акции во месец мај  

15 мај – 

Меѓународен 

ден за заштита 

на климата 

24 мај – Светски 

ден против 

пушењето 

 22 мај – ЕКО 

ден за садење 

дрвја 

-засадување на 

јаткасти и 

овошни насади 

од страна на 

секој ученик во 

својата градина  

Трајана Дукова, 

Сашко Арсовски 

Сунчица 

Деспотовска, 

Членови на еко клуб, 

наставници и ученици 

Мај 2021 
Групна, 

индивидуална 

Еколошки текстови 

лични творби, 

интернет 

Подигање на еко 

свеста; зголемување 

на личната 

одговорност 

Одбелечување на 

еколошки денови и 

акции во месец јуни  

 

05 јуни – Светски 

ден за заштита на 

околината  

 

Трајана Дукова, 

Сашко Арсовски 

Сунчица Деспотовска, 

Членови на еко клуб, 

наставници и ученици 

Јуни 2021 

 

Групна, 

индивидуална 

 

Флаери и 

постери 

 

Поттикнување на 

еко свест 

 

Евалуација на 

реализираните 

активности 

Согледување и 

вреднување на 

реализираните 

активности 

 

Одговорни 

наставници 

 

 

Јуни 2021 

 

 

Групна 

 

Евидентирани 

податоци за 

работа 

Сознанија за 

резултатите и 

успешноста на 

реализираната 

програма 



 

  

 

 

 

                                                         

  

                                                  АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА 

РАБОТА  

Т
е

м
и

 з
а

 

а
н

а
л

. 

З
а

к
л

у
- 

ч
о

ц
и

 

 

         Активности 

 

Цели 

 

Реализат

р 

 

Реали

зација 

 

Методи и 
постапки 

 

Очекувани резултати 

1
. 
 В

о
д

а
 

  

1. Поставување на упатства 
за рационално користење 
на водата 

 

Намалување на 

потрошувачката на 

вода за 15% на 

годишно ниво 

Еко -

одбор 

 

 

Се

пте

мв

ри 

Редовно 

поставување 

на ознаки за 

рационално 

користење на 

водата 

Изработени дизајнирани упатства за 

рационално користење на водата во 

училиштето/градинката. Број на 

поставени упатства за рационално 

користење на водата 

2. Формирање на еко-

патроли кои ќе го 

следат, надгледуваат и 

контролираат процесот 

на имплементација на 

овие акции 

Кај учениците да се 

поттикне интерес за 

следење на светските 

трендови за заштеда 

на вода 

Ученици, 

наставниц

и 

Тековно 
цела 
учебна 
година 

Редовно да 

пребаруваат 

на интернет 

провајдер 

Број на ученици во еко патроли. 

 План на активности за еко 

патролите  Пополнети контролни 

листови на еко патролите.  

 Број на извештаи на еко патролите 

2
. 

Е
н

е
р

ги
ја

 

 

1.Запознавање на 

учениците за значењето 

и улогата на енергијата 

за животот на 

човештвото – 

ИКТ работилница 

Учениците да се 

едуцираат за 

начините на 

штедење на 

енергијата 

 

Ученици, 
Наставници 

 

 

сеп

тем

ври 

Креативна 
работилница за 
начинот на 
штедење 
енергија 
(ликовно 
изразување, 
литературно 
изразување) 

Да ги применат сите можни начини 
за ефикасно штедење на енергијата 



 

  

 

 

2. Изработка на план за 

рационално користење на 

енергијата 

Намалување на 

потрошувачката на 

електрична и топлинска 

енергијаза 15% на 

годишно ниво 

Ученици, 

наставници 

      

 

      

септемвр

и 

Истражување 

преку интернет 

Анализа на потрошувачката на 

различните извори на топлинска и 

електрична енергија кои се користат во 

зградата (дрво, нафта, ел. енергија 

или гас)  План со активности за 

намалување  

3. Континуирано следење на 

месечната потрошувашка на 

електрична енергија 

 

Табеларен приказ на 

состојбата 

Стручна 
служба 

Цела 
година 

Следење на 
сметките 

Намалена потрошувачка на 

ел.енергија 

3
. 

Д
в

о
р

 

 

1 .Хортикултурно 

уредување на дворот 

Еколошки и 
функционално уреден 
двор кој е безбеден и 
пристапен за сите 

Ученици, 
наставници 

 

IX,III,IV,V 

Поделба на 
парцелите по 
одделенија 

. План за одржување на 

хортикултурата и дрвјата во дворот 

(кастрење, потхранување, 

наводнување и сл.) - Понуда за 

набавка на нови растенија и дрвја за 

уредување на дворот - Фактура и 

испратница за набавени растенија и 

дрвја за уредување на дворот - Број 

на организирани акции за 

засадување на растенија и дрвја за 

уредување на дворот - Број на 

засадени растенија и дрвја за 

уредување на дворот 

 

2.Редовно  одржување на 

зелените површини и 

хортикултурата во дворот 

Еколошки и 
функционално уреден 
двор кој е безбеден и 
пристапен за сите 

Ученици, 
наставници 

Цела 
година 

Поделба на 
парцелите по 
одделенија 

. План со активности за редовно 
одржување на дворот, урбаната 
опрема, игралиштата, 
хортикултурата и пристапните 
патеки Организирање акции за 
одржување на дворот, урбаната 
опрема, игралиштата, 
хортикултурата и пристапните 
патеки  Број на реализирани акции 
за одржување на дворот, урбаната 
опрема, игралиштата, 
хортикултурата и пристапните 
патеки 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одговорни наставници:  Каролина Кирова, Мара Аризанова,Трајана Дукова

4
.В

н
а

т
р

е
ш

н
а

 

с
р

е
д

и
н

а
 

 

План за редовно 

одржување на хигиената 

во зградата 

 

 

Еколошки и 
функционално 
одржување на 
зградата и здрава 
внатрешна средина 

Ученици, 
наставници, 
технички 
персонал 

Цела 
година 

Здрава и 

чиста 

средина за 

учениците и 

вработените 

Изработен план за одржување на 

хигиената во училиштето 

  
  

  
  

  
  

  
  

 5
.Т

р
а

н
с

п
о

р
т
 

 

1. Воспоставување 

пракса за 

користење на 

велоспедот како 

превозно средство 

во училиштата 

Стекнување навика 

за намалување на 

употребата на 

автомобилот 

Едукација и 

информирање за 

одржлив транспорт 

преку користење 

алтернативни 

превозни средства 

и поставување 

инфраструктура 

Ученици, 
родители, 
наставници 

 

С

еп

те

мв

ри 

Делење на 
флаери на 
возачите од 
страна на 
учениците 

Број на наставници кои го користат 

велосипедот како превозно 

средство  Број на ученици кои го 

користат велосипедот како превозно 

средство 

6
.О

т
п

а
д

 

 

1. Воспоставување    

пракса за собирање и 

донирање на храна 

Едукација за 

намалување на 

отпадот преку 

организирана 

селекција 

Учениц

и, 

настав

ници 

Цела 

годин

а 

Редовно 

собирање и 

донирање на 

храна 

Направен план за собирање и 

донирање на храна Назначени лица 

за воспоставување на праксата во 

училиштето/градинката 

 

  2. Воспоставување пракса 
за размена на играчки (за 
детски градинки) 

Едукација за 

намалување на 

отпадот преку 

организирана 

селекција 

Ученици, 

наставници 

Цела 

година 

Редовно 

собирање и 

донирање на 

играчки  

 Број на реализирани активности во 

градинката 



 

  

 

 

П- 19  Програма за имплементирање на меѓуетничка интеграција во образованието на младите- 
МИМО  

Глобални активности  Очекувани резултати/продукти (пред) услови Реализатори Временска 
рамка 

Аналитичко следење на 
активностите на МИМО и постапка 
согласно Извештај од посета на 
интегрална инспекција во учебна 
2019-2018 

Сознавање на новите содржински 
аспекти на МИМО 
-Исполнување на препораките од Тимот 
на интегралната инспекција 

Информирање на 
наставниците за текот на 
проектот и потенцирање на 
аспектот за вклучување на 
младите  во МИМО 

СИТ август-
септември 

2020 

Професионална информираност на 
наставниците за МИМО активности 

Професионален развој, насочување на 
наставниците за квалитетно водење на 
МИMО активности и вклучување во други 
државни и меѓународни проекти 

Стручна презентација 

Размена на стекнати 

искуства  

СИТ август-
септември 

2020  

Имплементирање на самостојни 
мултикултурни активности во 
редовната, дополнителната, 
додатната настава и во 
воннаставни активности 
предвидени за учебната 2020-2021 

-Развивање на компетенции кај 
учениците за МИМО ( промовирање на 
вредности за заедничко живеење и 
почитување на разликите на луѓето) 
-Учење за сопствената и културата на 
другите етникуми 
-Учење за соработка, толеранција, 
еднаквост и праведност 
-Развивање на вештини за решавање на 
конфликти  

Користење на прирачници 
за животни вештини  

Наставници од 
I-IX одд во 
часеви од 
одделенска 
заедница, 
часеви по 
различни 
предмети, 
дополнителна,  
додатна и 
воннаставни 
активности 

Во текот на 
учебната 
година 

Демократскo формирање ученичка 
заедница 
 
 
 

Развивање на вештини на толеранција, 
недискриминирање, соработка и еднаквост 

Користење на прирачници Наставници 
од I-IX одд 
Стручна 
служба 

септември и 
октомври 

Планирање на краткотрајни Поттикнување на взаемна почит, сфаќање Реализирање на заеднички СИТ, ученици, Во текот на 



 

  

 

 

 

 

 

воннаставни заеднички активности 
за одбележување на различни 
празници и значајни денови  

за меѓусебните сличности и разлики, 
намалување на негативните стереотипи и 
предрасуди за другите, меѓусебна 
доверба, вештини за заедничко 
комуницирање 
 

активности преку 
непосреден контакт и 
електронска комуникација 

родители учебната 
година 

Следење на реализација на 
Самостојни и 
заеднички  мулти – културни 
активности 

Негување на демократски вредности 
на чивекови права, развивање 
вештини за решавање конфликти 
преку повратни информации 

Средба на тимовите на 
кои се дискутира за 
реализација на 
активности на ниво на 
училиште и партнер 
училиште 

СИТ Во текот на 
учебната 
година 

Изработка иконографија со 
мулти – културен и мулти – 
етнички карактер 

Градење на мулти – културни и 
мулти – етнички вредности и 
различности 

Сликовен и писмен 
матерјал, изложен во 
холот и училницата 

 
СИТ и тимови 

за реализација 

Во текот на 
учебната 
година 

Вклучување на родителите и 
членовите на заедницата 

Промовирање и осознавање на 
мулти – културни и мулти – етнички 
концепти 

Вклученост во 
реализацијата на 
учениците во МИМО 
активности 

Родители, 
членови на 
Совет на 
родители, 
членови на 
заедницата 

Во текот на 
учебната 
година 

Вклучување на Училишниот 
одбор во планирање и 
следење на МИМО активности 

Информирање за тековните МИО 
активности, активности во училиште 
и надвор од него 

Средби на членови на 
Училишен одбор со тимот на 
училишна интеграција 

СИТ и членови 
на училиштен 
одбор 

Во текот на 
учебната 
година 

Промоција на реализирани 
МИМО активности 

Промотивен настан на училишно ниво за 
МИМО активности пред наставниците, 
родителите , претставници од локалната 
самоуправа и бизнис заедницата 
Тековно промовирање за реализирани 
активности преку web-страната и 
Facebook- страната на училиштето  

Подготвен промотивен 
матерјал (постери, покани), 
поканети гости на настани 

СИТ, 
наставник по 
информатика, 
ученици, 
родители, 
медиуми 

мај-јуни 



 

  

 

 

 

 

Акционен план за меѓуетничка интеграција во наставниот процес за учебната 2020/2021 

 

 

Задача Активност Временска 

рамка (месец) 

Носител Начин на 

спроведување 

(ресурси) 

 

 

Инструменти Очекувани резултати Одговорно лице 

Планирање на 

МИМО  

активностите во  

училиштето 

Состанување на 

Тим за МИО и 

распределување на 

одговорностите на 

членовите на 

тимот 

 

 

 

 

VIII / IX 2020 Директор 

Наставници 

од предметна 

и одделенска 

настава 
 

Наставничка 

канцеларија 

Училница, 

компјутер, 

печатар, 

копир 

 

П
Е

П
 п

р
и

р
а
ч

н
и

ц
и

 

 

- Определување 

стратегија за активно 
вклучување на 

Стручните активи во 

давањето предлози за 

МИМО програма 

Директор 

СИТ 

Изготвување на 

програма за 

меѓуетничка 

интеграција на 

младите во 

образованието 

Планирање на 

активностите за 

МИМО 

VIII / IX 2020 Директор 

Координатор 

на СИТ 

Членови на 

СИТ 

Наставничка 

канцеларија 

Училница, 

компјутер, 

печатар, 

копир 

П
л

а
н

/ 
р

а
сп

о
р

ед
 з

а
 

М
И

М
О

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 в

о
 

у
ч

и
л

и
ш

т
ет

о
 

- Информирање на 

сите партиципиенти  

во училиштето за 

планираните МИМО 

активностите  

 

 

 

Директор  

СИТ 

Наставници 
 



 

  

 

 

 

 

 

NB: Имајќи ја во предвид моменталната ситуација со пандемијата од COVID-19, оваа предлог-Програма за учебната 2020-2021 г. може 

да подлежи на промени.  

Координатор за МИМО– Милка Петкова 

 

 

 

Координирање на  

процесот  на 

активности 

 

Одбележување 

на празници/ 

настани и 

соработка со 

родители/ гости 
 

Континуирано во 

текот на годината 

Тим на 
одговорни 

наставници 

Наставничка 

канцеларија 

компјутер, 

план за 

поделба на 

одговорности 

И
зв

еш
т
а
ј 

-Зголеување 

толеранцијата меѓу 

различните етникуми 

во училиштето и 

надвор од него преку 

заедничка дружба 

-Намален број на 

евидентирани насилни 

однесувања 

Директор, Тим на 

одговорни  

наставници  
 

Следење на 

процесот на 

реализација на 

програмата 

 

70% од 

наставниците  да 

имаат реализирано 

часеви од 

редовната/додатна/

дополнителна 

настава или имаат 

органицирано 

воннаставни 

активности со 

имплементација на 

проектот МИМО 
 

Континуирно  Тим на 

одговорни  

наставници  
 

Наставничка 

канцеларија 

компјутер, 

печатар, 

копир 

С
у
м

а
р

ен
 и

зв
еш

т
а
ј 

и
 д

о
б
и

ен
и

 

се
р

т
и

ф
и

к
а
т
и

 

-Следење на 

глобалните планови за 

интеграција на МИМО 

кај наставниците 

- Квартални прегледи 

на реализирани 

активности за 

интегрирање на 

МИМО во наставниот 

процес кај 

наставниците 

Директор, 

координатор на 

ПМИО 

педагог 

 



 

  

 

П – 20       Годишна програма за работа на инклузивен тим за учебната 2020-21 

ВОВЕД 

 

Инклузивното образование само по себе вклучува формирање 

на соодветен стручен тим во училиштето за да може да се реализира како такво  

и да се обезбедат потребните услуги на училиштето во кое се вклучени ученици со посебни образовни потреби. Таквиот тим е 

наречен инклузивен тим и го сочинуваат соодветни стручни кадри вработени во основното училиште. Сите вклучени во тимот 

имаат свои задачи и задолженија кои ги реализираат своите функции во основното училиште.  

 

Инклузивниот тим во секое училиште треба: 

 да ја определи и да ја ревидира својата политика во поглед на обезбедувањето на образование на деца со посебни 

потреби;  

 да изготви годишни програми за својата работа;  

 да ги објави пропишаните информации за својата политика и за обезбедените услови за учениците со ПОП; 

 да поднесе годишни извештаи до родителите за мерките преземени  

во спроведувањето на училишната политика; 

 да прави усилби за обезбедување на посебните образовни услуги за децата со ПОП;  

 да обезбеди соодветна обука за наставниците во чии одделенија се вклучени деца со ПОП, со цел наставниците да 

се запознаат со ПОП на децата; 

 да ја потенцира важноста за препознавање на посебните потреби и обезбедување услуги соодветни на потребите; 

 вклучување на децата со ПОП со децата без ПОП во училишните активности компатибилно со специјалните 

образовни услуги. 

 

Инклузивниот тим во ООУ “Даме Груев”го сочинуваат: 

1. Директор – Ленче Стојанова 
2. Педагог – Вања Јовановска 
3. Психолог- Мартин Велинов 
4. Дефектолог- Соња Димова 
5. Наставник од одделенска настава – Маре Аризанова 
6. Наставник од предметна настава – Лидија Гајдова Трајановска 
7. Родител- Љупка Димова 
8. Родител- Катерина Кузманова 



 

  

 

 
 

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА ИНКЛУЗИВНИОТ ТИМ ЗА УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ ВО УЧЕБНАТА 

2020/2021 ГОДИНА 

Задача Активност Време на 

реализација 

Реализатори, 

соработници 

Очекувани резултати 

Да ги упатиме децата 

во Завод за ментално 

здравје и 

обезбедување наод и 

мислење 

 

Доставување писмено 

барање до родителите за 

обезбедување на наод и 

мислење од ЗМЗ 

 

 

Август 2020 

 

 

Инклузивен тим 

Стручен тим од 

З.М.З 

 

Навремено добиена 

медицинска белешка 

(потврда) за децата со ПОП 

Да ги процениме 

способностите на 

децата со ПОП 

 

 

Опсервација,разговори  и 

тестирање на децата со 

ПОП 

Август–Септември 

2020 

 

Инклузивен тим 

Специјализирани 

лица од други 

институции 

Навремено проценети 

способностите и слабостите 

на децата со ПОП 

Да се зголеми 

соработката со 

кадарот во 

училиштето и да се 

договараат 

заеднички и 

индивидуални 

активности 

Неформални средби со 

наставниот и друг кадар 

и разговор по поедини 

прашања и потешкотии 

 

Континуирано 
Инклузивен тим 

 

Зголемен број на 

наставници што добиле 

поддршка од УИТ. 

Да разговараме со 

родителите со децата 
 Август –Септември  Поддршка на родителите на 



 

  

 

со ПОП Разговор со децата со ПОП 2020 Инклузивен тим децате со ПОП 

Поддршка на 

наставниците во 

изработка на 

наставните планови 

и програми за 

учениците со ПОП 

 

Подготовки на 

наставниците – глобално 

и тематско планирање на 

наставната програма за 

реализирање во учебна 

2020/2021 година 

 

Септември 2020 

Наставници 

Инклузивен тим 

 

*Во планирањата, 

наставната програма е 

приспособена; 

 
* кон развојните, заедничките 

и индивидуалните потреби за 

напредок на учениците; 

 
*Се планираат разновидни 

техники и стратегии во 

реализацијата на наставната 

работа. 

Да ги 

идентификуваме 

децата со ПОП 

 

 

Опсервација и разговори 

со децата со ПОП 

 

Септември-

Октомври 2020 

 

Инклузивен тим 

Навремено идентификувани 

децата со ПОП 

Да им дадеме 

инструкции на 

наставниците за 

карактеристиките на 

учениците со ПОП кои 

се запишани во оваа 

учебна година 

 

 

 

 

Инструктивна работа преку 

разговор,прирачници 

 

 

Септември-

Октомври 2020 

 

 

 

 

Инклузивен тим 

 

Навремено и соодветно 

упатување на 

наставниците,запознавање со 

потребите и карактеристиките 

на децата со ПОП 

Да ги процениме 

способностите на 

учениците со ПОП со 

цел да изработиме 

 

 

Опсервација,следење,разг

 

Септември-

Октомври 2020 

 

Наставници 

Инклузивен тим 

Навремено проценување на 

способностите на децата со 

ПОП со цел да се подготви  и 

изработи ИОП 



 

  

 

ИОП овори Родители 

Да изградиме 

стратегии за учење со 

примена на 

диференциран 

пристап 

 

Работилници за обука на 

наставниците за примена 

на диференциран пристап 

 

 

Октомври 2020 

 

Инклузивен тим 

Наставници 

Формирање на соодветни 

стратегии за учење кај децата 

со ПОП кои ќе бидат 

применети на диференциран 

начин 

Да направиме 

ревизија на ИОП 

Направен увид во 

реалзицација на целите од 

ИОП 

Ноември 2020 
Инклузивен тим 

Наставници 

Целите кои се планирани со 

ИОП реално да се остварени 

Родителите да бидат 

информирани за 

инклузивното 

образование и за 

инклузивноста на 

училиштето; 

Работилница со родители Декември 2020 
Инклузивен тим 

 

Зголемен бројот на родители 

што го 

прифаќаат инклузивното 

образование; 

 
Зголемен е бројот на 

родители кои се обраќаат до 

УИТ. 

Да ги процениме 

ефектите на ИОП-

оценување (микро 

сумативна описна 

оценка) 

 

Примена на соодветни 

искази во описот на 

постигањата на учениците 

со ПОП 

 

Декември-Јануари 

2020-21 

 

Инклузивен тим 

Наставници 

 

Објективна проценка на 

напредокот во учењето на 

ПОП 

 

Да изработиме  ИОП 

за II полугодие 

 

Изработување на ИОП за II 

полугодие 

 

Февруари 2021 

 

Инклузивен тим 

Наставници 

Родители 

 

Остварување на 

предвидените цели со ИОП 



 

  

 

 

 

Да ги следиме  

децата со ПОП и 

инструктивни 

работилници со 

наставници и 

родители 

 

 

 

Следење,разговори и 

работилници 

 

 

Март 2021 

 

 

Инклузивен тим 

Специјализирани 

лица 

 

Напредок во учењето и 

реален пристап и адекватна 

помош од страна на 

родителите 

Организирање на 

отворени часови во 

училница во која што 

има деца со ПОП 

Следење на 

адаптацијата,климата во 

одделението и напредокот 

на учењето 

 

Април 2021 

 

Инклузивен тим 

Наставници 

Размена на искуства и 

примена на интерактивни 

методи,пристапи на работа 

Да направиме 

ревизија на ИОП 

 

Направен увид во 

реалзицација на целите од 

ИОП 

 

Мај-Јуни 2021 

 

Инклузивен тим 

Наставници 

Родители 

 

Целите кои се планирани со 

ИОП реално да се 

оставрени 

Евалуација на 

работата на 

инклузивниот тим 

Извештај од работата на 

Инклузивниот тим 

 

 

Јуни 2021 

 

Инклузивен тим 

Дефинирање на следните 

чекори и активности на 

инклузивниот тим 

                                                                                                                                                                                           
Програмата ја изготви: Инклузивен тим при ООУ „ Даме Груев” “ 



 

  

 

 

П- 21   Програма за антикорупциска едукација на учениците за учебната 2020/2021 г. 

 

 

Демократијата и нејзиното приближување кон граѓаните е од суштествено значење за учениците, а какво општество ќе 

градиме е во зависност од тоа какво образование поседуваме. Низ процесот на образование учениците треба да ги 

осознаат и почитуваат принципите на развиеното демократско општество, односно да развијат вештини за функционирање 

во демократско опкружување. 

 

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

ќе ја измени сегашната култура на прифаќање на корупцијата и ќе ги промовира придобивките од доброто владеење и 

однесување. Заменувајќи ги лошите навики и пораки со добри, и истакнувајќи ги позитивните примери, ученикот опфатен во 

проектот ќе може да ја препознае корупцијата и да се заштити од оваа негативна општествена појава. 

 

Со мотото „Со корупција сите плаќаат двојно“ се објаснува дека корупцијата не познава пол, вероисповед, нација, 

професија, возраст, граници, степен на образование, нагласувајќи дека таа е негативен дел од денешницата и од неа треба 

да се заштитиме. 

 

Целите кои ги вклучува програмата за антикорупциска едукација, посветена на учениците од основните училишта, е тие да 

бидат запознаени со одредени поими, односно преку одредени активности да разберат за корупцијата и антикорупцијата, 

да анализираат ситуации, личности и настани поврзани со корупцијата, да се стават во друга ситуација и преку 

совладување на материјата да станат активни граѓани, коишто ќе придонесат кон развојот на модерното демократско 

општество. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Програмата за антикорупциска едукација на учениците ќе опфати:  

 

а) предавања за запознавање на учениците со поимите, можностите за заштита и превентивно делување кон корупциските 

активности;  

б) работилници за антикорупциска едукација на учениците, со чија помош истите ќе бидат ставени во активна ситуација, во 

која ќе земат учество;  

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

г) запознавање на пошироката јавност со активностите поврзани со борбата против корупцијата преку работата на 

учениците;  

д) организирање на натпревар за учениците за најдобра творба поврзана со антикорупциската едукација;  

ѓ) покана и учество на личности поврзани со борбата против корупцијата. 

 

 

 

 

 

 

 Цели на проектот 

Ученикот/ученичката е потребно: 

- да се запознае со поимите корупција, антикорупција, интегритет и етичност; 

- да се запознае што значи „одолевање на социјален притисок“;  

- да знае за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на спречување и заштита од истата; 

- да ги препознава механизмите за спречување на корупцијата;  

- да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството;  

- да ја сфати улогата на Државната комисија за спречување на корупција во Република Македонија и механизмите преку 

кои таа делува;  

- да анализира како и каде може да се појави корупцијата и на кој начин може да се спречи истата; 

- да се стави во ситуација, во која ќе има активна улога, преку која ќе разбере за антикорупцијата и за потребата од 

антикорупциска едукација и 

- да се стави во улога на активен граѓанин, кој ќе придонесе за развојот на Република Македонија. 

 



 

  

 

 

 

Поими  

 

Корупција, антикорупција, интегритет, етичност, социјален притисок, механизми за спречување на корупцијата, Државна 

комисија за спречување на корупција, пари, подароци, облека, храна, услуги.  

Реченица посветена на корупцијата (слогани/пароли)  

а) Носечка реченица: Со корупција сите плаќаат двојно. 

 

 

 

Ред. 

бр 

Активности Цели Соработници Време Очекувани 

исходи 

Докази 

1.  Дефинирање на 

целна група и 

формирање тим за 

да се одреди 

содржината и 

методот на 

антикорупциските 

предавања 

Да се запознае тимот со 

активностите што следуваат 

Кире Нацков-

наставник по 

граѓанско 

образование, 

предметни 

наставници 

 

август 

2020 год. 

Формирање  

тим и изработка 

на  програма за 

антикорупциска 

едукација 

за ученици од 

VIII-IX 

одделение 

 

 

Програма за 

антикорупциска 

едукација 

 

2.  Донесување и 

усвојување на 

програмата за 

активностите на 

тимот  

 

 

Да се доделат задолженија на 

членовите на тимот 

Кире Нацков-

наставник по 

граѓанско 

образование, 

предметни 

наставници 

август 

2020 год. 

 

Успешна 

реализација на 

програмата  

 

Изработена 

програма за 

антикорупциска 

едукација 

3.  Предзнаења за Да се согледаат предзнаењата на Кире Нацков- октомври Прашалник за Пополнување 



 

  

 

корупцијата и 

антикорупцијата 

учениците наставник по 

граѓанско 

образование, 

предметни 

наставници 

2020 год. учениците на прашалникот 

од страна на 

учениците 

4.  Стекнување на 

основни знаења за 

корупција и 

антикорупција 

Да се запознаат со поимите 

корупција, антикорупција, интегритет, 

социјален притисок, етичност; да 

знаат за облиците во кои може да се 

појави корупцијата и начинот на 

спречување и заштита од истата; да 

ги препознаваат механизмите за 

спречување на корупцијата; да го 

сфатат штетното влијание на 

корупцијата во општеството; да ја 

сфатат улогата на Државната 

комисија за спречување на корупција 

во Република Македонија и 

механизмите преку кои таа делува 

Кире Нацков-

наставник по 

граѓанско 

образование 

 

ноември 

2020 год. 

Предавање и 

вежби 

Предавање; 

power point 

презентација; 

дискусија; 

крстозбор 

5.  Ликовен и 

литературен 

конкурс на тема:  

„Со корупција сите 

плаќаат двојно„  

 

Литературно и ликовно изразување 

на стекнатите знаења  

Наставници по 

македонски 

јазик и ликовно 

образование 

 

март 

2021 год. 

Развивање на 

ликовни и 

литературни 

потенцијали на 

учениците 

 

Ликовни и 

литературни 

творби 



 

  

 

6.  Доделување 

награди од 

конкурсите 

 

Оддавање признание за активно 

учество на конкурсот 

Наставници по 

македонски 

јазик, ликовно 

образование и 

граѓанско 

образование 

 

април 

2021 год. 

Подобрена 

мотивација за 

учество во 

Програмата 

 

Дипломи и 

пофалници за 

ученици 

7.  Покана и учество 

на личности 

поврзани со 

борбата против 

корупцијата 

Да се пронајдат начини и модули 

како да се справиме со корупцијата 

ДКСК 

наставници и 

ученици 

мај 

2021 

Совладување 

на материјата 

која ќе даде 

придонес кон 

развојот на 

модерното 

демократско 

општество 

Покана, 

фотографии од 

предавање 

8.  Утврдување на 

знаењата за 

корупцијата и 

антикорупцијата 

Да се утврдат знаењата на 

учениците; да се види дали 

учениците научиле од проектот 

„Програма за антикорупциска 

едукација на учениците од основните 

училишта“ 

Тим за 

антикорупциска 

едукација 

 

јуни 

2021 год. 

Прашалник за 

учениците и 

активности за 

повторување 

Пополнување 

на прашалникот 

од страна на 

учениците 

9.  Евалуација и 

извештај за 

реализирани 

активности на 

Програмата за 

антикорупција 

Да се согледаат ефектите од 

изученото 

Тим за 

антикорупциска 

едукација 

 

јуни 

2021 год 

Сумирање на 

ефектите од 

Програмата и 

предлог 

акционен план 

за подобрување 

и  идни 

активности 

 

 

Извештај 



 

  

 

 

 

Наставни средства  

а) Прирачник за наставниците за часовите кои се дел од воннаставните активности, во рамките на проектот „Програма за 

антикорупциска едукација на учениците од основните училишта“  

б) Работни листови за наставниците за часовите кои се организирани на воннаставните активности во рамките на проектот 

„Програма за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта“   

в) Powerpoint презентација во која се објаснуваат основните поими дадени за учениците;  

г) Прашалник за учениците   

 

 

Тим за програмата за антикорупциска едукација 

1. Кире Нацков 

2. Лидија Каратулкова 

3. Дамјан Манев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

П-22    Годишна програма за превенција од насилно однесување за учебната 2020-21 

 

 

Насилството врз децата е еден од најсериозните проблеми кои го загрозуваат нивниот развој, здравјето и 

добросостојбата, основните права, достоинството и може да го доведата во прашање детскиот живот. Се случува насекаде, 

во домот, во училиштата или во другите институции за детска грижа, на улиците. Голем дел од насилството на децата 

останува скриено. Тие се плашат да го пријават заради стравот и поврзаноста со насилникот или насилствотот воопшто не 

го сметаат за нешто погрешно или невообичаено, туку како оправдана и неопходна казна за своите постапки. Децата жртви 

на насилство може да се чувствуваат виновни и да веруваат дека го заслужиле насилството. Низ историјата а и денес во 

различни култури физичкото казнување биле и е еден од начините на дисциплинирање и воспитување на децата како во 

семејството така и во училиштето. 

Безбедноста на децата во училиштето претставува основна претпоставка за нивното чувство за припадност на заедницата, 

како и за атмосферата на доверба и соработка.Одговорноста на возрасните за креирање на што е можно подобри услови 

за безбедно растење и развој на децата се потврдува во Конвенцијара за правата на децата на Обединетеите нации. 

Оттука и одговорноста на училишната зедница како целина, да покаже континуирана посветеност и јасна политика и грижа 

за унапредување на состојбите низ која ќе се градат односите, паралелно со регулативите кон насилното однесување. 

Појавата на насилничко однесување меѓу учениците во нашите училишта мора да добие приоритет во развивањето на 

чувствителноста за проблемот меѓу сите членови не само на училишната заедница, туку и пошироко, како проблем кој 

директно влијае врз детската слика за себе, врз чувството на сигурност, врз прифатеноста и конечно врз ризикот од 

нездрави избори и однесување. 



 

  

 

Досегашните искуства покажуваат дека во училиштата во Северна Македонија проблемот со насилното однесување се 

игнорира или решението најчесто се бара во ангажиарње на професионални агенции за обезбедување кои го ,,чуваат,, 

училиштето. Бројот на инциденти и тепачки можеби се намалува на овој начин но сепак тоа е далеку од решавање на 

проблемот со останатите видови насилно однесување. Во третирањето на проблемот важно е вклучувањето на сите 

членови од заедницата, а особено на младите, во развојот и поставувањето на механизми за решавање на проблемот со 

насилството, преку континуирано намалување на неговите димензии, откривање на причините и подобро справување со 

последиците. Знаењата добиени со истражувањата на состојбите и нивното поврзување во акции осмислени и реализирани 

од децата заедно со возрасните, можат да се употребат за развивање политика и ефективни интервенции за намалување 

на проблемот со насилството во училиштата. 

 

Дефиниција за насилство: 

Според Светската здравствена организација насилство е секоја намерна употреба на физичка или психолошка 

сила/моќ. Може да биде во форма на закана или пак да вклучува употреба на сила, насочена кон себе си, кон друго 

лице, или кон некоја група или заедница. Завршува (или може да заврши) со физичка повреда, со смрт, со психичка 

штета, со нарушувањз во развојот или со загуба. 

Облици на насилство: 

 Физичко 

 Психичко 

 Сексуално 

 Малтретирање 

 Вандализам 



 

  

 

Планирана програмска активност 

Форми, методи, 

постапки 

 

Реализатори, 

соработници 

Време на 

реализација 
Очекувани ефекти 

  Изготвување на 

прашалници за ученици, 

наставници и родители 

Прашалници и стручен 

материјал 

Тимот за превенција 

 
   септември 2020 

Прибирање на 

податоци 

(дијагностицирање 

на состојбата во 

нашето училиште) 

Групни и индивидуални разговори 

со учениците 
разговор 

Стручна служба, 

наставници, ученици 
  Континуирано 

 

советување, 

разрешување на 

конфликтите, 

примена на правила 

на однесување 

 
 
Опсервација и идентификација на 
насилно однесување 

 
 
Листови за евиденција 

 
Тим за 
превенција 
Наставници, 
стручна служба, 
обезбедување 

 
 
 
континуирано 

 
Детектирање и 
евидентирање на 
секој поединечен 
инцидент и 
навремено 
реагирање 

 

Што знаеме за насилството? 

Дали постои насилство во нашето 

училиште? 

 

Работилница со 

учениците 

 

 

Тимот за 

превенција, 

ученици 

 

 

 

Ноември - 

декември 

2020 год. 

Подигање свеста на 

учениците за 

проблемот дека 

насилното 

однесување не е 

прифатлив начин на 

однесување 



 

  

 

Изработка на ѕиден весник на 

тема 

Превенција од насилство во 

Училиштето 

 

Изработки од 

учениците 

литературни и 

ликовни конкурси 

 

Тимот за 

превенција, 

наставник по 

македонски јазик, 

ученици 

февруари 2021 

Правилен став кон 

насилството преку 

развивање на 

креативноста 

Соработка со институции и 

организации кои се занимаваат со 

проблемот насилство 

Работни средби, 

известувања, 

предавања 

 

Тим за превенција 

МВР-Велес, ученици 

март-април 2021 

 

Стручна помош од 

институциите и 

појаснување на 

учениците за некои 

нејаснотии околу 

насилството во 

секојдневниот живот 

Редовни Дежурства на 

наставници 
/ наставници, ученици    континуирано 

 

Зголемена 

прегледност и 

превенција на 

насилното 

однесување во 

училиштето 

Следење на реализација на темата 

на одделенските часови и 

наставните часеви. 

посета на часеви 

Тим за превенција 

одделенските 

наставници и 

одделенските 

раководители 

   континуирано 

 

Увид во разработката 

на темата насилство на 

одделенските часови, и 

дали учениците ги 

усвојуваат содржините 



 

  

 

 

Тим за превенција од насилно однесување: Мартин 

Велинов, Маја Милосављевиќ, Маја Ефтимова

Работилница за правилата за добро 

однесување - бонтон 

Разговор и изработка на 

хамери со бонтон 

правила 

Тимот за превенција       

      мај 2021 

 

Зголемување на свеста 

на учениците за 

убавото и правилно 

однесување 

Соработка со родители Разговор, прашалници 
Тим за превенција 
стручна служба, 

родители 

               
континуирано 

 

Вклучување и 

информирање на 

родителите, како и 

разрешување на 

потенцијалните 

инциденти во 

училиштето 
 
  

 
Извештај од реализираните 
активности во   програмата 

 
Извештај и 

документација 

 
Тим за 

превенција 

 
 
      Јуни 2021 

 
Согледување на 

степенот на 
реализацијата на 

програмата 
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Годишна програма за Математичка секција за учебната 2020/21 

 
 
 Назив на секцијата:  Млади математичари 

Одговорни наставници: Дамјан Манев, Силвана Цветкова, наставници по математика 

Учесници:  8 - 15 ученици од VI- IX одд 

Подрачје, содржини и 

активности: 

Секцијата е од подрачјето математика. Членовите на секцијата се посветени и заинтересирани за 

математиката и решавање проблеми од различни области.  

На секцијата ќе се обработуваат различни содржини, како: 

-Од историјата на математиката, интересни приказни за животот и работата на некои математичари, анегдоти, 

жени математичари, математичари на марки и др. 

- Од одбрани теми (од броеви, алгебра, геометрија, мерење и работа со податоци)   ќе се решаваат 

математички проблеми, логички задачи и загатки, магични квадрати, судоку, танграм, дешифрирање 

-Презентирање на програми (апликации) погодни за математика (exsel, geogebra) 

-Изработување наставни помагала (табели, шеми, формули, конвертери, модели на 3Д форми), дијаграми за 

успехот на учениците по математика и другите предмети 

-Учество во одбележување на значајни датуми- Ден на бројот Пи, Ден на Фибоначи и други настани и 

манифестации организирани во училиштето и надвор од него 

-посета на ??????? 



 

  

 

 

 

 

 

Цели:  -Популаризација на математиката и мотивирање за нејзино учење.  
-Проширување и продлабочување на стекнатите знаења,  
-Развивање  математички способности, логичко размислување и заклучување, поврзување  познати факти, 
заклучоци, создавање и изнесување нови идеи, развивање упорност, стрпливост, точност, самостојност, 
трудољубивост во решавањето нумерички задачи и интересни текстуални задачи. 
Да се оспособат за : 
-тимска работа, групно одлучување и решавање проблеми 
-усно и писмено изразување 
- анализа на материјали напишани на други јазици 
-соодветно користење на извори од интернет. 
Учениците преку практични задачи и математички игри и мозгалки да ги збогатат знаењата, вештините и 
способностите, а секако да ја разбијат распростанетата предрасуда дека математиката е тешка, неразбирлива, 
досадна и некорисна. 

Време и динамика на 
реализација 

2 часа месечно (во текот на целата учебна година) 

Просторија:  училница 

Опрема и ресурси:  Покрај основните наставни средства и помагала (табла, креда, геометриски прибор, разни модели) се користи 
и  компјутери (лаптопи), интернет, проектор , збирки по математика, математички списанија, енциклопедии     

Следење на учеството:  Присуството на учениците ќе биде евидентирано од страна на одговорниот наставник. Активноста и 
придонесот на секој ученик ќе бидат вреднувани од страна на соучесниците и на одговорниот наставник. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

Годишна програма на Воннаставни активности-Сообраќајна секција-2020-2021год 

 

Учесници 10-15 ученици од VI-IX одд.  

Подрачје-  Содржини   Цели 

Пешакот во Сообраќајот 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Сообраќајот и неговиот  развој. 
- Сообраќајот во мојата околина. 
-Пешакот во сообраќајот. 
-Движење на луѓе и превоз на пешаци. 
-Елементи и објекти на патот. 
-Учесници во патниот сообраќај. 
-Безбедност во железничкиот сообраќај. 
-Внимателно преминување  преку 
Железничка пруга. 
-Меѓусебна соработка и почитување на 
учесниците во сообраќајот. 
-Солидарна и хумана помош во 
сообраќајот. 
-Толеранција во сообраќајот. 

-Може безбедно да се однесува како пешак 
во патниот сообраќај и безбедно да се движи 
како пешак во сообраќајот во непосредната 
околина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сообраќајна комуникација 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Сообраќајни знаци-нивно значење и 
поделба. 
-Сообраќајни правила и прописи што се 
однесуваат на пешаците и 
велосипедистите. 
-Сообраќајни правила и прописи на мојата 
улица-сообраќајница. 
-Регулирање на сообраќајот во мојата 
околина. 
-Користење и безбедност во градскиот 
јавен превоз. 

Знае да комуницира и умее да се однесува 
како пешак и велосипедист во сообраќајот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 

-Безбедност во железничкиот сообраќај. 
-Регулирање на патниот  и железничкиот 
сообраќај/шински возила. 

 
 
 
 

Мојот велосипед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Мојот велосипед-Технички 
карактеристики и одржување. 
-Движење на велосипедист низ населено 
место. 
-Услови за учество на велосипедистите во 
јавниот сообраќај. 
-Одржување на велосипедот//хигиенски и 
технички/. 
-Сообраќаен полигон. 
-Полигонско возење. 

-Може да го користи велосипедот во јавниот 
сообраќај ,и умее безбедно да се однесува 
во патниот сообраќај како велосипедист. 
 
 
 
 
 
 
 

Сообраќајна етика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Учесници во сообраќајот на патиштата и 
нивните меѓусебни 
односи(возач,патник,пешак,јавач и водач 
на добиток). 
-Општи и посебни услови за одделни 
категории на учесници во сообраќајот.  
-Фактори на безбедност во 
сообраќајот,човекот,патот,патната 
сигнализација,возилото и временските 
услови на патот 

-Може правилно и културно да се однесува 
во сообраќајот како пешак во патниот 
сообраќај. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видови сообраќај и комуникација 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Видови на сообраќај и комуникација. 
-Регулирање на патниот сообраќај. 
-Велосипедист во сообраќајот. 
-Развој на воздушниот сообраќај. 
-Ајродром,авионска пистаи контрола на 
лет. 
-Електронска комуникација. 
-Интернет. 
 
 

-Може да користи сообраќајна комуникација 
во секојдневниот живот и работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

Користење на енеријата во 
сообраќајот 
 
 
 
 
 
 

-Енергијата што се користи во патниот 
сообраќај 

-Може рационално да ја користи енергијата 
во сообраќајот,да комуницира и да ги 
препознава алтернативните извори на 
енергија. 
 
 
 
 

- Енергијата што се користи во 
железничкиот сообраќај. 
- Енергијата што се користи во воздушниот 
сообраќај. 
- Енергијата што се користи во водениот 
сообраќај 

Време и динамика на реализација X-V месец 2020-2021год.  

Простор за реализација Училница –Спортско игралиште  

Опрема и ресурси: 
 

Велосипеди,сообраќајни тестови преку on-
line,сообраќајни знаци. 

 
 

Следење на учеството:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ја следи ија бележи редовноста на секој 
вклучен ученик; „   
Ја следи ангажираноста на секој вклучен 
ученик за време на активноститеа; и „  
Го следи и го вреднува напредокот на 
секој вклучен ученик во стекнувањето 
назнаењата,вештините и 
вредностите/ставовите зацртани со 
целите на секцијата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Одговорен наставник-Сунчица Деспотовска 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

За учебната 2020-2021 година 

 

 

 

Квалитетот на исхраната е важен фактор за физичкиот развој на вашето дете,  

додека уметноста е духовна храна којашто е задолжителна на детското мени  

за негување на интелектуалниот и креативен капацитет. 

 

-ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 Да се побуди интерес за драмската и театарската уметност; 

 Да се поттикнат учениците за драмска уметничка изведба; 



 

  

 

 Да се оспособат за правилен драмски израз; 

 Да стекнат знаења за македонската драма и македонските драмски автори; 

 Да научат да се движат низ сцената,применувајќи ги елементите на драмски текст,односно да умеат да ги применат своите 

стекнати знаења од драма; 

 Да се оспособат за самостојно вреднување и доживување на драмски текст; 

 Да се применат знаењата со помош на ИКТ за драмската уметност. 

 

-СРЕДСТВА И УСЛОВИ: 

 Училница,сала во дом на културата,драмски дела,користење на ИКТ; 

 Друго што ќе произлезе од тековното работење на драмската секција,костими,шминка(изработени од учениците),сценографија 

изработена според соодветните услови,фотоапарат,камера. 

 

1.Цели и задачи на секцијата,одржување на состаноци 
 

Септември 

2.Избор на раководството на драмската секција 
 

Септември 

3.Подготвување на програма по повод на разни свечености,патронат,прослави и друго 
 

Октомври 

4.Читање на драмски текстови од македонски и други писатели 
 

Октомври 

5.Избор на драмски текст за изведба на сцена по повод патрониот празник на училиштето 
 

Октомври 

6.Користење на ИКТ(компјутер) за истражувања поврзани со драмската и театарската уметност 
 

Ноември 

7.Обработка на драмско дело за училишен патронат 
 

Ноември 

8.Изготвување на реферат за Даме Груев 
 

Декември 

9.Завршна приредба со  учество на членовите од драмската секција 
 

Декември 

10.Избор на драмски текст од учениците за некои од празниците  
 

Март 

 

 



 

  

 

 

Програма: 

-Учениците,учесници во драмската секција,учествуваат во припрема на патрониот празник на училиштето.Односно,драмските текстови 

се адаптираат за сценска изведба. 

Бројот на ученици кои учествуваат во драмската секција зависи од бројот на улогите кои се застапени во драмскиот текст.Учествуваат 

ученици од VI до IX одделение. 

-ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

-Да се прошират знаењата за драмска и театарска уметност; 

-Да се применат знаења за драмската и театарската уметност; 

-Со ентузијазам и енергија да учествуваат при драматизацијата на драмското дело; 

-Успешно да го покажат и прикажат пред соучениците,родителите,наставничкиот кадар,она што го научиле и подготвиле во драмската 

секција; 

- Да научат да соработуваат меѓу себе,да ги научат своите сличности и разлики во карактериките; 

-Каталог и извештај за работата на драмската секција. 

-Следење на учениците во дневник за работа на драмската секција. 

 



 

  

 

 

                                                                   -Време и динамика на реализација: 

-Драмската секција со својата работа започнува во месец септември со основање на секцијата.Припремањето  за драмската програма 

за училишниот патронат,започнува уште во средината на октомври месец.Се започнува со запознавање на учениците меѓу 

себе,одбирање на драмски текст,понудени од страна на одговорниот наставник, кој ќе се изведе на сцената,со читање на улогите во 

текстот,доделување на улогите на учениците и поделување на текстот за учење и спремање.Пробите на драмската секција, во 

почетокот се одржуваат двапати во работната недела,а како се наближува денот за настап на драмската секција за училишниот 

патронат тиесе одвиваат секој ден. 

                            -Следење на учество на учениците во литературата секција: 

- Одговорниот наставник за следење на учениците во драмската секција го врши во дневник за настани за следење на активностите на 

учениците. 

 

Наставник:Лидија Каратулкова 

 

 

 



 

  

 

 

    за учебната 2020-2021 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во склоп на нашето училиште меѓу бројните секции,функционира и литературната секција која ја сочинуваат учениците од VI до IX 

одделение,кои се заинтересирани за убавиот пишан збор. Постои голем интерес кај учениците за оваа секција. Литературната секција 

под водство на наставникот по македонски јазик и литература,Лидија Каратулкова,подготвува разни настапи за литературната секција и 

нејзиното учество на значајни датуми од нашата историја(како што се 11-ти Октомври,1-ви Мај,24-ти Мај) за учество на денот 

наБошњаците, 

ЛИТЕРАТУРНА СЕКЦИЈА „ ЛИТЕРА “ ПРИ ООУ „ ДАМЕ ГРУЕВ “ 

– ГРАДСКО 

 

„„ 



 

  

 

денот на албанската азбука,месецот на книгата,Патрониот празник на училиштето,Велигденскиот Хепенинг итн. Исто така со своите 

творби учениците редовно учествуваат на литературните конкурси кои се организираат во нашата република.Скромно би било,а да не 

проговорам за изработката на проекти, паноа, 

традиционално организирање на Месец на книгата,подготвување на литературното катче… 

 

Цели и задачи на литературната секција: 

Зборот е најсилното оружје на светот. Оружје и орудие за градење на свеста за своето постоење. Зборот е клуч од челик  кој лесно ги 

отвора срцата на луѓето, на човекот и оној кој сака  да биде човек. Љубовта  спрема убавата книга, желбата да се нурне во тајните на 

непознатото, да протече нешто од своето перо во реката од зборови, да бидеш мал поет, писател е основното мото да се членува во 

литературната секција. 

-Цели на литературната секција: 

-Целта на литературната секција е учениците кај кои постои интерес за македонскиот јазик и литературата како уметност да ги 

продлабочат и прошират своите знаења за литературните родови и видови; 

-Преку создавање индивидуални, креативни, творечки состави , песни и творби  од друг тип да ги развиваат своите креативни и 

творечки способности , да го развиваат талентот за пишување сопствени творби на литературен јазик; 

-Да развиваат способност за работа со стручна литература и моќта за селекција на податоци; 

-Да се развива и интегрира мултикултурата кај учениците; 

-Да се усовршува читањето на книги и да се усовршува пишувањето на состави; 

-Да се запознаат со врвните домашни  и светски писатели; 

-Да се издвојат учениците кај кои постои најголема дарба, талент и љубов кон литературата, изразувањето и способноста своите 

размислувања и ставови за одредена тема творечки да ги изразат и да оформат во уметничка творба. 

 

СРЕДСТВА И УСЛОВИ за работење на литературната секција: 

-Училници,дом на култура; 

-Учебници,литература од домашни и светски автори; 

-Лични поетски и прозни творби; 

-Хамери,литературно катче,интернет; 

-Учество на литературни конкурси; 

-Следење на успехот на учениците од литературните конкурси во извештај; 



 

  

 

                  -Следење на учество на учениците во литературната секција: 

-Следење на активностите на учениците во евидентен лист од литературното катче и нивните лични творби. 

-Време и динамика на реализацијата: 

1.Цели и задачи на секцијата,одржување на состаноци 
 

Септември 

2.Избор на раководството на литературната секција 
 

Септември 

3.Читање на литературни творби по повод денот на Бошњаците 
 

Септември 

4.Подготвување на програма по повод на разни свечености,патронат,прослави и друго 
 

Октомври 

5.Читање на литературни текстови од македонски и други писатели 
 

Октомври 

6.Творење литератуни творби по повод 11-ти Октомври  
 

Октомври 

7.Учество и организирање на Месецот на книгата 
 

Октомври 

8.Користење на ИКТ(компјутер) за творење на литературни творби,за следење на литературни 
конкурси и слично 
 

Ноември 

9.Литературни читања по повод Денот на албанската азбука 
 

Ноември 

10.Изработка на литературно катче и литературни читања по повод денот на Св.Климент Охридски 
 

Декември 

11.Изготвување на реферат за Даме Груев 
 

Декември 

12.Учество на литературни конкурси 
 

Февруари 

13.Изработка на хамер и читање на лични творби по повод Осми март-денот на жената 
 

Март 

14.Украсување на литературното катче со свои лични творби по повод Велигденските празници 
 
 

Април 

15.Читање на лични творби за Денот на трудот Мај 



 

  

 

16.Изработка на презентации и литературно катче по повод Денот на македонската азбука 
 

Мај 

17.Изработка на презентации и читање на лични творби по повод Денот на сесловенските 
просветители Св.Кирил и Методиј 
 

Мај 

 

-Литературната секција со својата работа започнува во месец септември со нејзиното основање.Во текот на една учебна 

година,литературната секција ќе се оджрува еднаш недело,но кога ќе има потреба од нејзиното учество на некое литературно 

читање,нејзината работа ќе се интезивира,барем со уште еден час неделно. 

 

„Читањето е како сонување со отворени очи.“ 

„Сите што кажуваат дека животот се живее само еднаш, сигурно не прочитале ниту една книга во својот живот.“  

Читањето книги помага во откривање нови информации, а според некои истражувања има и позитивен ефект врз човечкиот мозок. 

Некои од придобивките од читањето книги се: намалување на стресот, подобрување на меморијата, развивање на способноста за 

критичко размислување, зголемување на вокабуларот, подобрување на вештините за пишување и говорење, подобрување на 

концентрацијата итн. 

Наставник:Лидија Каратулкова 

 

 

 



 

  

 

 

 

Хемиска  секција 
 

 
 Назив на секцијата:  Млади хемичари 

Одговорен наставник: Каролина Кирова 

Учесници:  10- 20 ученици од VIII и IX одд. 

Подрачје, содржини и 

активности: 

Секцијата е од подрачјето хемија. Членовите на секцијата се посветени и заинтересирани за хемија  и 

покажуваат истражувачка и експериментална активност од различни области на хемијата.  

На секцијата ќе се обработуваат различни содржини, како: 

-Од историјата на хемијата , интересни приказни за животот и работата на некои хемичари, експерименти 

и др. 

Решавање проблемски задачи од хемијата; 
-Подготвување на учениците за учество на натпревари (училишни, општински регионални, ...) 
-Подршка на учениците при оспособувањето за користење едукативни компјутерски програми; 
-Анализа на решенијата и постапката на работа. 

 

Цели:  -да се упатува во одговорно однесува-ње при  работа во лабораторија 
- да почитува правилата на однесување при работа во хемиска лабораторија 
-да го согледа значењето на познава-њето на знаците за предупредување и правилата на однесување 
да го препознава лабораторискиот прибор и неговата примена 
-да научи да распоредува електрони во електронската обвивка; 
-да го претставува наученото во практична изведба  
да ја поврзе теоријата со праксата 
-да ги поврзе својствата на супстанцата со нејзина практичната примена 
-да составува и израмнува хемиски равенки со поголем број на реактанти и продукти 
да ја согледа потребата од заштита на водата и воздухот како супстанци неопходни за животот на 
земјата 
да ги прошири и продлабочи своите знаења за решавање хемиски задачи 
-да воочува и воспоставува генетичка поврзаност помеѓу оксиди, хидроксиди, киселини и соли(табеларен 
приказ) 



 

  

 

 
да ги знае продуктите од процесот на фотосинтеза 
-да разбере кое е значењето за човекот при одвивање на процесот 
да се запознае со молекулска, рационална и структурна формула кај органските соединенија 
Да се оспособат за : 
-тимска работа, групно одлучување и решавање проблеми 
-усно и писмено изразување 
- анализа на материјали напишани на други јазици 
-соодветно користење на извори од интернет. 
Учениците преку практични задачи и хемиски игри и мозгалки да ги збогатат знаењата, вештините и 
способностите, а секако да ја разбијат распростанетата предрасуда дека хемијата е тешка, 
неразбирлива, досадна и некорисна. 

Време и динамика на 
реализација 

1 -2 часа месечно  во текот на целата учебна година 

Просторија:  училница 

Опрема и ресурси:  Покрај основните наставни средства и помагала (табла, креда, лабораториски прибор, разни модели) се 
користи и  компјутери (лаптопи), интернет, проектор , збирки по хемија,  списанија, енциклопедии     

Следење на учеството:  Присуството на учениците ќе биде евидентирано од страна на одговорниот наставник. Активноста и 
придонесот на секој ученик ќе бидат вреднувани од страна на соучесниците и на одговорниот наставник. 

 
 
Забелешка:  

Содржините за часот може да се менуваат како резултат на проценка на наставникот за степенот на усвоени знаења и потребите 
на учениците за доучување на наставните содржини. 

Бројот на часови и содржините може да бидат променети во  зависност од потребите на учениците. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СЕКЦИЈАТА  

„МЛАДИ БИОЛОЗИ - ЕКОЛОЗИ“ 

 

Одговорни 

наставници 

Ели Неделковска,Каролина Кирова 

Учесници Ученици од VII, VIII  и IX одделение 

Време и динамика 

на реализација 

1 -2 часа месечно  во текот на целата учебна година 

Просторија: училница 

Опрема и ресурси: Покрај основните наставни средства и помагала (табла, креда, лабораториски прибор, разни 

модели) се користи и  компјутери (лаптопи), интернет, проектор ,  списанија, енциклопедии     

Следење на 
учеството:  

Присуството на учениците ќе биде евидентирано од страна на одговорниот наставник. Активноста 

и придонесот на секој ученик ќе бидат вреднувани од страна на соучесниците и на одговорниот 

наставник. 



 

  

 

Реализација по 
месеци 

Септември 

 

 

Октомври 

 

 

 

 

Ноември 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декември 

 

 

Подрачје, содржини и активности: 

Формирање на секцијата, запознавање на учениците со целите и програмата за работа на 

секцијата  во учебната 2020/2021 година  

VII-Истражување на осетливоста кај организмите,Исхрана и пренос на енергија 

VIII- Нервен систем-рецептори за светлина,звук  и рецептори во кожата. 

VII,VIII и IX осврт кон еко-активностите од Планот за активности 

VII-Истражување на разликите  помеѓу растителни и животиски клетки 

VIII-Градба и функиција на скелетен систем,Истражување на координацијата на мускулите и 

коските во движењето на човекот 

IX-Бесполово и полово размножување кај растенијата. 

Прошетка (излет) во училишниот двор  - следење на сезонските промени на природата и 

застапеност на флора и фауна - со учениците од VII,VIII и IX одд. 

 

VII-Истражување на улогата на микроорганизмите во подготовката и расипувањето на 

храната,Истражување кои болести се предизвикани од микроорганизми 

VIII-Истражување-докажување на јаглехидрати,масти и протеини во храната 

IX-Наследување на полот ,спречување на сексуално преносливи болести 

Еко-патрола во училишната зграда- со учениците од VII,VIII и IX одд. 

 

 

VII-Важноста на водата за живите организми 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јануари 

 

 

 

Февруари 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

VIII- Секцирање на срце 

IX- Мерење на белодробен капацитет 

 

VII-Истражување за градбата на растенијата,истражување на фотосинтезата  

VIII- Истражување за ефектите на вежбањето врз отчукувањето на срцето,фукции на крвта 

IX- Ефектот на пушењето врз респираторниот систем,истражување на ефектот на вежбањето врз 

стапката на дишење 

 

VII-Истражување на важноста за дифузијата и транспортот на  водата за  растенијата 

VIII-Истражување на варијациите кај човекот,истражување на варијациите кај растенијата 

IX-Дихотомни клучеви, употреба на клучеви за да се одредат организми во локалната средина. 

Одбележување на денот на екологијата и подигнување на еколошката свест кај учениците со 

изработка на еко-пораки,состави,цртежи. 

Еко-акција во училишниот двор - со учениците од VII,VIII и IX одд. 

 

VII-Истражување на почвите,сиџири на исхрана 

VIII-Класификација на без`рбетници и `рбетници,класификација на растенијата 

IX-Големина на населението ,зачувување (конзервација) на загрозените видови во Македонија. 

Одбележување на Денот на Планетата Земја со изработка на еко-пораки,состави,цртежи. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 

 

 

 

Мај 

 

 

 

 

Јуни 

 

 

 

VII-Обновливи и необновливи извори на енергија,истражување на улогата на човекот во 

загадувањето на воздухот 

VIII-Изработка на модел на фосил,посета на Природно научен музеј (во согласност со можностите 

и законите) 

IX-Вежби и задачи за монохибридно вкрстување ,улогата на вештачка селекција во земјоделството 

 

 

VII-Улогата на јаглерод диоксид во создавање на киселите дождови 

VIII- Старост  на фосилите 

IX- Историски идеи за еволуцијата 



 

  

 

Цели на програмата Ученикот/ученичката да: 

 

-се оспособи за изведување на вежби и  практична работа; 

-да се стекне со вештини за правилна примена на микроскопот и  приборот за работа; 

-дава свое мислење и критички осврт на сработеното; 

-се поттикне кон истражување и активно да учествува во истражувачки проекти; 

-се оспособи да идентификува проблем /од одредена област и за истиот да умее да направи план 

за истражување; 

-да се оспособи да ги сумира ,анализира и презентира податоците од истражувањето; 

-ги примени стекнатите знаења во секојдневниот живот. 

 

 

Забелешка Содржините за часот може да се менуваат како резултат на проценка на наставникот за 
степенот на усвоени знаења и потребите на учениците за доучување на наставните содржини. 

Бројот на часови и содржините може да бидат променети во  зависност од потребите на 
учениците. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СЕКЦИЈАТА  

„МЛАДИ ИСТРАЖУВАЧИ“ 

 

Одговорен 

наставник 

Ели Неделковска 

Учесници Ученици од V  одделение 

Време и динамика 

на реализација 

1 -2 часа месечно  во текот на целата учебна година 

Просторија: училница 

Опрема и ресурси: Покрај основните наставни средства и помагала (табла, креда, лабораториски прибор, разни 

модели) се користи и  компјутери (лаптопи), интернет, проектор ,  списанија, енциклопедии     

Следење на 
учеството:  

Присуството на учениците ќе биде евидентирано од страна на одговорниот наставник. Активноста 

и придонесот на секој ученик ќе бидат вреднувани од страна на соучесниците и на одговорниот 

наставник. 

Реализација по 
месеци 

Септември 

 

 

 

Октомври 

 

Подрачје, содржини и активности: 

Формирање на секцијата, запознавање на учениците со целите и програмата за работа на 

секцијата  во учебната 2020/2021 година .Запознавање на учениците со процесите на испарување 

и кондензација 

Истражување за одделување на цврстите материи од течност,истражување колку добро 

материјалите рефлектираат (одбиваат) светлина 

Истражување за светлината и нашите очи,поврзаноста на земјината ротација со менувањето на 

денот и ноќта и годишните времиња 



 

  

 

 

Ноември 

 

 

 

Декември 

 

Јануари 

 

Фебруари 

 

Март 

 

Април 

 

 

Мај 

 

 

Јуни 

 

Истражување на сенките, мерење интензитет (јачина) на светлина 

Научници и светлина 

 

Запознавање со растенијата,видови на опрашувања 

 

Особини на семињата и расејување,истражување за растење на растенијата 

Фактори за `ртење,влијанието на температурата,топлината и течностите врз `ртењето на семињата 

 

Фотосинтеза,истражување на ефектот на светлината со различна боја врз растењето на 

растението   

 

Фактори за растење на растенијата 

Цели на програмата Ученикот/ученичката да: 

-се оспособи за изведување на вежби и  практична работа; 



 

  

 

-да се стекне со вештини за правилна примена на  приборот за работа кој ке им помогне во 

истражувањето; 

-дава свое мислење и критички осврт на сработеното; 

-се поттикне кон истражување и активно да учествува во истражувачки проекти; 

-се оспособи да идентификува проблем /од одредена област и за истиот да умее да направи план 

за истражување; 

-да се оспособи да ги сумира ,анализира и презентира податоците од истражувањето; 

-ги примени стекнатите знаења во секојдневниот живот. 

 

 

Забелешка Содржините за часот може да се менуваат како резултат на проценка на наставникот за 
степенот на усвоени знаења и потребите на учениците за доучување на наставните содржини. 

Бројот на часови и содржините може да бидат променети во  зависност од потребите на 
учениците. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ЛИТЕРАТУРНА СЕКЦИЈА НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА ВО УЧЕБНАТА 2020/21 ГОДИНА 
 

 
        КОЛКУ Е МОЌЕН ЗБОРОТ ?  
Зборот е најсилното оружје на светот.  
Тој е  орудие за градење на свеста за своето постоење. 
 Зборот е магичен клуч  кој лесно ги отвора срцата на луѓето, на човекот и оној кој сака  да биде човек.  
 

                                              МОТОТО ? 
 Љубовта  спрема убавата книга.  
 Желбата да се нурне во тајните на непознатото.   
 Да протече нешто од своето перо во реката од зборови .  

        Да бидеш мал поет, писател е основното мото да се 
членува во литературната секција.  
    
     Литературната секција во нашето училиште е основана врз 

основа на интересите на учениците кои сакаат убав пишан збор. Се состои од ученици од 1 до 5 одделение. Работниот план на им 
овозможува на учениците да учествуваат на разни натпревари во училиштето, регионот и во земјата.Средби со поети . Учество на 
поетски состаноци, но и да објавуваат трудови во многу книжевни списанија, како и да се дружат со врсници со исти афинитети. 
     Овој дел има за цел да го зајакне логичкото расудување и слободното изразување на мислите и идеите на учениците, но и да ги 
подобри јазичните вештини на сите љубители на убави зборови.  
     Стиховите, приказните или драмските  текстови кои се создаваат од пенкалата на нашите мали писатели, ни даваат дел од самите 
нив и ги обележуваат нашите животи.Со тоа  ги задржуваат своите емоции и сеќавања да не бидат заборавени.  
 

 
 
Раководители на литературната секција се одделенските 
наставници :   
 
Маре Аризанова , Маја Милосављевиќ , Ибро 
Фиуљанин     
 
Цели и задачи на Литературната секција: 
 

 Учениците кај кои постои интерес за македонскиот јазик и литературата како уметност да ги продлабочат и прошират своите 
знаења за литературните родови и видови; 



 

  

 

 Преку создавање индивидуални, креативни, творечки состави , песни и творби  од друг тип да ги развиваат своите креативни и 
творечки способности  

 Да  го развиваат талентот за пишување сопствени творби на литературен јазик; 
 Да развиваат способност за работа со стручна литература и моќта за селекција на податоци; 
 Да се издвојат учениците кај кои постои најголема дарба, талент и љубов кон литературата, изразувањето и способноста своите 

размислувања и ставови за одредена тема творечки да ги изразат и да оформат во уметничка творб 
 Да  креираат пишан литературен текст, да го објавуваат ,  или со директен контакт или преку Интернет 
 Да се  стекнат со   компјутерска писменот 
 Да се  развива интерес за групна работа 
 Да се  развиваат  социјални вештини 
 Да се изгради богат речник 
 Да се оспособат за уредување на училишно пано  
 Поттикнување на учениците за логичко  размислување 
 Истражување во областа на македонскиот јазик 
 Љубов и интерес кон творењето  и подлабоко преку нови творења на проза и поезија 

 
 
Начин на реализација : 

 Самостојно  

 групно  

  тандемско  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

ПРИДОБИВКИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОД  ЧЛЕНУВАЊЕ ВО ЛИТЕРАТУРНАТА СЕКЦИЈА: 
 

Читање  
 Ќе читаат се што ќе им дојде при рака – весници, списанија, романи, статии од инренет, стрипови.. 

 Со читање ќе го збогатат речникот. 

Континуи
рано 
учење  

 Зборовите кои не им се доволно јасни ќе ги откријат со помош на „Гугл“ или некој речник на 
странски зборови.  

 Откако ќе ги научат ќе ги  употребувајат повеќепати. На тој начин ќе си го збогатат речникот, а ќе 
имаш можност и да ги искористат во писмента работа. 

 

Правопис 
и 
граматика
  

 Ако граматиката не им е силна страна ќе  избегнуваат да користат километарски реченици.  

 Покрај мешањето на глаголските времиња, ќе ја избегнат и неразбирливоста на мислите што ја 
предизвикуваат предолгите реченици. 

Кажи го 
она што 
го 
мислиш 

 Најголемата предност кај писмените задачи е она што за нив не мора да учат. 

  Дури и да се работи за некое дело кое  морале да го прочитаат,  доволно е да располага со 
неколку главни информации: тема идеја, главен проблем, ликови. 

 Наместо прераскажување, можат да дадат  личен осврт на проблематиката со која се занимава 
делото.  

 Ќе можат слободно да заземи страна, па макар да е тоа спротивно од мислењето  на 
наставникот/наставничката. 

Стоп за 
литератур
ниот кич 

 При пишувањето ќе избегнуваат здодевни реченици, непотребни епитети, наместо тоа ке се 
посветат да постигнеш динамика на текстот со честа употреба на активни глаголи. 

Добра 
подготовк
а  

Ќе бидат оспособени за:    

 Собирање на информации кои им се потребни. 

 Ќе сработат концепт пред да почнат да го пишуваат текстот.  

 Ќе внимаваат на времето 

 Ќе почнуваат со кус вовед кој ќе ги однесе до “ проблемот “.  

 Ќе почнуваат со главниот дел во форма на свое видување и размислување. 

 Ќе завруваат  со заклучок  

 Секогаш и уште еднаш ке си ја прочитаат литературната творба, за да можат да ги поправат 
евентуалните правописни грешки.  

 Ќе внимаваат на визуелниот впечаток со употреба на  најубав ракопис и естетско уредување на 
текстови на компјутер 

 



 

  

 

АКТИВНОСТИ ПЛАНИРАНИ  ВО ВРЕМЕНСКА РАМКА ПО ТЕМИ И ЧАСОВИ: 
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Час
/ 40 
ми
нут
и 

Активности  

Дидактички 
средства, 
материјали, 
ресурси 

Место на 
реализација, 
просторни 
услови 

Начин на 
следење 

Ј
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а
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а

м
..
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IX 

1.  
Анкета за пријавување на учениците во литературната  
секција 

Анкетни листови 
Училница/инте
рнет 

Евиденција 
на 
анк.листов
и 

IX 

2.  

-Формирање на литературната секција.  
-Запознавање со задачите и целите  
-Избор на раководство и прераспределба на работните 
задачи(соопштување, прибирање податоци, изработка 
на паноа, следење присутност, следење на конкурси, 
пишување соопштенија) 
-Усвојување  на планот за работа за учебната 2020/21г. 
 

Изготвена 
програма,  

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

Список за 
присутност,  
записник 

IX 

3.  
-Формирање интернет страница  
-Приклучување кон веб страната на училиштето  
 -Избор на носители на активностите 

компјутери 
информатички 
кабинет 

Список за 
присутност 

О
к
т
о
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и

 -
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е
с
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а
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X 

4.  Посета на Градска библиотека во Градско / Велес 
Бележници 
/превооз 

Градска 
библиотека,,Го
це Делчев“  

Список за 
присутност 

X 

5.  Конкурс по повод  Месецот на книгата  
Соопштение 
Бележник  
 

Училница/ 
училиште 

Сработени 
трудови 

X 

6.  Анализа на трудовите  компјутери 
Училница / 
интернет 

Испратени 
трудови на   
меил 



 

  

 

X 

7.  

Изработка на училишно пано со трудовите кои 
пристигнаа на конкурсот по повод месецот на книгата и 
прикачување на најдобрите творби на веб страната на 
училиштето 

Хамер, платно, 
шпенагли,  
Маркери, 
лепило, хартија 
во боја, принтер 

-Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 
-Училишен хол 

Список за 
присутност. 
Записник  

П
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XI 

8.  
-  Читање на примери на познати писатели  
-Анализа на ритамот и римата 

Книги  Природа 

Список за 
присутност 

XI 

9.  
Истражување на тема ,,Како добро да се напише 
состав“ 

Компјутер, 
интернет ,  

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

Список за 
присутност 

 

10.  
Презентирање на истраженото  
Средба со младата  македонска поетеса Викторија 
Петревска  

Компјутер, 
прожектор  

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

Список за 
присутност 

XI 

11.  
Обработка на една одбрана песна од македонското 
литературно творештво и бележење на зборови или 
стихови кои се истакнуваат со убавин аи сила 

Компјутер, 
прожектор 

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

Список за 
присутност, 
записник  

Ј
а

с
 и

м
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м
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е
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е

  

XII 

12.  
Пишување на свои мислења на тема ,,Ако ја видиш 
разликата, не ја разбираш еднаквоста“ 

бележник Училница   
Список за 
присутност 

XII 

13.  
Учениците читаат уметнички текстои кои сами ги 
избрале  и ги коментираат во групата 

Книга/ компјутер 

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

Список за 
присутност 

XII 

14.  Пишување на тема ,,Мојот патрон и деец Даме Груев“ Бележник  училница  
Список за 
присутност 



 

  

 

XII 

15.  
Анализа на трудовите и изработка на училишно пано и 
прикачување на најдобрите творби на веб страната на 
училиштето  

Хамер, платно, 
шпенагли,  
Маркери, 
лепило, хартија 
во боја, принтер 

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

.  Список за 
присутност 
Записник  

С
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I 

16.  
Лесички и правописни вежби  
Пишување денови и месеци  
https://www.youtube.com/watch?v=RVSCmRXRIc8&t=73s 

Интернет и 
компјутер 

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

Список за 
присутност  

II 

17.  

Најчести правописни грешки при пишувањето : 
-Негација со 
глаголhttps://www.youtube.com/watch?v=RVSCmRXRIc8
&t=73s 

Интернет и 
компјутер 

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

Список за 
присутност  

II 

18.  

Најчести правописни грешки при пишувањето : 

-именка и кратка заменска форма во припадност  ( 
мајка ми 
)https://www.youtube.com/watch?v=RVSCmRXRIc8&t=73s 

Интернет и 
компјутер 

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

Список за 
присутност  

II 

19.  

Најчести правописни грешки при пишувањето : 
-Надреден знак (пример: сé.  нас нé, нејзе й, сé уште ) и 
апостроф  
Глаголот  ФАЌА  
https://www.youtube.com/watch?v=RVSCmRXRIc8&t=73s 

Интернет и 
компјутер 

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

Список за 
присутност  

II 

20.  
Пишување на текстови за претстојниот празник –Ден на 
жената 

Бележник  училишен парк  
Список за 
присутност 
Записник 

 

III 

21.  
-Читање на лит.творби  на членовите на групата 
-Избирање на квалитетни трудови кои би можеле да 
бидат објавени на блогот или испратени на конкурси 

Интернет и 
компјутер 

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

Список за 
присутност  

III 

22.  
Развивање критичко мислење за ликовите на мајки со 
кои се сретнале на часот по македонски јазик.  

Бележник  Природа  

Список за 
присутност  

https://www.youtube.com/watch?v=RVSCmRXRIc8&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=RVSCmRXRIc8&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=RVSCmRXRIc8&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=RVSCmRXRIc8&t=73s
https://www.youtube.com/watch?v=RVSCmRXRIc8&t=73s
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23.  
Подготовки за 21.март-Светскиот ден на ПОЕЗИЈАТА  
Пријавување на конкурсот за млади поети по повод 
денот на поезијата 

Интернет и 
компјутер 

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

Список за 
присутност  

III 

24.  
Поставување на училишно пано со позив до учениците 
креативно да се изразат  пишуваќе поетски текст 

Хамер, платно, 
шпенагли,  
Маркери, 
лепило, хартија 
во боја, принтер 

Училишен хол 
Список на 
присутност 
, записник 
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IV 

25.  

На интернет страната учениците ќе можат да 
препорачаат прочитана книга која им се допаднала – со 
кратко образложение зошто ја препорачуваат баш таа 
книга (мотивирање на учениците да читаат книги) 

Интернет и 
компјутер 

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

Список на 
присутност  

IV 

26.  

Пишување поетски/прозни текстови на тема ,,Кој сум 
јас“ 
(целта е учениците на креативен начин да се опишат 
себе , своите потреби и трпение, местото во 
општеството...  

бележник Природа  

Список на 
присутност  

IV 

27.  
Пишување текстови на тема-,,22 април-Ден на 
планетата Земја“ 

бележник природа 

Список на 
присутност  

IV 

28.  
Изработка на училишно пано со одбрани трудови за 
планетата Земја и прикачување на истите на веб 
страната на училиштето  

Хамер, платно, 
шпенагли,  
Маркери, 
лепило, хартија 
во боја, принтер 

Училишен хол 
Записник 
на 
присутност 

 

V 

29.  Читање на текстови за ,,Денот на трудот “ 
Компјутер, 
интернет, книги, 
енциклопедии 

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

Записник 
на 
присутност 

V 

30.  
Твориме за сесловенските просветители „Св.Кирил и 
методиј“ 

Бележник, 
Компјутер, 
интернет, книги, 
енциклопедии 

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

Записник 
на 
присутност 



 

  

 

  
Забелешка:  

          
Најмалку 

осум часа се 
предвидени 

за 
активности 

во природа  
со 

тенденција 
за нивно 
зголемување 
во зависност 

од 
временските 

услови и 
поволности ! 

   Учениците ќе имаат можност да присуствуваат и на свечености на патрони празници на училишта  на чии  лотературни конкурси ќе 
земат учетво и освојат некоја награда.  
    Можно е присуство на регионални поетски читанки и свечености.  
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V 

31.  
Средба со еден македонски пет  
(по договор со учениците и училиштето) 

Апарат за 
сликање 

природа 
Записник 
на 
присутност 

V 

32.  Анализа на трудовите и  Изработка на училишно  пано  

Хамер, платно, 
шпенагли,  
Маркери, 
лепило, хартија 
во боја, принтер 

Училишен хол 
Записник 
на 
присутност 
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VI 

33.  
-Изработка на книга со сите литературни творби од 
членовите на оваа секција  
Одбележување на 1 јуни Меѓународен ден на децата 

Компјутер 

Кабинет по 
македонски 
јазик/информа
тички кабинет 

Записник 
на 
присутност 

VI 

34.  -Анализа на работат на литературната секција  / Природа  
Записник 
на 
присутност 



 

  

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА НА 

 

Математичка секција –од прво до  петто одделение 

Учебна 2020/2021год. 

 

 
 

Назив на секцијата; Математичка секција 

Одговорен наставник/одговорни 

наставници за реализација на секцијата 

Маја Ефтимова,Ибро Фиулјанин и Верица Манева 

Одделенија/возраст на учениците за кои е 

наменета секцијата и вкупен број на 

учесници во групата; 

Од прво до петто одделение 

Тема/подрачје (со носечките содржини и 

активности) опфатени со секцијата 

Математичката секција се организира според потребите на училиштето, имајќи ја 
во предвид возраста и посебните интереси и афинитети  на учениците од областа 
математика. 
Членовите на оваа секција имаат можност со примена на стекнатите знаења на 

часовите по математика да решаваат проблемски ситуации од секој дневниот живот, 

задачи од различни математички збирки и списанието “Нумерус“.Во оваа секција се 

опфатени ученици од 1 до 5 одделение ,кои сакаат да го прошират знаењата од 

математиката и да ја развијат својата логика.Учениците кои членуваат во оваа секција 

активно учествуваат на натпревари со што се докажува љубовта кон математиката. 

Цели на секцијата (носечките знаења, 

вештини и ставови/вредности од 

Националните стандарди за основното 

образование со кои ќе се стекнат 

учениците преку учество во активноста); 

 Развој на чувството за тимска работа, за успешно работење на 
секцијата; 

 Подигнување на работните навики, поттикот и одговорноста спрема 
обврските; 

 Дружење и развивање  на различни социјални вештини преку изработки; 
 Да ги прошират своите знаења и подобро да ја запознаат математиката; 
 Развивање на интерес кон забавната математика; 



 

  

 

 
 

 

Временска рамка за реализација и број на 

часови посветени на секцијата; 

Од 1 септември до 10 јуни, по 2 часа месечно 

Потребни просторни услови Училница 

Неопходни дидактички средства и 

материјали/ресурси 

Компјутер, прожектор,плакати 

Предвиден начин на следење на 

учеството на учениците. 

Присуството на учениците ќе биде евидентирано од страна на одговорните 

наставници. Придонесот на секој ученик ќе биде вреднувано од страна на соу-

чесниците и на одговорните наставници. 

 

 
 
 
 
 

Планирање по месеци : 

 

Време на реализација Активности на учениците 
 

 
СЕПТЕМВРИ 

 

 Подготовка на активности од математичката секција 

 Забавна математика 
 

 

 
 

ОКТОМВРИ 
 

 Изработка на Математички плакат 

 Решавање на задачи од збирка 
 

  Решавање на задачи од списание “Нумерус„   



 

  

 

 
НОЕМВРИ 

 

 Изработка на часовник 

 
 

ДЕКЕМВРИ 
 

 

 Решавање задачи од збирка 

 Изработка на 3д форми 
 
 

 
ФЕВРУАРИ 

 

 Решавање на задачи од списание “Нумерус„   

 Изработка на Математички плакат . 
 

 

 
МАРТ 

 

 14 Март меѓународен ден на математиката 

 Забавна математика 
 

 
АПРИЛ 

 

 Увежбување на активности за  натпревар 

 Симетрија /половина фигура 
 

 
МАЈ 

 

 Математички квиз 

 Изработка на оригами од хартија 

ЈУНИ 
 

 Сумирање на резултати постигнати од ученички активности од математичката секција 
 

 

Забелешка – Доколку има потреба,во текот на  година, содржините можат да се дополнат и со други активности  . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ПРОГРАМА ЗА РИТМИЧКА СЕКЦИЈА 

 

Назив на секцијата; Ритмичка секција 

Одговорен наставник/одговорни 
наставници за реализација на 

секцијата 

Дукова Трајана и Славева Биљана 

Одделенија/возраст на учениците за 
кои е наменета секцијата и вкупен број 

на учесници во групата; 

Од прво до петто одделение 

Тема/подрачје (со носечките содржини 
и активности) опфатени со секцијата 

Секцијата е од подрачје танцување . Во суштина танцувањето е дел од општото 
воспитување, позитивно влијае како на телото,така и на духот и умот. 
При реализација на активностите во секцијата учениците ќе се прегру-пираат во 
различни  групи во зависност од желбата која музка ја обожуваат и сакаат да ја 
танцуваат. 
Освен одговорниот наставник и учениците  вклучени во секцијата  имаат задача да 
смислуваат/нудат видови на движења и избор на песни  за реализација, а 
наставникот е должен да ги прифати. 
По изведување на дел од движењата  на дадена кореографија  на одредена песна 
учесниците даваат мислење дали е добра или не  и ако се прифати како таква се 
вежба во наредните часови. 
Добро извежбаната кореографија на дадена песна се изведува на нашите пригодни 
приредбо по повод  одредени празници. 
Секоја изведена точка од учесницие во секцијата ќе биде поткрепена со видео 
снимка. 

Цели на секцијата (носечките знаења, 
вештини и ставови/вредности од 

Националните стандарди за основното 
образование со кои ќе се стекнат 

учениците преку учество во 
активноста); 

 
 
 
 
 

 Развој на чувството за тимска работа, за успешно работење на секцијата; 
 Подигнување на работните навики, поттикот и оговорноста спрема обврските; 
 Дружење и развивање  на различни социјални вештини преку игра; 
 Запознавање со основните техники на ритмичките движења; 
 Развивање на интерес кон музиката и танцот; 
 Подигнување  на основните физички способности на ученикот; 
 Запознавање на учениците со различни културни наследства на одредени 

народи, 
 

 



 

  

 

Временска рамка за реализација и 
број на часови посветени на секцијата; 

Од 1 септември до 10 јуни, по еден час седмично. 

Потребни просторни услови Училница, спортска сала. 

Неопходни дидактички средства и 
материјали/ресурси 

Компјутер, ЦД, звучници 

Предвиден начин на следење на 
учеството на учениците. 

Присуството на учениците ќе биде евидентирано од страна на одговорните 
наставници. Придонесот на секој ученик во иницирањето различни игри, 
ангажирањето за време на реализацијата и учеството во подготовката на 
ритмичките игри ќе биде вреднувано од страна на соу-чесниците и на 
одговорните наставници. 

Во склоп на слободните ученички активности, во нашето училиште со постојан континуитет ќе  работи РИТМИЧКА 
СЕКЦИЈА.Голем број на ученици од прво до петто одделение ќе земат учество во оваа секција,во која со особена желба, 
афинитети и љубов ќе придонесеме  за создавањето на извонредни ритмички точки.Ритмичките  точки ќе бидат наменети за 
одбележување на: 

 Приемот на првачињата 

 Одбележување на Детската недела 

 Патрониот празник на училиштето 

 Денот на општината 

 Дочекот на Новата година 

 Осми март – Денот на жената 

 Верскиот празник Велигден 

 

Секако, дека за успешноста на точките изведени од учениците, ќе придонесат наставниците, кои ќе ја водат оваа 
секција:Трајана Дукова и Биљана Славева 

                Заедничките максимални заложби на учениците и наставниците ќе придонесат  да бидеме дел од разни свечени 
приредби и манифестации за одбележување на тековни настани во нашето училиште и  место на живеење 

 

 

 



 

  

 

План за работа на географската секција при  

ООУ,, Даме Груев,, - Градско 

УЧЕБНА  2020 – 2021 год. 

 

 

ЦЕЛИ 

- Да се развие љубов кон географијата кај учениците 

- Да се развие љубов и чувство кон нагледните средства и предметите врзани за предметот географија  

- Да се развие самостојност при работењето  

- Да се развие мисловна и физичка активност  

- Развивање чувство за просторот и времето  

- Продлабочувања на знаењата кај учениците 

- Исполнување на слободното време на учениците 

- Развивање на креативни способности и нивна реализација во соработка со наставникот 

- Преку слободната активност, наставникот да ги запознае подобро учениците 

- Можност за афирмирање на афинитетите на учениците и нивно насочување во понатамошната работа и 

усовршување на знаењата 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА 

учебна 2020 - 2021 година 

 

Неделен фонд на часови 1 

Годишен фонд на часови 36 

 

1. Формирање на секцијата и правење план за работа 
2. Запознавање на просторот во кој се наоѓа училиштето 
3. Запознавање на просторот - индивидуална и групна работа, ориентација на учениците во познат и непознат простор 
4. Ракување на инструменти за движење: компас, географска карта.  
5. Ракување на инструменти за движење и ориентација на учениците во познат и непознат простор.  
6. Собирање соодветна документација, пишување, сртање планови на училиштето и околината. 
7. Разработување на собраната документација, напишаните текстови и цртаните планови. 
8. Разработување на собраната документација, напишаните текстови и цртаните планови. 
9. Картографски и топографски вежби. Конвенционални знаци и работа на практична примена на карта. 
10. Картографски и топографски вежби. Конвенционални знаци и работа на практична примена на карта. 
11. Географска збирка - одржување на картите и другите предмети на географската збирка. 
12. Собирање на публикувани материјали 
13. Разгледување на собраните публикувани материјали 
14. Разгледување на собраните публикувани материјали 
15. Собирање статии, текстови од весници и списанија од областа на географијата 
16. Разгледување на собраните статии, текстови од весници и списанија од областа на географијата 
17. Разгледување на собраните статии, текстови од весници и списанија од областа на географијата 
18. Географска библиотека и збирка на наставни средства 
19. Средување на географската библиотека 
20. Собирање и средување на книги, списанија и друг географски материјал кои се користи во наставата 
21. Разгледување на собраниот географски материјал кои се користи во наставата 
22. Посета на објекти во околината, индустриски објекти и институции 



 

  

 

23. Посета на објекти во околината, индустриски објекти и институции 
24. Читање на реферати по избор од областа на географијата.  
25. Читање на реферати по избор од областа на географијата.  
26. Ѕвезди, планети и Снчев систем 
27. Паралели, меридијани, географска ширина и должина 
28. Географска карта - размер на карта 
29. Географска карта - размер на карта 
30. Ориентација во просторот, со помош на карта, компас, ѕвездата Северница итн. 
31. Релјеф на Земјата 
32. Релјеф на Земјата 
33. Води на Земјата 
34. Води на Земјата 
35. Време и клима 
36. Време и клима 

 

 

         Наставник по географија: 

Оливер Димов                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ПРОГРАМА ЗА ДРАМСКА  СЕКЦИЈА 

 

Назив на секцијата; Драмска  секција 

Одговорен наставник/одговорни 
наставници за реализација на 

секцијата 

Мирјана  Таскова  

Одделенија/возраст на учениците за 
кои е наменета секцијата и вкупен број 

на учесници во групата; 

Од прво до петто одделение 

Тема/подрачје (со носечките содржини 
и активности) опфатени со секцијата 

Секцијата е од подрачје на драмското  изразување. 
За таа цел најнапред според интересите на учениците ке изготвиме  План за работа за 
тековната учебна година. 
При реализација на драмските творби редоследно ќе се одвиваат следните 
активности: 
 Проучување на текстот 
 Поделба  на улоги 
 Проба со читање по улоги 
 Проба по групи(лица или предмети) 
 Проба на покрети и мимики 
 Проба со костими и маски 
 Генерална проба 

 
Улогите на учениците ќе бидат делени според нивните афинитети,надворешен изглед 
а секако ќе се земе во предвид и  
желбата  на ученикот. 
Освен одговорниот наставник и учениците  вклучени во секцијата  имаат задача да 
смислуваат/нудат видови на движења,мимики за пореално,преставување на дадена 
сцена, а наставникот е должен да ги прифати. 
Добро извежбаната  драмска кореографија ќе се изведува на нашите пригодни 
приредби по повод  одредени празници. 
Секоја изведена точка од учесницие во секцијата ќе биде поткрепена со видео снимка. 

Цели на секцијата (носечките знаења, 
вештини и ставови/вредности од 

Националните стандарди за основното 
образование со кои ќе се стекнат 

 Развивање на фантазијата и креативен начин на размислување 
 Развивање способност за убаво,течно и кретивно импровизирано изразување. 
 Способност за развивање самоконтрола и досетливост 
 Способност за концентрација и јавни настапи. 



 

  

 

учениците преку учество во 
активноста); 

 Дружење и развивање  на различни социјални вештини преку  драмски игри; 
 Развој на чувството за тимска работа, за успешно работење на секцијата 
 
 Подигнување на работните навики, поттикот и оговорноста спрема обврските 
 Запознавање на учениците со различни културни наследства на одредени 

народи, 
 

 

Временска рамка за реализација и 
број на часови посветени на секцијата; 

Од 1 септември до 10 јуни, по еден час седмично. 

Потребни просторни услови Училница 

Неопходни дидактички средства и 
материјали/ресурси 

Компјутер, ЦД, звучници 

Предвиден начин на следење на 
учеството на учениците. 

Присуството на учениците ќе биде евидентирано од страна на одговорните 
наставници. Придонесот на секој ученик во иницирањето различни улоги, 
ангажирањето за време на реализацијата и учеството во подготовката на 
драмските игри ќе биде вреднувано од страна на соу-чесниците и на 
одговорните наставници. 

Во склоп на слободните ученички активности, во нашето училиште со постојан континуитет ќе  работи ДРАМСКАТА 
СЕКЦИЈА.Голем број на ученици од прво до петто одделение ќе земат учество во оваа секција,во која со особена желба, 
афинитети и љубов ќе придонесеме  за создавањето на извонредни драмски точки.Драмските  престави ќе бидат наменети за 
одбележување на: 

 Приемот на првачињата 

 Одбележување на Детската недела 

 Патрониот празник на училиштето 

 Денот на општината 

 Дочекот на Новата година 

 Осми март – Денот на жената 

 Верскиот празник Велигден 

 

Секако, дека за успешноста на точките изведени од учениците, ќе придонесат наставниците, кои ќе ја водат оваа секција: 

                Заедничките максимални заложби на учениците и наставниците ќе придонесат  да бидеме дел од разни свечени 



 

  

 

приредби и манифестации за одбележување на тековни настани во нашето училиште и  место на живеење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

П-24  Програма   за работа на Здружение за училишен спортски клуб  на општинско        

основно училиште Даме Груев – Градско за учебната 2020-21 
 

 

ОПШТИ  НАЧЕЛА  

 

 Врз основа на одредбите на Законот за здруженија и фондации на Република Северна Македонија како и статутот и целите на своето дејствување, 

здружението за училишен спортски клуб на општинско основно училиште Даме Груев – Градско (во понатамошниот текст на Програмата: Ооу Даме 

Груев- Градско), ќе реализира активности од областа на спортот и спортските активности во УСК „“ – Градско, според афинитетите на учениците и 

условите за реализација на истите.   

 За остварување на целите и задачите кои произлегуваат од Програмата за работа на УСК, потребно е ангажирање пред се 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 Стоби - Градско 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 спортски сали и отворени терени за спорт и рекреација на учениците (кои се сопственост или на располагање за 

училиштето).  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 

Стоби -градско ќе формира повеќе секции во разни спортови како што се во: кошарка, одбојка, фудбал, ракомет, aтлетика, пливање, стрелаштво, 

планинарство, тенис, пинг-понг, шах и други спортски дисциплини.  Преку редовните тренинзи во наведените спортски секции, учениците ќе ги 



 

  

 

откриват своите спортски склоности и талент, кои 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.  

 

 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 училишните 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 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 се поголемата присутност на физички и телесни деформитети кај младата популација односно учениците, УСК ќе формира 

секција за Кинезитерапија, преку чија работа на соодветни стручни лица со соодветни вежби ќе се помага на младите лица и децата 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  



 

  

 

 Доброволни прилози   

 Подароци   

 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.  

 

МАРКЕТИНГ И ПРОМОЦИЈА   

 

 Промовирање во локалните и националните електронски и печатени медиуми  

 Објававување за работењето на клубот, новини и резултати во училишниот весник и веб страната на училиштето  

 Подготовка на флаери, постери , брошури и дуг вид на промотивен материјал Организирање на отворени денови и друг вид настани од 

отворен карактер  

 Организирање на прес-конфернции и друг вид на настани од промотивен карактер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

П- 25     Програма за професионална ориентација на учениците 2020-2021 

 

Појдовни основи за концепирање на програмата: 

 

- Правилно информирање на учениците за избор на занимање според нивните интереси и способности 

- Упатства и совети до родителите; значаен и влијателен фактор за избор на занимање 

- Влијанието на другарите и пријателите при избор на занимање 

-  Влијанието на општеството и медиумската култура при избор на занимање 

Програма за професионална ориентација на учениците 2020-2021 
 
 

 
СОДРЖИНА НА РАБОТА 

 
 
 

ФОРМИ,МЕТОДИ, 
ПОСТАПКИ, ИНСТРУМЕНТИ 

РЕАЛИЗАТОРИ / 
СОРАБОТНИЦИ 

ВРЕМЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

ОЧЕКУВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ 

Изготвување анкета за 

интересите и способностите 

на учениците од VIII и IΧ 

одделение 

 

Анкета 

 

 

Психолог 

 

 

 

Декември 2020 

Прибирање на 

валидни информации 

за интересите и 

способностите на 

учениците 

 

 

Испитување на општи и 

Прашалник, набљудување, 

разговор 

 

Тим за проф. ориентација 

 

 

Прибирање на 

валидни информации 



 

  

 

специфични способности 

на учениците од VIII и  IΧ 

одделение 

 

 

Ученици  

Февруари- Април 2021 

за општите и 

специфичните 

способности на 

учениците 

 

 

Организирање индивидуални 

и групни разговори 

со ученици и родители 

 

 

Разговор 

Тим за проф. ориентација 

Ученици 

 

Родители 

 

Октомври 2020 – Мај 

2021 

 

Добиените сознанија 

и информации 

учениците од осмо 

одд. да ги искористат 

за правилен избор на 

занимање 

Информирање за мрежа на 

средни училишта, 

услови и критериуми 

 

Разговор 
Тим за проф. ориентација 

Ученици 

 

 

Мај 2021 

Солидна 

информираност на 

учениците за сите 

средни училишта во 

околината нивните 

услови и критериуми 

за запишување 

 

Презентирање пропаганден 

материјал од 

средните училишта, 

организирање средби со 

преставници на приватни и 

државни средни училишта 

 

 

 

Разговор, видео 

презентација, флаери 

Професори од средни 

училишта 

Тим за проф. ориентација 

Ученици 

 

 

 

Април – Мај 2021 

Учениците да добијат 

подобра слика за тоа 

што значи да си 

ученик во средно 

образование и 

предизвиците 

Анализа на одговорите од 

анкетниот лист 
Анализа Психолог 

 

Април 2021 

Добивање сознанија 

за интересите и 

способностите на 

учениците 

Работилница Влијанието на Разговор Психолог  Учениците ќе бидат 



 

  

 

родителите, поширокото 

семејство, другарите и 

општеството 

 

 

 

Ученици 

Мај 2021 

 

 

солидно запознаени 

за влијанието на 

родителите 

семејство, другарите 

и општеството и како 

да го направат 

правиот избор на 

средно училиште 

 

Водење евиденција и 

документација со анализа за 

избор на средни училишта 

 

 

Тим за проф. ориентација 

 

Октомври 2020– 

Мај 2021 

Брз пристап на 

информации за секој 

ученик 

Разгледување на конкурсот за 

упис во средно училиште 
Набљудување, разговор 

Тим за проф. ориентација 

Ученици 

 

Мај 2021 

Учениците ќе се 

запознаат со 

условите и 

критерумите за упис 

во средно училиште 

 

 

Тим за професионална ориентација 

Мартин Велинов- психолог 

Вања Јовановска- педагог 

Милан Кочовски- класен раководител IX одд 

Сунчица Деспотовска- класен раководител IX 

одд 

 

 

 

 

 



 

  

 

П-26    Програма за стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно-образовниот 

кадар 
 

 

 

АКТИВНОСТ НОСИТЕЛИ 
НААКТИВНОСТ 
 

РЕСУРСИ ИНСТРУМЕНТИ ВРЕМЕНСКА РАМКА ОЧЕКУВАНИЕФЕКТИ 

 
Креирање политика за 
поддршка на 
планирањето за 
посета на часови 
 

Директор- 
Стручни соработници 
Наставници 

Анализа на состојбата 
Распоред на часови 
Стручни материјали 
Извештај од посетени 
часови 

Прашалник за 
наставниците 

Септември Увид во реализација 
на наставата 

 
Следење на 
реализацијата на 
наставата преку 
посета на часови 
 

Директор 
Стручни соработници 

Годишни и тематски 
планирања на 
наставниците 

Инструмент за увид во 
дневните планирања 
на наставниците 

Во тек на годината- Подобар квалитет при 
реализација на 
часовите 

 
Изготвување извештаи 
од увид во планирања 
на наставниците и 
посета на часови 
 
 

Директор- 
Стручни соработници 

Дневни подготовки на 
наставниците 

Инструменти за 
евалуација на часот 

Во тек на годината Користење современи 
приоди во наставата 

 
Евалуација- 
 

Директор- 
Стручни соработници 
Наставници 

Програми и подготовки 
на наставниците 

Прашалник за 
наставниците-
Обработка на 
податоците од увид на 
часови-пополнети 
инструменти 

Јуни Зголемена ефикасност 
на настава 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

П-27   Програма за следење и евалуација на годишната програма за работа на основното училиште 

 

 

Приоритетни подрачја за 

следење и евалуација 

Начин на следење и 

евалуација 

Време на следење и 

евалуација 

Реализатор/и Кој треба да биде 

информиран за 

следењето и 

резултатите од 

евалуацијата 

Подобрување на 

здравствено-хигиенските 

услови за работа и 

естетскиот изглед на 

училиштето 

 

Прибирање извештаи од 

реализирани проекти 

 

Септември – 2020 

Мај- 2021 

Директор Наставнички совет 

Училишен одбор 

Совет на Родители 

 

Опремување на 

училиштето и 

подобрување на 

квалитетот на наставата со 

современи средства и 

помагала 

 

Прибирање извештаи од 

набавки на нагледни 

средства  

 

Септември – 2020 

Мај- 2021 

 

Претседатели на Стручни 

активи 

 

Наставнички совет 

Училишен одбор 

Совет на Родители 

Унапредување на воспитно 

образовниот процес 

 

 

Прашалници до наставниот 

кадар 

Септември – 2020 

Мај- 2021 

Стручна служба Наставнички совет 

Совет на Родители 



 

  

 

 

Професионално 

усовршување на 

наставниот кадар 

 

 

 

Прашалници до наставниот 

кадар 

 

 

 

Септември – 2020 

Мај- 2021 

 

 

 

Тим за професионален 

развој 

 

 

 

Наставнички совет 

 

Реализација на 

воннаставни активности 

Прашалници до наставниот 

кадар 
Септември – 2020 

Мај- 2021 

Стручна служба Наставнички совет 

Совет на Родители 

 


