
 

 

    

 

 

Носители на образовната и просветната политика во училиштето се водечките тимови: Директорот, Претседателите на 

активите и стручните работници во наставата. Воспитувањето и образувањето се општествени категории кои се 

организираат во училиштето како специфична општествена дејност чии претставник и застапник е Директорот. По 

природата на својата функција Директорот е најодговорен за реализацијата на сите задачи што општеството му ги 

поставува на училиштето. Од него зависи организацијата и релизацијата на сите подрачја на воспитно-образовниот процес, 

а индиректно и работата на наставниците како и успехот и напредувањето на учениците.  

 

Должноста и обврските на Директорот стануваат сè посложени, поделикатни и специфични и заради динамичните и 

интензивни промени во општеството кои имаат силен одраз и на воспитно-образовниот систем. Програмата за работа на 

Директорот е интегрален дел на програмата за работа на училиштето. Но, ако појдеме од фактот дека Директорот е 

главниот носител на таа програма сосема е јасно дека таа програма е камен темелник на кој се потпираат сите други 

програми. 

 

Годишните програми, годишните извештаи како и развојните училишни програми се документи кои помагаат во 

организацијата на работата во училиштето. Овие документи треба да се сфатат како основа за развојно планирање кои 

помагаат за унапредување на воспитно-образовниот процес. Сите документи се меѓусебно поврзани и се надополнуваат. 

Годишните програми се планираат врз основа на долгорочните развојни, училишни планови. Завршен дел од годишната 

програма е годишниот извештај. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишната програма за работата на директорот е изработена врз основа на: 

 

 

 

➢ Законот за основно образование;  

➢ Анализа на реализацијата на Годишната програма од претходната учебна година;  

➢ Анализа на препораките на Извештајот од Биро за развој на образованието, по извршениот увид во работата на 

училиштето;  

➢ Планот за работа и соработка со родителите и Советот на родители;  

➢ Планот за работа на педагошко-психолошката сужба во училиштето, како и со стручните активи на наставниците;  

➢ Програмата за работа на Училишниот одбор;  

➢ Планот за грижа за здравјето на учениците;  

➢ Реализација и примена на тековните проекти и проектите кои веке се реализираат а поврзани со осовременување на 

наставниот процес. 

 
 

 
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.  

 

 

 

 



Годишна оперативна програма за административно-организаторската и педагошко инструктивната работа 

на директорот за учебна 2021-22 година 

1. ВОДСТВО 

 Активности  Време Соработници  

1 Изготвување на Годишна програма за работа на училиштето Јули-август  

 

 

 

 

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  

август 
 

3 
Координирање при изготвување на:  

 Распоред на часови со изборни предмети;  

 Распоред на додатна, дополнителна настава;  

 Распоред на слободни ученички активности; 

август-
септември 

4 Изготвување на сопствена програма за работа и следење на реализацијата на истата Септемри-јуни 

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  

4. АНАЛИТИЧКО-СТУДИСКА РАБОТА 
 

 

 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 

 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 



5. СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА 
 

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 

 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 



 

 

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 

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 

                                                                                                                                                                      Директор  

                                                                                                                                                                     Ленче Стојанова 
 



 

Програма за работа на педагогот за учебната 2021/2022 година 

Документи на кои е заснована оваа Програма се: Закон за основно образование, Индикатори за квалитетот на работата на 

училиштата (ДПИ), Основни прфесионални компетенции за стручни соработници, Прирачник за следење на работата и 

планирање на професионалниот развој на насатвниците и стручните соработници, Годишна програма за работа на 

училиштето, Самоевалуација на училиштето, Развојната програма на училиштето, Препораки од последна интегрална 

евалуација, Личниот план за професионален развој. 

1.Работа со ученици 
Поддршка на учениците во учењето 
Цели Активности Реализација Соработници Индикатори/докази/форми/методи Следење/повратна 

информација  
-проценка на 
подготвеноста на 
учениците за 
вклучување во 
образовниот систем 

- учествo во комисијата за 
запишување на ученици во 
училиште (прво одделение) - 
спроведување на постапката 
за запишување на ученици 

05 – 09. 2021. Психолог, 
дефектолог 
наставник 

Одлука Комисија за упис на ученици; - 
Матичен лист; - Прашалник за родители 
- Работни листови; - Извод; - Потврди;- 
Соопштение; - Покани; - Мислење; 
Преведници 

 

проценка на јазичните 
и математичките 
способности кај 
учениците во 
почетните одделенија 

- Дијагностичко испитување на 
подготвеноста за читање и 
читањето кај учениците во II 
одделение 

04 – 05.2021 Наставници - - Дијагностички тестови; - Обработени 
резултати - Препораки за работа за 
наставниците и родителите; 

 

поддршка на сите 
ученици во учењето, а 
посебно на оние кои 
имаат тешкотии 

идентификување и поддршка 
за различните образовни 
потреби на учениците - 
Соработка со инклузивниот 
тим во училиштето 

Учебна 
година. 

Психолог, 
дефектолог 
наставници УИТ 

- Разговори со наставници и родители; - 
Разговори и проценка на ученици; - 
Насоки за наставниците за работа со 
учениците;- ИОП 

 

- градење кај 
учениците високи 
лични стандарди за 
успех и позитивен став 
кон учењето; 

- индивидуална и групна 
работа со учениците за 
учењето, успехот, системот на 
вредности 

Учебна година Психолог, 
дефектологн 
аставници 

- Разговори и проценка на ученици; - 
Препораки за ученици, наставници и 
родители; - Разговори со родители; 

 

Следење и поддршка на развојот на учениците 
- зголемување на 
самодовербата и 
самопочитувањето кај 
учениите 

- Вклучување на учениците во 
искажување на сопствено 
мислење и донесување 
одлуки за одредени 
активности во училиштето 

Учебна 
година. 

Психолог, 
дефектолог 
наставниц 

- Работилници; - Записници од 
активностите на заедницата на ученици; 
- Индивидуални разгвори со ученици; - 
Час на одделенската заедница 

 

- подобрување на 
системот за поддршка 

- Информирање на учениците 
за можностите да добие 

Учебна 
година. 

Директор, 
наставници 

- Родителски средби; - Час на 
одделенската заедница; - Усно 

 



на учениците во 
училиштето 

поддршка од стручниот 
соработник 

информирање; - социјални мрежи; - веб 
страна 

- соодветно 
справување со лични 
кризни состојби на 
ученикот 

- Помош на ученици со 
емоционални проблеми 

Учебна 
година. 

Психолог, 
дефектологн 
аставници 

- План за поддршка на ученици со 
емоционални проблеми; - Разговори со 
ученици, наставници и родители; 

 

увид во причините за 
неуспехот и 
несоодветното 
однесување на 
учениците 

- Прибирање податоци за 
личниот и социјалниот развој 
на учениците; - Прибирање 
информации за учењето и 
однесувањето на учениците 

Учебна 
година. 

Психолог, 
дефектолог 

Набљудување, - Интервју, - Анкета, - 
протокол за следење на час, 

 

- подобрување на 
здравјето и начинот на 
живеење на учениците 

- Превентивни активнсти за 
физичкото и менталното 
здравје, превенција од 
насилно и асоцијално 
однесувње, дискриминација 

Учебна 
година. 

Психолог, 
дефектолог 

- работилници; - индивидуални и групни 
разговори; - Плакати; 

 

- користење на 
соодветни стратегии за 
справување со 
несоодветно 
однесување на 
учениците. 

- Интервенирање при 
несоодветно однесување на 
ученици 

Учебна 
година. 

Психолог, 
дефектолог 
наставници 

- Дневник за работа, - записници,  

Професионална ориентација и кариерен развој на учениците 
Согледување на 
професионалната 
информираност и 
интересите на 
учениците 

испитување за 
информираноста и 
заинтересираноста на 
учениците за понатамошно 
образование; - испитување на 
професионалните интереси; - 
синтетизирање и 
интерпретација на добиените 
податоци 

Учебна 
година. 

Психолог, 
дефектолог, 
наставници 
Агенција за 
вработување 

Анкета, Резултати од анкетата;  

Обезбедување на 
потребната 
информираност 

- информирање на учениците 
за мрежата на средни 
училишта, занимањата кои се 
изучуваат во рамките на 
истите и условите за 
запишување - организирање 
презентации на средните 
училишта 

Учебна 
година. 

Психолог, 
диектор 

Конкурс за запишување во средните 
училишта; Разговори, дискусии со 
ученици: Презентации од средни 
училишта Програма за професионална 
ориентација; Веб страни на училишта 

 



- правилно 
ориентирање согласно 
интересите, 
можностите и 
способностите на 
учениите 

индивидуално и групно 
советување на ученици и 
родители за правилен избор 
на понатамошно образование. 

Учебна 
година. 

Психолог, Разговори и дискусии со ученици и 
родители; Работилници; Родителски 
средби. 

 

увид во 
континуираноста и 
објективноста на 
успехот на учениците 

- следење на постигањата на 
учениците во средно 
образование 

Учебна година Психолог, Преписка; информации; споредби.  

2. Работа со наставници 
Поддршка на наставниците за реализирање и организација на воспитно образовниот процес 

Цели Активности Реализација Соработници Индикатори/докази/форми/методи Следење/повратна 
информација  

- Запознавање со 
нови закони, 
правилници, 
упатства 
концепциски 
документи и слично. 

известување за новини во 
законите и наставните 
планови и програми 

Учебна 
година 

Директор, 
наставници, 
психолог 

Стручен актив; наставнички совет; 
работилници 

 

Запознавање со 
актуелните програми 
и приоди во 
наставата 

- работилница/состанок за 
соодветно планирање; 

Учебна 
година 

Директор, 
наставници, 
психолог 

Стручен актив; Индивидуални 
консултации; Насоки за планирање. 

 

Увид во начинот на 
планирање и 
реализација на 
дополнителната и 
додатната настава и 
воннаставните 
активности 

следење на наставата од 
различни аспекти: начинот 
на планирање, примена на 
нови програми и проекти, 
пристапи и др 

Учебна 
година 

Директор, 
психолог 

Протокол за следење на час; 
Повратна информација (писмена или 
усна) на наставниците; Планирања 
за час и нивни корекции 

 

земање во предвид 
на индивидуалните 
карактеристики и 
потреби на 
развојните периоди 
при планирање и 
реализирање на 
наставата 

учество во работата на УИТ 
за изготвување на ИОП; 

09.2021год Директор, 
наставници, 
психолог 

Листи за следење на ученици; 
Индивидуални образовни планови; 
Состаноци 

 

Подобрување на 
начинот на 

- давање насоки за успешно 
планирање на наставата - 

09.2021г. 
Учебна 

Директор, Насоки за планирање на наставата; 
Листа за следење на планирањата; 

 



планирање на 
наставата 

увид во планирањата за 
настава и консултации со 
наставниците за 
подобрување на истите 

година Насоки за подобрување 

успешна реализација 
на тековни проекти 

Учество во: - Проектот за 
меѓуетничка интеграција во 
образованието, - 
„Интеграција на еколошката 
едукација во 
образованието“ - 
Антикорупциска едукација - 
ЕДУИНО - локални проекти 

Учебна 
година 

Директор, 
наставници, 
психолог 

Споделени информации; 
Индивидуални консултации; 
состаноци; Акциски планови; 
Планирања; 

 

препознавање на 
потребите од 
учениците, 
почитување на 
личноста на секој 
ученик и 
идентификување и 
развивање на 
неговите јаки страни 

- насоки за работа на 
наставниците со одделни 
групи и поединечни ученици 
(тешкотии во учењето, 
проблеми во развојот, 
болест, емоционални 
проблеми, надарени 
ученици и слично) 

Учебна 
година 

Директор, 
наставници, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 

Приоди во учењето; Мислења; 
Наоди; консултирање стручна 
литература; 

 

- индивидуализација 
во задолжителната, 
додатната и 
дополнителната 
настава, слободни 
ученички активности, 
натпревари; 

запознавање на 
наставниците со 
карактеристиките на 
новозапишаните ученици; - 
запознавање на 
наставниците со различни 
начини на кои учениците 
учат; 

Учебна 
година 

Психолог Мислења; планирања; стручни 
активи 

 

 

 Подобрување на 
комуникацијата на 
наставникот со 
учениците 

давање стручна поддршка 
на наставниците за 
воспоставување на добра 
комуникација помеѓу 
учениците и наставниците и 
учениците меѓусебно; 

Учебна 
година 

Психолог 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 

Индивидуални консултации; 
Советување; 

 

согледување на 
причините за 
несоодветно 
однесување, 
предлагање 
стратегии за 
надминување и 

- помош на наставникот во 
справување со и 
разрешување на проблеми 
со однесувањето на 
учениците. 

Учебна 
година 

Психолог Индивидуални консултации; 
Советување 

 



следење на 
ефектите од 
превземените 
активности 

3. Работа со родители 

Индивидуални и групни советувања и консултации со родителите 

Цели Активности Реализација Соработници Индикатори/докази/форми/методи Следење/повратна 
информација  

- поддршка на 
семејството во 
развојот и учењето 
на учениците 

Информирање на 
родителите за учењето и 
однесувањето на ученикот 

Учебна 
година 

Психолог, 
дефектолог 
наставници 
Родителски 
средби; 
Индивидуални 
средби;  

Родителски средби; Индивидуални 
средби; Советодавни разговори со 
родители; Работилници; 

 

поддршка на 
родителите од 
учениците со 
посебни образовни 
потреби 

- информирање на 
родителите; - насоки за 
комуникација и подршка во 
учењето со децата; 

Учебна 
година 

Психолог, 
дефектолог 
наставници 

Индивидуални разговори; 
Информации за соодветни 
институции; Упатување на родители; 

 

- запознавање на 
родителите со 
работата на 
училиштето 

информирање на 
родителите за услугите што 
училиштето и стручните 
соработници ги нудат за 
поддршка на учениците 

09.2021. 
Учебна 
година 

Психолог, 
директор, 
наставници 

Родителски средби; состаноци; 
работилници. 

 

Едукација на родителите 

- развивање на 
вештини на 
родителите за 
поттикнување на 
развојот и учењето 
кај своите деца 

Работилници/презентации 
со родители за 
подобрување на 
меѓуврсничката 
комуникација 

Учебна 
година 

Психолог, 
директор, 
наставници 
дефектолог 
наставници 

родителски средби; состаноци; 
работилници. Прашалници за 
родители; Разговори; Работилници 

 

- промовирање 
доверба и 
разбирање за 
градење на 
партнерства со 
семејствата; - 
мотивирање на 
родителите да се 
вклучат во 
активностите на 

планирање и 
овозможување вклучување 
на родители во одделни 
сегменти од 
воспитнообразовниот 
процес (здравствена 
заштита, професионална 
ориентација, јавна и 
културна дејност, еколошки 
активности, меѓуетника 

Учебна 
година 

Психолог, 
директор 

Годишна програма за работа; 
Акциски планови; Покани; 
Соопштенија; 

 



училиштето; - 
развивање 
ефективна соработка 
со семејстват 

интеграција.). 

4.Соработка со заедницата 
Соработка со локалната заедница 

Цели Активности Реализација Соработници Индикатори/докази/форми/методи Следење/повратна 
информација  

- промовирање 
соработка со 
локалната заедница; 

- планирање, реализирање 
и следење на активности 
меѓу училиштето и 
заедницата; - 
презентирање и 
промовирање на работата 
на училиштето; - 
информирање на 
заедницата за потребите и 
постигањата на училиштето 

Континуира Директор, 
психолог, 
наставници 

Годишна програма; годишен 
извештај, самоевалуација на 
училиштето, Посети; Реализација на 
наставни и воннаставни активности; 
Веб страна; Преписки; Информации. 

 

- успешна 
реализација на 
воннаставните 
активности 

- учество во организацијата 
и реализацијата на 
превентивни, хуманитарни 
и културни активности на 
локалната заедница 

Континуир Директор, 
општина, 
наставници 

Годишна програма; Приредби; 
Манифестации; Настани; 

 

професионализација 
на сопствената 
работа 

консултирање институции 
при работата со одредена 
група ученици, наставници, 
родители и за сопствената 
работа; - запознавање и 
упатување на учениците, 
наставниците и родителите 
во соодветни институциите 
за решавање на одреден 
проблем. 

Континуиран  Разговори; Барања; Упатување; 
Преписки; Препораки; Мислења; 

 

Соработка со стручнте служби 
доверба и почит во 
градење на 
партнерства со 
училиштата 

соработка со училиштата 
од реонот и пошироко 

Континуир  Партнерства; Соработка; Заеднички 
активности; 

 

Поддршка во 
работата 

- соработка со институции 
во рамките на 
Министерството за 
образование и наука: БРО, 

  Преписки; Барања; Разговори; 
Закони; Правилници; Насоки за 
работа; Апликации 

 



ДИЦ, ДПИ и др. 

5.Професионален развој и професионална соработка 
Личен професионален развој 

Цели Активности Реализација Соработници Индикатори/докази/форми/методи Следење/повратна 
информација  

- унапредување за 
сопствената пракса; 

внесување иновации во 
сопствената работа и 
проценка на нивната 
ефективност 

Учебна 
година 

 Програми; обрасци; инструменти; 
истражувања и слично. 

 

идентификување на 
потребите за личен 
професионален 
развој; 

планирање, водење 
евиденција и докази за 
сопствениот 
професионален развој; 
Учебна 

Учебна 
година 

 Компетенции и стандарди за 
педагог; аморефлексија на 
сопствената работа; Личен план за 
професионален развој; 
Сертификати, Посетени и 
реализирани обуки; Доси 

 

- подобрување на 
сопствената пракса; 

учество во различни форми 
на стручно усовршување во 
и надвор од училиштето; - 
следење стручна 
литература и информации 
од значење за 
образованието и 
воспитувањето; 

Учебна 
година 

Обучувачи, 
фондации. 

Обуки; Дисеминации; стручни книги и 
списанија; релевантни веб извори; 

 

- подобрување на 
соработата со 
другите стручни 
соработници 

- учество во различни 
активности на 
професионалните 
здруженија, социјални 
мрежи и форуми 

Учебна 
година 

Стручни 
соработ. 

Средби; Преписки; Разговори; 
Социјални мрежи, Форуми; Веб 
страни 

 

Поддршка на професионалниот развој на наставниците 
- промовирање на 
професионални и 
колегијални односи; 

учество во работата на 
тимот за професионален 
развој во училиштето; 

Учебна 
година 

Наставници Програма за професионален развој; 
Работилници; Обуки; 

 

Подобрување на 
професионалниот 
развој на 
наставниците – 
приправници во 
училиштето; 

учество во реализацијата 
на делови од програмата за 
воведување на 
приправникот во работа; 

Учебна 
година 

Ментори 
Приправник 

Менторска програма; Индивидуални 
консултации; Следење на час; 
Домашна работа; Стручен испит; 

 

мотивирање на 
наставниците за 
професионално 

- информирање и 
дисеминација на стекнати 
знаења и вештини од 

Учебна 
година 

 Состаноци; Обуки; Работилници; 
Стручни материјали; Насоки; 
Препораки; социјални мрежи. 

 



усовршување и 
создавање 
поттикнувачка 
средина во која сите 
учат 

посетувани обуки; - помош 
на стручните активи во 
подготовка и реализација 
на одделни содржини од 
нивната работа; - 
споделување стручни 
материјали со 
наставниците; - упатување 
на наставниците за 
користење различни 
ресурси за 
осовременување на 
наставниот процес; 

- унапредување на 
професионалниот 
развој на 
наставниците во 
училиштето 

подготвување инструменти, 
прибирање податоци и 
анализа на потребите за 
професионален развој на 
наставниците; 

08. – 09. 
2021.  
6-7.2022 

 Анализа на професионалните 
потреби; Програма за 
професионален развој; 

 

успешна реализација 
на интерното и 
екстерното стручно 
усовршување на 
наставницит 

- коодрдинирање при 
реализацијата на обуките 
во училиштето 

Учебна 
година 

Психолог, 
провајдери 
наставници 

Стручни активи, Работилници; 
Состаноци; 

 

6.Аналитичко истраувачка работа 
Цели Активности Реализација Соработници Индикатори/докази/форми/методи Следење/повратна 

информација  
воспоставување 
систем за редовни 
анализи на одделни 
воспитнообразовни 
прашања во 
училиштето; 

- изработка на инструменти 
за прибирање на податоци; 
- анализа и извештаи за 
состојбите во различни 
области од воспитно-
образовната работа 

Учебна 
година 

Директор 
Психолог 

Протоколи; Евидентни листи; 
Обрасци; Прегледи,; Анализи 
Извештаи за успехот, поведението, 
редовноста, опфатот и 
напредувањето на учен. 

 

унапредување 
воспитнообразовниот 
процес 

- 
споделување/презентирање 
на добиените информации 
од проценката и анализата 
со/на вработените, 
родителите, заедницата, 
стручните органи и тела, 
надлежните институции. 

Учебна 
година 

Директор 
Психолог 

Состаноци; Известувања; Брошура; 
Веб страна. 

 

успешно 
спроведување на 

- Истражување, следење и 
предвидување на читачките 

Учебна 
година 

Психолог 
Наставници 

нацрти и планови за истражување; 
методи и инструменти; интервјуа, 

 



акциски и други 
истражувања 

способности на учениците; - 
Истражување на причините 
за појава на врсничкото 
насилство. 

Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор 

анкетирања, тестирања на 
знаењата, систематски 
набљудувања; статистичка 
обработка и анализа на податоците; 
извештај од спроведено 
истражување 

7. Училишна структура, организација и клима 
Цели Активности Реализација Соработници Индикатори/докази/форми/методи Следење/повратна 

информација  

Планирање, следење на наставата педагошка евиденција 
унапредување на 
воспитно-
образовниот процес 

- иницијативи за 
осовременување на 
воспитно-образовната 
работа; - учество во 
изработката на Годишна 
програма за работа; 

Учебна 
година 

Директор 
психолог 

Приоритетни задачи; Годишна 
програма; Акциски планови; 

 

Систематичност и 
одговорност во 
работењето на 
училиштето 

учество во организацијата 
на работата во училиштето 

Учебна 
година 

Директор 
психолог 

Распоред; Календар; Распределба на 
учениците; Планирање и програмирање 
на в–о работа; протоколи, формулари, 
соопштенија, службени покани, дописи, 
евиденциони листи, прашалници. 

 

- придонес во 
работата на 
стручните органи и 
тела 

- учество во работата на 
стручните органи и тела во 
училиштето 

Учебна 
година 

Директор 
психолог 

Одделенски и наставнички совет; 
Стручни активи; Совет на родители; 
Комисии, Тимови. 

 

организираност и 
прегледност во 
работата 

- водење евиденција за 
работата со учениците и 
родителите 

Учебна 
година 

Директор 
психолог 

Евиденција на советодавни разговори; 
Дневник за работа на педагогот; 

 

- увид во 
регуларноста и 
квалитетот на 
водењето на 
педагошката 
евиденција и 
документација 

- следење на начинот на 
водење на педагошката 
евиденција и документација 
и предалагање мерки за 
подобрување 

Учебна 
година 

Директор 
психолог 

Листи за следење на планирањата; 
Насоки и упатства за подобрување 

 

- подобрување на 
воспитно – 
образовната работа 
во училиштето 

- следење на наставните и 
воннаставните активности, 
анализа на сознанијата и 
предлагање мерки 
релевантни за целото 
училиште 

Учебна 
година 

Директор Протоколи и инструменти за следење; 
Стратегии за подобрување на воспитно 
– образовната работа 

 



Училишна клима 
- поттикнува 
соработка меѓу сите 
чинители во 
училиштето за 
создавање 
безбедина средина и 
позитивна клима 

- учество во активностите 
за превенција на 
насилството во училиштето 

Учебна 
година 

Директор 
психолог 

Процедура; Превентивни и интервентни 
активности; Работилници; Плакати; 

 

создавање клима на 
прифаќање на 
различностите, 
толеранција и 
ненасилно 
однесување 

превенирање на случаи на 
дискриминација во 
училиштето; - 
идентификување на 
случаите на 
дискриминација и 
нерамноправ-ност во 
училиштето и преземање 
соодветни мерки; - 
сензибилизирање на 
наставниците и учениците 
за родова еднаквост. 

Учебна 
година 

Директор 
психолог 
наставници 

Системски мерки; Превентива; 
Советодавна работа; 

 

- подобрување на 
безбедноста на 
учениците во 
училиштето 

идентификување на 
можните закани по 
безбедноста кои се 
специфични за училиштето 
и за конкретната популација 
во училиштето; - 
предлагање мерки за 
отстранување на можните 
закани по безбедноста на 
учениците - соодветна 
советодавна помош на 
учениците за подобрување 
на дисциплината 

Учебна 
година 

Директор 
психолог 
наставници 

Системски мерки; Превентива; 
Советодавна работа; 

 

поттикнување на 
чувството на 
одговорност и 
демократско учество 
на учениците во 
животот на 
училиштето 

- планирање и 
организирање активности 
за демократско учество на 
учениците во животот на 
училиштето; - 
организирање и учество во 
работата на ученичкиот 
парламент; - огранизирање 
дебати, дискусии со 

Учебна 
година 

Директор 
психолог 
наставници 

Ученички парламент; Програма за 
работа на ученичкиот парламент; 
Дебати; Дискусии. 

 



учениците; - помагање на 
учениците во процесите на 
информирање, формирање 
и искажување мислење, 
донесување одлука и 
преземање соодветна 
акција, за нив релевантни 
прашања од животот во 
училиштето што се од 
нивен интерес. 

 

Педагог 

Вања Јовановска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Годишна програма за работа на психологот за учебната 2021-22 

 

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,  континуирано 



мотивираноста, ученици со проблематично однесување и емоционални потешкотии 

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 2021/22год. 
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 

2021/22 

Статистички внес на податоци Педагог, директор, 

секретар 

До крајот на месецот 



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, 

Разговор, сумирање на резултати, 

достава на податоци 

наставници До крајот на месецот 



награди, конкурси  

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 

 

 

 

 

 



 

 

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 

февруари 

членови на Училишниот одбор, директор, 

книговодител 



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 

полугодие 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2021/2022г. 

Педагог ноември 

април 

Активности по повод одбележувањето на патрониот 

празник на училиштето 

Директор  

Педагог 

декември 

Разгледување на полугодишен извештај за работа на  

Училиштето успех, поведение на учениците, реализација на воспитно 

Педагог 

Директор 

февруари 

април 



образовната дејност на училиштето. 

Разгледување на планот за ученички ексзкурзии и понуди од  

туристички агенции  со цел успешно изведување на истите 

 

СР 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Програма за работа на наставнички совет за учебната 2021 / 22 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 

1.Поделба на часови и 

одделенски раководства 

Кадровски прашања 

2.Расподелување на 

задолженија на наставниците 

за реализација на наставните 

програми на почетокот на 

учебната година (одговорни 

наставници)  

3.Усвојување на распоред на 

часови   

Разгледување на потребата 

за наставни средства и 

помагала  

4.Анализа од реализацијата 

на Програмата за работа од 

минатата учебна година и 

планирање на активности 

поставување на приоритети 

за подобрување на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор, стручни 

соработници и 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно започнување на новата учебна 

година 



констатираните состојби 

1. Разгледување на 

Годишната програма за 

работа на училиштето 

Август 

Септември 

Директор, стручни 

соработници и 

наставници 

Правилно планирање на воннаставните 

активности за тековната година 

1. Формирање на комисии Тековно Директор, стручни 

соработници и 

наставници 

Тимска работа и подобри резултати во 

работата 

1. Анализа на успехот и 

поведението во првиот 

квалификационен период во 

учебната 2021 / 2022 год. и 

договор за родителска средба 

        Ноември Директор, стручни 

соработници и 

наставници 

Воочување на слабостите во успехот на 

учениците и мерки за нивно 

надминување 

1. Организирање на 

Патрониот празник на 

училиштето 

Декември Директор, стручни 

соработници и 

наставници 

Афирмирање на училиштето и 

постигнувањата на учениците 

1. 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 

1. 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 

1. Договор за стручни активи, 

дисиминации од одржани 

обуки 

Тековно Директор, стручни 

соработници и 

наставници 

Унапредување на наставата 

1. Договор за одбележување 

на Денот на екологијата, 

Денот на 

шегата,Велигденските 

празници 

( може да се промени оваа 

активност во зависност од 

епидемиолошката ситуација 

Март Директор, стручни 

соработници и 

наставници 

Афимирање на училиштето 

соработка со локалната управа и со 

родителите, 

истакнување на креативноста и 

постигнувањата на учениците 



во државата и нашата 

општина ) 

1. Усвојување на успехот и 

поведението за третото 

тромесечие 

Април Директор, стручни 

соработници и 

наставници 

Воочување на слабостите во успехот на 

учениците и мерки за нивно 

надминување 

1. 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 

1. Усвојување на годишен 

успех на учениците.  

2. Избор на првенец на 

генерации и најдобар 

наставник 

3. 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 

 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

Ред.
бр. 

Име и презиме Одделение Централно /
 Подрачно 1.  Виолета Божинова петто Централно 

2.  Наташа Илиќ прво Централно 

3.  Мара Аризанова второ Централно 

4.  Ибро Фиуљанин второ Централно 

5.  Мирјана Таскова трето Централно 

6.  Маја Ефтимова трето Централно 

7.  Билјана Славева четврто Централно 

8.  Трајанка Дукова петто Централно 

9.  Верица Maнева Комб. II , IV ПОУ с. Виничани 

10.   Маја Милосављевич Комб.  III , V ПОУ с. Виничани 

11.  Халил Алили Комб I, II, III, IV, V 
IV,V 

ПОУ с. Кочилари 

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

13.   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.
б
р. 

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 
 
 
 
 
    

 

 
 
 
 

 
Наставниц

и 
 
 
 
 
 

-Формиран стручен 
актив; Избрано 
раководство;  
 
 
 
 
-Договорено да се 
изработи заедничко 
планирање за сите 
одделенија 

2. Изработка на 
планови за 
дополнителна и 
додатна настава и 
СУА 
 
 
 
Учествување на 

План за 
реализација на 
дополнителна и 
додатна настава 
како и слободни 
ученички 
активности 
 
Реализација на 

 
Фрупна, 

индивидуал
на 

 
 
 
 
 

 
Наставници 

 
 
 
 
 
 
 

 
Септемвр

и 
 
 

 
 
 
 

Практична 
стручна 
литература
, 
компјутери, 
списанија 
 
 
 

-Изготвен план за 
реализација на 
дополните   лна и 
додатна  настава 
како и слободни 
ученички активности 
 
- Подигање на 
рејтингот на 



манифестацијата 
по повод Детската 
недела  

приредба по 
повод „Детската 
недела“ и влез на 
првачињата во 
„Детската 
организација“ 

Фрупна, 
Индивидуал
на 

Наставници, 
ученици, 

Септемвр
и 

Наставниц
и, ученици 

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 
индивидуал

на 
 
 
 

 

Наставници  
 

 
 
 
 
Октомври 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Наставниц
и, ученици 

-Професионална 
изработка на 
инструментите за 
оценување и 
правилна 
застапеност на 
стандардите за 
оценување и нивен 
поголем ефект 

4. Да се согледа 
позитивното и 
негативното 
влијание на 
стандардите врз 
работата на 
наставниците и 
учениците 

Позитивни и 
негативни страни 
на инструментите 
за оценување 

 
 

Групна, 
индивидуал

на 

 
 
Сите 
наставници 
од 
предметна и 
одделенска 
настава 

 
 
 

Ноември 

Наставниц
и, стручна 
литература
, 
корелација 
со 
наставници 
од 
одделенска 
настава 

-Истакнување на 
позитивната страна 
на 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 
презентаци

и 

Наставници, 
ученици,  

 
 
 

Декември 

 
 
 

Наставниц
и, ученици 

 
 
-Подигање на 
рејтингот на 
училиштето 

6. Анализа на 
работата на 
Стручниот актив; 
Подобрување на 

Извештај за 
работата на 
активот за прво 
полугодие; 

 
Групна, 

индивидуал
на 

 
 
Наставници 

 
 

Јануари 

 
Наставниц

и, 
анализи, 

 
 

Подобар успех 



успехот , 
поведението и 
редовноста на 
учениците  

Разгледување на 
успехот на крајот 
на првото 
полугодие 

извештаи 

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 
Индивидуал

на 

 
 
 

Наставници 
ученици 

 
 
 

Февруари 

 
 
 

Наставниц
и 

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, 
индивидуал
на 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 

Индивидуал
на, групна и 
практична 
примена 

 
Наставник 

 
 

Април 

 
Наставниц

и, 
ученици 

Успешно применет 
интернет во 
наставата 
 

1
0. 

Подобрување на 
успехот на 
учениците; 
Анализа на 
работата на 
активот  
 

Разгледување на 
успехот на крајот 
на учебната 
година; Извештај 
за работата на 
активот  
 

 
Групна, 

индивидуал
на 

 
 

Наставници 

 
 

Мај 

 
Наставниц

и, 
извештаи, 
анализи 

 
Квалитетна работа 

на активот 

 
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. 

   Претседател:Мирјана Таскова  



Програма за работа на стручниот актив од природната група на 

предмети 

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

образование) 

Главна цел на активот е спроведување и управување на наставната програма за основно образование во училиштето според 

насоките на МОН.Воедно  активот ќе придонесе во 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.Наставниците ќе ги  изнесат различните идеи и планови за реализирање на наставните содржини по различни 

предмети, иновативните методи и форми кои се користат. 

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. 

 

Членови на активот од природна група предмети: 

Ред.број Име и презиме Наставен предмет 

1.  Силвана Цветкова математика 

2.  Цвета Колева математика 

физика 

природни науки 

3.  Дамијан Манев математика 

4.  Каролина Кирова биологија 

хемија 

природни науки 

5.  Ели Неделковска биологија 

природни науки 



6.  Сунчица Деспотовска информатика 

техничко образование 

7.  Оливер Димов географија 

 

Акт ивност и 

 
 

реализат ори Време на 

реализација 

Пост игнат и ефект и 

-Формирање на активот 
-Разгледување на наставните планови и 
програми за учебната 2021/2022година 
-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. 

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 
наставници 

септември Подобрување  на  успехот  на  учени-
ците. 
 

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 

2021/2022 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 

Предметни 
наставници 

јануари Донесување на заклучоци за изедна-

чување на критериумот за оценување 



тромесечие 
 

Педагошка 
служба 

и примена на стандардите за оце-

нување и етички кодекс во оцену-

вањето. 

Подобрување  на  успехот  на  учени-

ците. 

Полугодишен извештај   Наставниците од 
активот 

јануари Заклучоци за работењето на 

наставниците 

Отворен час по биологија 
 

Ели Неделковска февруари Одговорно и доследно реализирање на 
часовите 
Поквалитетно образование 

Отворен час по физика 
 

Цвета Колева февруари - Одговорно и доследно реализирање 
на часовите 
- Поквалитетно образование 

Отворен час по географија 
 

Оливер Димов 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 

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 по хемија и биологија 
 

Каролина Кирова 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 

 



     

Забелешка: Распоредот на реализацијата на предвидените планирани активности на  активот  е флексибилен со цел  да се 

постигнат максимални резултати кои би биле корисни за поголемиот број на членовите на активот. 

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

 Претседател: Цвета Колева 

 

 

 

 

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. 
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 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 
 

Членови 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 2021 / 2022 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 

2021 

 

 

 

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 

2021 

 

 

 

 

 

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 

2021 

 

 

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 

2021 

 

 

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 

2021 

 

 

Сите  носители  на  

ВОР 

 

 

LCD, работен  налог 

 

 

 

Вклучување  на  сите  

носители  на  ВОР  во  

дополнување  на про- 

грамата  за  соработка  

со  родителите 

6. 

 

Работилница за анализа 

на постигањата на 

учениците во 2021/2022 

Анализа   за  реализација  

на  дополнителна и  

додатна настава; 

Предлози за  подобрување  

на  успехот 

 

 

 

 

Педагошко- 

психолошка 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

Декември 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

7. 

Анализа  на  планираните  

активности  кои  треба  

да  се  воведат  во  

периодот  септември – 

декември 2021; 

Анализа  на  подготвeни-

те ученички  и наставни-

чки портфолија од   

општествено-јазичната 

група  предмети 

Одговорни  

наставници   

 

 

 

 

Јануари 

2022 

 

 

 

 

Директор,стручна  

служба, наставен  

кадар 

 

 

 

Ученички  и  

наставнички  

портфолија 

 

 

 

Подобрување  на  ра-

ботата  на  наставниот 

кадар  и  следење на  

напредокот на  учени-

ците и  наставниците 

 

 

8. 

Меѓусебна  посета  на  

часови  и  размена  на  

идеи 

Сите 

наставници од  

општествено-

јазична група 

предмети 

Февруари 

2022 

 

 

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 

2022 

 

 

 

Наставен кадар, 

ученици 

 

 

 

Работни  листови, ИКТ 

 

 

 

Освојување награди, 

промовирање  на  

училиштето 

 

 

10. 

Извештај од меѓусебно  

посетените часови  и 

заклучоци; 

Извештај  од  

евентуалните одржани  

семинари, работилници, 

обуки, советувања. 

БРО, МОН, 

наставници,  

стручна служба 

 

Април 

2022 

 

 

 

Вработени во ВОР 

 

 

 

Прирачници, работни 

листови, инструменти 

 

 

 

Подобрување  на  

наставата, стручно и  

професионално  

усовршување на  

наставниот кадар 



  

    

                                                                                                       Стручен актив на општествено-јазична група предмети 

                                                                                                                                           Август, 2021 год. 

                                                                                                                                  

                                                                                                                              Претседател: Милан  Кочовски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. 

Евалуација на 

резултатите од 

напредокот на учениците 

по наставни предмети 

Стручна  

служба 

 

 

Мај 

2022 

 

 

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 

2022 

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 2021/2022 година  
 

*Анализа на реализацијата на планираните содржини и изготвување на годишен извештај за работата на стручниот актив во  
  учебната 2020/2021 год 
 
*Заклучок од реализацијата на он-лајн наставата (слаби и јаки страни) 
 

*Разгледување на наставните планови и програми за учебната 2021/2022 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) 
*Избор на нов претседател на активот 
 

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 
 
 

 

 

       Училиште – ООУ„Даме Груев“ – Градско                                                                                   Претседател на стручниот актив  

       Наставна 2021/2022 година                                                                                                              Златко Стојковски 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програма за работа на одделенски совет за учебната 2021 / 22 година 

-Одделенскиот совет претставува колективен стручен орган чија основна дејност е унапредување на воспитно - образовниот 

процес во соодветните паралелки.  

Одделенскиот совет го сочинуваат сите наставници кои се раководители на паралелките и оние наставници кои ги 

реализираат програмите по одделни наставни предмети во рамките на оделението. Бидејќи тој е помал стручен орган 

претставува најефикасен облик и можност за реализација на сите прашања што се појавуваат пред паралелката.  

Задачите на членовите на одделенскиот совет е реализација на наставните планови и програми, следење на ефектите од 

реализацијата на целокупниот развиток на учениците. Одделенскиот совет задолжително се состанува еднаш во секој 

квалификационен период, а по потреба и во други термини. 

 

                                       

Програма за работа на одделенски совет – одделенска настава 

 

Цели Содржини Реализатор Време на 

реализација 

Ресурси Очекувани 

ефекти 

Согледување на 

степенот на усвоеноста 

на наставниот 

материјал 

Анализа на 

реализација на 

наставните 

програми 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Ноември 

Декември 

Март 

Јуни 

Стручна 

литература 

Наставни 

програми 

Подобрување 

на 

квалитетот 

на наставата 

Подобрување на 

успехот и поведението 

Разгледување 

на успехот и 

поведението 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Ноември 

Декември 

Март 

Јуни 

Евиденција Подобрување 

на успехот и 

поведението 

Утврдување на 

редовноста на 

учениците 

Анализа на 

редовноста на 

учениците 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

Декември Анализа на 

дневна 

евиденција 

Намалување 

на 

изостанците 

од учениците 

 

 



Програма за работа на одделенски совет – предметна настава 

 

Содржини Реализатор Време на 

реализација 

Ресурси Очекувани ефекти 

1.Информирање и разгледување на 

можните измени во наставните 

програми 

2.Планирање на воннаствната 

воспитно-образовна дејност 

3.Планирање на писмените работи 

 

 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

 

 

 

Август 

 

 

Стручна 

литература 

Наставни 

програми 

 

 

Подобрување на 

квалитетот на 

наставата 

1.Разгледување на успехот, 

поведението и редовноста на 

учениците во текот на првото 

тромесечие 

2.Информација за реализација на 

наставните програми во текот на овој 

период 

3.Организација на дополнителна и 

додатна активност 

 

 

 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

 

 

 

 

 

Ноември 

 

 

 

 

 

 

Евиденција 

 

 

 

 

Подобрување на 

успехот и 

поведението 

1.Разгледување на успехот, 

поведението и редовноста на 

учениците во текот на првото 

полугодие 

2.Информација за реализација на 

наставните програми во текот на овој 

период 

3.Тековни прашања 

 

 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

 

 

 

Јануари 

 

 

 

Евиденција 

 

 

 

Подобрување на 

успехот и 

поведението 

1.Разгледување на успехот, 

поведението и редовноста на 

учениците во текот на второто 

тромесечие 

2.Информација за реализација на 

 

 

 

Директор, 

стручни 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Евиденција 

 

 

 

Подобрување на 

успехот и 



наставните програми во текот на овој 

период 

3.Опфатеност на учениците во 

рамките на дополнителната настава 

и ефектите од нејзиното одржување 

соработници и 

наставници 

поведението 

1.Разгледување на успехот, 

поведението и редовноста на 

учениците во текот на учебната 

година 

2.Информација за реализација на 

наставните програми и содржините 

од Годишната програма за работа на 

училиштето 

3.Предлог за пофалба и 

наградување на учениците ои 

посебно се истакнале во наставата и 

воннаставните активности 

 

 

 

 

 

Директор, 

стручни 

соработници и 

наставници 

 

 

 

 

 

Јуни 

 

 

 

 

 

Евиденција 

 

 

 

 

 

Согледување на 

успехот на 

учениците со цел за 

нивно афирмирање  

 

 

Наставник:Лидија Каратулкова 

 

 

 

 

 

 

 



Годишна програма за работа на инклузивен тим за учебната 2021-22 

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 

2021/2022 ГОДИНА 

Задача Активност Време на 

реализација 

Реализатори, 

соработници 

Очекувани резултати 

Набљудување при 

упис во прво 

одделение 

 

Запознавање на учениците 

и детектирање на 

проблемите и потребите 

 

 

Мај 2021 

 

 

Комисија за упис во 

прво одделение 

 

Навремено откривање на 

децата со ПОП 

Евидентирање на 

ученици со ПОП 

емоционални 

потешкотии во 

учењето. 

Опсервација, работа 

со учениците 

Подготовка на соодветен 

индивидуален пристап на 

учениците  

Септември 2021 Инклузивен тим 
Увид во состојбата на 

учениците 

Запознавање на 

предметните 

наставници со 

учениците со ПОП кои 

преминуваат од 

одделенска во 

предметна настава 

Размена на искуства на 

предметните наставници  
Септември 2021 Инклузивен тим 

Соодветна прифатеност на 

учениците кои преминуваат од 

одделенска во предметна 

настава 

Насоки за 

изготвување на ИОП 

и пополнување на 

потребните обрасци 

Да им се помогне на 

наставниците во 

целосно разбирање на 

инклузивното 

образование и 

наставниците да се 

Септември 2021 Инклузивен тим 

Зголемување на бројот 

наставници кои знаат да 

направат ИОП 

Изготвени ИОП-и и е олеснета 

работата и учењето на 

учениците 



оспособат за 

изготвување на ИОП 

 

Непосредна работа со 

учениците со ПОП и 

Откривање на соодветен 

пристап ,методи и 

форми на 

работасамопочит,изразува

ње на 

емоции,справување 

сострес,инерперсонални 

вештини) 

Континуирано Инклузивен тим Утврдување на соодветен 

пристап и дидактичка 

подготвеност за работа 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 

со ПОП 

 

Разговор со децата со ПОП 

Август –Септември 

2021 

 

Инклузивен тим 

Поддршка на родителите на 

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 2021 

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 2021 

 

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 2021 

 

 

 

 

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 

ИОП 

 

 

Опсервација,следење,разг

овори 

 

Септември-

Октомври 2021 

 

Наставници 

Инклузивен тим 

Родители 

Навремено проценување на 

способностите на децата со 

ПОП со цел да се подготви  и 

изработи ИОП 

Да изградиме 

стратегии за учење со 

примена на 

диференциран 

пристап 

 

Работилници за обука на 

наставниците за примена 

на диференциран пристап 

 

 

Октомври 2021 

 

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 2021 
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 2021 
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 

2021-22 

 

Инклузивен тим 

Наставници 

 

Објективна проценка на 

напредокот во учењето на 

ПОП 

 

Да изработиме  ИОП 

за II полугодие 

 

Изработување на ИОП за II 

полугодие 

 

Февруари 2022 

 

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 2022 

 

 

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 

Следење на 

адаптацијата,климата во 

одделението и напредокот 

 

Април 2022 

 

Инклузивен тим 

Размена на искуства и 

примена на интерактивни 



има деца со ПОП на учењето Наставници методи,пристапи на работа 

Да направиме 

ревизија на ИОП 

 

Направен увид во 

реалзицација на целите од 

ИОП 

 

Мај-Јуни 2022 

 

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 2022 

 

Инклузивен тим 

Дефинирање на следните 

чекори и активности на 

инклузивниот тим 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

(македонска - да дискутира за текстот и карактерот  - објаснува за карактерот на композицијата;  



тригласна 
композиција) 
 

  на композицијата; 
- да демонстрира вокална техника и    
  интерпретација; 
- да се оспособува за колективно  
  музицирање; 
- да развива љубов кон македонското 
  хорско творештво; 
 

- 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 
  на композицијата; 
- да демонстрира вокална техника и  
  интерпретација; 
 

- 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 

 

 
(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 од интересот и желбите на учениците.  

                                                                                                                                                                  Наставник:    
Наставна 2021/2022год.                                                                                                             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 

 

-информативно се запознава со 
видовите на блок флејти; 
-идентификува СОПРАН блок флејта; 
-го осознава и практикува начинот на 

-информативно ги запознава со видовите 
на блок флејти; 
-објаснува за СОПРАН блок флејта; 
-објаснува како се чува и одржува блок 

-октомври 

-ноември 



Сопран  

 

 

Мелодика 

 

 

 

Прирачник за блок 

флејти 

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; 
 
 

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; 

 

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 
(синтисајзер, мелодики, блок-флејти) прирачник, стручна литература, или он-лајн линкови и др.средства и платформи од БРО 
за лесно совладување на материјалот. 
 
Настапи: Училиштниот оркестар искрено се надеваме дека ќе настапува на сите културно-уметнички манифестации 
предвидени во програмата на училиштето и општината. 
  
                Наставна 2021/2022год.                                                                                               Одговорен наставник:   
                                                                                                                                                  Лидија Гајдова Трајановска                  
 
 



 

Програма за заедницата на паралелката,ученички парламент,ученички правобранител во учебната 
2021 / 2022 година 

 

 

 

Сите ученици во училиштето ја сочинуваат училишната заедница. За организирано остварување на интересите на учениците 
во нашето училиште, учениците се организирани во заедница на паралелка и ученички парламент. 

Ученичкиот парламент го сочинуваат претседателите на заедниците на паралелките. Истиот работи по претходно подготвена 
програма за работа. Работата на ученичкиот парламент ја координираат стручните соработници психологот и педагогот, а 
директорот многу често разговара со учениците за проблемите кои ги согледале и за начините на нивно решавање. 

Ученичкиот парламент со свои претставници учествува во советот на родители, наставничкиот совет, училишниот одбор и во 
тимот за меѓуетничка интеграција во образованието. 

 
                     Програма на  училишна    заедница  2021/2022 година 

Септември: 

1.Запознавање на учениците со значењето,улогата и организацијата на Ученичката заедница.  

-Формирање на Ученичката заедница и донесување програма за работа 

  Октомври:                                                                                       

1.Изнесување предлози од страна на учениците за подобро функционирање на одредени активности во училиштето. 

- Кодекс на однесување за наставниците,учениците и родителите  

Ноември:   

1.Хуманитарни акции 

  - Развивање на хуманата страна на учениците   

 Декември: 

1.Презентација и проучување на Програмата за превенција од насилство во основните училишта 

    - Вклучување на учениците преку дискусии                         



2. Вклучување во активности за подготовка на Денот на училиштето 

Март-Април: 

1.Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната средина 

 2.Чистење на училишниот двор и засадување цвеќиња    

Мај-јуни:                           

1.Спроведување хуманитарни акции                                         

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧКИОТ ПАРЛАМЕНТ ВО УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА 

Ученичкиот парламент активно учествува во : 

  - Застапување на правата и интересите на учениците 

  -Промовира ученички активизам 

  -Дава предлози за екскурзии 

  -Дава предлози за воннаставни активности 

  -Учествува во еколошки и хуманитарни активности 

Претседателот на Ученичкиот парламент се избира со мнозинство гласови од вкупниот број на преставници по пат на тајно 

гласање. 

 

Време на 
реализација 

АКТИВНОСТИ 

Септември 1.Конституирање на ученичката заедница 
2.Избор на претседател,заменик претседател,записничар и благајник 
3.Договор за понатамошни активности 

Октомври 1.Донесување програма за работа на ученичкиот парламент 
2.Активност по повод детската недела 

Ноември 1.Доделување на критериуми за избор на најчиста училница 
2.Донесување на критериуми за избор на ученик правобранител 

Декември 1.Избор на најчиста училница во училиштето 

Февруари 1. Активности за потикнување на демократичноста во училиштето     

Март 1. Избор на најчиста училница во училиштето 
2. Како да им помогнеме на другарчињата во учењето                              

Април 1. Избор на најчиста училница во училиштето 
2. Како да им се даде подршка на учениците со посебни потреби        

Мај 1.Извештај за работа на ученичкиот парламент 
2.Избор за најчиста училница во текот на цела година 
3.Донесување на предлог програма за наредната учебна година 



 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧКИОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ ВО УЧЕБНАТА 2021 / 2022 ГОДИНА 

Ученичкиот правобранител се грижи за заштита и унапредување на правата на учениците.Тој се избира од учениците од седмо 

до деветто одделение.Ученичкиот правобранител препознава прекршување на детските права и прибира поплаки од 

учениците и доставува приговори до директорот и училишниот одбор според 

пропишана процедура.Тој се избира со мандат по можност од 2 години. 

Правобранителот во училиштето работи според однапред изготвена програма.  

 

 

План за работа на ученичкиот правобранител 

Ученичкиот правобранител се грижи за заштита и унапредување на правата на учениците во училиштето. 

Ученичкиот правобранител се избира со мнозинство гласови од учениците од седмо до деветто одделение,по пат на тајно 

гласање. 

 

1. Промовирање на детските права  

Задачата на ученичкиот правобранител за промовирање на детските права примарно ќе биде реализирана преку промотивни 

активности (едукативни ВОДИЧ ЗА УЧЕНИЧКО УЧЕСТВО, УЧЕНИЧКО ОРГАНИЗИРАЊЕ И ЗАШТИТА НА ДЕТСКИТЕ ПРАВА 

ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА работилници, дебати, инфоденови итн.). Информациите за содржината на работилниците треба 

да бидат обезбедени од стручната служба во училиштето (или тимот за поддршка), која треба да претставува партнер на 

ученичкиот правобранител. Исто така, учениците правобранители и замениците ќе можат да организираат информативни 

настани преку кои ќе се промовираат детските права. Ученичкиот правобранител подготвува извештаи (полугодишен и 

годишен) во кои ги сумира поднесените поплаки и состојбите со прекршувањето на правата на учениците во училиштето).  

2. Поддршка за заштита на детските права  

Втората задача на ученичкиот правобранител и неговите заменици е поддршка за заштита на детските права и информирање 

на учениците во училиштето. Ученичкиот правобранител препознава прекршување на детските права и прибира поплаки од 

учениците, кои понатаму ги доставува до стручната служба на натамошно решавање. Ученичкиот правобранител подготвува и 

доставува приговори од страна на ученици поврзани со прекршување на нивните права од страна на наставниот и 

ненаставниот кадар во училиштето до директорот и до училишниот одбор. Во рамки на оваа задача е прибирање на податоци 

од сите органи и тела на училишниот парламент и стручната служба во училиштето, добивајќи улога на постојан набљудувач. 

Ученичките правобранители имаат редовни состаноци со стручната служба на училиштето. Ученичкиот правобранител може 

да учествува во работата на ученичкиот парламент и другите тела на училиштата на кои се разговара за проблеми поврзани со 

можни повреди на правата на учениците. 



ПРАВА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

1. Право на задолжително бесплатно образование 
2. Право на недискриминација (по пол,раса,боја на кожа,национално и етничко потекло,попреченост,род,сексуална 

ориентација,родов идентитет,државјанство,социјално потекло,образование,верско уверување,возраст,семејна или брачна 
состојба,имотен статус,здавствена состојба,општествен статус) 

3. Право на ученичко организирање 
4. Право на еднаквост и правичност 
5. Право на инклузивно образование  на учениците со ПОП 
6. Право на образование на деца со странско државјанство 
7. Право на образование на деца со надмината возрасна граница 
8. Право на образование во домашни услови за ученици на подолго домашно лекување 
9. Право на подршка во учењето за учениците со ПОП 
10. Право на дополнителна подршка на ученикот кој покажува послаби резултати 
11. Право на избор на додатна настава 
12. Право на учество во воннаставните активности 
13. Право на здравствена и социјална заштита 
14. Право на достапност и пристапност до училишната библиотека 
15. Право на запишување на ученикот во училиштето од реонот на кој припаѓа 
16. Право на почитување на достоинството на ученикот (Забрането е телесно,психичко и сексуално малтретирање и казнување на 

ученикот и понижувачко однесување и постапување кон него) 
17. Ученикот има право и обврска да ја посетува наставата и да учествува во неа 
18. Право на ослободување од учество во одделни активности во наставата базирано на потврда од соодветна установа 
19. Право на оправдано изостанување од  настава од 5 дена во текот на годината,или не подолго од 30 дена со дозвола од 

директорот 
20. Право на организиран или бесплатен превоз ако местото на живеење е оддалечено најмалку 2 километри од најблиското 

основно училиште 
21. Право на бесплате превоз за учениците со ПОП и за нивната придружба 
22. Право на жалба до Училишниот одбор 
23. Право на побрзо напредување во основното образование 
24. Право на приговор до Наставничкиот совет за утврдени годишни оценки 
25. Право на оценување на ученикот според член 138 и 139 од Законот за основно образование 
26. Право на полагање одделенски испит доколку ученикот од оправдани причини не е оценет 
27. Право на слободно изразување на мислењето без да се повредуваат правата на другите 
28. Право на заштита од насилство,злоупотреба или занемарување на ученикот 

 
Изработиле : Лидија Каратулкова Киро Нацков  Билјана Славева 

 



 

План за евалуација на акциските планови 
 

Имајќи во предвид дека Годишната програма претставува само добра претпоставка за успешно остварување на планираните активности 

по соодветните процеси/подрачја, училиштето оцени дека очекувањата од реализацијата на  Годишната програма ќе се ефектуираат ако 

плански се следи нејзината реализација. 

 

ЦЕЛИ НА ПЛАНОТ: 

Да се обезбеди посветеност на Училишниот одбор на управување со процесите и соочување со проблемите и предизвиците. 

 

Вклучување на повеќе луѓе за одговорен придонес кон јавната свест и создавање професионален однос кон работата. 

 
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОД СЛЕДЕЊЕТО: 

Следење на реализираните активности од поставените цели и задачи на акциониотплан. 

Проценка за реалната поставеност на планираните активности и ефектите од нивнатареализација. 

Утврдување на насоки за подобро и функционално планирање и појасни ефекти одреализацијата. 
 

КОЈ ЌЕ ГО ВРШИ СЛЕДЕЊЕТО? 
Следењето ќе го вршат училишните тимови определени за соодветни процеси и именувани во оваа годишна програма.Овие училишни 

тимови се формирани од Наставничкиот совет. Секој член на тимот располага со програма на активности и задачи за соодветниот процес 

(извадок од оваа годишна програма). 

 

КАКО ЌЕ СЕ КОНСТАТИРААТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД СЛЕДЕЊЕТО? 

За резултатите од следењето училишниот тим подготвува извештај. Извештајот содржи: 

-реализирана (следена) програмска активност, 

-време на реализација, 

-критериуми, методи и постапки при реализација, 

-постигнати ефекти од реализацијата. 

Училишниот тим може да креира свои инструменти за следење и вреднување на резултатите од следењето. 

 

План за евалуација на акциските планови 

 

Со следење или формативна евалуација ќе се проверува и утврдува дали Акциониот план се остварува ,и дали е потребно да се преземат 

и корективни активности доколку е потребно. 

При проценката ќе бидат организирани: состаноци на кои ке се разговара за напредокот но и за потешкотиите ,предлог мерки за 

надминување на проблемите,но и неформални разговори, дискусии за реализацијата на активностите, времето на реализација, 

потребните средства и ресурси и др. 

 



 

Активност Временска рамка/месец носител ресурси Тим за следење на  

реализацијат а на 

активностите 

Буџет 

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на 

спроведување 

(ресурси) 

Одговорно лице  

Продолжување на 

активности од 

меѓународни проекти од 

областа на 

образованието- 

мобилности од проектот 
,,Магичната моќ на игрите” 

од програмата Еразмус 

плус 

 

 

Вклучување во проекти 

од МОН, БРО, USAID 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 Координатор 

на проектот 

,,Магичната 

моќ на 

игрите” 

Директор 

Тим на 

наставници 

 

Претседатели 

на Стручни 

активи 

Координатор

и на тековни 

проекти 

Усовршување на 

наставниците, 

Размена на 

искуства преку 

посета на 

училиштата 

партнери 

Координатор на проектот 

Директор 

 

 

 

Координатор на ЕКО 

проектот 

Координатор на МИМО 

проектот 

Претседатели на Стручни 

активи 

 

Вклучување на       

родителите во 

севкупниот живот  на 

училиштето преку 

организирање на  

тематски 

работилници со 

родители, учество  на 

обуки, 

предавања, дебати, 

хепенинзи,    отворени 

часови, проекти, 

родителски групни и 

индивидуални средби и 

др.и 

низа на активности за 

спречување на  

отсуствата 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Совет на 

родители 

Стручна 

служба 

Директор 

Наставници 

Родителски 

средби 

Совет на родители 

Индивидуални 

средби 

Работилници , 

акции, кампањи, 

инд.средби 

предавања, 

редовни и 

отворени часови. 

Наставници –одделенски 

раководители 

Стручна служба 

Родители Општина 

 

 



и подобрување на  

успехот кај учениците 

Унапредување на 

наставата преку 

организиарње             

обуки за наставници и 

стручни соработници од 

областа на 

ИТ технологијата, учење 

на далечина, справување 

со последиците од 

здравстената пандемија 

со Ковид-19 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Директор 

Стручна 

служба 

Наставници 

Семинари, 

предавања, 

обуки,посети 

Примена на 

стекнати знаења 

од обуките на 

отворени часови 

Online обуки 

Наставници   

Директор 

Стручна  служба 

 

Обезбедување, 

сервисирање, 

одржување на ИКТ 

опремата, наставните  

средства и помагала и 

набавка на нови 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Наставници 

Директор 

Стручна 

служба 

 

 

Директор 

Стручна 

служба 

Компјутер 

интернет 

Примена на 

стекнати 

знаењаи 

размена на 

искуство 

 
Директор 

Стручна служба 

Наставници 

 

 

Подобрување на 

здравственохигиенските 

услови за работата и 

естетскиот изглед на 

училиштето, опремување 

на кабинети по природни 

науки, хемија, биологија 

√                

                 

                 

 

 

 

 



 

Годишна програма за воннаставни активности 

 

Преку секциите ,учениците ќе учествуваат на најразлични манифестации,конкурси,натпревари преку кои ќе се афирмираат 

самите себе ,а и училиштето.Ученииците во текот на септември ќе имаат можност да изберат ученички секции според својот 

интерес и потреба. Наставниците ќе изработат програми и ќе се реализираат активности според истите.Програмите за 

секциите наставниците ги планират со своите годишни планирања. Од оваа учебна година а врз основа на новата Концепција 

за Воннаставни активности во нашето училиште ќе се реализираат следните секции : 

 

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

Секции 

/клубови 

Општи цели Одговорен 

наставник 

Временск

а рамка 

Опфатеност на 

ученици 

Потребни ресурси процедура Вклученост 

на 

надворешн

и 

соработниц

и  

Математичка 

секција- 

“Млади 

математичар

и” 

Развивање  
математички 
способности, 
логичко 
размислување и 
заклучување, 
поврзување  
познати факти, 
заклучоци, 
создавање и 
изнесување 
нови идеи, 
развивање 
упорност, 
стрпливост, 
точност, 
самостојност, 

Силвана 

Цветкова  

Дамјан Манев 

2 часа 

месечно 

10-15 од VI –IX 

одделение 

компјутери (лаптопи), 

интернет, проектор , 

збирки по математика, 

математички 

списанија, 

енциклопедии     

Запознавањ

е со 
програмата 
и 
реализација 
на 
содржините 

според 
дадената 
програма. 
 

/ 



трудољубивост 
во решавањето 
нумерички 
задачи и 
интересни 
текстуални 
задачи. 

 

Сообраќајна 

секција 

Може правилно 

и културно да се 

однесува во 

сообраќајот како 

пешак во 

патниот 

сообраќај 

Сунчица 

Деспотовска 

2 часа 

месечно 

10- 15  ученици  Велосипеди,сообраќај

ни тестови преку on-

line,сообраќајни знаци. 

Запознавањ

е со 
програмата 
и 
реализација 
на 

содржините 
според 
дадената 
програма. 
Учество 

наразни 

натпревари 

 

Драмска 

секција “Умни 

глави” 

Да се 

развиваат 
дикциски 
способности,з
бо гатување на 

лексичкиот 
фонд на 
зборови, 
збогатување 
на авторски 
дела. 

 2 часа 
месечно 

30ученици 
 
VI - IX 

одделение 

Литературни 

изданија од 
македонски 
автори, 
литература од 

библиотека, 
драмски текстови 

Запознавањ

е со 
програмата 
и 
реализација 

на 
содржините 
според 
дадената 
програма. 
Учество на 

приредби, 
новогодишн
и 
претстави, 
настапи на 
тв медиуми 

по повод 
Патрониот 
празник и 

 



други 
поводи. 

Литературна 

секција 

“Литера” 

Учениците да 

се  стекнат со 
продлаб очени 
знаења од 
областа на 
литерат урата, 

стекнување 
вештини за 
самостојно 
пишување 
литературни 
творби; 

Лидија 

Каратулко
ва 

2 часа 
месечно 

VI - IX 

Одд. 

20 

ученици 

Збирка поезија, 

сите литературни 
изданија што се во 
училишната 
библиотека и 
литература 

понудена од 
наставникот.нуд ена 
од наставникот. 

Запознава

ње со 
програмата 
и 
реализација 
на 

содржините 
според 
дадената 
програма. 
Учество на 
литературн

и кункурси 
по повод 
Патрониот 
празник и 
други 
поводи. 

/ 

Хемиска 

секција 

“млади 

хемичари” 

 Каролина 

Кирова  

1-2  часа 
месечно 

VIII - IX 

Одд. 

10учени

ци 

компјутери (лаптопи), 

интернет, проектор , 

збирки по хемија,  

списанија, 

енциклопедии     

Запознавање 

со програмата 

и 

реализација 

на 

содржините 

според 

дадената 

програма. 

 

Секција 

“млади 

биолози-

еколози” 

се оспособи за 

изведување на 

вежби и  

практична 

работа; 

-да се стекне со 

вештини за 

правилна 

примена на 

микроскопот и  

приборот за 

 

Eли  

Неделковска 

1-2  часа 
месечно 

VI - IX 

Одд. 

10учени

ци 

компјутери (лаптопи), 

интернет, проектор , 

збирки по биологија,  

списанија, 

енциклопедии     

Запознавање 

со програмата 

и 

реализација 

на 

содржините 

според 

дадената 

програма. 

 



работа; 

 

Секција 

“млади 

истражувачи” 

 Каролина 

Кирова  

Eли  

Неделковска 

1-2  часа 
месечно 

VI - IX 

Одд. 

10учени

ци 

 Запознавање 

со програмата 

и 

реализација 

на 

содржините 

според 

дадената 

програма. 

 

Географска 

секција 

Учениците да се  

стекнат со 

продлаб очени 

знаења од 

областа на 

географијата  и 

подготовка за 

натпревар 

Оливер Димов 1-2  часа 
месечно 

VI - IX 

Одд. 

10учени

ци 

компјутери (лаптопи), 

интернет, проектор , 

списанија, 

енциклопедии     

Запознавање 

со програмата 

и 

реализација 

на 

содржините 

според 

дадената 

програма. 

 

Историска 

секција  

Учениците да се  

стекнат со 

продлаб очени 

знаења од 

областа на 

историја  и 

подготовка за 

натпревар 

Благој Ристов  

Киро Нацков 

1-2  часа 
месечно 

VI - IX 

Одд. 

10учени

ци 

компјутери (лаптопи), 

интернет, проектор ,   

списанија, 

енциклопедии     

Запознавање 

со програмата 

и 

реализација 

на 

содржините 

според 

дадената 

програма. 

 

Млади 

физичари 

 Цвета Колева 1-2  часа 
месечно 

VI - IX 
Одд. 

10учени

ци 

   

 



 

ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА 

Секции 

/клубови 

Општи цели Одговорен 

наставник 

Временска 

рамка 

Опфатеност на 

ученици 

Потребни ресурси Процедура  Вклученост 

на 

надворешни 

соработници 

Ликовна 
секција 

Развивање и 
поттикнување 
на вештините за 

ликовно  
,креативно и 
естетско 
изразување и 
творење 

Трајана 

ДуковаV 

Биљана 

Славева IV 

Maja 

Милосављевиќ(

комбинирана 

паралелка) 

1 час 
седмично 

30ученици 
I-V одделение 

Сите видови 
ресурси кои се 
користат во 

редовна та 
настава 

 
 
 
 

 
Листови и 
картончиња во 
боја,хамери,природ
ни материјали,слики 

Во текот на 
второто 
полугодие од 

учебната 
2020/2021 
година 

 
 
 
 

Активностите 
ќе се 
реализираат 
еднаш 
седмично 

после 
настава(пето 
к) после 
настава, 
откако ќе се 
запознаат со 

програмата и 
активностите 

/ 

Драмска 
секција 

Развивавње 
љубов кон 
драмската 
уметност и 

развивање на 
општа култура 
преку 
образовни и 
естетски 
содржини 

Мара 

Аризанова 

II 

1 час 
седмично 

30 ученици 
I-V одделение 

 
 
 
 

Драмски текстови, 
фрагменти и 
сценарија 

 
Самостојно, 
групно и 
тандемско 
драматизира 

њ е, 
творење, 
рецитирање 
и други 
активности 

 



предвидени 
во временска 
рамка 

Математичка 

секција 

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. 

 

Маја Ефтимова III 

Биљана 

Славева IV 

 

1 час 

седмично 

10-15 ученици  

I-V одделение 

компјутери (лаптопи), 

интернет, проектор , 

збирки по математика, 

математички списанија, 

енциклопедии     

Запознавање 
со програмата 
и реализација 
на 

содржините 
според 
дадената 
програма. 
 

 

Ритмичка 

секција 

Развивање и  
проширување 
на вештините 

За ритмичко 
движење 

ж 

Наташа Илиќ I 

Трајана 

ДуковаV 

 

 

1 час 

седмично 

10-20 ученициI-V 

одделение 

компјутери (лаптопи), 

интернет 

касетофон  

Запознавање 

со програмата 
и реализација 
на 
содржините 
според 
дадената 

програма. 
 

 

Литерату 
рно- 
рецитато 

рска 
секција 

Развивање на 
усното 
изразување и 

творење по 
дадена тема 

Мирјана 

Таскова III 

Верица 

1 час 
седмично 

30ученици 
I-V одделение 
 
 

 
 

Програма за работа, 
Правопис на 
македонскиот 

литературен јазик, 

Во текот на 
второто 
полугодие од 

учебната 
2020/2021 
година 

 

 



Манева 

((комбини

рана 

паралелка

) 

текстови и песни, 
книги, интернет 

Настапи по 
повод 
Патронен 
празник и 
други 

свечености 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишна програма за реализација на дополнителна и додатна настава 

 

 

План за реализација на дополнителна настава 

Активност Целна група Реализатори Време на 
реализација 

Очекувани ефекти 

Планирање на 

дополнителната настава, 

материјално-техничките 

услови, соодветните 

дидактички материјали 

Наставници, 

ученици,стручно-

раководна служба 

Одделенски и 

предметни 

наставници 

Август, Септември Давање на соодветна поддршка на 

учениците преку дополнителна 

настава 

Детектирање на 

учениците кои имаат 

потреба од дополнителна 

настава 

Ученици Одделенски и 

предметни 

наставници 

Септември Давање на соодветна поддршка на 

учениците преку дополнителна 

настава 

Информирање на 

родителите на учениците 

кои се упатени на 

дополнителна настава 

Родители Одделенски и 

предметни 

наставници 

Септември Зајакнување на соработката со 

родителот со цел да се постигне 

подобар успех кај учениците 

Изработување на 

програма соодветна на 

потребите на учениците и 

распоред за 

дополнителна настава 

Наставници, 

ученици 

Одделенски , 

предметни 

наставници 

Септември Соодветен план и програма за 

реализација на дополнителната 

настава со цел за постигнување 

подобри резултати 

Организирање и 

реализирање на 

дополнителната настава 

Ученици со послаб 

успех и потешкотии 

во учењето 

Одделенски и 

предметни 

наставници 

Континуирано преку 

цела година 

Обезбедување поддршка во 

редовната настава на ученици кои 

послабо напредуваат или имаат 



потешкотии во учењето 

Следење на напредокот 

на ученикот и 

информирање на 

родителите ( изготвување 

на ученичко портфолио) 

Наставници, 

ученици, родители 

Одделенски и 

предметни 

наставници 

Континуирано преку 

целата година 

Зголемени и подобрени 

постигнувања во совладување на 

материјалот кај учениците со 

послаб успех 

Водење на педагошка 

евиденција за 

дополнителна настава 

Наставници , 

ученици, стручно-

раководна служба 

Одделенски и 

предметни 

наставници 

Континуирано преку 

цела година 

Подобар квалитет при реализација 

на дополнителната настава 

 

 

 

Распоред за реализирање на дополнителна настава 

наставник Наставна насока  Термин-1 смена 
Ден / час 

Термин-2 смена 
Ден / час 

Мара Аризанова одделенски наставник  Четврток 5 

Ибро Фиуљанин одделенски наставник  Четврток 5 

Мирјана Таскова одделенски наставник  Понеделник 5 

Маја Ефтимова одделенски наставник  Петок 5 

Трајана Дукова одделенски наставник  Понеделник 7 

Наташа Илиќ одделенски наставник  Вторник 7 

Виолета Божинова одделенски наставник  Вторник 7 

Верица Манева одделенски наставник 
 Понеделник 6 III oдд  

Петок 6 V одд 
 

Маја Милосављевиќ одделенски наставник  Вторник 6 IV oдд 
Среда 6 II одд 
 

Биљана Славева одделенски наставник 
 Вторник 6 



Невенка Николовска одделенски наставник Среда 6 II oдд 
Среда 7 III и V одд 
 

 

Халил Алили одделенски наставник Понеделник 6 III oдд 
 Петок 6 V одд 
 

 

(Водоврати) одделенски наставник Понеделник 6 III oдд Петок 6 V 
одд 
 

 

Благој Ристов Историја Географија 
 

Среда 7  

Оливер Димов Географија Четврток 7  

Цвета Колева Физика 
Природни науки Математика 
 

 

Среда 7 
 

Каролина Кирова Хемија Биологија 
Природни науки 
 

 

Понеделник 7 
 

Ели Неделковска Биологија 
Природни науки 
 

 

Среда 7 
 

Дамјан Манев Математика Четврток 7  

Силвана Цветкова Математика Среда 7  

Адис Сијамиќ Македонски јазик 
Иновации 
 

 

Четврток 7 
 

Синан Сијамиќ Македонски јазик 
Вештини за живеење 
 

Петок 7  

Лидија Каратулкова Македонски  јазик Четврток 7  

Милан Кочовски Француски јазик Среда 7  

Милка Петкова Англиски Јазик Вторник 7  

Минела Фиуљанин Англиски Јазик  Понеделник 7 

Рената Димитриевски Англиски Јазик Вторник 7  



Сашко Арсовски Ликовно образование Проекти од 
ликовна уметност 
 

 
Петок 6 

 

Лидија Гајдова Трајановска Музичко образование  
 

Понеделник 7 

 

  

 
 
 

Сунчица 
Деспотовска 

Техничко образование 
Информатика 
 

 
Понеделник 7 

 

Наташа Коцева Физичко и здравствено 
Образование 
 

 
Вторник 6 

 

Златко Стојковски 
 
Сашко Радевски 

Физичко и здравствено 
образование 

 
Вторник 7 

 

Киро Нацков Историја 
Граѓанско образование  
Етика 
Истражување на родниот крај 
 

 
 

Среда 7 

 

Оливера Стојановска Етика во религиите Класична 
култура во 
европската цивилизација 
 

 

Вторник 8 
 

 Распоредот не е конечен и истиот може да трпи промени во зависност од потребите на учениците. 

 

 



 Додатна настава 

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

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

тема/област од наставен предмет. 

 Додатната настава можат да ја следат ученици од прво до деветто одделние и тоа:                                                                         

- напредни ученици кои имаат највисока оценка за наставниот предмет,                                                                                                

- ученици што покажуваат посебен интерес за одредена област за тема/област од наставната програма и                                                

- ученици што се пријавуваат за учество на натпревари.                                                                                                                   

Наставникот ја планира додатната настава со еден час неделно за наставне предмет во одредено одд во текот на цела учебна 

година. Наставникот е должен да му понуди на ученикот следење на додатна настава а ученикот, односно 

родителот/старателот одлучува за посета на часови за додатна настава.                                                                                         

Додатната настава ученикот ја следи во текот на целата учебна година или повремено во договор со наставникот, а по одлука 

на ученикот и во соработка со родителот, односно старателот. Додатната настава се организира во мали групи со најмногу до 

десет ученици од иста паралелка или различни паралелки од исто одделение.                                                                                          

За реализација на додатната настава наставникот: ги идентификува учениците; изготвува програма за додатна настава 

согласно интересите на ученикот;                                                                                                                                                                                

ја реализира програмата;                                                                                                                                                                                           

го следи и контролира напредокот на ученикот и води педагошка евиднција за додатна настава.                                                       

Наставникот ја изготвува програмата за додатна настава во соработка со ученикот и ја надополнува со предлози од ученикот. 

Наставникот исклучиво има интерактивен пристап и користи активни методи на учење, како што се: истражувачки активности, 

учење со откривање и решавање на проблемски ситуации, самостојно истражување од страна на ученикот и слично. 

Наставникот доказите за напредокот на ученикот ги чува во портфолиото на ученикот. Прибраните докази му користат на 

наставникот за планирање на идната работа, информирање на родителот/старателот и стручната служба во училиштето.       

Дополнително, најдоцна до 20 септемврисогласно распоредот за учебната 2020/21 година ќе биде изработен и распоред за 

додатна настава по одделни предмети.  

 

 

 

 



 

План за реализација на додатна настава 

Активност Целна група Реализатори Време на 

реализација 

Очекувани ефекти 

Планирање на додатна  

настава, материјално-

техничките услови, 

соодветните дидактички 

материјали 

Наставници, 

ученици,стручно-

раководна служба 

Одделенски и 

предметни 

наставници 

Август, Септември Давање на соодветна 

поддршка на учениците 

преку дополнителна настава 

Информирање и понуда 

на учениците за следење 

на додатна настава од 

одредена област 

Ученици,родители Одделенски и 

предметни 

наставници 

Септември Давање на соодветна 

поддршка на учениците 

преку дополнителна настава 

Изработување на 

програма соодветна на 

потребите на учениците и 

распоред за додатна 

настава 

Наставници, 

ученици, стручно-

раководна служба 

Одделенски , 

предметни 

наставници 

Септември Соодветен план и програма 

за реализација на 

дополнителната настава со 

цел за постигнување 

подобри резултати 

реализирање на 

програмата според 

распоред  

Наставници, 

ученици,стручно-

раководна служба 

Одделенски и 

предметни 

наставници 

Континуирано преку 

цела година 

Обезбедување поддршка во 

редовната настава на 

надарени и талентирани  

ученици 

Следење на напредокот 

на ученикот и 

информирање на 

родителите 

Наставници, 

ученици, родители 

Одделенски и 

предметни 

наставници 

Континуирано преку 

цела година 

Зголемени постигања на 

учениците кои покажуваат 

значителни резултати во 

определени области. 

Зајакнување на соработката 

со родителите. 



Водење педагошка 

евиденција за додатна 

настава 

Наставници, 

ученици,стручно-

раководна служба 

Одделенски и 

предметни 

наставници 

Континуирано преку 

цела година 

Подобар квалитет при 

реализација на додатна 

настава 

 

Распоред за реализирање на додатна настава 

наставник Наставна насока Термин-1 смена 
Ден / час 

Термин-2 смена 
Ден / час 

Мара Аризанова одделенски наставник  
 

Петок 5 

Ибро Фиуљанин одделенски наставник  
 

Петок 5 

Мирјана Таскова одделенски наставник  
 

Среда 6 

Маја Ефтимова одделенски наставник  
 

Среда 6 

Биљана Славева одделенски наставник  
 

Четврток 6 

Трајана Дукова одделенски наставник  
 

Четврток 6 

Наташа Илиќ одделенски наставник  
 

Четврток 7 

Виолета Божинова одделенски наставник  
 

Четврток 7 

Верица Манева одделенски наставник 
 Среда 7 IV oдд 

Понеделник 6 II одд 
 

Маја Милосављевиќ одделенски наставник  Четврток 6 III oдд 
Четврток 7 V одд 

 

Невенка Николовска одделенски наставник Петок 5 II oдд Четврток 7 III 
Петок 6 IV oдд 

 

 

Халил Алили одделенски наставник Вторник 6 I и II одд Четврток 7 
III и IV одд 

Среда 7 V одд 
 

 

(Водоврати) одделенски наставник Понеделник 7 II и III одд  
Петок 6 IV и V одд 

 

 



Благој Ристов Историја Географија 
 

Среда 7  

Оливер Димов Географија Четврток 7  

Цвета Колева Физика 
Природни науки Математика 
 

 

Среда 7 
 

Каролина Кирова Хемија Биологија 
Природни науки 
 

 

Понеделник 7 
 

Ели Неделковска Биологија 
Природни науки 
 

 

Среда 7 
 

Дамјан Манев Математика  
Четврток 7 

 

Силвана Цветкова Математика  

Среда 7 
 

Адис Сијамиќ Македонски јазик 
Вештини за живеење 
 

 

Четврток 7 
 

Синан Сијамиќ Македонски јазик 
Вештини за живеење 
 

Петок 7  

Лидија Каратулкова Македонски јазик Четврток 7  

Милан Кочовски Француски јазик Среда 7  

Милка Петкова Англиски Јазик Вторник 7  

Минела Фиуљанин Англиски Јазик  Понеделник 7 

Рената Димитриевски Англиски Јазик Вторник 7  

Сашко Арсовски Ликовно образование Проекти од 
ликовна уметност 
 

 
Петок 6 

 

Лидија Гајдова Трајановска 
 

Музичко образование  
 

Понеделник 7 

 
 
 

Сунчица 
Деспотовска 

Техничко образование 
Информатика 
 

Понеделник 7  

Наташа Коцева Физичко и здравствено Вторник 6  



Образование 
 

Златко Стојковски 
 
Сашко Радевски 

Физичко и здравствено 
образование 

 
Вторник 7 

 

Киро Нацков Историја 
Граѓанско образование  
Етика 
Истражување на родниот крај 
 

 
 

Среда 7 

 

Оливера Стојановска Етика во религиите Класична 
култура во 
европската цивилизација 
 

 

Вторник 8 
 

 Распоредот не е конечен и истиот може да трпи промени во зависност од потребите на учениците. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годишна програма за реализација на вонучилишни активности 

 

 

Стручен тим за изработка на Програма за екскурзии и други слободни активности на  учениците  се следните членови: 

1.Ленче Стојанова –директор 

2.Оливер Димов-предметен наставник 

3.Благој Ристов- предметен наставник 

4.Сунчица Деспотовска- предметен наставник 

5.Маја Ефтимова-одделенски наставник 

6.Трајана Дукова- одделенски наставник 

Со оваа програма се одредуваатвоспитно-образовните цели, задачи,времетраење,локации за посета и правци на посетување. 

Техничка организација и начинот на финансирање на екскурзиите и излетите е изработен според „Правилникот на ученички 

екскурзии и други слободни активности на учениците во сновните училишта “. 

1.Излети и екскурзии кои се планираат во првото полугодие: 

-есенски излет за учениците од II,III,IV,V ,VI,VII и VIII одделение 

2. Излети и екскурзии кои се планираат во второто полугодие:   

-пролетен излет за учениците II , IV,V , VII и VIII одделение 

-еднодневна пролетна екскурзија за учениците од III и VI одделение 

-дводневна екскурзија за учениците од IX одделение 

-настава во природа за учениците од V одделение 

 



Бр. Одделение Вид на 

активност 

Место  Време на 

реализација 

Времетраење Наставник Финансирање 

1 III Екскурзија Берово  

Комплекс “Бела вода“ 

Мај еднодневна Маја Ефтимова     

Мирјана Таскова     

Верица Манева  

Невенка Николовска 

 

родители 

2. VI Екскурзија Берово  

Комплекс “Бела вода“ 

Мај еднодневна Сунчица Деспотовска    

Милан Кочовски                                                  

родители 

3. IX Екскурзија Знаменитости во 

Тетово,Охрид,Струга, 

Вевчани,Охрид 

Мај дводневна Оливер Димов 

Каролина Кирова 

Синан Сијамиќ 

родители 

 

Бр. Одделение Вид на 

активност 

Место Време на 

реализација 

Времетраење Наставник Финансирање 

1 II Излет Михајлово  

 

Мај еднодневна Мара Аризанова,Ибро 

Фиуљанин,Невенка 

Николовска  , Маја 

Милосављевиќ,  

Родители 

 

2 IV Излет Михајлово  

 

Мај еднодневна 

 

Биљана Славева,Маја  

Милосављевиќ,Халил 

Алили 

Родители 

 

3 V Излет Михајлово  

 

Мај еднодевна Трајана Дукова Невенка 

Николовска  ,Верица 

Манева  

Родители 

 



4 VII Излет Михајлово  

 

Мај еднодневна Милка Петкова 

Цвета Колева 

Кире Нацков 

Родители 

 

5 VIII Излет Михајлово  

 

Мај еднодневна Благој Ристов 

Лидија Гајдова 

Трајановска 

Силвана Цветкова 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма за реализирање на   ученички натпревари 2021/2022 

Ученичките натпревари ќе опфаќаат активности преку кои ќе се презентираат постигањата на учениците и училиштето во наставата и 

другите подрачја во воспитно-образовната дејност.Тие ќе се реализираат се со цел учениците да го развијат натпреварувачкиот 

дух.Учениците ќе земат учество на училишни,регионални и републички натпревари по оние предмети и области за кои што соодветните 

здруженија поседуваат акредитација од страна на МОН. Воедно учениците ќе земат учество на распишани конкурси и други форми на 

натпревари по повод државни празници,јубилејни прослави со свои творби по одделни предмети и области. 

Ученички 
натпревари 

Вид на натпревар Време на реализација Реализатор Опфатеност на 
ученици 

Општински 
натпревари 

-математика,природни 
науки,географија,македонски 
јазик,историја,физика,хемија,англиски 
јазик,француски,биологија,техничко 
образование,ликовно,физичко 
образование 

Март/април Предметни  и 
одделенски 
наставници 

IV-IX одделение 

Регионални 
натпревари 

математика,природни 
науки,географија,македонски 
јазик,историја,физика,хемија,англиски 
јазик,француски,биологија,техничко 
образование,ликовно,физичко 
образование 

април Предметни и 
одделенски 
наставници 

IV-IX одделение 

Државни 
натправари 

Според добиена кфалификација од 
даден предмет 

мај Предметни и 
одделенски 
наставници 

IV-IX одделение  

Меѓународни 
натпревари 

Hippo олимпијада по англиски јазик, 
Кенгур,Битолски монмартер 

Англиски 
јазик,математика,ликовно  

Предметни и 
одделенски 
наставници 

V-IX одделение 

Училишни 
натпревари 

математика,природни 
науки,географија,македонски 
јазик,историја,физика,хемија,англиски 
јазик,француски,биологија,техничко 
образование,ликовно,физичко 
образование 

Февруари/март Предметни и 
одделенски 
наставници 

III-IX одделение  

Училишни 
натпревари по 
повод патронен 
празник 

Ликовна уметност, македонски 
јазик,спорт, 

Декември Предметни и 
одделенски 
наставници 

I-IX одделение 

Смотри –хор и 
оркестар 

Музичко образование Април Предметен 
наставник 

VI-IX одделение 

 



 

Програма за имплементирање на меѓуетничка интеграција во образованието на младите- 

МИМО за учебнa 2021-2022 година 

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

рамка 

Аналитичко следење на 

активностите на МИМО и 

разгледување на прашалникот 

ТУИ во 2019-2020 

Сознавање на новите содржински 

аспекти на МИМО 

-Постапување според реализацијата на 

прашалникот за подобра 

имплементација на проектот 

Надополнување на СИТ 

Информирање на 

наставниците за текот 

на проектот и 

потенцирање на 

аспектот за 

вклучување на 

младите  во МИМО 

СИТ август-

септември 

2021 

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 

2021 

Имплементирање на самостојни 

мултикултурни активности во 

редовната, дополнителната, 

додатната настава и во 

воннаставни активности 

предвидени за учебната 2021-

2022 

-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/ ученички 

парламент 

Развивање на вештини на толеранција, 

недискриминирање, соработка и 

еднаквост 

Користење на 

прирачници 

Наставници од I-

IX одд 

септември и 

октомври 



 Стручна служба 

Планирање на краткотрајни 

воннаставни заеднички 

активности за одбележување на 

различни празници и значајни 

денови  

Поттикнување на взаемна почит, 

сфаќање за меѓусебните сличности и 

разлики, намалување на негативните 

стереотипи и предрасуди за другите, 

меѓусебна доверба, вештини за 

заедничко комуницирање 

 

Реализирање на 

заеднички активности 

преку непосреден 

контакт и електронска 

комуникација 

СИТ, ученици, 

родители 

Во текот на 

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 

Информирање за тековните МИО 

активности, активности во училиште 

Средби на членови на 

Училишен одбор со 

тимот на училишна 

СИТ и членови на 

училиштен одбор 

Во текот на 

учебната 

година 



 

 

 

 

 

следење на МИМО активности и надвор од него 

 

интеграција 

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 

 



Задача Активност Временск

а рамка 

(месец) 

Носител Начин на 

спроведу

вање 

(ресурси) 

 

 

 

 

 

Инструм

енти 

Очекувани 

резултати 

Одговорно 

лице 

Планирање на МИМО  

активностите во  

училиштето 

Состанување 

на Тим за 

МИО и 

распределув

ање на 

одговорности

те на 

членовите на 

тимот 

VIII / IX 2021 Директор 

Наставниц

и од 

предметна 

и 

одделенск

а настава 

 

Наставничк

а 

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 2021 Директор 

Координат

ор на СИТ 

Членови 

на СИТ 

Наставничк

а 

канцеларија 

Училница, 

компјутер, 

печатар, 

копир 

П
л

а
н

/ 
р

а
с

п
о

р
е
д

 з
а

 М
И

М
О

 

а
к
т
и

в
н

о
с

т
и

 в
о

 у
ч

и
л

и
ш

т
е

т
о

 - Информирање на 

сите 

партиципиенти  во 

училиштето за 

планираните 

МИМО 

активностите  

 

 

 

Директор  

СИТ 

Наставници 

 



 

Координатор за МИМО– Милка Петкова 

Координирање на  

процесот  на 

активности 

 

Одбележува

ње на 

празници/ 

настани и 

соработка со 

родители/ 

гости 

 

Континуира

но во текот 

на годината 

Тим на 

одговорни 

наставниц

и 

Наставничк

а 

канцеларија 

компјутер, 

план за 

поделба на 

одговорност

и 

И
з
в

е
ш

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/до

датна/дополн

ителна 

настава или 

имаат 

органицирано 

воннаставни 

активности со 

имплементац

ија на 

проектот 

МИМО 

 

Континуирн

о  

Тим на 

одговорни  

наставниц

и  

 

Наставничк

а 

канцеларија 

компјутер, 

печатар, 

копир 

С
у
м

а
р

е
н

 и
з
в

е
ш

т
а
ј 

и
 д

о
б

и
е

н
и

 с
е

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 

 



 

Проекти што се реализираат во нашето училиште 

 

Име на проектот Институции 
за поддршка 
и помош 

Реализатор Временска 
рамка на 
реализација 

Средства за 
реализација 
на проектот 

Општи цели 

Меѓуетничка интеграција во 

образованието 

Поддржан од 

МЦГО,МОН и 
УСАИД 
 

Милка Петкова Во текот на 

учебната година 

/ Едуцирање на ученици 
За прифаќање на 
различностите 

Интеграција на еколошката 

едукација во основното 

образование  

 

БРО Каролина Кирова Во текот на 
учебната година 

/ Рационално користење и 

намалување на потрошувачката на 

електрична и 

топлинска енергија, на водата, 

здрава средина на учење и уреден и 

функционален 

училишен двор во согласност со 

потребите за заштита на животната 

средина. Ќе се 

реализира преку интегрирање на 

еколошките содржини од деветте 

еколошки теми 

во предметите и наставните 

содржини од I-IX одделение преку 

имплементирање на 

активности на часовите во 

редовната настава и вон наставните 

активности, а ќе се 

вклучат сите субјекти во училиштето, 

родители, локалната самоуправа и 

други 

институции 

Проекти од Еразмус плус 

програмата 

Национална агенција, 
Секретаријат за 
европски прашања 

Милка Петкова-
координатор 

Во текот на 
учебната година 

Средства 
депонирани на 
буџетска 
наменска 

Проширување на 
професионалмните компетенции и 
вештини преку традиционали игри 



 сметка на 
училиштето 

Превенција од ненасилно 

однесување 

 

 

 

МОН, УНИЦЕФ Мартин Велинов 
Вања Јовановска 

Во текот на 
учебната година 

Сопствени 
Средства 

Намалување на насилното 
однесување на учениците, 
создавање на безбедна средина 

во училиштето. 
 

Антикорупциска едукација МОН, Државна 
комисија за 
спречување на 
корупцијата 

Киро Нацков Во текот на 
учебната година 

Сопствени 

Средства 

Ученикот/ученичката е потребно: 

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

- 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;  
спречи истата; 

 

Училишта во 21 век-

примена на микробит во 

наставата 

МОН, Британскиот 
совет 

Сунчица 
Деспотовска 

Во текот на 
учебната година 

Сопствени 
Средства 

Учениците ќе научат вештини за 
критичко размислување и 
решавање 

проблеми, практични вештини за 
кодирање, кодирање на забавен и 
интерактивен начин. 

 

 

 



ПЛАН ЗА ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА УЧЕНИЦИТЕ И ПОДОБРУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/22 ГОД. 
 
 
 

 

Планирани активности  Време на реализација  

   Реализатори 

1. Изработка на програма за работа  за идентификување и поддршка на учениците Август 2021 год. Директор 

што имаат тешкотии во учењето, надарените ученици, како и на учениците со пречки  Стручни 

во развојот.  соработници 

  Наставници 

 Во текот на учебната Директор 

2.Изработка на програма и реализација дополнителна настава по сите предмети за 2021/2022 год. Стручни 

учениците имаат тешкотии во учењето и додатна настава за учениците што  соработници 

покажуваат интерес и постигнуваат значителни резултати во наставата по одреден 
 Наставници 

  

предмет.   

3. Прибирање, користиње и анализа на  податоците за постигнувањата на учениците Во текот на учебната Директор 

според полот и јазикот на наставата, по сите наставни предмети, за сите 2021/22 год. Стручни 

квалификациони периоди и презема активности за нивно подобрување и нивни -ноември 2021 год. соработници 

преставување пред Наставничкиот совет и Советот на родители. -јануари 2022год. 
Наставници 

 

 -април 2022 год.  

 -јуни 2022 год.  

4. Планирање  и преземање на  конкретни активности за подобрување на Во текот на учебната Директор 

постигнувањата кај учениците 2021/22 год. Стручни 

-Индивидуални средби со родители  соработници 

-Отворен ден на училиштето -ноември 2021 год. 
Наставници 

Ученици 



-Индивидуални средби со ученици и родители согласно Законот за советување за -јануари 2022год. 

Родители 

ученици со 3 и повеќе слаби оценки. -април 2022 год.  

 -јуни 2022 год  

 Во текот на учебната Директор 

5. Следење на хоризонталното и вертикалното движење на учениците т.е премин од 2021/22 год. Стручни 

одделенска во предметна или одделение во др.одделение.  соработници 

  Наставници 

 

 

 

 

 Во текот на учебната Директор 

6.Планирање  и преземање на  конкретни активности за подобрување на 2021/22 год. Стручни 

постигнувањата кај учениците и за време на наставата на далечинско учење.  соработници 

  Наставници 

  Родители 



 

  Програма за професионална ориентација на учениците 2021-2022 

 

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 2021-2022 
 
 

 
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 2021 

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 за 



специфични способности 

на учениците од VIII и  IΧ 

одделение 

 

 

Ученици  

Февруари- Април 2022 

општите и 

специфичните 

способности на 

учениците 

 

 

Организирање индивидуални 

и групни разговори 

со ученици и родители 

 

 

Разговор 

Тим за проф. ориентација 

Ученици 

 

Родители 

 

Октомври 2021 – Мај 

2022 

 

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 2022 

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 2022 

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 2022 

Добивање сознанија за 

интересите и 

способностите на 

учениците 

Работилница Влијанието на 

родителите, поширокото 
Разговор 

Психолог 

 

 

Мај 2022 

Учениците ќе бидат 

солидно запознаени за 



семејство, другарите и 

општеството 

 

 

Ученици  

 

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 2021– 

Мај 2022 

Брз пристап на 

информации за секој 

ученик 

Разгледување на конкурсот за 

упис во средно училиште 
Набљудување, разговор 

Тим за проф. ориентација 

Ученици 

 

Мај 2022 

Учениците ќе се 

запознаат со условите и 

критерумите за упис во 

средно училиште 

 

 

Тим за професионална ориентација 

Мартин Велинов- психолог 

Вања Јовановска- педагог 

Каролина Кирова- класен раководител IX 

одд 

Оливер Димов- класен раководител IX одд 

Синан Сијамиќ - класен раководител IX 

одд 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН ЗА ПРОМОЦИЈА НА ДОБРОСОСТОЈБА НА УЧЕНИЦИТЕ,          ЗАШТИТА ОД НАСИЛСТВО, ОД 

ЗЛОУПОТРЕБА И ЗАПУШТАЊЕ,   СПРЕЧУВАЊЕ ДИСКРИМИНАЦИЈА 

 

 

 -Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од злоупотреба и запуштање, спречување дискриминација.  
-Превентивни програми (насилство, болести на зависност, асоцијално однесување, соработка со установи за безбедност и 
социјална грижа) Превентивните програми кои ќе се реализираат во нашето училиште имаат за цел проширување на знаењата на 
учениците за одредени актуелни теми како и усвојување на социјално прифатливите облици на однесување. Воедно ќе допринесат 
за развивавње на способностите и вештините на учениците за донесување на исправни одлуки и решавање на проблеми. 
Превентивните програми ќе опфатат теми од областа на болести на зависност, здравиот начин на живеење преку правилна 
организација на слободното време и понуда на спортски содржини. 
 
- Значајно внимание ќе се посвети и на видовите на насилство и начини на негово спречување, како и промовирање на ненасилна 
комуникација и развивање на другарството. 
-Безбедноста на учениците во училиштето како важен елемент исто така ќе биде дел од овие програми кои ќе се реализираат во 
соработка со надлежните институции.  
 
Превентивните програмите ќе се реализираат преку редовната настава (одделенски час – Образование за животни вештини) како и 
преку содржини и активности реализирани со проекти и работата на стручната служба на училиштето. Во текот на учебната 
2021/2022 година, а се со цел подобрување на социо-емоционалната состојба на учениците, во училиштето ќе бидат спроведени 
неколку превентивни програми: - Програма за превенција од насилно однесување во училиштето; - Превенција од болести на 
зависност; - Програма за советување на родители и ученици. 

 
 
 
 

Планирана 
програмска 
активност 

 

Време на 
реализациа 

Реализатор    За кого се реализира             Очекувани ефекти 

Болести на 
зависности, 
Пубертет и 

Во текот на 
целата учебна 
година 

Претставник од 
здравстве на 
установа 

Предметна настава                Заштита и превенција 



промените во 
него 

 
Животни 

вештини 
 

Пријателско и непријателско 
однесување                                         

IV Октомври 

Животни 
вештини 

 

Праведни решенија                                                       IV Мај 

Животни 
вештини 

 

Справување со емоции 
Работилница: 

V Ноември 

Животни 
вештини 

 

Симпа, симпа, ти и јас Разрешување 
конфликти 
Работилница:Конфликтите се 
скалила 

V Април 

Животни 
вештини 

 

Разрешување конфликти 
Работилница:Конфликтите се 
скалила 

V Декември 

Животни 
вештини 

 

Справување со емоции 
Работилница: II-7.2: 
Напаѓачко однесување 
 

V Март 

Животни 
вештини 

 

Разрешување конфликти 
Работилница: III-7.2Правила, 
правила, правила 

I Декември 

Животни 
вештини 

 

Справување со емоции 
Работилница: II-7.2: Напаѓачко 
однесување 

I Март 

Животни 
вештини 

 

Разрешување конфликти 
Работилница: 
III-7.2Правила, правила, правила 
 

I Март 

Животни 
вештини 

 

Насилство стоп                                                               II Мај 

Животни 
вештини 

 

Насилство стоп                                                               III Мај 

Животни 
вештини 

 

Насилство стоп                                                               III Мај 



Англиски јазик 
 

Обработка на вокабулар поврзан со  
технологија                        

IV Декември 

Англиски јазик „Играме кошарка секоја сабота“- 
однесување на спортски натпревари 

IV Февруари 

TO Правила и прописи за учество на 
велосипедист во јавниот сообраќај 

VI Септември  

TO Култура на работата-уч.рабо 
 

VI Октомрви 

Животни 
вештини    

Работилница: Реакции на 
омаложување                     

IX Октомври 

Англиски јазик Презентација на текст Bullying                                      IX Март 
Животни 

вештини    
Работилница: II-6.2,,Ако не реагирам”                         IX Ноември 

Животни 
вештини    

Работилница: Реакции на 
омаловажување 

IX Октомври 

Животни 
вештини    

Работилница:Пасивно,агресивно или 
манипулативно 

IX Март 

Животни 
вештини    

Грешење и простување                                                       VI Октомври 

Животни 
вештини    

Да се спротивставуваме или не?                                        VI Мај 

Животни 
вештини    

Грешење и простување                                                       VI Октомри 

Животни 
вештини    

Да се спротивставуваме или не?                                        VI Мај 

Животни 
вештини    

Бура на идеи за разрешување на 
конфликти                    

VII Септември 

Животни 
вештини    

Виновни или не                                                                    VII Декември 

Животни 
вештини    

Бура на идеи за разрешување на 
конфликти                    

VII Септември 

Животни 
вештини    

Виновни или не                                                                    VII Декември 

Француски јазик Различни и пријатели –обработка на 
текст                        

VI Декември 

Музичко 
обрзование 

„Пошла Румена на вода студена“- 
обработка по ноти 
 

VIII Октомври 

Класична 
култура во 
европска 
цивилизација 

Справување со насилнички 
однесување                           

VI Април 



 
Етика      Семејство-Разрешување конфликти                                  VI Март 
Етика      Добро однесување во училиштето и 

кон другарите Стоп на насилството  
VII Април 

библиотекар Следење,читање и разговор“Наше 
маало“                     

VI-IX Декември 

библиотекар Литературно читање на тема“Сакам 
мир“                       

VI-IX Март 

Животни 
Вештини 
 

  Работилница: II-6.2 
,,Ако не реагирам” 
                    

VIII Ноевмври 

Животни 
Вештини 

 

Работилница:Да го дефинираме 
оружјето                        

VIII Јануари 

Ликовно 
образование 

. Цртање по повод - Светскиот ден на 
Мирот – 
21ви септември 
 

VII Септември 

Ликовно 
образование 

Сликање на тема - Безбедно 
однесување на спортски натпревари 
 

IX Октомври 

Информатика Безбедносни прашања во однос на 
интернет комуникацијата 

VI Мај 

Информатика Изработка на интерактивни 
мултимедијални презентации-
изработка на анимација Safer internet 
Day 

VII Февруари 

Македонски јазик 
 

Обработка на текстот:,,Другарство’’                                 VI Септември 

Македонски јазик 
 

Гов.вежба на тема:,За свет без војни                     V Март 

Животни 
вештини 

Работилница:Симпа,симпа.ти и јас                                     V Ноевмри 

Животни 
вештини 

Разрешување конфликти                                                     V Април 

Животни 
вештини 

Грешење и простување                                                       VI Октомври 

Животни 
вештини 

Да се спротивставуваме или не?  VI Мај 

Животни 
вештини 

Работилница – Насилство-Стоп                                                                                 III Февруари 

Животни Рааботилница-Безбедност- I Декември 



вештини Небезбедност                          
Животни 

вештини 
Насилство стоп I Mај 

Животни 
вештини 

Насилство стоп                                                                      II Октомври 

Животни 
вештини 

Праведни решенија                                                               II Мај 

Албански јазик     Обработка на текст-ненасилство                                        VI Ноевмри 
Животни 

вештини 
Пријателско и непријателско 
однесување                         

VIII Март 

Животни 
вештини 

Праведни решенија                                                               Октомври 

Физичко и 
здравено 
образование 

Oднесување на спортски натпревари                                  

Забелешка: За реализација на предвидените активности одговорни се класните раководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

План за следење и анализа на состојбите со оценувањето за учебната 2021/22 год. 

 Активности Реализатори Целна  Инструмент Време Критериуми за 

   група  и докази  успех (индикатори) 

 Анализа на тематски и Директор Наставници  Инструменти за Август 2021 год. Подобрени и квалитетни 

 годишни планирања на Стручна Одделенска и  следедење на  Годишни и тематски 

 наставниците во однос служба предметна  планирањата  планирања 

 на оценувањето  настава     

 Анализа на Тим за Наставници  Чек листи, Септември 2021 Подобрени 

 инструментите за оценување Одделенска и  индивидуални год. постигнувања на учениците 

 оценување на Директор предметна  образовни  со ПОП 

 постигнувањата на    планови   

 учениците со посебни       

 потреби       

 Размена на искуства за Тим за Наставници  Збирка на Јануари Подобрен квалитет на 

 изработените објективни оценување Предметна  изработени Мај 2022 год. објективните тестови на 

 тестови на знаења за Директор настава  тестови  знаења 

 сумативно оценување Стручна      

  служба      

 Размена на искуства за Тим за Наставници  Збирка на Јануари Подобрен квалитет на 

 изработените инструменти оценување Предметна  изработени Мај 2022 год. инструментите за 

 за формативно Директор настава  инструменти  формативно оценување 



 оценување Стручна      

  служба      

 Водење на евидентни Директор Наставници  Евидентни листи Тримесечје Уредно и навремено 

 листи за постигнувањата Стручна Одделенска и   Полугодие водење на информирање 

 на учениците по периоди служба предметна   Крај на Учебна на учениците и 

   настава   година родителите 

        

 Размена на искуства за Тим за Наставници  Збирка на Декември март Подобрен квалитет на 

 изработените тестови на оценување Одделенска и  изработени  тестовите на знаења, 

 знаења  предметна  тестови  задоволни 

   настава    ученици и родители 

       



 

Водење педагошка Директор Наставници Инструмент за Септември 2021 Уредна, навреме 

евиденција Стручна Одделенска  и следење  Јануари изработена и 

и документација служба предметна   Јуни доставена педагошка 

  настава   2022 год. евиденција и 

      документација 

       

Анализа на успехот по Директор Наставници Табеларни  Тримесечје Подобрени постигнувања 

периоди, национална и Стручна Одделенска  и прегледи и Полугодие на учениците 

полова припаднопст служба предметна евидентни  Крај на Учебна  

  настава листи  година  

      

Анализа на состојбите со Директор Наставници Инструмент за Тримесечје Подобрени постигнувања 

оценувањето и за време Стручна Одделенска  и следење  Полугодие на учениците и квалитетот 

на online наставата. служба предметна Извештаи  Крај на Учебна на оценувањето. 

  настава   година  

       

 

 

Одговорни : Директор и стручни соработници 

 

 

 

 

 



 

 

План за стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на 

воспитно-образовниот кадар за учебната 2021/22 год. 
 

 

Планирани активности  Време на реализација   Реализатори  

       

1.Проверка на квалитетот на Програмите на  Август 2021 год.   Комисија за проверка на  

наставниците     годишните програми на  

     наставниците формирана  

     

од страна на директорот. 

  

  Во текот на  2021/22 год.   Директор  

2.Посета на редовните часови(2 пати во     Стручни соработници  

полугодие согласно динамиката на работа) 

       

3.Следење на реализацијата на online  Во текот на  2021/22 год.   Директор  

наставата ,повратна информација во     Стручни соработници  

форма на извештај на Одд./Наставничките     Наставници  

совети , Извештај до Општина, ДПИ, МОН       

Анкета за увидување на квалитетот на       

наставата која ќе биде доставена до       

наставниците, учениците  и родителите и       



ќе се применат резулатите со цел       

подобрување на наставата. 

       

4.Споделување на мислење и искуства на 
 Во текот на учебната   Директор  

 

2021/22  година 
  

Наставници 
 

состаноците на стручните активи- 
    

    

Стручни соработници 
 

одделенска настава,Наставнички совет. 

 

 

     

      

5.Посета на воннаставните активности  Во текот на учебната   Директор  

  2021/22година   Стручни соработници  

      

   Одговорни : Директор и стручни соработници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

06/2021 
Тим за 
планирање 
 

Консултации Успешна реализација на 
програмата и размена на искуства 

Предавање на вработените за 
активностите на тимовите 

09/2021 

Тим за 
планирање 
 

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 

09/2021 
Стручни лица Проверка на постое-

чките ПП апарати 
Ефикасно гаснење на евентуално 
настанат пожар во објектот 

Тестирање на ѕвоно, аларм за 
евакуација 10/2021 

Тим за 
планирање 

Демонстрација Препознавање на знак и брза ре-
акција во случај на елементарна 
непогода  

Едукативни предавања, про-
екција на филмови, докмента-
рни материјали, брошури 10/2021 

Тим за 
планирање 
 

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 
 
 

10/2021 

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 

10/2021 

Тим за 
планирање 

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 

10/2021 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 

Евалуација на спроведените 
активности во првото полу-
годие 

01/2022 
Тим за 
планирање 
 

Консултации, стручни 
активи,записници 

Реализирање на програмата и 
активностите за заштита и спа-
сување 

Вежбовна активност на тимот 
за прва медицинска помош 

02/2022 

Тим за прва 
медицинска 
помош 
 

Практична вежба Експедитивност и ефикасностна 
тимот за прва помош во случај на 
елеметарна непогода 

Вежбовна активност и евакуа-
ција (предметна настава) 

03/2022 

Тим за 
планирање 
вработени и уче-
ници 

Практична вежба Навремено напуштање на учили-
шната зграда 

Вежбовна активност и евакуа-
ција (одделенска  настава) 

04/2022 

Тим за 
планирање 
вработени и уче-
ници 

Практична  вежба Навремено напуштање на учили-
шната зграда 

Евалуација на спроведените 
активности 05/2022 

Тим за 
планирање 
 

Консултации, 
стручни активи, 
записници 

Реализирање на програмата и 
акти-вностите за заштита и 
спасување 

 

 



 

Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 

 

Во училиштето се развива одговорен однос кон уредувањето и одржувањето на просторот и опкружувањето на училиштето 

и естетскиот амбиент на просторот (училниците ) во кои се поминува голем дел од денот. 

Преку реализацијата на општествено корисната работа кај учениците ќе се негува позитивниот однос кон работата. Во текот на 

учебната година одговорните наставници и сите членови вклучени во воспитно-образовниот процес, ќе учествуваат во 

активностите според програмата дадена од одговорните на тимот Сашко Арсовски, Биљана Славева и Маја Милосављевиќ, а во 

која се посочени активности за разубавувавање  и уредување на училниците, холовите, преку заеднички работилници, 

изработки според актуелните теми кои ќе се реализираат. 

 

 

Време на 
реализација 

 
Содржини на активностите 

Реализатори и соработници 

 

СЕПТЕМВРИ 

-Уредување на училниците и холовите за првиот 
училишен ден 
- Уредување на училниците и холовите по повод 
Осми септември 

Членовите на комисијата 
Одговорни наставници на стручни 
активи Одделенски и предметни 
наставници 

 

ОКТОМВРИ 

-Уредување на училниците и холовите во 
согласност со промените во есен 
- Уредување на училниците и холовите во 
согласност со 11 Октомври –Ден на востанието 

 

Членовите на комисијата 
Одговорни наставници на стручни 
активи Одделенски и предметни 
наставници 

 

НОЕМВРИ 

 
-Уредување на училниците и холовите по повод 8 
Ноември – 
Ден на ослободување на Градско. 

Членовите на комисијата 
Одговорни наставници на стручни активи 
Одделенски и предметни 
наставници Актив историја, 
македонски, ликовно 

 

ДЕКЕМВРИ 

-Уредување на училниците и холовите во 
согласност со промените во годишното време 
зима 
-Денот на општината 
- Патронен празник 

Членовите на комисијата 
Одговорни наставници на стручни 
активи Одделенски и предметни 
наставници 



 

 - Новогодишно украсување (уредување) на училниците и 
холовите во училиштето 

 

 
 

ФЕВРУАРИ 

 
-Уредување на училниците и холовите во 
согласност со верскиот празник Св.Трифун и Денот 
на вљубените 

Членовите на комисијата 
Одговорни наставници на стручни 
активи Актив македонски и странски 
јазици 
Одделенски и предметни наставници 

 

МАРТ 

-Уредување на училниците и холовите по повод 
денот на жената 8ми Март 
-Пролетно украсување на училниците и училишниот хол 

Членовите на комисијата 
Одговорни наставници на стручни 
активи Одделенски и предметни 
наставници 

 

АПРИЛ 

-Уредување на училниците и холовите по повод Први 
април – Ден на шегата 

- 7 Април , светски ден на здравјето 
-Велигден 

Членовите на комисијата 
Одговорни наставници на стручни 
активи Одделенски и предметни 
наставници 

 
 

МАЈ 

-Уредување на училниците и холовите по повод 
годишнината од смртта на Гоце Делчев 

- Уредување на училниците и холовите по повод 
денот на македонските просветители Св.Кирил и 
Методиј 

Членовите на комисијата 
Одговорни наставници на стручни 
активи Одделенски и предметни 
наставници Актив историја и ликовно 
образование Актив македонски јазик 

 
ЈУНИ 

-Уредување на холовите и училниците согласно крајот на 
учебната година и почетокот на летниот распуст 

Членовите на комисијата 
Одговорни наставници на стручни 
активи Одделенски и предметни 
наставници 

 

 

Напомена: Покрај горенаведените содржини, наставниците се должни да внимаваат на уредувањето на училничките 

катчиња во согласност со начинот на работа во активната настава (уредување на катчињата според актуелните теми 

кои се реализираат). 

Во предметна настава, како во училниците, така и во холовите треба да бидат изложени успешните ученички проекти. 

 
 

 

 

 



 

Следењето и оценувањето на естетскиот изглед на училниците и холовите во училиштето, ќе се врши согласно 

барањата на Програмата, според следниве критериуми : 

 
1. Запазување на темите и содржините од годишната програма ; 

2. Запазување на естетиката во уредувањето, како на паноата, така и на изработките; 

3. Навремено обновување на паноата во училниците и холовите; 

4. Запазување на хигиената во училниците; 
 

На крајот на месецот ќе се известат наставниците и стручната служба за постигнувањата во естетското уредување на 

училниците и холовите. 

 

Одговорни наставници: Сашко Арсовски, Биљана Славева, Маја Милосавлевиќ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правилник за однесување на учениците, наставниците и родителите во 

училиштето и училишниот двор 

 

КОДЕКС ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

 

 Ученикот е должен навреме и редовно да доаѓа на настава; 

 Ученикот е должен да се грижи за училишниот простор и имот; 

 Ученикот е должен да се грижи  за хигиената во  училиштето и блиската околина; 

 Во училиштето ученикот треба да биде совесен, одговорен, со должно почитување кон сите; 

 Во училиштето учениците треба да доаѓаат уредни. 

 На часовите ученикот треба внимателно да слуша и навреме и целосно да ги извршува училишните обврски; 

 Да се труди да ги извршува  училишните обврски; 

 Да придонесе за одржување на работната атмосфера; 

 Ученикот е должен редовно да носи училиштен прибор, учебници и тетратки; 

 Да  соработува со наставниците, стручната служба и другите субјекти во  училиштето; 

 Да покаже почитување и толеранција  кон другарите и наставниците; 

 Да помага на помалку успешните ученици; 

 Ученикот не смее  самоволно и без вистинска причина да го напушти  часот; 

 Ученици, избегнувајте  недолично однесување; 

 Учениците не смеат да користат мобилни телефони за врема на часовите; 

 Учениците не треба да носат вредни предмети и повеќе пари во училиште, а доколку им се загубат одговорноста е 

нивна; 

 На часовите не е дозволено да се џвакаат мастики, како и истите да се лепат на клупите и столчињата; 

 Отпоздрави го наставникот кога ќе влезе во училница; 

 За време на часот не  излегувај  во тоалет; 

 Престојувај во училишниот двор за време на големиот одмор; 

 Не викај по ходниците, не трчај, придржувај се кон правилата на однесување; 



 Не приговарај на опомените на дежурните наставници и ученици; 

 Ако во дворот видиш отпад фрли го во корпа за отпадоци; 

 Штом го слушнеш ѕвончето веднаш влези во училницата; 

 Не ги навредувај и не се однесувај насилно кон помалите и послабите ученици; 

 Пристојно и трпеливо чекај пред училница пред започнувањето на часот; 

 Ученикот не смее да врши психичко и физичко малтретирање на учениците и вработените во училиштето; 

 Кога наставникот зборува не го прекинувај; 

 Обраќај им се со ВИЕ на возрасните; 

 Користи молам, благодарам, повели, извини во секојдневната комуникација; 

 Поздравувај со добро утро, добар ден и до видување; 

 Не користи вулгарни зборови кога комуницираш; 

 Почитувај ги правилата кои сте ги договориле со наставникот; 

 Не носи предмети со кои би можеле да повредите други ученици; 

 Покажи толеранција кон соучениците во комуникацијата; 

 Искажи го секое незадоволство со одбрани и пристојни зборови; 

 Биди самокритичен па потоа критикувај; 

 Чувај ги своите предметии не посегнувај по туѓите; 

 Не ги потценувај способностите на своите соученици; 

 Повозрасните ученици да се однесуваат коректно кон помалите; 

 Сослушај го внимателно и почитувај го мислењето на другиот; 

 Почитувај ги различните од тебе; 

 Истакни ги позитивните особини кај себе  со постапки, а не со зборови; 

 Ако не се однесусваат добро со тебе, БИДИ ПРВ кој тоа ќе го промени и однесувај се ти на вистински начин – 

ПРИСТОЈНО; 

 Учтивоста е особина која ја краси твојата личност, затоа однесувај се учтиво во секоја прилика; 

 Со своето примерно однесување ќе покажи почит и кон своите родители; 

 Биди искрен со своите родители, дури и да згрешиш, тие ќе имаат разбирање за твоите постапки; 



 Редовно информирај ги родителите за случувањата во училиштето; 

 Ученикот задолжително треба на родителот да му ги пренесува информациите по барање на наставникот; 

 Задолжително носи маска која ќе ги покрива устата и носот додека си на училиште.  Учениците не смеат да влезат во 

училиштето без маска. 

 Пред влезот во училишната зграда дезинфицирај ги обувките и рацете(ќе ти помогне дежурниот наставник). 

 Почитувај ја мерката за физичка дистанца (без гушкање и приближување на помалку од  1,5 м.). Не се поздравувај со 

соучениците со физички контакт! 

 Ако не се чувствуваш добро, кажи му го тоа на твојот наставник. Ако имаш температура, ќе биде повикан твојот 

родител. 

 Користи го тоалетот само кога тоа е неопходно. Ако има повеќе од еден ученик внатре во тоалетот, ти почекај надвор!   

 За ужина - носи си соодветно спакувана храна од дома или готов производ. Ужината изеди ја во училницата! 

 Редовно и често миј ги рацете, особено пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет и секогаш кога рацете се видно 

валкани. 

 

 

  

 
КОДЕКС ЗА РОДИТЕЛИТE 

 

 Почитувај го куќниот ред на училиштето; 

 Редовно информирајте се за постигнатиот успех и поведение на вашето дете; 

 Редовно исполнувајте ги обврските што ги имате кон училиштето (матерјиални обврски,оправдување на отсуства од 

часовите на учениците,консултации со наставниците и сл); 

 Задолжително присуствувајте на родителските средби во училиштето; 

 Имајте на ум дека Вашите постапки се пример за однесување на Вашето дете; 

 Училиштето е воспитно-образовна  институција во која се влегува со пристојна облека; 

 Ако Вашето дете е во помалите класови, може да го испратите до влезот на училишната зграда каде ќе го пречека 

дежурниот наставник. 

 Задолжително носи маска која ќе ги покрива устата и носот додека го испраќаш своето дете! 



 Строго забранет е влез на родителите во училишната зграда!  

 Почитувајте ја мерката за физичка дистанца. 

 За постигнувањата на учениците и за сите други прашања комуницирајте со наставниците онлајн.  

 Ако Вашето дете има покачена телесна температура, не го носете/ пуштајте на училиште! 

 Ако Вашето дете добие температура додека е во училиштето, ќе бидете повикани да го земете и да преземете 

соодветни здравствени мерки! 

 Ако се утврди дека ученикот има коронавирус, задолжителноќе биде известена епидемиолошката служба во 

Центарот за јавно здравје. 

 
 

КОДЕКС ЗА НАСТАВНИЦИТЕ 

 

 Наставникот треба да се грижи за целиот училиштен простор и имот, посебно за кабинетот во кој држи настава; 

 Наставникот треба секогаш да се залага за афирмација на својот предмет; 

 Наставникот треба да го почитува времетраењето на часот; 

 Наставникот да ги евидентира отсутните ученици на почеток на часот и тоа да го прави редовно; 

 Наставикот секогаш и секаде внимава на својот говор, тој треба да е литературен, јасен и достапен; 

 Наставникот треба секогаш да е пример со својот изглед и своето однесување; 

 Наставникот не смее да се изложува во јавноста под дејство на алкохол и дрога; 

 Секој наставник треба професионално да се усовршува преку следење на литература, посета на семинари, курсеви и 

користење на современа технологија; 

 Наставникот е должен да ја почитува личноста на секој ученик; 

 Наставникот е должен професионално да се однесува за време на часот; 

 Наставникот е должен реално да го оценува знаењето на ученикот без оглед на другите негови оценки; 

 Наставникот треба да го пофалува секој напредок на ученикот; 

 Наставникот треба да настојува ученикот навреме и квалитетно да ги извршува своите задачи; 

 Наставникот не смее да го казнува ученикот телесно и да го малтретира психички; 

 Наставникот е должен редовно да им помага на учениците, преку разни форми на активност; 



 Секој наставник треба да настојува  учениците пристојно и дисциплинирано да се однесуваат во училиштето и надвор 

од него; 

 Наставникот треба редовно и навреме да го повикува и известува родителот за постигнувањата, однесувањето и 

проблемите на неговото дете; 

 Наставникот треба да го упатува родителот на помош од компетентни лица, во ситуации кога за тоа има потреба; 

 Наставникот треба да го почитува секој свој колега, да соработува, разменува мислења и искуства врзани за работата; 

 Наставникот треба да се ангажира во работата на стручниот актив на кој припаѓа; 

 Наставникот треба редовно да присуствува во работата на одделенскиот и наставничкиот совет во училиштето; 

 Наставникот е должен да ги почитува одлуките од одделенскиот и наставничкиот совет; 

 Наставникот треба да е креатор на пријатна работна атмосфера и позитивна емоционална клима во   својата училница; 

 Наставникот треба да гради односи на меѓусебно разбирање, соработка, почитување со учениците и другите 

вработени; 

  Наствникот задолжително носи маска која ќе ги покрива устата и носот додека е на училиште. Наставниците не смеат 

да влезат во училиштето без маска. 

 При влезот во училишната зграда задолжително ги дезинфицира рацете и обувките! 

 За контролиран влез и излез на ученици за време на корона кризата наставниците ќе даваат дежурства не само во 

ходниците, туки и на трите влеза во училишната зграда. 

 Дежурните наставници на влезовите од училиштето задолжително мерат температура на секој ученик, внимаваат да не 

се наруши мерката за физичка дистанца, внимаваат учениците да си ги дезинфицираат обувките и рацете при влез во 

училишната зграда! 

 Наставниците задолжително ја почитуваат мерката за физичка дистанца од 1,5м. 

 Строго се забрануваат поздравувања со физички контакт меѓу вработените! 

 Наставниците се грижат за почитување на мерката за физички контат и кај учениците за време на часевите и за време 

на одморите!  

 Комуникацијата меѓу наставниците и размената на информации нека се одвива онлајн! 

 Ако некој ученик покаже симптоми за коронавирус, наставникот е должен да го изолира во посебна просторија со 

задолжително носење маска. Наставникот потоа го повикува родителот за да преземе соодветни здравствени мерки. 



 Ако се утврди дека ученикот има коронавирус, наставникот задолжително ја известува епидемиолошката служба во 

Центарот за јавно здравје. 

 
 

КОДЕКС НА ДРУГИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО 

 

 

 Останатите вработени во училиштето треба да ги извршуваат работните задачи што се во нивниот делокруг, а се во 

согласност со Законот за ОО; 

 Да го почитуваат куќниот ред во училиштето; 

 Техничкиот персонал редовно и навреме да ги чистат училниците, ходниците и другите простории за општествена и 

педагошка дејност; 

 Техничкиот персонал да соработува со наставниците , стручните соработници и директорот и да се однесуваат во 

склад со потребите на наставата; 

 Стручните соработници и директорот го почитуваат кодексот за наставниците; 

 Вработениот треба да доаѓа навреме на работното место; 

 Вработениот треба совесно и самостојно да ја извршува својата работа; 

 При работата Вработениот не треба да дискриминира друг вработен или ученик по вера, раса, возраст, пол или 

економски статус ниту пак да влегува во било каков вид на комфликт; 

 Вработениот треба да го почитува секој ученик и вработен; 

 Вработениот треба да остварува коректна комуникација со останатите вработени без вербални напади или навреди; 

 Вработениот го почитува времетраењето на паузата и не ја користи надвор од предвидениот временски рок; 

 Вработениот треба да се воздржува од непотребно влегување на часовите освен во сличаи кога тоа го налага 

работната обврска предвидена за тој ден; 

 Вработениот треба да остварува коректна комуникација и треба да биде на располагање на родителите и учениците во 

текот на целото работно време или во термините за прием одредени од самиот вработен; 

 Вработениот со својот лик, однесување, говор и култура треба да биде пример за учениците и вработените во 

училиштето; 



 

 

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.  

 

Образовната практика и пристапот кој се спроведува а кој директно влијае на успехот на ученикот во голема целост 

зависи од карактерните особини на наставникот, како и неговата мотивираност , стручност и подготвеност да ги разбере, 

прифати и имплементира принципите на основното образование. Развојот на компетенции кај сите учесници на 

образовниот процес е во непосредна врска со пристапот на наставникот кон процесот на учењето, дизајнирањето на 

наставата со целокупното пренесување и креирање на знаење како и примената на соодветни пристапи кои ги ангажираат 

учениците мотивирајки ги за поголеми достигнувања и будејки го нивниот креативен дух и се разбира не помалку важно 

критичкото размислување.  

 

 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. Единствено 

наставникот кој постојано вложува во својот личен и професионален развој, соработува со останатите учесници , и 

стекнатите знаења ги имплементира во секојдневната практична работа,може да се каже дека има трасирано еден солиден 

и успешен педагошки процес на патот кој води кон доживотното учење.  

 

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. И покрај временски период од една година како е присутен вирусот Ковид 

19 и следствено на тоа наставниците беа обврзани да воведат настава од далечина, сеуште чувствуваат потреба од 

надоградување и следење на обуки поврзани со онлајн учењето, подготвување квизови, онлајн наставен материјал како би 

биле подготвени во целост да одговорат на предизвикот и задолженијата кои дополнително би се наметнале во случај да 

има потреба од одржување на онлајн настава во иднина.  

 

 

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 ( смарт табли, апликации, квизови, онлајн тестови во формс и 

останати соодветни апликации  ) 



 

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 

Носител Учесници Време на 
реализација 

Далечинско 
учење 

Обуки, семинари 
и работилници 
за заедничко 
учење 

Оспособувањ
е на 
наставниот 
кадар за 
употреба на 
соодветен 
софтвер и 
алатки за 
учење од 
далечина 

Интерен (во 
училиштето)/ 
онлајн 

Функционал
ни 
компјутери, 
достапна 
интернет 
мрежа 

Обучени 
предавачи 

Сите 
наставници 

Прво 
полугодие од 
учебната 
година 

Начин на 
употреба на 

Проучување на 
стручни извори 

Оспособувањ
е на 

Интерен (во 
училиштето)/ 

Функционал
ни 

Обучени 
предавачи 

Сите 
наставници 

Прво 
полугодие од 



смарт табла индивидуално и 
со стручниот 
актив, 
консултации, 
заедничко 
учење, 
работилници, 
обуки 

наставниот 
кадар за 
примена на 
смарт табла 
при 
реализација 
на 
наставните 
содржини 
 

онлајн компјутери, 
достапна 
интернет 
мрежа 

учебната 
година 

Обука на 
наставниците во 
рамките на 
актуелни 
проекти и 
програмски 
активности  

Посета на 
задолжителни 
семинари и 
обуки 
Организирани 
од страна на 
МОН и БРО  

Стекнување 
нови, 
продлабочен
и знаења од 
страна на 
наставниците 
и нивна 
имплементац
ија во 
воспотно 
образовниот 
процес 

Обуки и 
семинари, 
работилници 

Обуки, 
презентаци
и, стручна 
служба и 
наставници 
како начин 
на 
спроведува
ње 

Обучувачи, 
училиштен 
координато
р за 
проекти 

Наставниот 
кадар од 
одделенска 
и 
предметна 
настава 

Во текот на 
цела учебна 
година 

Насоки за 
подготовка на 
ИОП 

Подготвување 
на ИОП 

Квалитетна 
изработка на 
ИОП за 
децата со 
посебни 
потреби 

Интерна обука во 
рамките на 
училиштето 

Сензорни 
материјали, 
сликовни 
картички, 
светла за 
насочување 
на 
внимание и 
слични 
помагала 

Училиштен 
инклузивен 
тим, 
специјален 
едукатор 

Наставници 
од 
предметна 
и 
одделенска 
настава 

Во текот на 
цела година 

Инклузија - 
работа со 
талентирани 
ученици 

Обуки, 
индивидуално и 
групно 
проучување на 
стручни извори; 
стручен актив, 
консултации, 
заедничко 

Подобрување 
на 
компетенциит 
е на 
наставниците
за работа и 
поддршка на 
надареноста 

Екстерен / 
интерен во 
училиштето/ 
онлајн 

Прирачници
, стручна 
литература, 
презентаци
и 

Наставници Сите 
наставници 

Ноември-мај 



учење, 
работилници 

Пополнување 
на педагошката 
евиденција за 
дополнителна, 
додатна и 
воннаставна 
активност 

Успешност и 
редовност на 
водење на 
педагошката 
документација и 
евиденција 

Успешно , 
редовно и 
правилно 
водење на 
педагошката 
документациј
а 

Внатрешна обука  Педагошка 
документац
ија и 
евиденција, 
образец 

Директор, 
стручна 
служба 

Сите 
наставници 

Септември , 
Октомври 

Описно 
оценување 

Обуки, семинари 
и работилници 
за заедничко 
учење 

Подобрување 
на 
способностит
е на 
наставниците 
за описно 
оценување на 
учениците од 
прво до 
шесто 
одделение 

Интерен  (во 
училиштето)/ 
онлајн 

Писмени 
примери за 
начини на 
оценување, 
стручна 
литература, 
прирачници 

Стручна 
служба, 
наставен 
кадар 

Наставници
те од 
предметна 
и 
одделенска 
настава 

Октомври-
мај 

Мотивирање на 
учениците да 
читаат лектири  

Презентации, 
мотивација на 
учениците, 
обуки 

Прочитани 
лектири кои 
се 
задолжителн
и 
незадолжите
лни и по 
сопствен 
избор 

Обуки 
спреоведени од 
лиценцирани 
обучувачи 

Лектири, 
презентаци
и, анализи 

Одделенски 
и 
предметни 
наставници/ 
обучувачи 

Одделенски 
и 
предметни 
наставници 

Септември- 
Ноември 

Работа со 

компјутери и 

основи на 

програмирање 

(одделенски 

наставници) 

Обука Оспособувањ
е на 
наставниот 
кадар за 
реализација 
на 
Програмата 
за предметот 
Работа со 
компјутери и 
основи на 

Интерен (во 
училиштето)/ 
онлајн 

Обучени 
предавачи 

Обучувачи Наставници 
од 
одделенска 
настава 

Септември 



 

 

Тим за професионален развој: Силвана Цветкова, Рената Димитриевски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

програмирањ
е, како и 
продлабочува
ње на 
компјутерскит
е вештини 

Обука за 
правење 
проекти од 
програмата 
Еразмус 

Обуки и размена 
на искуства од 
обуки и 
дисеминации 

Стекнување 
нови и 
продлабочен
и знаења кај 
наставниот 
кадар, 
размена на 
искуства како 
и воведување 
на новитети 
во воспитно 
образовниот 
процес 

Екстерен, обуки, 
семинари и 
работилници 

 Директор, 
Тим за ЕУ 
проекти 

Училиштен 
тим за ЕУ 
проекти , 
наставници 
од 
одделенска 
и 
предметна 
настава 

Во текот на 
целата 
учебна 
година 



 

СОРАБОТКА 
СО 

РОДИТЕЛИ 

Индивидуал-
ни средби и 
средби со 
група на 

родители) 

Родителски 
средби 

(редовни и 
вонредни) 

Приредби и 
отворени 

(јавни) 
часови 

 

Работилници 
со родители 

Вклучување 
на родители 
во воспитно-
образовната 

работа 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



ВКЛУЧЕНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ ВО ЖИВОТОТ И РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО 
Во училиштето функционира Совет на родители на паралелка и Совет на родители на училиште. Советот на родители 
работи според своја програма која е во прилозите на Годишната програма, нивните активности се насочени кон увидување 
и подообрување на просторните, материјално-техничките и инфраструктурните услови за работа во училиштето. Даваат 
идејни планови за организација на активности во училиштето, учествуваат во донесување на решенија и одлуки во интерес 
на сите субјекти во училиштето и реализиација на истите, во органиизирање на распоред за средби со родители и отворен 
ден за прием кој ќе бидат истакнати на видно место. Како најзастапени форми на училишна соработка со родители се 
појавуваат индивидуалните и групните родителски средби на ниво на одделение. Како и родителски средби на ниво на 
генерација. Родителските средби се на иницијатива на одделенски наставник, директор или на иницијатива на самите 
родители, поединечно или како совет на родители на паралелка или училиште. 
 
ВКЛУЧЕНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ ВО ПРОЦЕСОТ НА УЧЕЊЕ 
 Родителите ќе се вклучат во процесот на давање мислења и сугестии за дополнување или измени на видовите планирања 
во училиштето, постојано ќе бидат информирани за наставниот процес преку континуирана соработка со Советот на 
родители, училишниот одбор, директорорт на училиштето, наставниот кадар, стручни соработници и ученици. Активно ќе 
севклучат во давање подршка на наставниците за олеснување на работата со учениците, со учениците со потешкотии во 
развојот и посебно ќе ги подржуваат соработките за напредување на надерените ученици и таленти. Исто така родителите 
ќе бидат вклучени во помош за прибирање на дидактички материјали, помагала и други наставни средства и материјали. 
Тие ќе даваат подршка на реализаторите за иновирање во наставата, ќе помагаат и при професионална ориентација на 
ученците. 
 
ВКЛУЧЕНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ ВО АКТИВНОСТИТЕ ВО УЧИЛИШТЕТО 
 Други облици на соработка и комуникација со родителите е за време на различни свечености и манифестации 
организирани од страна на училиштето, предавања организирани специјално за родителите, покана на родителите да 
предаваат во училиште во однос на професијата што ја извршуваат, а таа е поврзана со одредена наставна содржина, или 
пак тоа предавање од родителот може да биде во насока на професионалната ориентација на учениците.  
Родителите ќе бидат активно вклучени во давање иницијативи за поуспешна реализација на СУА и другите воннаставни 
активности како: натпревари, екскурзии, приредби, манифестации, промоции, проекти, вклучување во сите активности од 
МИО и др. 
 
 ВКЛУЧЕНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ ВО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ 
 Родителите активно ќе бидат вклучени во партиципацијата во училиштето, во давање на идеи, предлози и донесување 
одлуки преку совет на родители, ученичката заедница и Училишниот одбор. 
 
 
ЕДУКАЦИЈА НА СЕМЕЈСТВОТО  

Советување на родителите, предавања, трибини 

Посета на наставниците во домовите на учениците за согледување на условите за живот на ученици кои припаѓаат на 



маргинилизираните и социјално загрозените групи ученици со претходна подготовка и јасно дефинирани цели на 
посетата. 

Разговори за примена на соодветни постапки во семејното воспитување. 

 
ПРЕКУ РОДИТЕЛСКИ СОСТАНОЦИ  

    Најчести облици на соработка кај нас се родителските состаноци на кои се разговара за различни теми и прашања кои ги 
засегаат и наставниците и родителите, а секако и учениците. Родителските состаноци треба да претставуваат алатка преку 
која родителите ќе бидат поттикнати и на други облици на соработка. Успехот и изостаноците како и поеднинечната 
дисциплина на секој ученик не треба да имаат приоритет на групните родителски средби, за нив може да се дискутира и на 
индивидуалните средби со родителите, а на тие индивидуални средби може да бидат вклучени и други претставници од 
училиштето (стручен соработник или директор). Индивидуалните средби исто така се еден облик на соработка со 
родителите. Писмените пораки (во електронска или хартиена форма) се корисен облик на комуникација во соработката со 
родителите. Овој начин на комуникација се реализира кога на родителите им се дава на увид тест или писмена работа 
сработена од ученикот, известување за реализација на екскурзија или излет. Посета на домот на ученикот исто така е еден 
начин на соработка со родителите, кој не е толку практикуван и се применува во одредени услови, посебно кога и по 
неколку известувања за средба и соработка, родителот не пројавува интерес. 

 

ЗАЕДНИЧКИ СОСТАНОЦИ НА РОДИТЕЛИТЕ, НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ 
Овие состаноци обично се реализираат: 

 На почетокот и на крајот на одреден образовне период. 
 Кога се работи за тема која ги засега сите страни и чинители на воспитно образовниот процес (наставници, родители и 

ученици). 
 Корисни се како подготовка на некои важни претстојни активности, на пример екскурзија. 
 Кога се реализираат тематски состаноци (Каде по завршувањето на основното образование?!). 

 ЗОШТО Е БИТНА СОРАБОТКАТА НА НАСТАВНИЦИТЕ СО РОДИТЕЛИТЕ –  
 
Континуираното вклучување на родителите во училишниот живот и соработката со нив е од големо значење со цел 
родителите комплетно да имаат увид и непосредно да можат да ја согледаат работата на училиштето во сите негови 
сегменти и реално да ги согледаат не само бенефитите од училишниот живот, туку и секојдневните проблеми со кои се 
среќаваат наставниците и другите претставници од училиштето. Присуството на родителите во училиштето и 
соработката со училишните претставници е битно и во насока (секако, доколку од нивна страна се покаже соодветен 
интерес и заложба) на нивното влијание, ангажман и допринос за подобрување на успехот и однесувањето на 
учениците. Праксата кај нас покажува дека просторот за активно вклучување на родителите во у  



чилишниот живот сè уште голем.  
        
 
Со активна вклученост на родителите преку нивната подршка на училишните активнисти и помошта во самата 
училница се постигнува поголема контрола на самото дете и подобри резултати во воспитно -образовната работа. 
 
Главната задача во соработката со родителите  е усогласување на воспитното и образовното делување со цел 
најдобар раст и развој на ученикот. 

 

                                                                                 Изготвил:  

Одд.наставник: Мара Аризанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 
 
 

Имплементирање на 
локалната 
самоуправа во 
работата на 
училиштето  

Јули 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 

Прием на првачиња Септември Одделенските 
наставници, 
Виолета Божинова 
и Наташа Илиќ 

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 

Учество во 
општински спортски 
Манифес- тации 

По потреба Ученици Програма Учениците од 
училишт-ето ќе 
учествуваат во 

Соработка, 
друже-ње, 
поттикнување 



 спортските 
активности што ги 
организира 
општината 

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  

 



 

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Заштита и унапредувањето на здравјето на учениците се остварува со редовни систематски лекарски прегледи, 

вакцинации, стручни предавања (а кога ќе има потреба ќе се преземаат и други мерки) за што се води евиденција во 

стручната служба.  

Здравјето е најважно  од сè, затоа училиштето чувствува одговорност за едуцирање на учениците од областа на 

здравјето и практично прикажување на здрава и чиста средина настојувајќи да биде пример и поткрепа за целата теорија  

која им се прикажува на учениците.  Затоа во училиштето се врши редовно одржување на хигиената во училиниците, 

помошните простории, санитарните јазли,училишниот двор и фискултурната сала. 

Редовно и навремено се врши чистење на училишните ходници. Хигиеничарите според утврден распоред вршат 

контрола на секоја пауза помеѓу часовите и се проверува хигиената во училниците, ходниците и тоалетите во училиштето.  

Секој месец се спроведува генерално чистење на целото училиште. 

Училиштето има специјализирани канти за селектирање на отпадот. Спроведените Еко-акции значително влијаат на 

подобрување на хигиената, подигање на еко - свеста кај учениците, формирање хигиенски навики и осознавање за здрава и 

чиста животна средина. 

Во училиштето се одржува и едукативно предавање во врска со личната хигиена и нега за време на пубертетот кој ги 

држи модератор со психолошко,медицинско и педагошко образование.Програмата е иницирана од страна на Procter & 

Gamble односно Always- едукативна програма. 

 

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ 

 

Систематски прегледи ќе бидат реализирани во соработка со Центарот за јавно здравје Велес  без да се попречува 

во наставниот процес  ( пред или по завршувањето на часовите). Стручната   служба е главен координатор на оваа 

активност, а соработници и реализатори се класните раководители. Систематските прегледи се изведуваат тековно по 



определени датуми кој го добива училиштето од здравствените установи и ја спроведува активноста.За учениците од  I до 

VI одделение се врши стоматолошки преглед со залевање на забите,а за учениците од I до IV одделение се планираат 

едукативни работилници за здрави заби. 

За извршените активности се води уредна евиденција во дневниците за работа, се доставува списоци до педагошката 

служба на кои ученици е извршено преглед. 

 

 

ВАКЦИНИРАЊЕ 

Вакцинацијата се изведува по календарот за имунизација и вакцинација по определен распоред кој го добива 

училиштето од здравствените установи тековно, според наведените насоки и потреби дадени од Центарот за јавно здравје 

Велес. 

Одговорни лица за спроведување на  активноста се стручната  служба служба и класните раководители. 

 

ЕДУКАЦИЈА ЗА ЗДРАВА ХРАНА 

Училишниот Еко тим прави програма за едукација на учениците за здрава храна во која се вклучени 

едукативни предавања и презентации. Во програмата Образование на животните вештини (ОЖВ) која се 

изведува на часовите на оделенската заедница се реализира на повеќе теми за здрава храна,здравиот 

начин на исхрана и живеење.Одделенските наставници реализираат работилници вклучувајќи ги и 

родителите. 

Еко тимот во соработка со учениците,родителите и наставниците ќе изработат штанд за презентација на 

здрава храна по повод 7-ми Април Светскиот ден на здравјето. 

 

                                        Одговорен наставник Ели Неделковска 

                                                                                          



 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ЈАВНА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ ЗА УЧЕБНАТА 2021 / 2022 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 
Градско 

Декември Одговорни 
наставници и 
ученици 

Индивидуална и 

групна 

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

Преку вклученоста во 
манифестацијата, до 
подобра соработка со 
локалната заедница 

Активности по Декември Одговорни Индивидуална и Ученици, родители, Истакнување на 



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

наставници и 
ученици 

групна жители на општина 
Градско и чле-нови 
на локалната само-
управа 

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 

Да се подигне свеста 
за заштита на 
планетата Земја од 



локалната само-
управа 

загадување и други 
штетни дејства 

Активности за 
празникот Рамазан 
Бајрам                                                                               

Мај 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 

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 : Маја Ефтимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Годишна програма за превенција од насилно однесување за учебната 2021-22 

 

 

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. 

 



 

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 2021 

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 

2021 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 2022 

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 2022 

 

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 

Работилница за правилата за добро 

однесување - бонтон 

Разговор и изработка на 

хамери со бонтон правила 

Тимот за превенција       

      мај 2022 

 

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 2022 

 

Согледување на степенот 

на реализацијата на 

програмата 

Тим за превенција од насилно однесување: Мартин Велинов, Вања Јовановска



 

 
ПРОГРАМА ЗА АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/22 ГОД. 

Активности Време на 
реализација 

Носители на 
активностите 

Начин на реализација 

Изготвување на програма за 
антикорупциска едукација на учениците 
Формирање на Тим за спроведување на 
активностите . 

Август 2021 Наставници од V, VIII,IX одд. 
Стручна служба  

Програма за антикопупциска 
едукација во Годишната 
програма на училиштето.  
Планирања на наставниците по 
предметот Општество. 

Запознавање на учениците со корупцијата 
иантикорупцијата причините и 
последиците Презентација на тема „Стоп 
за корупцијата‘‘ Запознавање на 
учениците со корупцијата 
иантикорупцијата причините и 
последиците на часовите по животни 
вештини. 

Ноември 2021 
Во текот на учебната 
2021година. 

Наставници од  5 одд. Предмет- Општество. 
Предавање -родител  
Power point  
Изработка на хамер 
Разговор,цртежи, наст.листови 

Запознавање на учениците со корупцијата 
иантикорупцијата причините и 
последиците. 

Март-Април 2022 Наставници по граѓанско 
образ.  
Ученици од VIII-IX одд 

Предмет Граѓанско образование 

Дебата на тема„Стоп за корупцијата Април 2022 Стручна служба  
Наставници по граѓанско 
образ. 
Ученици од VIII-IX 

Дебата  
Изработка на хамер утврдување 
на знаењата 

Пишани есеи и писмени состави на тема 
„Не ја сечи гранката на која седиш‘‘ 
Говорна вежба на часот по Македонски 
јазик. 

Во текот на учебната 
2021/22 година. 

Стручна служба  
Наставници по македонски 
јазик.  
Ученици од VIII-IX 

Пишани есеи и писмени состави 

 

Носители на активностите: 

Директор,стручни соработници,наставници од 5 одд.,предметни наставници по македонски јазик,наставници по граѓанско образование.  

Забелешка: Годишната програма за работата на училиштето ке трпи измени и дополнувања. 

 

 



 

Програма за поттикнување демократско учество со учениците 

1. Превземање на акции 

и внесување на 

промени 

- Поттикнување за заедничко 

учество на учениците во 

различни процеси 

- Развивање на ученичките 

компетенции за тимска работа 

и меѓусебна соработка 

- Развивање на вештини за 

застапување на заеднички 

интереси, донесување 

заеднички одлуки и 

внесување на промени 

- Изработка на 

пароли 

- еколошки 

активности во 

училиштето 

- Кратки усни 

пароли 

- Работа во тим 

- Учество во 

изработка на  

постери од 

посетителите 

(други ученици и 

наставници, 

родители и 

други членови 

на заедницата) 

 

 

 

 

 

 

 

Месец  

Октомври 

Учебна  

2021/2022год

ина 

 

 

 

Наставници по граѓанско 

образование и историја и 

стручната служба 

 

Ученици од VIII и IX одд. 

2. Инклузија на лица со 

попреченост 

- Развивање на 

чувствителност за потребите 

на лицата со попреченост 

- Градење на свест за 

почитување и прифаќање на 

различностите 

 - Драматизација 

- Запознавање 

со начинот и 

функционирање

то на лицата со 

попреченост  

(со оштетен вид) 

 

 

Месец  

Октомври 

Учебна  

2021/2022 

година 

 

Наставници по граѓанско 

образование и историја и 

стручната служба 

Ученици од VIII и IX одд. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програмата може да претрпи измени во зависност од иницијативите на учениците. 

 

3. Развивање на свест 

за спротивставување 

на насилството на 

училиште 

- Развивање на чувство на 

одговорност за почитување на 

училишните норми и 

вредности 

- Создавање на свест за 

надминување на проблемите 

во училиптето 

- Промовирање на еднаквост 

- Развивање на свест за 

меѓуетничка и меѓурелигиска 

соработка 

 

- Презентација 

на изработени 

хамери и 

постери 

- Изложба на 

цртежи на 

ученици на тема 

насилство и 

толеранција 

- Учество во 

изработка на  

постери од 

посетителите 

(други ученици и 

наставници, 

родители и 

други членови 

на заедницата)  

 

 

 

 

 

 

Месец  

Октомври 

Учебна  

2021/2022 

година 

 

 

 

Наставници по граѓанско 

образование и историја и 

стручната служба 

Ученици од VIII и IX одд. 


