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1. В О В Е Д

 Знаењето, образованието, трудот, успехот се патот кон иднината.

 Нашата иднина се учениците, младите жители на населеното место Ченто.

 Со цел обезбедување на настава и учење кои би ги оспособиле учениците за живот во 21-от век направени се голем број на

реформи во воспитно образовниот систем во Република Македонија во последните неколку години. Сите тие имаат за цел

подобрување на квалитетот на наставата преку создавање на услови за активно учество на ученикот во истата, напредување

според сопствените можности и развивање на знаења, вештини и ставови потребни за живеење во свет кој постојано се менува.

 Нашето училиште редовно ги следи сите реформи и настојува да одржи чекор со истите со крајна цел- реализација на

настава која ќе одговори на сите предизвици на 21 - от век и ќе продуцира ученици со квалитетни знаења, вештини и

способности.

 Поаѓајќи од ова, нашето училиште изработува Годишна програма во чиј удел имаат директорот, наставниците и стручните

соработници од училиштето, како индивидуалци или училишни тимови.

 Годишната програма за работа на ООУ „Крсте Мисирков”-Скопје претставува оперативен план за работа со кој е

програмирана целокупната работа во училиштето, кој не води при реализација на планираните глобални активности,

ефикасно следење на сите чинители на воспитно-образовниот процес, ги предвидува сите форми и начини на работа

овозможени од условите во кои работи училиштето: материјално-технички, кадровски, финансиски и други услови во

пошироката заедница каде егзистира училиштето.



2. ЛИЧНА КАРТА НА УЧИЛИШТЕТО

- Општи податоци за училиштето

Име на училиштето ООУ „Крсте Мисирков”
адреса, општина, место ул. Среќко Пужалка 65а, Гази Баба, Скопје

телефон 02/ 2522-398
фах 02/ 2527-220

е-маил krstem@yahoo.com
основано од 01. 09. 1964

Верификација- број на актот 1206/ 1
Година на верификација 26. 02. 1986

Јазик на кој се изведува наставата македонски
Година на изградба 1963/ 1964

Тип на градба монтажно
Површена на објектот 3 271 м2

Површина на училшниот двор 14 403 м2

Површина на спортски терени и игралишта 1003 м2

Училиштето работи во смена Да
Начин на загревање на училиштето Парно греење на нафта

Број на одделенија 9
Број на паралелки 29 централно, 2 подрачно, 3 дневен престој.

Број на смени Две смени
Статус на еко-училиште (зелено знаме,

сребрено или бронзено ниво)
Зелено знаме

Датум на добиен статус 07.12.2015
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- Просторни услови за работа на училиштето

Вкупен број на училишни згради 1
Број на подрачни училишта 1

Бруто површина 17674 м2 (централно
училиште)
2355  м2 (подрачно училиште)

Нето површина 3271 м2 (централно
училиште)
96  м2 (подрачно училиште)

Број на спортски терени 3
Број на катови 1

Број на училници 24
Број на помошни простории 6

Училишна библиотека 1
Начин на загревање на училиштето Парно греење на нафта

(централно училиште)
Дрва (подрачно училиште)
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- МАТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Општинското основното училиште „Крсте Мисирков” е од монтажен тип и има 21 училници, 3 специјализирани училници  (кабинет по информатика,
музичко и ликовно, 2 фискултурни сала, медиотека и библиотека). Училиштето располага со дворна површина од 16 644 м2. Во училишниот двор се наоѓаат и два
спортски терени за фудбал и ракомет.
Материјално - технички услови
Општинското основно училиште „Крсте Мисирков” – Скопје е од монтажен тип и има 21 училници, 3 специјализирани училници (кабинет по информатика и
музичко, 2 фискултурни сали, 1 библиотека и една медиотека со вкупна површина од 3 271 м2. Училиштето располага со дворна површина од 14 403 м2. Во
училишниот двор се наоѓаат и два спортски терени за фудбал и ракомет.

Пред почетокот на учебната 2018/2019 година во ООУ„Крсте Мисирков”- Скопје се извршија следните градежно-занаетчиски работи:
- уредување на зелените површини на училишниот двор
- промена во еден дел од училиштето на салонитни табли со пластифициран лим
- Санирање со гипсени табли на главниот ѕид и хол, канцеларија
- Санирање и молеросување на дел од училните.
- Бојадисување на цоклиња со мрсна боја во холовите на целото училиште
- Поставување на лед осветлување на дел од просториите во училиштето
- Менување на штекери и прекинувачи во целото училиште
- Поставување на лед рефлекотори во училишната спортска сала
- Поставување на вариолајт ролетни во училниците за прво одделение и канцелариите во училиштето
- Набавување на клима уред, два телевозори,  машина за перење и бољери
- Изведување на водоводна инсталација
- Изведување на електрична инсталација
- Поставување на видео надзор во училиштето
- Набавување на нагледни средства
- Набавување на канцелариски столчиња
- Опремување на летниковецот во училишниот двор
- Оспособување на просторија за состаноци на наставниците
- Оспособување на просторија- медиотека
- Менување на шкафови, работни маси и полици во училниците и канцелариите
- Поставување на ламинат во просторијата за состаноци
- Поставување на заштитни решетки
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Mапа на училиштето

ИМЕ И АДРЕСА:
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „КРСТЕ МИСИРКОВ” – СКОПЈЕ
улица „Среќко Пужалка“ 65а
e-mail: krstem@yahoo.com
WEB страна: www.km.edu.mk

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
Училиштето е од ниска градба и овозможува само хоризонтална проодност на едно ниво, распоредено на следните три тракта, две

фискултурни сали и спортски терени.
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ПЛАН НА ПРОСТОРИИ
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Структура на училиштето Степен на образование на вработени

Наставен кадар Наставен јазик

Наставен
јазик
македонски

Број на паралелки 31

Број на ученици 616

Број на наставници 47

Ученици

Одд.

Бр. на
пара-
лелkи

Бр. на
учен
ици

Етничка и родова структура на учениците

Македонци Срби Роми Власи Бошњаци Албанци Турци Други
м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж м ж

I 3+1под* 64 26 30 2 4 1 1
II 3+1под* 72 26 38 1 4 1 1 1
III 3* 77 34 34 1 1 1 1 2 1 1 1
IV 4* 73 36 27 2 1 4 1 2

V 3 64 31 21 1 2 2 3 1 1 1 1
I - V 16+2под 350 153 150 2 2 3 3 1 12 11 1 1 2 3 5 1
VI 3 58 25 26 1 3 3
VII 3 66 27 28 1 1 3 4 1 1
VIII 3 73 35 32 1 1 2 1 1
IX 4 69 36 25 2 1 2 1 1 1

VI - IX 13 266 123 111 4 2 2 10 8 2 2 2
I - IX 29+2под 616 276 261 6 2 5 5 1 22 19 1 1 4 5 7 1

Членови на Училиштен одбор 9
Членови на Совет на родители 30

Стручни активи 3
Одделенски совети 2
Членови на Ученичка заедница 35
Членови на Еко-одбор 40

Образование

Високо образование VIII 5

Високо образование VII 44

Виша стручна подротовка 5

Средно образование 7

Години
20-30 2
31-40 26
41-50 14
51-60 19
61- 0

. вкупно

Етничка и полова структура на учениците

Македонци Албанци Турци Роми други

м ж м ж м ж м ж м ж
Број на вработени 61 7 52 2

Број на наставен кадар 47 4 42 1
Број на стручни соработници 4 4
Административни работници 1 1

Техничка служба 8 2 5 1
Директор 1 1
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3. MИСИЈА И ВИЗИЈА

МИСИЈА

“Современо училиште кое континуирано создава пријатна училишна клима и ученици со високи морални вредности, вештини и

знаења, развиена толерамција и еколошка свест и вложува во професионалниот развој на наставниот кадар, во меѓусебната и

соработката со родителите“

ВИЗИЈА

Нашите стратешки цели за наредниот период се:

Нова училишна зграда

Високо порофесионален кадар;

Вклученост на родителите, локалната заедница и бизнис секторот во училишниот живот;

Ученици кои ќе ги издигнат и промовираат своите вештини и знаења,

Генерации со високоразвиена еколошка свест.

Идни успешни граѓани кои ќе ги почитуваат другите и ќе развиваат меѓуетничка толеранција и високи морални вредности
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4. ВЕЌЕ НАУЧЕНО / СТЕКНАТИ ИСКУСТВА

Училиштето успешно ја организира средината за учење со поставување јасни и високи очекувања во однос на постигањата,
редовноста и дисциплината на учениците. Учениците имаат можности (согласно со своите споспобности и интереси) да ги изразат своите
креативни потенцијали во наставата и во воннаставните активности. Училиштето дава можност учениците без разлика на пол, социјална и
национална  припадност, да партиципираат во меѓуетничка интеграција во образованието, ЕКО-проектот, со пoдготовка и реализација на
различни работилници во кои се вклучени наставниците,учениците и родителите.Училиштето води политика на позитивно вреднување и
промовирање на етничката, културната, верската и јазичната разноликост во училиштето и заедницата.
Навремено се идентификуваат потребите од материјално - технички средства и континуирано се обезбедуваат истите. Постојните нагледни
средства и опрема се во функција и оптимално се користат. Училиштето планира и обезбедува средства за нивно континуирано одржување.
Континуирано се интервенира и се обезбедуваат средства за подобрување на инфраструктурата на училиштето. Училиштето има
воспоставено соработка со локалната самоуправа и заедницата во однос на подобрувањето на инфраструктурата.

5. ПОДРАЧЈА НА ПРОМЕНИ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ
Тргнувајќи од самоевалуацијата на училиштето за работата во учебните 2016/2017 и 2017/ 2018 година, извештајот од интегралната
евалуација од страна на ДПИ од април 2016 год., како и развојниот план на училиштето спроведена е организирана постапка за
утврдување на потребите за промени. Оваа учебна година како приоритети ги издвојуваме:

1. Зајакнување на капацитетот на наставниците за работа со талентирани или надарени ученици, како и ученици со посебни
образовни потреби.

2. Изготвување стратегија за следење на индивидуалните пореби на наставниците и обезбедување механизам за реализација на
индивидуалните планови за професионален развој.

3. Развивање на комуникацијата меѓу вработените во училиштето во однос на подобрување на соработката.

4. Осовременување на работните простории со технички помагала
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6. АКЦИСКИ ПЛАНОВИ

Задача Активности Време на
реализација Реализатор Ресурси и инструменти Очекувани резултати Одговорно лице

за следење
Зајакнување на капацитетот
на наставниците за работа
со талентирани или
надарени ученици,како и
ученици со посебни
образовни потреби.

Обука на наствниот кадар од
акредитирани институции;
Одржување нагледни
часови,состаноци на стручните
активи и континуирана
поддршка од експерти.

Во текот на
цела учебна
година

Директор
Стручна служба
Наставници
Тим за
професионален
развој

Материјали за обука
Наставнички портфолија
Формулари за проценка на
постигнатоста на
критериумите за
сертификација преку
екстерна и интерна
евалуација

Сертифицирани и
оспособени  наставници
за препознавање и работа
со талентирани или
надарени ученици,како и
ученици со посебни
образовни потреби.

Директор,стручна
служба и тимот за
развој на
училиштето.

Изготвување стратегија за
следење на
индивидуалните пореби на
наставниците и
обезбедување механизам за
реализација на
индивидуалните планови за
професионален развој.

Детектирање на потребите на
наставниците за професионален
развој
Изнаоѓање акредитирани центри
и провајдери за конкретни обуки
и обезбедување средства за
посета и реализација.
Спроведување на обуки согласно
потребите

Во текот на
цела учебна
година

Директор
Тим за
професионален
развој
Стручна служба
Експерти

Програма за професионален
развој
Лични планови за
професионален развој
Анкетни листови
Материјали (работни
листови, прирачници),
компјутеска технологија

Поголема компетентност
на наставниците за
реализација на воспитно
образовната работа и
исполнување на личните
планови за
професионален развој

Директор
Стручна служба
Тимот за
професионален
развој

Развивање на
комуникацијата меѓу
вработените во училиштето

Тимска работа,
Транспарентност во однос на
пропишаните процедури,
Размена на искуства,
Учество на сите субјекти при
донесување на важни одлуки и
нивно почитување,
Целосно придржување на
насоките од кодексот на
однесување,
Негување на чувство на
пријатност на работното место

Во текот на
цела учебна
година

Директор
Стручна служба
Наставници
Технички
персонал

Кодекс на однесување
Закон за основно
образование

Примерно и
достоинствено
однесување,
Почитување на сите
субјекти и одлуките
донесени од релевантни
училишни тела,без
вербални напади и лични
навреди

Осовременување на
работните простории
(училници и кабинети) со
технички помагала (ЛЦД
проектори, СМАРТ табли,
компјутери, телевизори,
ДВД...)

Анализа на постоечката
опременост на работните
простории со технички помагала
Утврдување на потребите и видот
на технички помагала соодветен
за работните простории
Набавка на потребните технички
помагала
Поставување на техничките
помагала во работните простории
Користење на технчките
помагала во наставата

Во текот на
цела учебна
година

Директор
Наставници
Тим за техничка
поддршка

ЛЦД проектори, СМАРТ
табли, компјутери,
телевизори,
ДВД...

Подобрување на
квалитетот на наставата и
одржување чекор со
современите трендови за
реализација на истата

Директор
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7. ПЛАН ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА АКЦИСКИТЕ ПЛАНОВИ

Приоритет Критериуми за успех Инструмент за
евалвација

Индикатор за
успешност Динамика Одговорен за

следење

Зајакнување на капацитетот на
наставниците за работа со
талентирани или надарени
ученици, како и ученици со
посебни образовни потреби.

Зголемен степен на примена на
индивидуализирана настава со
учениците од овие
категории,напредок во постигањата
на учениците со посебни образовни
потреби.

Чек листа

Поголема
компетентност на
наставниците и
спроведување на
поголем број
активности поврзани
со индивидуалните
образовни потреби

Цела учебна
година -директор

Изготвување стратегија за
следење на индивидуалните
потреби на наставниците и
обезбедување механизам за
реализација на индивидуалните
планови за професионален
развој

Оспособени наставници за
самоевалуација на сопствената
работа, реализирани индивидуални
планови за професионален развој

Лични планови за
професионален

развој на
наставниците

Извештаи од обуки

Задоволување на
основните
професионални
компетенции на
наставниците

Цела учебна
година

-директор
Тим за
професионален
развој

Развивање на комуникацијата
меѓу вработените во
училиштето

Целосно придржување на насоките
од кодексот на однесување,
и негување на чувство на пријатност
на работното место

Анкета на
вработените и

програма за работа
на тимот за

организирање
културни и
социјални

активности во
училиштето

Тимска работа
Размена на искуства
Меѓусебно
почитување

Цела учебна
година

Директор и сите
вработени

Осовременување на работните
простории со технички
помагала

Зголемен степен на користење на
современа техника и технологија во
наставата

Извештај од
опременост на
училниците со

наведените
технички помагала

Поголема примена на
современата техника и
технологија во
наставата

Цела учебна
година

Директор и сите
вработени
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8. KАЛЕНДАР ЗА УЧЕБНАТА 2018 – 2019 ГОД.
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9. НАСТАВА

ВИД НА НАСТАВА

Воспитно – образовната дејност во училиштето опфаќа настава што се организира и изведува според наставните планови и програми и воннаставните
активности. Според Наставниот план наставата во основното училиште се изведува како:

 настава по задолжителни предмети
 настава по изборни предмети
 дополнителна настава
 додатна настава

Организирањето на учебната година и одморите на учениците училиштето ги утврдува според календарот за организација и работа на основните
училишта, што го донесува Министерот.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНАТА НАСТАВАТА

Во училиштето наставата ќе се изведува во две смени. Во едната смена се организира настава за учениците од  I до V одделение, а во другата смена за
учениците од VI до IX одделение. Смените ќе се менуваат на секои две недели.

Наставата во првата смена започнува во 7:30 часот, а во втората смена во 12:30 (за предметна настава) и 13:00 (за одделенска настава). Наставниот час
трае 40 минути.

Задолжителната настава претставува содржинска основа за усвојување на знаења од сите области на науките. Застапеноста на наставните предмети во
наставата по одделенија и неделниот фонд на часови за секој наставик и предмет се утврдува со наставниот план. Наставниот кадар ги следи промените во
наставните планови доколку ги има и ќе ги усогласува истите во наставниот процес. Според Законот за основно образование на часот на одделенската заедница
ќе се разработуваат содржини за личниот и социјалниот развој на учениците според програмата Образование за животни вештини.

И оваа учебна година следењето на знаењата и успехот на учениците во прво, второ и трето одделение ќе се врши преку евидентни листи за секој ученик
посебно и на крај од учебната година оценувањето ќе биде описно. За учениците од четврто до девето одделение се делат евидентни листи во првите три
квартали, а на крајот од учебната година се делат свидетелства, со тоа што учениците во четврто, петто и шесто одделение описно се оценуваат во првиот и во
третиот квартал.

Задолжителeн странски јазик е англиски јазик, а како втор задолжителен јазик од шесто одделение е француски јазик.  Наставата ќе се изведува во 22
класични училници, 2 специјализирани училници (кабинети), три простории за дневен престој и 2 фискултурни сали. Во училиштето наставата оваа учебна
година наставата ќе ја  посетуваат  616 ученици распоредени во 29 паралелки од I до IX одделение и две паралелки во подрачното училиште во с. Брњарци, како
и три паралелки дневен престој, вкупно 34 паралелки.

ИЗБОРНА НАСТАВА

Со изборните предмети во основното училиште, на учениците им се дава можност да ги прошируваат и продлабочуваат знаењата и да ги развиваат
своите индивидуални способности по одделни наставни предмети. Изборот на предмети се врши според спроведени анкети во месец мај.

Постапката за избор на изборни предмети во училиштето се изведува согласно Процедурата за изборни предмети.
Училиштето ги почитува правата и обврските на учениците при определување за изборни предмети и ги спроведува прописите поврзани со таа

проблематика. При понудувањето на изборните предмети се тргнува од кадровските и просторните потенцијали на училиштето, како и интересот на учениците.
Од резултатите од анкетирањето на родителите изборната настава ќе се изведува според следните наставни предмети во следните одделенија:
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Оваа учебна година како изборни предмети во VI одделение ќе се изучува Етика на религии. Во VII одделение ќе се изучува Проекти од музичката
уметност и Техничко образование, Нашата татковина. Во паралелките во VIII одделение како изборен предмет ќе се изучува Проекти од информатиката, Ора и
танци, животни вештини, а во IX одделение Програмирање,  Вештини за живеење.

ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА

Основната цел на дополнителната настава е подобрување на резултатите кај оние ученици кои имаат послаби постигнувања во образовниот процес.
Дополнителната настава ја реализираат одделенските и предметни наставници кои предаваат во паралелката. Изборот на ученици го прави наставникот, но на
наше големо задоволство голем е и интересот на учениците кои сакаат да бидат дел од дополнителната настава со цел надополнување на знаењето од некоја
одредена тема, содржина или област.

Според Законот на основно образование изведувањето на дополнителната настава е регулирано со посебен, однапред дефиниран распоред кој ќе се
истакне на видно место во училиштето најдоцна до 20 септември водејќи притоа сметка за одмерено ангажирање на учениците кои се вклучуваат во овој вид на
настава. Наставниците континуирано ја планираат реализацијата на оваа настава и планирањата се во склоп на годишните програми на наставниците.

ДОДАТНА НАСТАВА

Додатната настава е голема можност за талентираните учениците дополнително да ги стимулираат и развиваат сопствените таленти и притоа да прават
нешто незадолжително, а сепак интересно и иновативно поврзано со одредена област. Додатната настава ја изведуваат одделенските и предметните наставници
кои предаваат во паралелката. Распоредот за додатна настава e изготвен и поставен на видно место во училиштето и по неговото донесување ќе стане составен
дел на годишната програма.

ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА СО НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ

Секој наставник во соработка со стручните соработници со употреба на разновидни начини и мерки за вреднување, со цел избирање на надарени деца на
различна возраст и со различни способности треба да изработи диференцитани наставни планови кои видно се разликуваат од постојните базични планови кои се
задолжителни за сите ученици. Тие содржат различни наставни предмети, различен број на часови и други активности кои се одредуваат во зависност од видот на
надареноста и возраста на ученикот.

Овие наставни планови и програми подразбираат повисоко научно- теоретско ниво на програмските содржини, специфичен и проширен обем на
содржини, поголема длабочина на суштината и разновидност на програмските содржини и висока меѓупредметна корелативна поврзаност на програмските
содржини. Наставникот преку овие наставни програми за надарени деца треба да е во улога на соработник, наставната диференцирана програмска содржина да е
флексибилна и прилагодлива за наставниците кон секој ученик или група на ученици. Преку практична реализација на диференцираните планови и програми
како и преку практичната реализација на работните вежби наменети за понапредните ученици би се афирмирал поквалитетен педагошки третман за овие ученици
во рамките во редовната настава, додатна настава и слободни ученички активности.

ИНДИВИДУАЛИЗИРАНИ ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА СО ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

Како и секоја учебна година,со учениците со ПП  ќе се работи по претходно изготвен акционен план,  во кој се вклучени  Годишната програма за работа на
инклузивниот тим, Процедурата за идентификација на ученици со ПП и изработка на индивидуален образовен  план. Кај секој ученик кај кој ќе биде детектирана
потреба за изработка на ИОП, наставниците, дефектологот и родителот на засегнатиот ученик, ќе изработуваат ИОП-и за индивидуалните потреби и способности
на учениците со ПП. Овие планирања се составен дел од планирањата на наставниците.
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ПРОЕКТИ КОИ СЕ ОРГАНИЗИРААТ ВО УЧИЛИШТЕТО

Оваа учебна година во училиштето продолжуваат да се реализираат проектите: „Меѓуетничка интеграција во образованието“ и
„Интеграција на еколошката едукација во образовниот систем“, ЕРАЗМУС +, К-2, „Училишна градина- училница на иднината – Слоу
Фуд Водно“

УПОТРЕБА НА ИКТ ВО НАСТАВАТА

Со цел осовременување и подобрување на квалитетот на наставата, вработените во ООУ „Крсте Мисирков“ Скопје континуирано
работат на својот професионален развој. Следејќи ги најновите трендови во полето на информатичко комуникациската технологија,
наставниците се трудат да ги интегрираат истите на своите часови, како при реализација на наставните содржини, така и при активно
вклучување на учениците во активностите на часовите. За таа цел наставниците во глобалните и тематските планирања даваат детален
увид во бројот на часови на кои ќе користат ИКТ. Наставниците редовно ја планираат интеграцијата на ИКТ во своите дневни
планирања, а ги посочуваат и користените ресурси. Увид во реализацијата на часовите со употреба на ИКТ врши директорот и
стручната служба при посетата на часовите на наставниците.
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10. ОЦЕНУВАЊЕ

ВИДОВИ ОЦЕНУВАЊЕ И КАЛЕНДАР НА ОЦЕНУВАЊЕ

Постигањата на учениците во училиштето се оценуваат описно и бројчано. Во првиот период (I до III одд) учениците се оценуваат описно,
во вториот период  (IV-VI одд) постигањата на ученикот по задолжителни и изборни предмети се оценуваат описно и бројчано, на крајот на првото
полугодие и крајот на учебната година оценувањето е бројчано, а по класификационите периоди - тримесечија описно. Учениците од третиот период
(VI-VIII одд) се оценуваат бројчано со оценки од (1) до (5). Во училиштето континуирано се прават анализи на постигањата на учениците во однос
на: општ успех по предмети, по одделенија, пол, етничка припадност, редовност на учениците и поведението на учениците.

Следењето на постигањата на учениците се изведува индивидуално, групно и колективно во зависност од следената педагошка појава. Се
посветува посебен акцент на формативното следење на постигањата на учениците како важен предуслов за подобрување на постигањата на
учениците и стекнување на квалитетни и применливи знаења. Се врши по пат на соодветни инструменти и техники (усно и писмено проверување,
тестови, писмени вежби, контролни задачи, есеи, проекти, ученичко портфолио и др)  со што  се прибираат податоци, а потоа истите се евидентираат
и обработуваат. Оценувањето на учениците се врши според критериуми и стандарди утврдени од Министерот за образование и наука и Бирото за
развој на образованието. Во рамките на годишното, тематското и дневното планирање секој наставник го планира формативното и сумативното
оценување. Секој наставник пред почетокот на учебната година изработува план за писмено оценување на учениците имајќи ги предвид законските
ограничувања. Одделенскиот раководител, односно раководителот на паралелката за постигнатиот успех на учениците ги известува родителите
најмалку четири пати во текот на учебната година.

ПОИМ ЗА АНАЛИЗА, СЛЕДЕЊЕ И ПОДДРШКА ВО ОЦЕНУВАЊЕТО

Во училиштето постои Тим за следење, анализа и поддршка на оценувањето, во кој најмногу става акцент на следењето на
формативното оценување на учениците од страна на наставниците и на следењето на усогласеноста на оценувањето од страна на
наставниците со предвидените стандарди. Родителите во училиштето континуирано се информираат за напредокот и постигањата на
нивните деца преку редовни формални и неформални средби со наставниците на кои добиваат квалитетна повратна информација со
насоки за подобрување на учењето. Следењето на состојбата во оценувањето се реализира преку посета на часови и увид во дневните
подготовки, а анализата на истите се врши со цел подобрување на состојбата на оценувањето на постигањата на учениците.

САМОЕВАЛВАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Самоевалвацијата како задолжителна обврска, се спроведува според барањата и насоките дадени од ДПИ. Во јули 2018 година беше
завршена претходната самоевалуација и беше изготвен извештај од истата. Заклучоците од самоевалуацијата беа искористени во
изговувањето на Годишната програма за работа на училиштето, особено во делот со утврдување на приоритетните активности во
училиштето.
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ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ

УЧИЛИШЕН СПОРТ

Цел на програмата за училишен спорт е увежбување и усовршување на психомоторни способности, техничко-тактички увежбувања,
здраствено хигиенски навики, здрава исхрана
Антропометриски мерења, Општа и специфична физичка подготовка, натпревари, кампови, картотека.
Програмата претставува главна основа за изготвување на конкретни оперативни програмски задачи за училишниот спорт при ООУ
Крсте Мисирков, работејќи по долгорочна програма за развој и унапредување на училишниот спорт во Р. Македонија кој се базира врз
анализа на глобалните трендови и состојбата за домашниот спорт вклучувајќи методолошки пристап кон спроведување на државната и
регионалната политика во областа на спортот.
Програмата предвидува развивање на следните стратешки области:

- развој на масовноста на училишниот спорт на ООУ Крсте Мисирков
- развој на спортот на високи успеси вклучувајќи подготовки.

Спортските активности во 2018 – 19 година ќе ја реализира на домашен и меѓународен план во повеќе спортови во училиште,
натпревари од регионален карактер, натпревари на ниво на град Скопје, натпревари на национално ниво, кросеви, организирање на
натпревари

СЕКЦИИ И СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ АКТИВНОСТИ

Училиштето за задоволување на потребите и интересите на учениците и создавање на пријатно место за престој и работа во
училиштето, респектирајќи ги афинитетите и желбите на учениците, планира и реализира голем број на воннаставни активности
Значајно подрачје на воспитно-образовната дејност на нашето училиште, преставуваат слободните ученички активности. Според

наставниот план за работа изготвен од БРО а одобрен од МОН, слободните ученички активности се реализираат со еден час неделно.
Тие силно влијаат на развивањето на детските интереси, способности и творештвото со што практично се надминуваат
ограничувањата на наставната програма и наставата. Слободните ученички активности правилно го насочуваат ученикот во
формирање на неговата личност и социјализација, во стекнување знаења од одредени области,но и создавање навика за рационално
користење на слободното време

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

-Слободни активности за проширување и продлабочување на знаењата и способностите на учениците;
-Културно уметнички активности;
-Спортски активности;
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УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ

Стекнатите знаења и умеења постигнати во редовната настава и воннаставните активности, учениците ќе имаат можност да ги
презентираат на разновидни натпревари, јавни конкурси и спортски натпревари. Тие играат значајна улога во развојот на личноста на
ученикот. Преку нив се развива и се продлабочува интересот на учениците и се воспоставува активен однос кон наставата, се
прошируваат програмските основи, се продлабочуваат и се збогатуваат знаењата. Тие ја освежуваат наставата и придонесуваат да се
поврзува учењето со животот. Натпреварите ќе се организираат со цел учениците да го развијат натпреварувачкиот дух, да се стремат
кон постигнување на повисоки вредности во културата, уметноста, спортот и знаењата. Во текот на учебната 2018/2019 година
учениците од нашето училиште ќе учествуваат во сите видови натпревари од спортски карактер и натпревари за стекнување на знаења
по сите наставни предмети како на училишни, општински, регионални, државни и други натпревари. Училиштето ги организира
училишните натпревари, а преку нив се избираат ученици за повисоките степени на натпреварување. Училишните натпревари се
организираат за учениците од III, IV и V одделение по некои наставни предмети, како и од VI-IX одделение по сите наставни
предмети. На нив можат да учествуваат сите ученици од училиштето.

ОПШТЕСТВЕНО ХУМАНИТАРНА РАБОТА

Општествено хуманитарната работа е битен дел од едукацијата на учениците во училиштето и затоа се вклучуваат во различни
активности од ваков карактер. Активности во кои се вклучуваат учениците се: - хуманитарни акции што  подразбираат собирање
парични средства, донирање на облека, собирање на училишен прибор, собирање стара хартија за рециклирање, средување на
училниците, чистење и уредување на училишниот двор и др., одбележување на значајни историски датуми. Овие активности имаат за
цел да се развива интерес кај учениците за вклучување во општествено корисна работа, потикнување на хуманоста и солидарноста кај
децата равивање на позитивен однос кон другарчињата и минатото. Нашите ученици и во минатото секогаш се вклучувале во
хуманитарни акции и општествено корисна работа  кои биле организирани во нашата општина.



20

11. ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ

ПОСТИГНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Секое дете може да го достигне својот максимум ако му се даде соодветна можност. Затоа наставниците им даваат поддршка на сите
ученици, ги третираат ученицицте рамномправно и правично, ги препознаваат нивните индивидуални разлики и ги земаат во предвид во
својата работа. Стручните соработници ја темелат работата врз основа на континуирана опсервација и проценка на напредокот на нивното
здравје, нивните потенцијали, силните страни, вештините и семејното опкружување.

ПРЕВЕНТИВНИ ПРОГРАМИ

Во текот на годината во училиштето ќе се реализираат превентивни програми за: спречување на насилството, правна социјализација,
болести на зависност, асоцијално однесување и соработка со установи за безбедност и социјална грижа. Целта на превентивните програми
е да се намали појавата на малолетничко претстапништво, деликвенција и асоцијално однесување, навремена заштита на учениците од
болестите на зависност и стручна помош од надлежни институции за подобрување на социо – емоциналната состојба на учениците.
Активностите во училиштето и надвор од него се дадени во прилог.

БЕЗБЕДНОСТ ВО УЧИЛИШТЕТО

Училишниот тим за заштита и спасување има изготвен план за движење при евакуација во случај на елементарни непогоди и организира
активности за поголема безбедност на учениците и вработените во училиштето. Училиштето располага со видео надзор за поголема
безбедност на објектот.

ПОЗИТИВНА СОЦИО – ЕМОЦИОНАЛНА КЛИМА

Стручната служба во соработка со одделенските раководители, Одделенскиот совет и родителите изготвуваат програма за работа со
ранливата група на ученици. Со програмата се планираат едукативни предавања и интерактивни работилници со учениците и родителите на
учениците. Исто така, се планираат и интерни обуки во соработка со БРО, Центарот за социјална работа и високообразовните
институции за поддршка на наставниците во планирањето и реализирањето на содржините од програмата. Целта на програмата е да се
обезбеди почитување на личноста на ученикот, развивање меѓусебна доверба, еднаквост и правичност и достапност на информации за сите.
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12. ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО
Здравствената заштита е дел од воспитно-образовната работа на училиштето и се однесува на развивање на здравствена култура на учениците и

наставничкиот кадар за чување на сопственото здравје и околината. Се реализира преку содржини за здравствено-рекреативно образование, и едукативни
предавања и низ  адекватни содржини во процесот на наставата и надвор од неа со организирана исхрана,  превентивна мерка и осигурување на учениците.

Грижата за учениците во однос на заштита и превенција од болести се состои од: редовни систематски прегледи, преглед на заби, редовно вакцинирање и
ревакцинирање, предавања за разни заболувања, зависност од алкохол, дрога и цигари, превенција од ХИВ, физичко воспитување, учество во спортски
активности,  превентивни хигиенски навики, грижа за менталното здравје на учениците и сл.

Грижата за здравјето на учениците и превенцијата од заразни болести и зависност од супстанци ќе се остварува преку:
Создавање, развивање и негување на лични хигиенски навики кај учениците со предавања, разговори во текот на наставата, подигнување на нивото на здравствена
култура, водење на грижа за здравјето преку здравата исхрана  и чистата околина, одбележување на значајни датуми од светската здравствена организација,
соработка со Црвен крст, предавања за борба против алкохолизмот и наркоманијата, во реализација на активности од нивниот план и програма. Предавања од
врснички едукатори  од Црвен крст  ООЦК - „ Гази Баба “- Скопје, за превенција од ХИВ и сексуални преносливи инфекции – работилници и заштита од истите.

ХИГИЕНА ВО УЧИЛИШТЕТО
Според СЗО здравје претставува состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не сaмо отсуство на болест или на телесни

недостатоци. Доброто здравје и општата благосостојба на вработените е уште една грижа на училиштето, и поради тоа училиштето има план и низа на активности
кои ги извршува со цел да се врши следење на здравствената состојба на вработените во текот на учебната година. Во тој дел, се извршуваат санитарни и
систематските прегледи на вработените.

Учениците се посебна популациона група која се карактеризира со интензивни физички, психолошки и социјални промени. Училиштето има обврска да води
грижа за здравјето на учениците и да ги информира за важноста на здравјето во целина и тоа: за физичкото здравје: лична хигиена, храна и исхрана, заразни
болести, сексуални болести, безбедност и прва помош, дрога, алкохол, пушење и физички вежби, психичко здравје: развивање на самодоверба и самопочит,
почитување на различностите во однос на верска и национална припадност, толеранција, развивање на емпатичност, алтруизам и сл. Освен што пешачењето е
важназа одржување на добра во физичкото состојба, тоа исто така игра голема влијание и за менталното здравје кај човекот, намалувајќи ја анксиозност, стресот,
овозможува релаксација и опуштеност, која води до смирување на целиот организам, социјално здравје: грижа за здрава средина, комуникација и одговорност,
воспоставување на добри односи со сите луѓе-. Некои задачи и содржини од оваа област се реализираат и по одделни наставни предмети (физичко и здравствено
образование, биологија), животни вештини и некои ученички активности.
СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ

Организација и реализација на систематски прегледи за учениците од I, II, III, V, VII и IX одделение
Систематските прегледи ќе бидат реализирани без попречување на наставата пред или по завршувањето на часовите.

I  одделение - Систематски прегледи
II одделение - /
III одделение - Систематски прегледи
V одделение - Систематски прегледи
VII одделение - /
IX одделение - /

ВАКЦИНИРАЊЕ
Во текот на учебната година здравствената заштита на учениците се состои од:

I  одделение - М.Р.П.
II одделение - Дифтерија, полиомиелитис и ППД и ВЦГ-вакцина
III одделение - /
V одделение - /

VII одделение - ХПВ
IX одделение - Дитепер и полио

Укината е БЕ-СЕ-ЖЕ вакцина.



22

13. УЧИЛИШНА КЛИМА

ДИСЦИПЛИНА
За секој човек да биде успешен во остварување на своите цели важно е да биде дисциплиниран и истраен во своите намери. Како и

до сега така и во текот на учебната 2017/2018 година во училиштето сите субјекти во воспитно-образовниот процес и останатите
вработени ќе тежнеат кон воспоставување и почитување на редот и дисциплинаво училиштето од страна на учениците, како и
создавање позитивна училишна клима во која секој ученик и вработен ќе се чувствува сигурно, почитувано и пријатно. Исто така, во
паралелките освен работна клима, наставниците ќе придонесуваат и за создавање на опуштена и поттикнувачка клима, а со своето
однесување наставникот ќе ги охрабрува учениците давајќи им поддршка и мотив за повисоки постигнувања.

На почетокот на учебната година одделенските раководители ќе ги запознаат учениците со правилата и должностите на
однесувањето. Наставниците се задолжени и за дисциплината на учениците за време на одморите. И оваа година ќе се изготви
распоред, кој без исклучок ќе се следи и спроведува. За следењето на дисциплината за време на одморите наставниците поднесуваат
дневна евиденција. Следењето на дисциплината за време на одморите се врши во ходниците, училниците и секако во училишниот
двор.

ЕСТЕТСКО И ФУНКЦИОНАЛНО УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО УЧИЛИШТЕТО
Нашето училиште води грижа за функционалното и естетското уредување на просторот во училиштето. Согласно со возраста на
учениците, во училиштето се превземаат активности за адаптирање на ивентарот и просторот за соодветната возраст. Во училниците,
грижата за естетското уредување ја превземаат одделенските раководители, наставниците  и учениците, за екстериерот соработуваат
еколошката секција и тимот за естетско уредување, а ходниците и заедничките простории се грижа на тимот за естетско уредување.
Училиштето води грижа и за зелените површини околу училишната зграда, односно со нивното одржување, засадување на садници и
цвеќиња, одржување на урбаната опрема, се труди да создаде естетска целина која е пријатна и за учениците и за вработените. Грижата
на сите вработени и учениците во текот на целата година и организираните акции придонесуваат за убавиот изглед на училиштето и
училишниот двор.

ЕТИЧКИ КОДЕКСИ
Во текот на учебната 2017/2018 година во училиштето сите субјекти во воспитно-образовниот процес и останатите вработени ќе
тежнеат кон воспоставување и почитување на кодексот на однесување во училиштето од страна на учениците, вработените,
родителите како и создавање позитивна училишна клима во која секој ученик и вработен ќе се чувствува сигурно, почитувано и
пријатно.

На почетокот на учебната година одделенските раководители ќе ги запознаат учениците со правилата и должностите на
однесувањето. Наставниците се задолжени и за дисциплината на учениците за време на одморите. Изготвен е  распоред, кој без
исклучок ќе се следи и спроведува. За следењето на дисциплината за време на одморите наставниците поднесуваат дневна евиденција.
Следењето на дисциплината за време на одморите се врши во ходниците, училниците и секако во училишниот двор.

Во училиштето се изготвени етички кодекси за однесување на наставници , ученици , родители и вработени со цел да се
подобри квалитетот на училишниот живот со што сите ќе се чуствуваме побезбедно и попријатно во училиштето.
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МУЛТИ-КУЛТУРАЛИЗАМ

Нашето училиште го зема во предвид мултикултурниот карактер на општеството и се стреми активно да придонесе за мирен
соживот и позитивна интеракција помеѓу различните културни групи.  Иако наставата се одвива на македонски наставен јазик, сепак,
застапени се ученици од други културни и јазични заедници: Албанци, Турци, Срби, Роми, Бошњаци и други. Во досегашната пракса,
политиката на училиштето е да се залага за разбивање на постоечките стереотипи и предрасуди и еднаков третман на сите припадници
на етничките заедници. Како доказ на тоа е и позитивниот исход од самоевалвацијата на училиштето во однос на ова подрачје, која
покажува висок степен на едуцираност на учениците во училиштето од наставниот кадар, но и од страна на семејството.
Интензивно и масовно работиме на самостојните активности со мултикултурно образование преку учење за другите култури,
поттикнуваме прифаќање и толеранција на разликите. Тоа се случува и во редовната настава и во воннаставните активности (преку
ОЖВ работилници и преку подготовка на визуелен материјал во холовите кој го отсликува мултикултурниот карактер на нашата
држава). По склучување на партнерствата со училишта на албански наставен јазик, воведовме и интеркултурно образование кое
постепено го надминува пасивниот соживот и се стреми да постигне развиен и одржлив начин на живеење, заедно во мултикултурно
општество. Тоа го правиме преку: градење разбирање, меѓусебно почитување и дијалог меѓу различните етнички и културни групи,
обезбедување на еднакви можности и брорба против дискриминација. Но, и преку заеднички активности меѓу учениците и
наставниците од партнерските училишта: „25 Мај“ – Скопје и „Наим Фрашери“ – Тетово. Од голема помош во натамошното развивање
на интегрираното образование е вклучувањето на локалната заедница: Општина „Гази Баба“, која ги обедини сите 11 училишта во
едно преку проектот „Градиме заедничка иднина“, кој продолжува и оваа учебна година. Координаторот на целиот проект е од нашето
училиште, а исто така, училиштето е домаќин на една од активностите за завршниот настан – одбележување на Денот на Општината.
Исто така, ќе ги користиме сите можности за вклучување на младинско учество во заедничките активности за да ја зајакнеме
демократската партиципација на учениците од сите аспекти, користејќи ги можностите што ги нуди МОН, БРО и невладиниот сектор.

ОДНОСИ МЕЃУ СИТЕ СТРУКТУРИ

Самоевалвацијата на училиштето за периодот 2016/18 година покажа дека постои соработка меѓу сите инволвирани страни во
воспитно-образовниот процес во училиштето, особено меѓу учениците и меѓу учениците и наставниците. За подигнување на
квалитетот на комуникацијата и меѓусебната доверба и соработка, структурите во училиштето, како и досега, ќе остваруваат формални
и неформални средби. Времето, местото и начинот на нивната реализација ќе се одредува по пат на договор. Во претстојната учебна
година нашите приоритети ќе бидат насочени кон унапредување на соработката со родителите за нивно помасовно и поинтензивно
вклучување во животот на училиштето и кон реализација на активности на наставниците за меѓусебна комуникација и подобрување на
училишната клима.
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14. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВНИОТ КАДАР

Професионалниот развој на воспитно – образовниот кадар подразбира секојдневно професионално и лично напредување на
наставникот.Тоа е долготраен, континуиран процес кој започнува на почетокот на оваа професија и трае до крајот на целиот
живот, процес кој се реализира на најразлични начини и подразбира оспособување на наставникот со нови знаења, вештини,
способности, стратегии во соодветните области и оспособеност за примена на соодветна технологија.

ДЕТЕКТИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ
Од детектираните состојби од самоевалуацијата, интегралните евалуациии и спроведено анкетирање на наставниците, се
утврдени следниве потреби за професионалниот развој на образовниот кадар:
едукација на наставници за работа со ученици со посебни образовни потреби (ученици со попреченост во развојот,
хиперактивни ученици, талентирани и надарени ученици), обука на одделенски наставници за работа според концептот на
Отворени забавни фудбалски школи, едукација на наставници за давање на прва помош и заштита на ученици, тимска работа
и комуникација.
Изборот на наставници за следење на обуки се врши врз основа на изработена процедура.

АКТИВНОСТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Истакнување на сопствените цели и селектирање на активностите кои ќе овозможат реализација на поставените цели.
Подразбира гледање на примери на поучување и учење во училница, читање стручна литература, студии на случај.
Училиштето ги мотивира наставниците за посетување семинари и обуки за стекнување сертификати. Училиштето поттикнува
поголем број наставници да бидат учесници на конференции, конгреси со свои трудови, пишување на статии во стручна
литература.
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ЛИЧЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Водејќи се од развојниот план на училиштето планирана е организација на интерни обуки и работилници според потребата на
наставниците. Наставниците кои земаат учество на обуки организирани од БРО, МОН, акредитирани организации вршат
дисеминација во училиштето на останатите наставници.
Тимот за професионален развој изработува план за спроведување обуки според извршена анкета за потребите на
наставничкиот кадар.

ХОРИЗОНТАЛНО УЧЕЊЕ

Училишните тимови за отворени часови и стручните активи изработуваат програми во кои се застапени следните активности:
комуникација, размена на професионално искуство, отворени часови во одделенска и предметна настава, работилници според
потребите на наставниците (ИКТ, оценување...), презентации, решавање на одредени проблеми.

ТИМСКА РАБОТА И УЧИЛИШНА КЛИМА

За остварување на попродуктивна соработка помеѓу наставниците во училиштето се формираат голем број тимови, работни
групи и комисии. При тимската работа меѓу вработените се зголемува взаемното почитување и доверба, зголемена комуникација,
позитивно решавање на на проблемски ситуации, самокритичност и критичност.
Членовите на тимовите поседувајќи ги горенаведените придобивки од тимската работа, одржуваат ефективни состаноци со
конкретни предлози мерки и заклучоци. Тимската работа овозможува унапредување на позитивната клима и култура во
училиштето.
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15. ВКЛУЧЕНОСТ НА СЕМЕЈСТВАТА ВО УЧИЛИШТЕТО

 ВО ЖИВОТОТ И РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО
Како еден од најважните фактори за опстанокот на заедница е семејството со сите свои убавини, ангажирања и резултати, како за себе така и за своите

идни поколенија кои треба да се формираат како личности од кои корист ќе има пошироката опшествена средина.
Соработката со семејствата на учениците нашето училиште ја има ставено во преден план и континуирано вложува за подобрување на истата. Од овие

причини нашето училиште со големо задоволство и гордост ја зајакнува соработката со семејствата.
Активностите на советот на родители ќе бидат насочени кон: вклученост на родителите со постојано информирање за наставниот процес; донесување на

решенија и одлуки во интерес на сите субјекти во училиштето; семејствата да помагаат во прибирање на дидактички материјали, помагала и други наставни
средства, да помагаат во професионалната ориентација на учениците; вклученост на родителите во проектите кои ќе се реализираат во тековната година,
вклученост на родителите во воннаставните активности, натпревари, екскурзиии, приредби, манифестации. Исто така нашето училиште планира да организира
едукативни работилници за родители, предавања и третирање на теми преку соопштенија, флаери, плакати, брошури.

За сите овие активности нашето училиште подготви посебна програма за вклученост и соработка со семејствата и родителите и програма за Совет на
родители кои следуваат во продолжение на годишната програма за работа на училиштето.

 ВО ПРОЦЕСОТ НА УЧЕЊЕ
Родителите ќе се вклучат и во самиот процес на учење непосредно со нивното право да даваат мислење и сугестии за дополнување и изменување  на

планирањата на училишните програми, а  ќе се информираат преку учениците, наставниците, Совет на родители, Училишен одбор, директор, стручна служба. За
учениците кои се со потешкотии во развој ќе се вклучат во прибирање на дидактички материјали, помагала и други наставни средства и матерјали; ќе помагаат
при професионалната ориентација на учениците при што ќе се испланираат активности за да учествуваат родителите во обработка на нови наставни содржини
секој од областа на својата професија.

 ВО АКТИВНОСТИТЕ НА УЧИЛИШТЕТО
Според програмата за Соработка со родители во оваа учебна година се предвидуваат повеќе активности со цел да се подобри соработката на училиштето

со родителите и поголемо вклучување во животот и работата на училиштето. Такви активности се следните:
-Одбележување на Денот на јаболкото-Здрава храна; Разубавување на училишниот двор; Новогодишно декорирање на училиштето; Учество во

организација на Новогодишен продажен хепенинг. а исто така вклучување на родителите во обработка на нови наставни содржини; Уредување на просторот
околу и во училиштето; Учество во организација на Велигденски продажен хепенинг; Учество на приредби; Учество во тендери за организирани екскурзии;
Учество во разни манифестации и промоции на училиштето.

 ВО ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ
Родителите преку Совет на родители и Училишен одбор ќе учествуваат во донесување на одлуки кои се важни за животот и работењето на училиштето.

 ЕДУКАЦИЈА НА СЕМЕЈСТВОТО
После секое поминато тримесечие нашето училиште планира советување на родителите организирано од стручната служба; едукативни работилници и

предавања преку кои родителите ќе ги прошират своите знаења и ќе се придонесе за развивање на самосвеста за здравиот начин на живеење, односот спрема
своите деца и друго. Ќе се информираат преку разни соопштенија, Училишен весник, флаери,  изготвени од наставниците, тимот за Соработка со родители,
стручната служба. Училиштето соработува со СОС „Детско село„ и Координативно Тело на „Платформата за унапредување на состојбата на децата и нивните
семејства во социјален ризик на територија на општина Гази Баба" кои се во непосредна близина, со социјалните центри со цел да се помогне на семејствата кои
имаат потешкотии во својата грижа и воспитување на децата; како и со други институции кои треба да се вклучуваат за подобрување на работата на училиштето.
И оваа учебна година училиштето планира да продолжи со таа соработка.

 ИЗРАБОТКА НА БРОШУРА ЗА РОДИТЕЛИ
На првата родителска средба во месец септември на родителите им се делат брошури кои во себе содржат информации за работењето на училиштето и

приоритетите кои оваа учебна година ќе се спроведуваат во училиштето.
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16. КОМУНИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА И ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

ЛОКАЛНА ЗАЕДНИЦА
Тимот за комуникација со јавноста и промоција на училиштето ќе настојуваат постојаната динамичност на нашето училиште јавно и транспарентно да ја

презентира на пошироката јавност како и целокупната работа на нашето училиште, сите залагања на учениците, наставниците и стручните соработници на чело со
нашата директорка, кои неуморно се борат  нашето училиште да биде пример, не само во нашата општина туку и пример за сите училишта во државата.

Нашето училиште е во тесна соработка со општината при реализација на еколошката програма на локално ниво како и при реализација на разни собири и
здружувања по одредени случувања во училиштето како што е Патрониот празник на училиштето, приемот на првачиња во Детската организација, Отворени Еко-
денови, Промоција на активностите од МИО-проектот.
Соработката на нашето училиште со локалната средина ќе има за цел нашето училиште што повеќе да се доближи до локалната средина, односно во средината во
која е лоцирано, заради информирање на средината за постигнатите резултати, присутните состојби и проблеми во училиштето, како и други видови на соработка,
почнувајќи од родителите како најзаинтересирани субјекти за работа на училиштето, преку други воспитно-образовни установи и институции од областа на
културата, стопанството и нестопанството во нашата населба и други огранизации и друштва. Оваа соработка со локалната средина ќе се остварува преку
разновидни општествени, културни и образовни активности заедно со месното население. Преку нив ќе се презентираат постигнатите резултати од работата на
слободните ученички активности, а со тоа ќе се афирмира и училиштето како културен и образовен центар.

Овие активности ќе се реализираат преку: заеднички родителски средби, индивидуални и групни средби со родителите, работилници на релација наставник-
родител-ученик, соработка со семејствата на учениците, посета на домовите на учениците, разновидни собири, приредби, изложби, работни акции, собирни акции
и други активности поврзани со фирми и работни организации во нашата општина (Пакомак, Европа, Алкалоид, Пошта , Поликлиника Ченто и фирми од приватен
сектор)

Целта на ова подрачје е да се анимира и да се стави во педагошка функција се што може да се понуди во локалната средина за поуспешно остварување на
програмските задачи во училиштето, како и на подигнување на културно-образовното ниво на месното население.

ИНСТИТУЦИИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА
За поголема и поуспешна промоција на училиштето  во областа на културата посебно внимание ќе и се посвети на соработката со институции од областа на
културата меѓу кои: музеи, театри библиотеки, ликовни колонии, кино–сали и сл. Учениците континуирано во текот на учебната година ќе учествуваат на
литературни и ликовни конкурси ,ќе посетуваат изложби,  културно-историски споменици,  музеи и сл. Во училиштето ќе бидат организирани јавни приредби,
Еко–промоции, Приредби во организација на ,,Тимот за меѓуетничка интеграција “ и други тимови.

ИНСТИТУЦИИ ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО
Училиштето има постојана и плодна соработка со следниве институции од областа на образованието:
• Министерство за образование и наука (МОН);
• Биро за развој на образованието (БРО);
• Државен просветен инспекторат (ДПИ);
• Државен испитен центар (ДИЦ);
• ЕЛС – Сектор за основно образование;
• Овластен просветен инспектор;
• Актив на директори на ниво на Општина;
• Детски градинки (“25 Maj”, “Детска радост”, “Росица” и др.);
• Основни и средни училишта;
• Факултети (Педагошки факултет СВ. Климент Охридски, Природно – математички факултет, Факултет за физичка култура, Европски универзитет и др.);
• Агенција за млади и спорт.



28

НЕВЛАДИНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Во текот на учебната година училиштето ќе оствари соработка  и со невладини организации, меѓу кои:
- Советодавен центар за деца и родители;
- Невладината организација - ,,Отворете ги прозорците“
- ОХО-Проектот од програмата ,, Немаме резервна планета
- Фондот за деца при Обединетите Нации - УНИЦЕФ
- СОС -,,Детското село“- Скопје
- Координативно Тело на „Платформата за унапредување на состојбата на децата и нивните семејства во социјален ризик на територија на општина Гази
Баба"
- Коалиција за младински организации „СЕГА“
- ОБСЕ

Во текот на учебната година училиштето ќе биде отворено за соработка и со други невладини организации.

СПОРТСКИ ДРУШТВА

Во согласност со законските рамки при ООУ Крсте Мисирков функционира Училишен спортски клуб Крсте Мисирков 2013, исто така во текот на учебната
година училиштето ќе оствари соработка со останати спортски друшта, здруженија и федерации со цел афирмирање на спортските активности, и тоа со следните
Федерација на Училишен спорт на Гази Баба, Федерација на Училишен спорт на Македонија, Атлетска федерација на Македонија,како и клубови  кои
функционираат во непосредната околина: Карате клуб Солидарност,,,Кошаркарски клуб“ Јуниор” ,   Кошаркарски клуб  ,,МЗТ Скопје“  Одбојкарски клуб ,,Јанта
Волеј “ Аикидо клуб и други.

ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Реализирајќи ја програмата на ,,Тимот за грижа на здравјето на учениците и наставниците“, во текот на учебната година училиштето ќе оствари соработка
со здравствени организации меѓу кои: Фондот за здравство, Центарот за социјални грижи, Центарот за јавно здравје – Скопје, Здравствениот дом ,,Ченто” , тим
на доктори од „Виталија“, Oсигурителни компани и др. Овој  тим има  предвидено едукативни предавања од областа на здравјето, како и  одбележување на
позначајните денови за борба против болестите, меѓу кои:
 Активности од кампањата ,,Здрава храна за детство без мана’’
 Предавања од областа на здравите животни навики;
 Одбележување на позначајните денови за борба против болести, меѓу кои: ,,Меѓународен ден на храната“ ; ,,Борба против туберкулозата“,  ,,Ден на

срцето“, ,,Инфективни болести – сида, жолтица и грип“;  ,,Болести на завист – дрога, пушење и алкохол“; ,,Здрава исхрана во текот на зимата“ и  др.

МЕДИУМИ СО ЦЕЛ ПРОМОЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

Најголемата промоција на училиштето ќе се врши преку соработка со најразлични медиуми и медиумски куќи меѓу кои: МРТ (Македонската радио
телевизија), МТМ –телевизија, Интернет страната на општината Гази Баба, Интернет страната на училиштето, сите дневни весници, општинскиот весник,
списание Теа модерна, Еко канцеларијата и др.институции.

Одговорни лица за контакт со медиумите се педагогот на училиштето – Рената Стаменковска Младеновска и предметниот наставник по англиски јазик
Анета Придаенкоска кои ќе имаат за задача да организираат промоција на училиштетотo пред медиумите и јавноста, училишен флаер (за постигања, упис на
првачиња, училишен весник) со цел да се прикажат значајни  настани и активности реализирани во училиштето како и реализација на активности од  еколошката
програма.
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Поврзување на еколошката програма со редовната настава

Наставниците од ООУ „Крсте Мисирков“ со голем интерес и посветеност обработуваат содржини и спроведуваат активности поврзани

со Еко-проектот. Покрај придонесот во реализација на активностите планирани  од страна на Еко- одборот, наставниците од 1-9

одделение со цел збогатување на постоечките предмети со еколошки содржини и содржини за заштита на животната средина, и

подигање на еколошката свест кај сите кои се директно или индиректно вклучени во образовниот процес, за  рационално користење на

природните ресурски, како и за заштита на животната средина во училиштето и локалната средина, ги поврзуваат содржините од

деветте еколошки теми од еколошката програма со редовната настава. Учениците, вработените и пошироката заедница добиваат

знаења за конкретните акции кои ги презема училиштето за заштитата на животната средина и реализацијата на Програмата. На ниво

на активи се изработуваат планирања со кои се поврзува редовната настава со еколошката програма поделена во девет теми. Секој

член на активот кој предава одделен наставен предмет одбира еколошки содржини кои ги поврзува со одредена наставна содржина

која е тесно поврзана со еколошката тема, а со тоа и со еколошката содржина. По потреба секој наставник може да додаде еколошки

содржини за кои мисли дека би биле важни за наставата.
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АКЦИСКИ ПЛАНОВИ
Акциски план за приоритет 1: Зајакнување на капацитетот на наставницитe за работа со талентирани или надарени ученици,како и
ученици со посебни образовни потреби.

Временска рамка (месец)
Активност 8 9 1

0
1
1

1
2

1 2 3 4 5 6 Носител Начин на
спроведување

(ресурси)

инструменти Очекувани резултати Одговор
но лице

Потребен
буџет

Зајакнување на капацитетот
на наставницити за работа со
талентирани или надарени
ученици,како и ученици со
посебни образовни потреби.

Директор
Стручна
служба
Наставници
Тим за
професионале
н развој
Експерти

Материјали за обука
Наставнички
портфолија
Формулари за
проценка

Формулари за
сертификација
Критериуми за
квалитет Чек листи
Критериуми за
квалитет

Оспособени наставници за
работа со талентирани или
надарени ученици,како и
ученици со посебни образовни
потреби. Правилно
организирана збирка од докази
за реализираните активности
Квалитетно пополнети
портфолија на наставниците

директор

Изготвување стратегија за
следење на индивидуалните
потреби на наставниците и
обезбедување механизам за
реализација на
индивидуалните планови за
професионален развој

Тим за
професионале
н развој
Директор
експерти

Лични планови за
професионален
развој на
наставниците
Работилници
Обуки
Стручни предавања
вебинари

Анкетен лист
Апликации и
известувања  за
одобрување на
учество и средства
Стручни материјали

Идентификувани потреби за
професионален развој на
наставниците

директор
педагог
Тим за
професион
ален развој

Развивање на
комуникацијата меѓу
вработените во училиштето
во однос на подобрување на
моралното поведение

Директор и
сите
вработени

Активно
функционирање на
тимовите Тимска
работа,јавна и
отворена дискусија
Формирање тим за
организирање
културни и
социјални
активности во
училиштето

Записници од
работата на
тимовите,групите и
телата Анкета на
вработените и
програма за работа
на тимот

Непрачено и успешно
функционирање на тимовите
Информираност на сите
субјекти за работата на
училиште
Позитивна атмосфера на
работното место и
конструктивно разрешувње на
конфликтите

Директор
Тим за
промоција
на
училиштет
о

Осовременување на
работните простории со
технички помагала

Директор
Наставници
Тим за
техничка
поддршка

Анализа на
постоечката
опременост на
работните
простории со
технички помагала
Набавка на
технички помагала
ЛЦД проектори,
СМАРТ табли,
компјутери,
телевизори,
ДВД...

Извештај од анализа
на состојбата за
опременост со
технички помагала

Подобрување на квалитетот на
наставата и одржување чекор
со современите трендови за
реализација на истата

Директор
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Тим кој учествувал во изработка на ГП:

Анета Придаенкоска

Наташа Неданоска

Анита Ангеловска

Маја Виденовиќ

Славица Зафировска

Анета Смилевска

Место за печат

Скопје, Август, 2018

Потпис на директор, Наташа Тргачевска Мојсовски

________________________________

Потпис на претседател на УО, Сашо Апостоловски

________________________________
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Прилог 1. Програма за работа на раководниот оргaн

Ефективноста на директорот на училиштето ќе се заснова на делотворноста дека може, мора да се знае, да се научи и да се
изврши.

Поставените цели и задачи се без отстапки  на  Законот за основно образование, подзаконски акти, статутот и другите општи
акти во училиштето.

Планот и програмата за работа на директорот ги опфаќа сите  сегменти  кои произлегуваат од потребите  на целосниот
воспитно – образовен процес во текот на учебната година.

Директорот е одговорен  за законското работење во  училиштето.

ПРОГРАМСКА СОДРЖИНА ДИНАМИКА НА
РЕАЛИЗАЦИЈА

ПРОГРАМИРАЊЕ
Анализа на работата на предходната учебна година заради превземање мерки за
унепредување на работата во учебната 2018/2019

VI - IX

Подготовка , проектирање и изработка  на годишната програма за работа на училиштето -
делегирање задолженија  на стручните тимови, и комисиите утврдени со УО,  креирање
функционален квалитетен распоред на часови, поттикнување за учество во проекти.

VI - IX

Изработка на месечен план за работа во училиштето VI - IX
Анализа, вреднување и согледување  на кадровските ресурси, утврдување кадровски
политики

VI - IX

Утврдување финансиски план на училиштето VI - I
ОРГАНИЗАТОРСКА ФУНКЦИЈА
Утврдување организациска работа во училиштето
-изработка на распоред за сите видови на настава во училиштето) и организација на
работата на одредени служби

VIII - IX
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-делење задачи на секретарот на училиштето,
- посебна организација на работата на техничкиот персонал, распоред на работа, прием на
странки, ученици...)
Разработка на сите раководни места во училиштето, начин на следење и вреднување на
работата

VIII - IX

Поставување на ефикасна работа на директорот (распоред на работа, состаноци, неделен
план со стручната служба и стручните соработници)

IX - VI

Учество во проектирање, изработка и дефинирање информативен систем на училиштето,
формирање база на податоци во функција на ефикасно работење во училиштето

IX - I

РАКОВОДНА ФУНКЦИЈА
Запознавање со прописите на кои се заснова раководењето и управувањето со училиштето,
усогласување на нормативните акти во училиштето со постоечките закони

IX - VI

Запознавање личности и формирање тим за својата работа IX - VI
Подготовка на состаноци со стручните органи во училиштето IX - VI
Планирање работни состаноци (месечен и неделен план) IX - VI
ЕВАЛУАТОРСКА ФУНКЦИЈА
Учество во изработка на програма за вреднување на работата во училиштето и учество
во негова реализација (изработка на документи, инструменти...)

IX - VI

Организација , насока и поттикнување за  желба за постигнување на позитивни резултати
преку изработка на инструменти за:
Следење на оперативните планови за работа на наставникот
Соработка со родителите (родителиски состаноци, Совет на родители)
Усовршување на наставниците
Објективно вреднување на работата и знаењата на учениците по одделенија во
согласност со стандардите за оценување
Следење и вреднување на квалитетот на работата во наставата и воннаставните
активности
Следење и вреднување на проекти кои се реализираат во училиштето

IX - VI
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Вреднување и следење на работата на стручните служби во училиштето
Анализа на користење современи дидактички средства во наставата
ПЕДАГОШКО – ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА
Укажување педагошко – инструктивна помош во фазите на подготовка на наставата
(при изработка и набавка  на дидактички материјали, во  примената  на современите
средства, ИКТ...)

IX - VI

Следење на реализацијата на наставните и вонанставните активности IX - VI
Следење на реализација на програма за работа со талентирани ученици и ученици со
посебни потреби

IX - VI

Следење на реализација на приоритети и проекти IX - VI
Составување стручни тимови и иницирање креирање и реализација на нови проекти IX - VI
Следење на развојот на образовната технологија во светот IX – VIII
Запознавање со понудите од издавачките куќи VIII - IX
ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Планирање работни и советодавни состаноци со родители и ученици IX - VI
Планирање и реализација на соработка со локалната заедница, научни, културни и
спортски институции

IX - VIII

Реализација на  веќе планирана активност- воспоставување на соработка со збратимено
училиште во Кладово ,,Вук Караџиќ” Србија ( пред повеќе од 30 години во која соработка
учествувал и сегашниот директорот на училиштето –тогаш како ученик  )

IX - VIII

Соработка со стручните служби од Министерство за образование и наука, БРО, комунални
и инспекциски служби

IX - VIII

Планирање на можни конструктивни, ефикасни и корисни соработки  со домашни и
странски културни центри

IX - VIII

Директор: Наташа Тргачевска
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Прилог 2. Годишна програма за работа на педагогот на училиштето

1. Работа со ученици
Цели Активности Реализа

-ција
Соработ-
ници

Ресурси и
инструменти

Очекуван
и ефекти

Индикатори/
докази

Д
Д

РШ
К

А
 Н

А
 У

Ч
Е

Н
И

Ц
И

Т
Е 

ВО
 У

Ч
Е

Њ
Е

Т
О

- 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

мај

Педагог,
Психолог,
Дефектолог,
Наставник

Процедура за
запишување
деца

Запишани
ученици

- Одлука  Комисија
за упис на ученици;
- Матичен лист;

- Прашалник за
родители
- Работни листови; -
Извод;
- Потврди;-
Соопштение;
- Покани; -
Мислење;
Преведници

- Проценка на
јазичните и
способности кај
учениците во
почетните одделенија

- Дијагностичко
испитување на
подготвеноста за
читање и читањето
кај учениците од I
до V одделение

09.2018.

05.2019

Педагог,
Психолог,
Дефектолог,
Наставник

Тестови Подобрува
ње на
квалитетот
на
наставата

- Дијагностички
тестови;
- Обработени
резултати
- Препораки за
работа за
наставниците и
родителите;

- Поддршка на сите - Идентификување - Разговори со
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ученици во учењето, а
посебно на оние кои
имаат тешкотии

и поддршка за
различните
образовни потреби
на учениците

Учебна
година.

Педагог,
Психолог,
Дефектолог,
Наставник

Нагледни
материјали,
сликовници ,
хартија, боички

Подобрува
ње на
квалитетот
на
наставата

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

С
Л

Е
Д

Е
Њ

Е
 И

 П
О

Д
Д

РШ
К

А
 Н

А
 Р

А
ЗВ

О
ЈО

Т 
Н

А
У

Ч
Е

Н
И

Ц
И

Т
Е

- Соодветно
справување со лични
кризни состојби на
ученикот

- Помош на
ученици со
емоционални
проблеми

Учебна
година.

Педагог,
Наставници

Евидентни
листи

Намалување
на такви
појави

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

Идентификување и
работа на
отстранување на
причини за проблемите
во учењето,
однесувањето и
редовноста

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

Учебна
година.

Педагог,
Наставници

Стручна
литература
Евиденција за
успехот и
редовноста на
учениците

Надминувањ
е на
причините
за
проблемите
во учењето,
однесувањет
о и
редовноста

Евиденција и
документација за
работата на
педагогот

- Подобрување на
здравјето и начинот на

- Превентивни
активнсти за
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живеење на учениците физичкото и
менталното
здравје, превенција
од насилно и
асоцијално
однесувње,
дискриминација
- Работилници со
учениците за
препознавање и
диференци-рање на
насилството

Учебна
година.

Педагог,
Психолог,
Дефектолог

Стручна
литература,
Евиденција

Стекнување
со здрави
навики за
подобар
живот

- 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.

Педагог,
Наставници

Стручна
литература
Евиденциија

Надминувањ
е на
причините
за
проблемите
во
однесувањет
о

- Дневник за работа,
- Записници,
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- - Подобрување на
состојбата со статусот
на учениците со
посебни образовни
потреби

- Доставување
барање за
прецизирање на
законските одредби
во однос на
првично
идентификување и
задолжи-телно
упатување на
децата со посебни
образовни потреби
на Комисиско
категоризирање
видот на
попреченост

Учебна
година.

Педагог,
Психолог,
Дефектолог
Наставници

Стручна
литература
Прирачници
Евидентни
листи
Индивидуални
образовни
планови

Реализација
на
поставените
цели во
индивидуал
ниот
образовен
план

Евиденција од
работата со деца со
ПОП
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- - 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.

Педагог,
Соработниц
и од средни
училишта

Стручна
литература
Прашалници за
самопроцена на
интересите и
способностите
на учениците
Анкетен лист
за
професионална
информираност
на учениците

Правилно
насочени
ученици при
изборот на
нивното
натамошно
образование
согласно
нивните
интереси и
способности

Извештај од
спроведена анкета за
професионална
информираност на
учениците
Евиденција од
индивидуални и
групни разговори со
ученици
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- 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.

Директор,
Педагог

Стручна
литература,
Брошури,
флаери,
Стручни
предавања

Правилно
насочени
ученици

-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,
можнопстите и
способностите на
учениите.

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

Учебна
година.

Педагог
Педагошка
евиденција и
документација

Подобрен
успех на
учениците

-Разговори и
дискусии со ученици
и родители;
-Работилници;
-Родителски средби.
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2. Работа со наставници
Цели Активности Реализа

-ција
Соработ-
ници

Ресурси и
инструменти

Очекувани ефекти Индикатори/
докази
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- Запознавање со
нови закони,
правилници,
упатства
концепциски
документи и слично.

-
Работилница/состанок
за анализаа и примена
на компетенциите за
работата на
наставникот
- Известување за
новини во законите и
наставните планови и
програми

Учебна
година

Директор,
Наставници

Стручна
литература,
Правилници

Подобрен успех на
учениците
Унапреден
воспитно-
образовен процес

-Стручен актив;
-Наставнички
совет;
-Работилници;

- Запознавање со
актуелните
програми и приоди
во наставата;

-
Работилница/состанок
за соодветно
планирање според
нови програми

Учебна
година Наставници

Стручна
литература,
Правилници

Подобрен успех на
учениците
Унапреден
воспитно-
образовен процес

-Стручен актив;
-Индивидуални

консултации;
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- Увид во начинот на
планирање и
реализација на
наставата

- Следење на
наставата од различни
аспекти: ИКТ во
наставата, животни
вештини,  планирање
и реализирање на
часови за Интеграција
на еколошката
едукација во воспитно
образовната дејност,
начинот на
планирање, примена
на нови програми
(Кембриџ, јазична
писменост,
математика со
размислување и др.)

Учебна
година

Директор

Хартија,
компјутер

Уредно изготвени
планирања

-Протокол за
следење на час;
-Повратна
информација
(писмена или
усна) на
наставниците;

- Подобрување на
начинот на
планирање на
наставата

- Даваање насоки за
успешно планирање
на наставата
- Увид во
планирањата за
настава и консултации
со наставниците за
подобрување на
истите;

Учебна
година

Директор
Дневник на
паралелка,
дневни
планирања

Подобрување на
квалитетот на
наставата

-Насоки за
планирање на
наставата;
-Листа за
следење на
планирањата;
-Насоки за
подобрување;
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- Обезбедување на
позитивната социо-
емоционалната
клима во
училницата;

- Набљудување на
однесувањето на
учениците од
паралелката за време
на настава и одмор
- Индивидуални
консултации со
наставници ) за
создавање
стимулативна средина
за учење;

Учебна
година

Директор
Педагог

Стручна
литература

Подобрена
училишна клима

-Разговори со
наставници;
-Повратни
информации;
-Насоки за
подобрување на
социо-
емоционалната
клима во
училницата;

- Подобрување на
начинот на
оценување на
учениците

-
Работилница/состанок
за подобрување на
оценувањето
(повратната
информација од
родителите)

Учебна
година

Наставници
Образовни
стандарди за
оценување на
постигања на
учениците

Навремено и
објективно оценети
ученици

-Стручен актив;
-Индивидуални
консултации

- Подобрување на
ефективноста во
наставата

- Презентирање на
современи методи,
техники и стратегии
за реализација на
наставата

Учебна
година

Наставници

Правилник за
наста-ници
приправници
Упатство за
начинот и
формата  на
менторската
поддршка на
наставниците
приправници

Успешно
прилагодени
наставници (
воведени во
воспитно-
образовниот
процес)

-Стручен актив;
-Индивидуални
консултации;
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- Успешна
реализација на
тековни проекти

Учество во:
- Проектот за
меѓуетничка
интеграција во
образованието,
- „Со читање до
лидерство“
- „Интеграција на
еколошката едукација
во образованието“
-„Имплементација на
Конвенцијата за
правата на детето во
Македонија“
-„Со читање до
лидерство“

Учебна
година

Директор,
Педагог,
Психолог,
Дефектолог,
Наставници

Стручна
литература,
Прирачници
од БРО,
компјутер,
хартија

Унапредување на
работата на
воспитно-
образованиот
процес

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

Педагог
Наставници

Стручна
литература
Прашалници
за
самопроцена
на интересите
и
способностит
е  на
учениците

Правилно насочени
ученици согласно
нивните интереси и
способности

-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 Педагог

Евидентни
листи

Подобрен успех на
учениците

Протоколи за
следење
Педагошки
картон
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- Подобрување на
комуникацијата на
наставникот со
учениците

- Давање стручна
поддршка на
наставниците за
воспоставување на
добра комуникацијата
помеѓу учениците и
наставниците и
учениците меѓусебно;

Учебна
година Педагог

Стручна
литература

Надминати
проблеми

-Индивидуални
консултации;
-Советување;

- Согледување на
причините за
несоодветно
однесување,
предлагање
стратегии за
надминување и
следење на ефектите
од превземените
активности

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

Учебна
година

Педагог
Стручна
литература
Евиденција за
успехот и
редовноста на
учениците

Надминување на
причините за
проблемите во
учењето,
однесувањето и
редовноста

-Индивидуални
консултации;
-Советување
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3. Работа со родители
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- Поддршка на
семејството во
развојот и учењето
на учениците

- Информирање на
родителите за учењето и
однесувањето на
ученикот
- Им помага на
родителите да
препознаат како
кризната ситуација во
семејството е поврзана
со учењето и развојот на
учениците и ги советува
како да реагираат во
одредени ситуации;
- Работилници со
родители за
подобрување на
мотивираноста за учење
на нивните деца

Учебна
година

Педагог,
Психолог,
Дефектолог,
Наставници

Стручна
литература
Евиденција
за успехот
и
редовноста
на
учениците

Надминување на
причините за
проблемите во
учењето,
однесувањето и
редовноста

-Родителски
средби;
- Индивидуални
средби;
-Советодавни
разговори со
родители;
-Работилници;
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- Поддршка на
родителите од
учениците со
посебни образовни
потреби

- Информирање на
родителите;
- Насоки за
комуникација и подршка
во учењето со децата;

Учебна
година

Педагог,
Психолог,

Дефектолог,
Наставници

Стручна
литература
Прирачниц
и
Евидентни
листи
Индивидуа
лни
образовни
планови

Реализација на
поставените цели
во
индивидуалниот
образовен план

-Индивидуални
разговори;
-Информации за
соодветни
институции;
-Упатување на
родители;
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Л
И - Запознавање на

родителите со
работата на
училиштето

- Учество во изработката
на брошура за работата
на училиштето
- Информирање на
родителите за услугите
што училиштето и
стручните соработници
ги нудат за поддршка на
учениците

Учебна
година

Директор,
Педагог,
Психолог,

Дефектолог,
Наставници

-Брошура;
-Веб страна;

-Родителски
средби;
-Состаноци;
-Работилници.

Стручна
литература

Унапреден
воспитно-
образовен процес
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- Развивање на
вештини на
родителите за
поттикнување на
развојот и учењето
кај своите деца

- Идентификување на
потребите на родителите
за едукација поврзана со
нивната родителска
улога;
- Организирање на
едукативни средби и/или
работилници со
родители: - мотивација
за учење иразвивање
свест за значењето на
учењето и –
подобрување на
дисциплината

Учебна
година

Педагог,
Психолог,

Дефектолог

Стручна
литература

Подобрен успех
на учениците
Унапреден
воспитно-
образовен процес

-Прашалници за
родители;
-Разговори;
-Работилници;
-Состаноци.
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- Промовирање
доверба и
разбирање за
градење на
партнерства со
семејствата;
- Мотивирање на
родителите да се
вклучат во
активностите на
училиштето;
- Развивање
ефективна
соработка со
семејствата

- Планирање и
овозможување
вклучување на родители
во одделни сегменти од
воспитно-образовниот
процес (здравствена
заштита, професионална
ориентација, јавна и
културна дејност,
еколошки активности,
меѓуетника
интеграција.).

Учебна
година

Директот,
Педагог,
Психолог,

Дефектолог,
Наставници

Стручна
литература

Подобрен успех
на учениците
Унапреден
воспитно-
образовен процес

-Годишна
програма за
работа;
-Акциски
планови;
-Покани;
-Соопштенија;
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4. Соработка со заедницата
Цели Активности Реализа

-ција
Соработ-
ници

Ресурси и
инструменти

Очекувани
ефекти

Индикатори/
докази

С
О

РА
БО

Т
К

А
 С

О
 Л

О
К

А
Л

Н
А

Т
А

 З
А

Е
Д

Н
И

Ц
А

- 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.

Учебна
година

Директор,
Педагог,
Психолог,

Дефектолог,
Наставници

Стручна
литература

Подобрен успех
на учениците
Унапреден
воспитно-
образовен процес

-Годишна
програма;
-Посети;
-Реализација на
наставни и
воннаставни
активности;
-Веб страна;
-Информации.

- Успешна
реализација на
воннаставните
активности

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

Учебна
година

Директор,
Општина,
Педагог,
Психолог,
Дефектолог,
Наставници

Стручна
литература
компјутер,
хартија

Унапредување на
работата на
воспитно-
образованиот
кадар
Унапредување на
воспитно-
образовниот
процес

-Годишна
програма;
-Приредби;
-Манифестации;
- Настани;
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С
О

РА
БО

Т
К

А
 С

О
 С

ТР
У

Ч
Н

И
Т

Е
 И

Н
С

Т
И

ТУ
Ц

И
И

 И
О

РГ
А

Н
И

ЗА
Ц

И
И

-
Професионализац
ија на
сопствената
работа

- Идентификување
релевантни институции
за соработка во
одделни подрачја;
- 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.

Учебна
година

Надворешни
соработници

Стручни
материјали
Прирачници
Правилници

Унапредување на
воспитно-
образовниот
процес

--Разговори;
- Барања;
-Упатување;
-Препораки;
-Мислења;

- Доверба и почит
во градење на
партнерства со
училиштата

- Соработка со
училиштата од реонот и
пошироко

Учебна
година

Надворешни
соработници

Меморандум
Унапредување на
воспитно-
образовниот
процес

-Партнерства;
-Соработка;
-Заеднички
активности;
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- Поддршка во
работата

- Соработка со
институции во рамките
на Министерството за
образование и наука:
БРО, ДИЦ, ДПИ,
одделот за ХРМ и
ЕМИС,

Учебна
година

Надворешни
соработници

Стручна
литература,
Прирачници

Унапредување на
воспитно-
образовниот
процес

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

Подрачје 5. Професионален развој и професионална соработка

Цели Активности Реализа-
ција

Соработ-
ници

Ресурси и
инструменти

Очекувани
ефекти

Индикатори/
докази

- Идентификување
на потребите за
личен
професионален
развој;

- Планирање,
водење евиденција
и докази за
сопствениот
професионален
развој;

Учебна
година

Надворешни
соработници

Стручни
материјали
Прирачници
Правилници

Унапредување на
воспитно-
образовниот
процес

-Компетенции и
стандарди за
педагог;
-Саморефлексија на
сопствената работа;
-Личен план за
професионален
развој;
-Сертификати,
-Посетени и
реализирани обуки;
- Досие на педагогот.
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- 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.

Стручни
литература
Педагошка
евиденција и
документација

Унапредување на
воспитно-
образовниот
процес
Перманенто
стручно
усовршување

-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
соработници

Стручни
литература
Педагошка
евиденција и
документација

Унапредување на
воспитно-
образовниот
процес
Перманенто
стручно
усовршување

-Средби;
-Разговори;
- Социјални мрежи,
-Форуми;
-Веб страни.

П
од

др
ш

ка
на пр

оф
ес

ио
на

лн
ио

т
ра

зв
ој

 и
со

ра
бо

тк
ат

а
во уч

ил
иш

те
то- Промовирање на

професионални и
колегијални
односи;

- Учество во
работата на тимот
за професионален
развој во
училиштето;

Учебна
година

Наставници

Стручни
материјали
Прирачници
Правилници

Унапредување на
воспитно-
образовниот
процес

-Програма за
професионален
развој;
-Работилници;
-Обуки;
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- Подобрување на
професионалниот
развој на
наставниците –
приправници во
училиштето;

- Учество во
реализацијата на
делови од
програмата за
воведување на
приправникот во
работа;
- Помош на
менторите на
приправниците во
изготвување на
менторска
програмата  и
следење на
нејзината
реализација

Учебна
година

Ментори
Стручна
литература

Унапреден
воспитно-
образовен процес

-Менторска
програма;
- Индивидуални
консултации;
- Следење на час;
-Домашна работа;
-Стручен испит;
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- Мотивирање на
наставниците за
професионално
усовршување и
создавање
поттикнувачка
средина во која
сите учат

- Информирање и
дисеминација на
стекнати знаења и
вештини од
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;

Учебна
година

Педагог,
Психолог,
Дефектолог

Стручна
литература

Унапреден
воспитно-
образовен процес

-Состаноци;
-Обуки;
-Работилници;
-Стручни
материјали;
- Насоки;
-Препораки.
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- Следење на
професионалниот
развој на
наставниците

- Водење
документација за
професионалниот
развој на
наставниците:
наставничко досие;
педагошки картон;
- Учество во
процесот на
сертификација на
наставниците за
работа во одделни
програми/ проекти.

Учебна
година

Педагог
Стручна
литература

Унапреден
воспитно-
образовен процес

-Досие на
наставникот;
-Педагошки картон;
- Материјал за
сертификација;
-Следење на часови;
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Подрачје 6. Аналитичко – истражувачка работа

Цели Активности Реализа
-ција

Соработ-
ници

Ресурси и
инструменти

Очекувани
ефекти

Индикатори/ докази

А
Н

А
Л

И
ЗА

 И
 П

РО
Ц

ЕН
К

А
Н

А
 В

О
С

П
И

Т
Н

О
-

О
БР

А
ЗО

В
Н

А
Т

А
 Р

А
БО

Т
А

- Воспоставување
систем за редовни
анализи на одделни
воспитно-образовни
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,
Педагог,
Психолог,

Евидентни
листи
Статистички
прегледи
Компјутер,
Хартија

Увид во
успехот,
редовноста и
поведението
на
учениците

-Протоколи;
-Евидентни листи;
-Обрасци;
-Прегледи,;
- Анализи (споредбени,
трендови);
-Извештаи за успехот,
поведението, редовноста,
опфатот  и
напредувањето на
учениците.
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- Унапредување
воспитно-
образовниот процес.

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

Учебна
година

Директор,
Педагог

Статистички
прегледи

Унапреден
воспитно-
образовен
процес

-Состаноци;
-Известувања;
- Брошура;
- Веб страна.
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- Ѕспешно
спроведување на
акциски и други
истражувања

Истражување на
прашања
актуелни за
училиштето:
- Истражување,
следење и
предвидување на
читачките
способности на
учениците во прво
или второ
одделение;
- Испитување на
јазичната и
математичката
писменоста кај
учениците (ЕГРА
и ЕГМА);
- Истражување на
немотивира-носта
на учениците за
учење;
- Анализа на
состојбата со
комбинираните
паралелки;
- Анализа на
учебниците од
аспект на родова
и етничка
рамноправност и
мултикул-турна
сензитивност.

Учебна
година

Педагог,
Психолог

Евидентни
листи
Тестови

Унапреден
воспитно-
образовен
процес

нацрти и планови за
истражување; методи и
инструменти соодветни
за проблемот кој што се
истражува; интервјуа,
анкетирања, тестирања
на знаењата, систематски
набљудувања;
статистичка обработка и
анализа на податоците;
извештај од спроведено
истражување
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Подрачје 7. Училишна структура, организација и клима

Цели Активности Реализа
-ција

Соработ-
ници

Ресурси и
инструмент
и

Очекувани
ефекти

Индикатори/ докази

П
Л

А
Н

И
РА

Њ
Е

,С
Л

Е
Д

Е
Њ

Е
 Н

А
 Н

А
С

Т
А

В
А

, П
Е

Д
А

ГО
Ш

К
А

Е
В

И
Д

ЕН
Ц

И
ЈА

 И
 Д

О
К

У
М

Е
Н

Т
А

Ц
И

ЈА
, Е

ВА
Л

У
А

Ц
И

ЈА

- Унапредување на
воспитно-
образовниот
процес

- Иницијативи за
осовременување на
воспитно-образовната
работа;

- Учество во
изработката на
Годишна програма за
работа на училиштето;

Учебна
година

Директор,
Педагог

Правилник
за формата и
содржината
на
годишната
програма за
работа на
основното
училиште,
компјутер,
хартија,

Планирани
активности
за
надминувањ
е на забе-
лешките од
извештајот
од
спроведенат
а
самоевалуац
ија на
работата на
училиштето
и годишниот
извештај за
работата на
училиштето
Изготвена
годишна
програма и
брошура

-Приоритетни задачи;
-Годишна програма;
-Акциски планови;
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- Систематичност и
одговорност во
работењето на
училиштето

- Учество во
организацијата на
работата во
училиштето

Учебна
година

Директор,
Педагог

Наставни
планови,
програми и
прирачници
од БРО

Изготвени
годишни
програми

- Годишни програми
Записници од
состаноци на стручни
активи
Формулари од увид во
годишни програми

- Придонес во
работата на
стручните органи и
тела

- Учество во работата
на стручните органи и
тела во училиштето

Учебна
година

Педагог,
Психолог.
Дефектолог
Наставници

Стручна
литература
компјутер,
хартија

Изготвени
програми за
работа

-Одделенски и
наставнички совет;
-Стручни активи;
-Совет на родители;
-Тимови за поддршка;
-Проектни тимови.

- Организираност и
прегледност во
работата

- Водење евиденција за
работата со  учениците
и родителите;

Учебна
година Педагог

Компјутер
Хартија

Унапредува
ње на
воспитно-
образовниот
процес

-Евиденција на
советодавни
разговори;
-Дневник за работа на
педагогот;
- Досиеа на ученици;

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

- Следење на начинот
на водење на
педагошката
евиденција и
документација и
предложување мерки за
подобрување

Учебна
година

Директор,
Педагог

Стручна
литератира
Годишна
програма и
извештај за
работа на
училиштето

Унапредува
ње на
воспитно-
образовниот
процес

-Листи за следење на
планирањата;
-Насоки и упатства за
подобрување;
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- Подобрување на
воспитно –
Образовната
работа во
училиштето

- Следење на
наставните и
воннаставните
активности, анализа на
сознанијата и
предложување мерки
релевантни за целото
училиште

Учебна
година Директор,

Педагог

Хартија,
компјутер

Уредно
изготвени
планирања

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

- Снабдување на
базата податоци за
потребите на МОН,
електронскиот
дневник.

- Доставување на
податоци

Учебна
година

Директор,
Педагог

Хартија,
компјутер

Уредно
изготвена
документаци
ја

-Електронски
апликации

У
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Ч
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- 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

Педагог,
Наставници

Стручна
литература
компјутер,
хартија

Изготвена
програма за
превенција
од насилно
однесување
Реализација
на
планираните
активности

-Процедура;
- Превентивни и
интервентни
активности;
- Работилници;
-Плакати;
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- 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 во ситуации
на закани или
загрозување на
здравјето или
безбедноста

Учебна
година

Директор,
Педагог,
Психолог,
Дефектолог,
Наставници

Стручна
литература
компјутер,
хартија

Изготвена
програма
Реализација
на
планираните
активности

-Системски мерки;
-Превентива;
-Советодавна работа;
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- 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
ученичката заедница;
- Огранизирање дебати,
дискусии со 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.

Учебна
година

Педагог,
Наставници

Стручна
литература
Презентациј
а
Компјутер ,
ЛЦД
проектор

Подобрен
успех на
учениците -Заедница на ученици;

- Програма за работа
на заедницата на
ученици;
-Дебати;
- Дискусии.



34

Прилог 3. Програма за работа на дефектолог во учебна 2018/2019 година

Програмата за работа на дефектологот е изработена во согласност со Законот за oсновно образование, Основни професионални
компетенции и стандарди за стручни соработници, Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2018/2019 год. условите,
потребите и состојбите на училиштето, како и според календарот за работа во учебната 2018/2019 год.

1. Работа со ученици

Задачи Активности Време на
реализација Реализатор Ресурси и

инструменти
Очекувани

ефекти Индикатор

1.1.Идентификување на
ученици со попреченост

- Запознавање и
опсервирање на
учениците со пп

Септември

Дефектолог
Стручна служба
Тим за инклузија

-опсервација
-разговор
-евидентни листи
за опсервација

Навремено
откривање на
потешкотиите во
образовниот
процес кај
учениците;

Надминување на
пречките кај
учениците со поп

Досие на ученик
со пп

1.2.Проценка на
образовните потреби на
учениците со ПОП

-процена на
индивидуалните
потенцијали

Октомври

Дефектолог
Педагог
Психолог
Наставник

Листи за процена
на знаења и
способности

Изготвени
планови,насоки,
препораки за
поддршка на
учениците во
учењето

Евиденција од
работа со
ученици

1.3.Изготвување на
педагошки профил на
ученикот со ПОП

-прибирање на
податоци за
ученикот

Септември-
октомври

Дефектолог
Педагог,
психолог,

- инструменти за
процена на
моторните и

- одредување на
силни и слаби
страни на

Долгорочен
индивидуален
план
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(социјални,
комуникациски
содржини,самостој
ност и  грижа за
себе,како учи и сл.)
-процена на
индивидуалните
потенцијали,
можности и
способности

наставник,
родител

когнитивни
способности и
интереси

ученикот

-правилно
дефинирање на
целите за
изработка на
ИОП

1.4. Индивидуален
корективно-
стимулативен третман
на ученици со
дисфункции во
когнитивното, сензо-
моторното и социо-
емоционалното
функционирање

Континуирано следење
на адаптацијата,

вежби за
реедукација на
психомоторика,
-вежби за говорно-
јазична
оспособеност
(дислалија,
дислексија,
дизграфија)
-дискалкулија
-вежби за внимание
и концентрација

-примена на целите

Континуирано

Дефектолог
Наставници
Родители

- Долгорочни
ИОП

-евидентни листи
за следење на
ученикот со пп и
потешкотии во
учењето

Подобрено
функционирање
на учениците и
успешно
извршување на
активностите од
секојдневниот
живот

Подобар успех во
усвојување на
наставните
содржини

Реализација на
поставените цели
во
индивидуалниот

Евиденција од
работата со
ученици со ПОП

Наод и мислење
од ЗМЗ

Ученичко досие

Ревизија на
долгорочни и
среднорочни
планирања-увид
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социјализацијата,
напредокот и
постигањата на
учениците со ПОП

содржани во ИОП
-диференциран
пристап

образовен план во постигањата
на ученикот

Евиденција од
посета на часови
и остварени
консултации

1.5. Учество во комисија
за упис на првачиња

-изготвување план
за запишување на
ученици (ден,
време, дидактички
материјали)
-подготвување
инструмент за
набљудување на
ученикот
- Подготвување
прашалник за
родителите
- покани за
родителите
-соопштенија за
упис на првачиња
-опсервирање на
ученици

Мај - јуни Директор
Стручна служба
Наставници
Училишен
инклузивен тим

Списоци за деца
кои треба да се
вклучат во
образовниот
процес, добиени
од МВР
-списоци за деца
од ЈУДГ “25
Maj”
-изготвени
флаери  за
промоција на
училиштето
-изготвени
покани
- формулари за
родители
-формулари за
ученици
-цртеж од ученик

Запишани
ученици во прво
одделение

Список на
запишани
првачиња
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2. Работа со наставници
2.1. Инструктивно-
советодавна работа со
наставниците за
учениците со
попреченост и
потешкотии во учењето

- Запознавање на
наставниците со
принципите,
целите,задачите  и
новините во
инклузивното
образование

Континуирано Стручна служба
Инклузивен тим

-Закон за
основно
образование
-прирачници за
инклузивно
образование

Јасно
дефинирани
насоки за
успешно
спроведување на
инклузија

Записници од
состаноци

2.2.Јакнење на
капацитетите на
наставниците за
препознавање на
интересите и
способностите на
учениците со посебни
потреби

-присуство на
обуки кои се во
корелација со
области од
дефектологијата
-реализација на
интерни обуки
-дисеминации

континуирано Директор
Стручна служба

Стручна
литература
Прирачници

Успешна и
соодветна
примена на
знаењата во
образовниот
процес

Евиденција од
соработка со
наставници

2.3. Дефинирање на
воспитно-образовните
цели при изготвување
на ИОП

-помош и
поддршка при
дефинирање на
воспитно-
образовните цели
при изготвување на
индивидуалните
образовни планови

Континуирано Стручна служба
Тим за инклузија

Наставни
планови
Програми и
прирачници од
БРО и УСАИД

-Правилно
дефинирање на
целите во ИОП

Годишни
програми

2.4. Инструктивна
работа при избор на
соодветни методи за
работа

-помош на
наставниците при
избор и употреба
на адаптирани

Континуирано Тим за инклузија Стручна
литература

-правилна
примена на
специфичните
методи на работа

Евиденција од
посета на часови
и остварена
консултација
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специфични
методи, форми и
техники на работа

со учениците со
пп

3. Работа со родители
3.1. Активно учество на
родителите во
воспитно-образовниот
процес

-поттикнување на
родителите за
учество во
воспитно-
образовниот
процес преку
вклучување во
планирањето

Континуирано
Директор
Тим за инклузија
наставници

Стручна
литература
Прирачници
брошури

Вклученост на
родителите во
воспитно-
образовниот
процес
Успешна
инклузија на
учениците со ПОП
во редовниот
воспитно-
образовниот
процес

Евиденција од
остварена
соработка со
родители

3.2.Советодавно-
инструктивна работа со
родители на ученици со
ПОП

- поддршка и
насоки  на
родителите за
работа со
учениците во
домашни услови

Континуирано Дефектолог
Стручна служба
наставник

Прирачници за
работа со
ученици со ПОП

Поттикнување на
развојот и
напредокот на
учениците со
ПОП

Евиденција од
советодавна и
инструктивна
работа со
родители

3.3.Навремена помош
при надминување на
одредени проблеми

-поддршка и
упатување на
родителите во
соодветна
институција

континуирано Стручна служба Правилници за
работа
процедури

Соодветна
помош за
надминување на
проблемот

Евиденција од
советодавна и
инструктивна
работа со
родители
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4. Соработка со заедницата
4.1. Поддршка и
следење при
остварување и
реализирање на
воспитно-образовниот
процес

- Соработка со
надлежните
институции (МОН
и БРО),  Општина
Гази Баба

Континуирано Советници од
БРО
Општински и
државни
просветни
инспектори
Социјални
работници

Стручна
литература,
Прирачници,
правилници

Унапредување на
воспитно-
образовниот
процес

Извештаи
Евиденција од
остварени средби

4.2. Поддршка и
соработка со
здравствени установи и
институции во полето
на раното откривање,
дијагностиката и
третманот на учениците
со ПОП(Завод за
ментално здравје,Завод
за слух,говор и глас,
Клиника за детски
болести)

-обезбедување на
соработка и
поддршка со
надлежните
здравствени
установи и
институции

Континуирано Здравствени
работници
Стручни
соработници

Стручна
литература

Упатување на
учениците во
соодветни
институции за
дијагностика и
третман;
-Подобрување на
нивните
потенцијали
-Постигнување
подобар
училишен успех

Дописи
Извештаи
Евиденција од
остварени средби

4.3.Планирање и
остварување соработка
со основните училишта
од реонот и пошироко

- обезбедување на
соработка и
поддршка со
основните
училишта и
разменување на

Континуирано Стручни
соработници

Размена на
сознанија и
информации
значајни за
работата

Евиденција од
остварени средби
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искуства
4.4. Организирање и
реализирање на
превентивни,
хуманитарни и
културни активности на
локалната заедница

-учество во
соработка со
локалната заедница
и реализација на
заеднички
активности

Континуирано Директор
Стручни
соработници
Наставници

Унапредување на
воспитно-
образовниот
процес

Извештаи од
организирани
заеднички
настани и
манифестации

4.5. Планирање на
активности од проектот
”Со читање до
лидерство”

- проценување и
анализа на читачки
вештини и јазични
способности кај
учениците

Континуирано Стручна служба изготвување на
инструменти за
читачки вештини
и јазични
способности

Унапредување и
зајакнување  на
воспитно-
образовниот
процес

Тестови
Обработени
резултати
Препораки

4.6. Реализирање на
активности од проектот
“Градиме заедничка
иднина”

Реализирање на
заеднички
активности со
тимовите од
училиштата од
општина Гази Баба

Септември-
октомври

Директор
Координатор на
проект
Членови на
тимот

Унапредување на
соработката со
општина Гази
Баба како и со
останатите
училишта

Извештаи од
активности

4.7. Организирање и
реализирање на
активности од проектот
”Имплементација на
ресурсен пакет за
ученичко учество на
детските права”

-учество на обука
за истоимениот
проект
- дисеминација на
посетената обука
- изготвување на
акционен план
-реализирање на
активности

Континуирано Директор
Координатор на
проектот
Стручна служба
Наставници
Коалиција на
младински
организации
СЕГА

Прирачници -Унапредување
на демократското
учество во
животот на
училиштето
-Остварување на
детските права за
носење на важни
одлуки во

Дописи
Извештаи од
реализирани
активности
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предвидени според
акциониот план

училиштето

5. Професионален  развој и професионална соработка
5.1. Планирање и
евидентирање на
сопствениот
професионален развој

-изготвување на
личен план за
професионален
развој

Континуирано Стручни
соработници

Професионални
компетенции и
стандарди за
стручни
соработници
Стручна
литература

Развиени
професионални
компетенции

Континуиран
професионален
развој

Личен план за
професионален
развој

Извештај од
реализација на
личен план за
професионален
развој

5.2. Примена на новости
од струката

-учество на обуки,
работилници,
семинари, проекти

Континуирано Стручни
соработници

Стручна
литература

Унапредување на
воспитно-
образовниот
процес

Перманентно
стручно
усовршување

Сертификати
Извештаи
Покани

5.3.Соработка со колеги
од професионалните
здруженија

- Учество и
соработка со
Сојузот на
дефектолози

- Учество во
размена на

Континуирано

Дефектолози

Стручни
соработници

Стручна
литература и
материјали

Лично стручно
усовршување
Континуиран
професионален
развој

Покани
Стручни
материјали

Записници од
средби и
состаноци
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искуства со
дефектолози,
педагози,
психолози

6. Аналитичко-истражувачка работа
6.1. Постигања на
учениците при премин
од одделенска во
предметна настава

- Анализа на
постигањата на
учениците при
премин од
одделенска во
предметна настава

Декември
Стручна служба Евидентни листи

Статистички
прегледи

Увид во
постигањата на
учениците при
премин од
одделенска во
предметна
настава

Извештај

6.2. Постигања на
учениците со ПОП
според ИОП

-анализа и увид во
долгорочен,
среднорочен и
краткорочен ИОП

Континуирано Дефектолог Инструмент за
посета на час
Евидентен лист
за ревизија на
иоп

6.3. Проценување на
јазичните способности
кај учениците во
почетните одделенија

-дијагнстичко
испитување на
подготвеноста за
читање и читањето
кај ученици од I-V
одделение

Септември-мај Стручна служба Тестови
Чек-листи

Увид во
совладаноста на
читањето

Идентификација
на дислексични и
дисграфични
елементи во
читањето и
пишувањето кај
учениците

Извештаи
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6.4.Изготвување на
полугодишен и годишен
извештај

-учество во
изготвување на
полугодишен и
годишен извештај
на училиштето

Јануари
Јуни

Стручна служба Извештаи
Анализи

Согледани
потреби за
подобрување на
работата на
училиштето

Годишен и
полугодишен
извештај за
работата на
училиштето

6.5. Стручно
усовршување на
наставниот кадар

-анализа на
потребите за
стручно
усовршување на
наставниот кадар

Континуирано
Директор
Психолог
Педагог
Наставници

Анкетен
прашалник

Прирачник за
следење на
работата и
планирање на
професионалнио
т развој на
наставниците и
стручните
соработници

Перманенетно
стручно
усовршување на
наставниот кадар

Извештај од
спроведена
анкета

Програма за
професионален
развој
ЛППР

7. Училишна структура, организација и клима
7.1. Да се изработи план
за изработување на
годишна програма за
работа на училиштето
во учебна 2018/2019
год.

-учество при
изработување на
годишната
програма

Август
Директор
Стручна служба
Наставници

Правилник за
формата и
содржината на
годишната
програма за
работа на
основното
училиште

Изготвена
годишна
програма

Годишен
извештај
Годишна
програма



44

компјутер,
хартија

7.2. Да се изготви план
за изработка на годишна

програма за работа на
стручен соработник

дефектолог за учебната
2018/2019 година

-координација за
изработка на
годишна програма;
- изработување на
сопствена годишна
програма за
учебната 2018-2019
година

Август дефектолог Стручна
литература
Прирачници од
БРО

Изработена
годишна
програма

Годишна
програма на
дефектолог

7.3. Да се изготват
индивидуални
образовни планови за
учениците со ПОП

- координација за
изработување на
ИОП

Август/септември Стручна служба Наставни
планови,
програми и
прирачници од
БРО, УСАИД

Изготвени
годишни
програми

Годишни
програми
Индивидуални
образовни
програми

7.4.Да се изготви
програма за работа на
тимот за инклузија

-Учество во
изготвување
програма за работа
на училишниот
инклузивен тим  во
својство на
координатор

Август Стручна служба
Инклузивен тим

Стручна
литература
компјутер,
хартија

Реализација на
планираните
активности за
работа со
ученици со ПОП

Годишен
извештај
Годишна
програма
Записници од
состаноци на
инклузивниот
тим
Евиденција за
работа со
ученици

7.5. Следење и
вреднување на

-посета на часови
во паралелки каде

октомври
декември

Директор
Педагог

Дневник на
паралелка

Подобрување на
квалитетот на

Формулар за
увид во дневно
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наставниот процес има ученик со ПОП февруари
април

Психолог
Дефектолог Дневни

планирања со
диференцирани
цели

наставата планирање и
посета на час
Извештаи

7.6.Водење на
евиденција и
документација на
учениците со ПОП

-месечен
оперативен план
-хронолошки
дневник за работа
-евиденција за
соработка со
ученици,
наставници,
родители
-дефектолошко
досие за учениците
со ПОП

Континуирано
Дефектолог Стручна

литература
Годишна
програма
Годишен
извештај

Унапредување на
воспитно-
образовниот
процес

Месечен план за
работа
Дневник за
работа
Ученичко досие
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Прилог 4. Годишна програма за работа на психологот во учебната 2018/ 2019 година

Подрачје 1: Планирање и подготовка на работата на психологот

Задача Активности
Време

на
реализација

Реализатор Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно лице
за следење

1.1.Изготвување
на план за
изработка на
програми

-изработување на годишна
програма за сопствената
работа
- изготвување на месечни
(оперативни) програми за
работа со конкретизирани
содржини и активности
- учество во изготвување на
Годишна програма за
работата на училиштето

Јули/ Август
2018

Психолог правилници -Изготвена
годишна
програма,
-Изготвени и
реализирани
месечни
програми,

Директор

Подрачје 2: Советодавна работа со ученици

2.1. Адаптација
на ученици

- Следење на
прилагоденоста на
учениците од прво и
шесто одд., како и
новодојдените  ученици

Континуирано Психолог
Стручна
служба

Примена на
психолошки
мерни
инструменти

Успешен процес
на адаптација

Психолог
Стручна служба
Наставници
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2.2. Поддршка на
учениците во
процесот на
учење

- Советодавна работа со
учениците кои имаат три
и повеќе слаби оценки,
нередовно ја посетуваат
наставата и несоодветно
се однесуваат

Континуирано Психолог -редовно
посетување на
наставата
-подобрен  успех
во учењето

Директор
Стручна служба

2.3 Проценка на
јазичните и
способности кај
учениците во
почетните
одделенија

Дијагностичко
испитување на
подготвеноста за читање
и читањето кај
учениците од I до V
одделение

09.2018.

05.2019

Педагог,
Психолог,

Дефектолог,
Наставници

-
Дијагностички
тестови;

- Обработени
резултати

- Препораки за
работа за
наставниците и
родителите;

Проценка на
јазичните и
способности кај
учениците во
почетните
одделенија

Дијагностичко
испитување на
подготвеноста за
читање и
читањето кај
учениците од I
до V одделение

Подрачје 3: Работа со надарени и талентирани

3.1. Изработка на
план за работа со
надарени и
талентирани
ученици

-Откривање на учениците
со поголеми можности за
напредување и развој,
- Помош и поддршка на
наставниците за
индивидуален пристап во

Октомври
2018

Психолог
Стручна
служба

Нестандардизи-
рана скала за
проценка
Пронад-скала
на однесување,
- пополнување

-утврдување на
личните
карактеристики,
степенот на
надареност и
образовните

Психолог
Педагог
Наставници
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работата со надарени
ученици на часовите и
нивно вклучување во
додатна настава и
воннаставни активности
- Советодавна работа со
овие ученици и следење на
нивните индивидуални
постигнувања
- Консултативно
советодавна работа со
родителите на овие
ученици
-Остварување на контакти
со релевантни институции
вон училиштето за
прифаќање и вклучување на
надарените ученици

на прашалници
за логичко-
математика
надареност,
музичка,ликовн
а и надареност
за јазик од
страна на
наставниците

потреби на
надарени
ученици

Подрачје 4: Работа со ученици со потешкотии во учењето

4.1. Изработка на
план за работа со
ученици со
потешкотии во
учењето

- откривање на ученици
со потешкотии во
учењето (ученици со
ниска самодоверба, деца
кои насилно се
однесуваат или се жртви
на насилно однесување,
деца со емоционални
потешкотии, слаба
мотивација)
-помош и поддршка на

Континуирано Психолог
Педагог
Дефектолог
наставници

Пронад-скала
на однесување

-активно
работење со цел
зајакнување на
самодовербата,
зголемена
мотивираност

Психолог
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наставниците при
планирање и
реализацијата на
активности на часовите
во паралелките во кои се
вклучени овие ученици

4.2.
Инструктивно
советодавна
работа со овие
ученици и
нивните родители

-разговори со ученици
-разговори со родители
-организирање
работилници

Континуирано Психолог
Педагог

Стручна
литература
Едукативни
материјали
(брошури,
флаери и сл.)

Зголемена
мотивираност и
посветеност при
извршување на
училишните
обврски

Психолог

Подрачје 5: Запишување на учениците и формирање паралелки
5.1. Процена на
подготвеност на
идните првачиња
за вклучување во
воспитно-
образовниот
процес

- Известување на
родителите за уписот и
потребната документација
- Формирање на паралелки
за прво одделение според
одредените критериуми

Мај 2019

Август 2019

Психолог
Педагог
Дефектолог
Наставници

Изготвени
формулари за
упис на
ученици

Навремено
запишување на
ученици
согласно
направената
процена на
нивната
подготвеност и
потенцијали

Психолог
Педагог
Дефектолог

5.2. Следење на
ученици од второ
одделение кои
потешко
напредуваат

- давање на мислење Мај 2019 Психолог Примена на
КТЗ тест

Утврдување на
причините за
потешко
совладување на
материјалот и
превземање
соодветни мерки

Психолог
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Подрачје 6: Работа на професионална информација и ориентација на учениците
6.1. Процена на
подготвеност  на
учениците за
продолжување на
образованието

- Индивидуални и групни
разговори со учениците за
нивните намери и
интереси за
продолжување на
образованието

-организирање на
презентации на струки и
занимања од државните и
приватните средни
училишта од градот

Мај 2019

Март 2019
Април 2019

Мај 2019

Психолог
Педагог
Дефектолог
Наставници

Примена на
тестови за
општи (Тифин)
и специфични
способности од
батеријата
ДАТ,
-спроведување
на анкета

-евиденција од
спроведените
информирања и
презентации

-подготвени и
соодветно
насочени
ученици во
изборот за
продолжување на
своето
образование

Директор
Психолог

Подрачје 7: Унапредување на воспитно-образовната работа
7.1. Следење на
воспитно-
образовната работа

- Поддршка на
одговорните наставници
на стручните активи,
како и одговорните
наставници на
слободните ученички
активности при
изготвување на годишни
програми за работа;
- поддршка на

континуирано Психолог Психолог
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одделенските
раководители во
изготвување и
спроведување на
активностина
одделенските часови од
програмата Образование
за животни вештини;

7.2. Педагошко
инструктивна работа
со наставниците за
подобрување на
личниот,емоционалн
иот и социјален
развој на учениците

- Помош на
наставниците  при
изработка на објективни
тестови на знаење и
изработка на скали за
оценување на
резултатите од
зададените тестови и
контролни задачи
- Помош во пополнување
на професионалното
досие на наставниците

континуирано Психолог
Педагог
Дефектолог
Наставници

-објективни
тестови на
знаење
-скали за
оценување

Психолог

8. Аналитичко-истражувачка работа
8.1. Изготвување на
анализи и извештаи
за воспитно-
образовната работа

- Изготвување на
анализи и извештаи за
успехот и поведението
на учениците по
завршување на

Континуиран
о

Психолог -евидентни
листови
-правилници

Изготвени
анализи и
извештаи

Психолог
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класификационите
периоди,
- Учество во изготвување
полугодишен и годишен
извештај за работата на
училиштето
- Изготвување на
извештај за сопствената
работа
- Изготвување на
извештаи по
спроведените анкети за
втор странски јазик и
изборен предмет
- Изготвување на анализа
и извештај по
спроведената анкета за
професионална
информираност и
ориентација на
учениците од осмо одд.

Подрачје 9. Педагошка евиденција и документација
9.1. Педагошка
евиденција и
документација

- Водење на педагошки
картон за работата на
наставниците,
-водење на
професионално досие
на наставниците,
-водење на сопствена

документација

Континуирано Психолог
Педагог
Наставници

подготовка на
чек-листи,
скали на
проценка,
евидентни
листи

-уредна и
навремено
изготвена
педагошка
документација

Психолог
Педагог
Наставници
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Подрачје 10. Соработка со наставници
10.1.Соработка со
наставници со цел
унапредување на
воспитно-
образовната работа

-советодавна работа со
наставниците при
разрешување на
проблеми во
одделението
- Информирање на
наставниците за
очекуваниот напредок
кај учениците од прво
одделение,
- поддршка на
наставниците во
изготвување на
годишните,тематски и
дневни подготовки,
-следење на процесот и
улогата на формативно
и сумативно оценување
-Консултација со
наставниците по
завршената евалуација
од посетата на часови и
увид во дневните
подготовки

Континуирано Психолог
Педагог

Евидентни
листи

Успешна
соработка со
наставници

Директор
Психолог
Педагог

Подрачје 11. Соработка со родители
11.1. Унапредување
на соработката со
родителите

- Индивидуално и
групно советување на
родителите

Континуирано Психолог
Педагог
Дефектолог

Анкети Успешна
соработка со
родители

Психолог
Педагог
Дефектолог
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- Анкетирање на
родителите за изборен
предмет кои ќе го
изучуваат нивните деца
- Одржување на
работилница на тема
иницирана од Советот
на родители

Наставници Наставници

Подрачје 12. Соработка со локална заедница и др. институции
12.1 Зајакнување на
соработката со
локална заедница и
др.институции

-соработка со
основните и средни
училишта од
општината и градот
-размена на искуства
Соработка со месната
заедница и
поликлиника Ченто

Континуирано Психолог
Педагог
Дефектолог

Директор

12.2 Соработка со
други владини и
невладини
организации:
Црвениот Крст на Р.
Македонија,
фондацијата „Чекор
по чекор Учество во
Проектот „Со
читање
долидерство“,Коали
цијата СЕГА и
учество во проектот
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“Имплементација на
Конвенцијата за
правата на детето во
РМ”

Подрачје 13. Професионален развој

13.1
Идентификување на
потребите за личен
професионален
развој;

- Планирање, водење
евиденција и докази за
сопствениот
професионален развој;

Учебна
година

Надворешни
соработници

-Компетенции
и стандарди за
педагог;

-
Саморефлексиј
а на
сопствената
работа;

-Личен план за
професионален
развој;

-Сертификати,

-Посетени и
реализирани
обуки;

- Досие на
педагогот.

-
Идентификувањ
е на потребите
за личен
професионален
развој;

- Планирање,
водење
евиденција и
докази за
сопствениот
професионален
развој;
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13.2 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 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;

13.3 Подобрување
на соработата со
другите стручни
соработници

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

Учебна
година

Стручни
соработници

-Средби;

-Разговори;

- Социјални
мрежи,

-Форуми;

-Веб страни.

- Подобрување
на соработата
со другите
стручни
соработници

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

13.4 Промовирање - Учество во работата на Учебна Наставници -Програма за - Промовирање - Учество во
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на професионални и
колегијални односи;

тимот за професионален
развој во училиштето;

година професионален
развој;

-Работилници;

-Обуки;

на
професионални
и  колегијални
односи;

работата на
тимот за
професионален
развој во
училиштето;

13. 5 Подобрување
на професионалниот
развој на
наставниците –
приправници во
училиштето;

- Учество во
реализацијата на делови
од програмата за
воведување на
приправникот во работа;

- Помош на менторите на
приправниците во
изготвување на
менторска програмата  и
следење на нејзината
реализација

Учебна
година

Ментори -Менторска
програма;

-
Индивидуални
консултации;

- Следење на
час;

-Домашна
работа;

-Стручен
испит;

- Подобрување
на
професионални
от развој на
наставниците –
приправници во
училиштето;

- Учество во
реализацијата на
делови од
програмата за
воведување на
приправникот во
работа;

- Помош на
менторите на
приправниците
во изготвување
на менторска
програмата  и
следење на
нејзината
реализација

13.6 Мотивирање на
наставниците за
професионално
усовршување и
создавање

- Информирање и
дисеминација на
стекнати знаења и
вештини од посетувани

Учебна
година

Педагог,
Психолог,

Дефектолог

-Состаноци;

-Обуки;

-Работилници;

- Мотивирање
на наставниците
за
професионално
усовршување и

- Информирање и
дисеминација на
стекнати знаења
и вештини од
посетувани



58

поттикнувачка
средина во која сите
учат

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;

-Стручни
материјали;

- Насоки;

-Препораки.

создавање
поттикнувачка
средина во која
сите учат

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;

13.7 Следење на
професионалниот
развој на
наставниците

- Водење документација
за професионалниот
развој на наставниците:
наставничко досие;
педагошки картон;

Учебна
година

Педагог -Досие на
наставникот;

-Педагошки
картон;

- Следење на
професионални
от развој на
наставниците

- Водење
документација за
професионалниот
развој на
наставниците:
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- Учество во процесот на
сертификација на
наставниците за работа
во одделни програми/
проекти.

- Материјал за
сертификација;

-Следење на
часови;

наставничко
досие;
педагошки
картон;

- Учество во
процесот на
сертификација на
наставниците за
работа во
одделни
програми/
проекти.
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Прилог 5. Годишна програма за работа на библиотекарот - медијатекарот за учебната 2018-2019 година

Програма за работа на библиотекарот

Училишната библиотека во текот на целата учебна година, со разноликоста на своите содржини и активности се стреми да се
вклопи во воспитно-образовниот процес. Преку книжевниот фонд кој го поседува, библиотеката може да ги ангажира
учениците и да ги обедини нивните интереси. Со тоа библиотечниот простор да биде нивно секојдневие, потреба и катче каде
воспитно поминуваат дел од своето време.

Соодветни публикации, предавања, разговори и други активности се форми за развивање на воспитната улога на библиотеката
со што  учениците се воспитуваат и изградуваат во една творечка личност.

Со цел за што поуспешно комуницирање на младата личност, училишната библиотека настојува преку различни форми на
соработка да создаде место за што поуспешно совладување на наставните содржини по сите предмети. Со тоа го афирмира
самостојното учење и зазема соодветно место во наставниот процес. Во таа насока потребно е пред се изведувачите на наставата да се
запознаат со книжевниот фонд, а со тоа и да ги насочуваат ученицте за правилно користење на истиот.

Училишната библиотека им служи на наставниците како соодветен извор за перманентно стручно усовршување и следење на
најновите трендови од областа на наставно-образовниот процес.

Паралелно со овие активности во рамките на материјалните мкожности на училиштето, билиотеката го зголемува книжевниот
фонд. Преку административно техничка работа се овозможува сите активности да се одвиваат нормално, а кои се предвидени со
законот за библиотечно работење на Р.Македонија.

Во структурниот состав на основите на програмата за работа на училишниот библиотекар, опфатени се покарактеристични
задачи на училишната библиотека, содржините и активностите како елементи за избор и проформирање групи во четири програмски
подрачја:

1. Воспитно – образовна рабoта со учениците;
2. Соработка со наставниците, стручните соработници и родителите;
3. Културна и јавна дејност;
4. Библиотечно – информативна и стручна работа;
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Основни цели и задачи на училишната библиотека-медијатека

Целите и задачите на современиот образовен процес се:
• Oспособување на учениците засамостојна работа, самообразование и подготвувањење за перманентно образование;
• Учениците да ги научиме да учат, како самостојно да користат извори на знаења,да консултираат речници, енциклопедии,

лексикони и друг информативен материјал достапен од информативната технологија како што е интернет и слични
електронски извори;

• Овладувањето со методите, техниките и средствата за стекнување на знаења е основна и трајна вредност која учениците
треба да ја понесат во животот;

• Развивање на културата на читање, творечките потенцијали, критички и самокритички однос на учениците;
• Поттикнување на интересот на учениците за поактивно учество во културната и јавна дејност на училиштето и

општествената средина;
• Организирање на планско и системско обезбедување на бесплатни учебници и обнова на книжниот и некнижен фонд;
• Континуирано и системско водење на пропишаната евиденција, документација, ревизија и заштита на библиотечниот

материјал;
• Место за примена на современи наставни методи;
• Училишната библиотека ќе даде соодветен придонес во согласност со Годишната програма за работа на училиштето со

примена на разни форми, методи и извори на знаења при оспособувањето на основните цели и задачи на воспитно-
образовниот процес;

• Библиотечно-информативна и издавачка дејност;
• Меѓубиблиотечна соработка во земјата;
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Програмски подрачја

1.Воспитно – образовна работа со учениците е реализирана преку
 Планирање на програмата за работа со учениците во училишната библиотека и библиотечната секција;
 Зачленување на учениците од прво одделение;
 Разговори за развивање на читателските способности кај учениците;
 Оспособување на учениците за користење на разни методи за самостојно учење и за правилен избор на литературата што се

користи во наставата и наставното читање;
 Развивање и насочување на интересот на учениците за книгата во склад со нивните желби, склоности и потреби;
 Формирање навики за внимателно читање и заштита на библиотечниот материјал кој што го користат;
 Организирано и системско запознавање на учениците со библиотечно – информативниот материјал, библиотечното

работење и библиотечно – информативните центри на потесната и пошироката средина;
 Чување и навремено враќање на прочитаните книги и друга литература;
 Системско запознавање на учениците со значењето и функцијата на авторот на книгата и критички став за вреднување на

делата;
 Подобрување на успехот кај учениците во предметна настава;
 Зголемен интерес за додатна настава и училишни натпревари;
 Зголемен интерес на учениците за воннаставни активности и меѓугенерациска соработка;
 Организирање годишни манифестации (литературни конкурси, читање, креативни презентации на наставни содржини) .

2.Соработка со наставниците, стручните соработници и родителите:
 Планирање и соработка со наставниците и стручните соработници за ангажирањето на библиотеката  и активно учество во

изведувањето на работата предвидена во годишниот план на училиштето;
 Соработка со наставниците за изведување разновидни форми на современата настава;
 Користење на стручна литература;
 Користење на весници и списанија наменети за учениците од прво до деветто одделение;
 Соработка со наставниците и стручните соработници во планирањето за набавка и обнова на книжниот фонд;
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 Соработка со родители од месното население;
 Соработка со ученици кои живеат во средината каде работи библиотеката , а учат во некое од средните училишта во градот

;
 Доброволна акција – дарување книга повеќе за училишната библиотека;

3.Културна и јавна дејност

 Реализација на културно – просветните манифестации и посета на соодветни манифестации;
 Посета на саемот на книгата со учениците во соработка со “Просветно дело”;
 Изложба по повод Патрониот празник, Нова година, Велигденски и др.празници;
 Одбележување на месецот на книгата,денот на книгата,светскиот ден на детската книгаи сл;
 Избирање на најчитаната книга и најактивни читатели;
 Учество во подготвување на материјали за литературната и драмската секција и реализирање на програмата за културна и

јавна дејност на училиштето;
 Соработка со новинарската издавачка куќа, детски списанија;
 Соработка со училишни и други библиотеки;

4.Библиотечно – информативна и стручна работа:
 Упатување на учениците за можностите и начинот на користење на училишната библиотека;
 Систематско информирање на корисниците на библиотеката за ново-издадените и набавени книги, весници, списанија и

други материјали;
 Планирана обнова на книжниот фонд;
 Посебна книжна стручна литература за наставата;
 Информација за новоиздадени книги, весници и списанија;
 Инвентирање, сигнирање, потпечатување, сместување и друга техничка обработка на новокупените книги за училишната

библиотека;
 Заштита и ревизија на книжевниот фонд.



Програмски активности

Планирана
програмска
активност

Цели Реализатор
Време на
реализација

Методи и постапки за
реализација,ресурси

Очекувани исходи
и ефекти

Изготвување на
годишна програма
за работата на
библиотеката

Ефикасно и ефективно
работење на
библиотеката

Библиотекар Јули,Август 2018

Користење на стручна
литература,годишна
програма на библиотеката
од претходната
година,последната
самоевалуација на
училиштето,соработка со
наставниците,стручните
соработници и директорот
на училиштето

Ефикасно и
ефективно
работење на
библиотеката што
ќе допринесе за
подобрување на
успехот на
учениците и на
работата на
наставниците

Чување на библ.
фонд книги,
списанија

Грижа и чување на
книжниот фонд

Библиотекар
Цела учебна
година

Потпечатување,
инвентирање и обработка
на нови книги по УДК
систем, правилно
сместување, водење на
азбучни каталози

Библиотечниот
фонд не се
намалува

Дневна евиденција,
месечен,
полугодишен и
годишен
статистички

Да се има увид во
бројната состојба на
издадени книги по
одделенија

Библиотекар
Цела учебна
година

Секојдневно
евидентирање на
издадените и вратени
книги во ученичкиот
картон,како и во

Бројна состојба на
издадени книги по
одделенија
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извештај електронска форма

Водење на
библиотекарска
секција по однапред
подготвена
програма

Упатување на
учениците во
работењето на
библиотеката и
будење на интерес кај
нив за работењето на
секцијата

Библиотекар
Ученици

Септември, цела
учебна година

Работа со
ученици,изведување на
најразлични активности
во бибиотеката каде се
одржува секцијата два
пати неделно

Оспособени
ученици за работа
во училишната
библиотека

Контактирање со
мин.за образ. и биро
за обр. за учебници
и год. Програми

Снабденост на
учениците со
учебници

Библиотекар
Април,Мај,Август,
Септември
2018

Учебниците се примаат во
библиотека и по одредена
постапка се делат

Подобри резултати
во учењето и
работењето

Примање и делење
на бесплатни
учебници

Интерес за снабденост
на учениците со
учебници

Библиотекар
Август,Септември
2018

Учебниците се примаат и
делат на одделенските
раководители па на
учениците

Подобри резултати
во учењето

Збогатување на
библиотечниот
фонд со стручна
литература,лектири
и др.детска
литература

Поседување на
потребна литература
за учениците и
наставниците

Библиотекар
Директор

Цела учебна
година

Анкетирање на
наставниците и учениците
за набавка на потребна
литература

Набавка на нови
книги и лектири

Оспособување на
оштетени книги

Развивање навика за
чување на книгата

Библиотекар
Ученици

Цела учебна
година

Укажување на учениците
за чување на позајмените
книги

Оспособување на
оштетените книги
за  употреба
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Информирање за
ново набавени и
невратени книги

Зголемување и
одржување на
книжниот фонд

Библиотекар Цела учебна
година

Изготвување на извештаи
за состојбата на книгите

Книжниот фонд се
зголемува

Надокнада за
невратени книги

Одржување на
книжниот фонд

Библиотекар Цела учебна
година

Создавање навики за
чување на книгите

Изгубените книги
се заменети со
нови

Примање и делење
на детскиот печат

Поттикнување
интерес на учениците
за користење на
периодични изданија

Библиотекар
Ученици

Цела учебна
година

Списанијата се примаат
во библиотеката и се
делат по одделенија

Детскиот печат е
добро прифатен

Создавање навики
кај учениците за
самостоен избор на
книги

Поголема
заинтересираност кај
учениците и поголема
љубов кон книгата

Библиотекар
Ученици

Цела учебна
година

Учениците се
оспособуваат сами да ги
пронаоѓаат книгите и се
запознаваат со начинот на
сместување

Учениците
самостојно
избираат книги

Внимателно чување,
употреба и заштита
на книгите

Зголемување на свеста
за чување на книгата

Библиотекар
Ученици

Цела учебна
година

Учениците од прво одд.
орагнизирано доаѓаат во
библиотеката каде им се
укажува како да
постапуваат со книгите

Книгите секогаш ќе
бидат во добра
состојба ако се
чуваат

Поттикнување на
интересот кај
учениците за
читање на книги

Развивање љубов кон
книгата

Библиотекар
Ученици

Цела учебна
година

Изнаоѓање соодветни
методи и постапки за
развивање на интересот
кон книгата

Интересот се
зголемува и
учениците
позајмуваат повеќе
книги
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Упатување на
користење на
речници,
енциклопедии и
лексикони

Запознавање со друг
вид книги

Библиотекар
Ученици

Цела учебна
година

На учениците практично
им се објаснува
користење на речници,
енциклопедии и
лексикони

Самостојно
користење на овој
вид литература

Издавање на книги
и разговор за
прочитани книги

Да се прочита и
разбере книгата

Библиотекар
Ученици

Цела учебна
година

Се разговара за
најинтересните делови од
прочитаното

Учениците ја
прочитале книгата

Помош во
организирање на
наставни часови во
библиотеката

Непречено користење
на библиотека

Библиотекар
Наставници

Цела учебна
година

Се изготвува програма и
распоред за користење на
библиотеката

Успешно изведена
настава

Соработка со други
библиотеки и НУБ Унапредување на

наставата

Библиотекар
Директор

Цела учебна
година

Посета на училишните,
градските и народната
библиотека и посета на
издавачки куќи

Размена на
искуства и стручна
помош

Соработка со
стручни активи,
директор за набавка
на стручна
литература

Унапредување на
наставата

Библиотекар
Директор
Наставници

Цела учебна
година

Присуство на состаноците
на стручните активи

Унапредување и
подобрување на
работата

Следење на стручна
литература и
учество на
семинари

Усовршување во
работата

Библиотекар Цела учебна
година

Индивидуална употреба
на стручна литература и
посета на семинари

Примена на новини
во работата

Учество на Развој на Библиотекар Октомври и Подготовка на ученици за
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натпревар по
библиотекарство

библиотекарство Ученици Ноември
(училишен и
градски)
2018

училишен, а потоа и за
градски натпревар

Добар пласман

Посета на Саемот на
книгата

Презентација и
популаризација на
книгата

Библиотекар
Ученици

Април 2019 Се организира превоз за
учениците и се посетува
саемот

Добар одзив на
учениците за
одбележување на
месецот на книгата

Медиумско
претставување на
училиштето по
однапред
подготвена
програма и
евиденција за
активностите

Презентација на
успесите на учениците
и училиштето преку
медиумите

Библиотекар
Ученици

Цела учебна
година

Се изготвува програма и
за секоја реализирана
активност се води
евиденција

Активностите на
учениците и
наставниците се
доволно
транспарентни



План за административна работа со учебниците

Активност Време на реализ. Реализатор Форма Очекувани цели и
ефекти

Изготвување на податоци за МОН и
Општина за потребните учебници

Април,Мај,Август
2018

Библиотекар
Индивидуална

Точен број на
учебници за сите
ученици

Примање на учебници од издавачките
куќи

Август, Септември
2018

Библиотекар
Со Комисија

Групна
Сите потребни
учебници се
примени

Потпечатување на новите учебници и
нивно инвентирање

Август, Септември
2018

Библиотекар
Наставници
Дефектолог

Групна
Заштита на
учебниците

Внесување на новите учебници во
електронска централна база на податоци

Септември 2018 Библиотека Индивидуална Евиденција

Делење на новите и старите учебници на
учениците

Јуни, Септември
2018

Библиотекар
Наставници Групна

Учениците се
обезбедени со
учебници

Изготвување на податоци за МОН и
Општина за потребни учебници за
наредната година

Април,Мај 2019 Библиотекар Индивидуална
Точен број на
учебници за сите
ученици

Примање на вратените учебници Јуни 2019
Библиотекар
Наставници Групна

Учебниците се
враќаат навремено
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Проверка на учебниците со комисијата за
учебници

Јуни 2019
Библиотекар
со Комисија

Групна Грижа за учебниците

Примање на уплатници за изгубените и
оштетените учебници

Јуни 2019
Библиотекар
Наставници Групна

Надокнада за
оштетени и изгубени
учебници

Изготвување на податоци за МОН за
примени, вратени и платени учебници

Јуни, Август 2019 Библиотекар Индивидуална
Точен број на сите
учебници



71

Програмска содржина

Активности Цели Време на реализација
 Годишно планирање на библиотекарско

работа;
 Евидентирање на бесплатни учебници;
 Електронска евиденција на учебниците;
 Распределба на постојаните бесплатни

учебници;
 Прием и распределба на нови бесплатни

учебници;
 Формирање на секцијата, поделба на групи и

давање на конкретни задолженија;
 Средување на

библиотеката,полиците,картотеката
 Лепење на постари и оштетени книги
 Презентација на детски списанија
 Зачленување на читатели за детски списанија;
 Одбележување на 8-ми Септември;
 Грижа за збогатување на книжниот фонд;

-Евидентирање според Правилникот за учебници
-Доделување учебници на учениците за новата

учебна година
-Поттик и интерес за читање книги и запознавање со
начинот на функционирање на библиотеката

Септември

 Подготовка на литературно читање и
прогласување на најдобрите читатели;

 Консултации со наставниците и стручните
органи на училиштето за набавка на лектири;

 Натпревар на млади библиотекари со
талентирани ученици;

 Учество во одбележување на 11-ти Октомври;

-Поттикнување на учениците за творење, лични
творби
- Обнова на библиот. фонд
- соработка со наставници и стручни активи
- Снабдување на учениците и наставниците со
лектирни изданија
- поефикасна работа во наставата - Заштита и

Октомври
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 Посета на редакцијата на Детска Радост
 Маркирање на книги и инвентирање;
 Запознавање со нови изданија;
 Стручно раководење со апарати, технички и

дидактички материјал;
 Запишување на прводделенците во

училишната библиотека
 Учество на учениците на распишани конкурси

од општина и други институции;
 Осмислување на активности во рамките на

месецот на книгата ;
 Часови со ученици од секцијата “Книгата

отворен прозорец кон светот”;
 Размена на мислење со наставници за

формирање навики за читање на книги од
библиотека;

 Учество во одбележување на 23-ти Октомври;

оддржување на книгите
-Запознавање со начинот на функционирање на
библиотеката како дел од училиштето

- поттикнување на читателски интерес
- запознавање со начинот на користење на книгите и
обврските на учениците кон училишната
библиотека
- Соработка со локална самоуправа
- поттикнување на учество во воннаставни
активности и поттик за творење

Октомври

 Разговор со учениците редовни читатели за
другарување со книгата;

 Делење на детски печат;
 Популаризирање на ново издадени книги од

наши писатели;
 Лепење на оштетени книги;
 Укоричување;
 Читање за Скопје и најдобри песни посветени

за Скопје;
 Посета на НУБ “Св. Климент Охридски”;

-Одбележување на месецот на книгата
- подигнување на свеста за значењето на книгата
- поттикнување на учениците за творење лични
творби Ноември
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 Изработка на листа на најомилени писатели –
живот и дело;

 Перманентно следење и одржување на
материјалите и техничко уредување.

 Организирање изложба по повод месецот на
книгата

 Организирање активност "Подари книга" во
училишната библиотека

 Избор на најдобри литературни творби по
повод месецот на книгата

 Разговор со библиотекарска секција на тема
“Книгата непресушен извор на знаење”;

 Систематско запознавање на учениците со
изворите на знаења и книжниот фонд;

 Разговор со учениците од второ одделение за
книгите кои се наменети за нивна возраст;

 Посета на Детски креативен центар
 Литературно читање – Зима и Нова година;
 Читање на новогодишни желби;
 Избор на читател за првото полугодие;
 Препорака на книги за зимскиот распуст;
 Испраќање на ученички творби;
 Средување на позајмените книги од првото

полугодие;
 Уредување на паното и изготвување извештај

за работата на училишната библиотека во
првото полугодие;

-Соработка со други библиотеки
- Поттик за понатамошно читање и посета на
училишната библиотека
- Наоѓање методи за поттик и интерес кај учениците
за читање книги
- Комплетирање на книжниот фонд
- Водење евиденција за реализацијата на програмата
за прво полугодие
- соработка со ученици, наставници, директор,
стручни соработници, локална самоуправа,
родители

Декември
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 Увид во картони на читатели;
 Предлог за отпишување на дотраени книги;

- Бришење од евиденција на непотребните книги и
соработка со уч. Одбор Јануари

 Литературно читање со писател за деца;
 Изложба;
 Учество во разни ученички списанија;
 Изработка на мини-проект за истакнат

македонски писател;

- Јакнење на свеста за значењето на македонската
книжевност

- запознавање со творештвото на македонските
писатели

Февруари

 Конкурс за 8-ми Март;
 Посета на книжарница;
 Внесување на податоци за најинтересни книги;
 Гледање на филм снимен според некоја

обработена лектира
 Организирање на литературно читање;
 Разговор за дела од жени-писатели
 Активност со ученици од 4 и 5 одд-„Прочитав

јас-прочитај и ти„

-Поттикнување на учениците за творење лични
творби
- Истакнување на улогата на жената во општеството

Март

 Разговор на тема книга;
 Одбележување на меѓународниот ден на

детската книга;
 Одбележување на 23-ти Април – Меѓународен

ден на библиотекари;
 Посета на саемот на книгата – организирано

одење на учениците;
 Посета на училишна библиотека во општината;

-Развивање на саемска култура, култура на
купување книги и преглед на новоиздадени книги
- Соработка со други библиотеки на локално ниво

Април

 Читање посветено на Гоце Делчев;
-Запознавање со животот и делото на патронот на
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 Нарачка на учебници за наредната учебна год.
 Посета на печатница
 Изложба за животот на Вера Јоциќ
 Одбележување на патрониот празник на

училиштет
 Спроведување акција – “Подаруваме книга”;
 Избор на најдобра творба за Св. Кирил и

Методиј
 Пофалби и награди на најактивните членови на

секцијата и на учениците кои се редовни
читатели;

 Систематско запознавање на учениците со
изворите на знаења и книжниот фонд;

 Изложба на книги по повод денот на
Словенските просветители Св. Кирил и
Методиј и Наум Охридски;

училиштето
- Користење на книгите за различни видови
активности
- Вклучување на учениците во чествувањето на
сесловенските просветители Св. Кирил и Методиј и
Наум Охридски

Мај

Мај

 Посета на Градска библиотека;
 Изложба на лектири од прво до деветто

одделение;
 Враќање на учебници од учениците;
 Сумирање на резултатите;
 Евиденција на книгите и средување на истите;
 Изготвување извештај за работата на

училишната библиотека во учебната 2017/2018

-Поттик за понатамошно читање и посета на
училишната библиотека
- Евиденција на учебниците според Правилникот за
учебници и комплетирање на книжниот фонд
- Водење евиденција за реализацијата на програмата
за учебната 2018/2019

Јуни
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Библиотекарска секција

Работата со библиотечната секција како и корелативната соработка со другите секции претставува исто така значаен дел од
воспитно-образовната работа со учениците. Училишната библиотека редовно планира и учествува во реализација на културно –
просветните манифестации во училиштето во соработка со Локалната самоуправа – општина Гази Баба, Скопје. Младите
библиотекари редовно земаат учество на општинскиот  натпревар за библиотекарство „Младибиблиотекари“а исто така и секоја
година го посетуваат саемот на книгата ,како и др.училишни, градски и народни билиотеки,книжарници, печатници и издавачки куќи
.Работата со библиотечната секција се реализира со ученици од шесто до деветто одделение. Часовите се одржуваат во просториите на
самата библиотека два пати неделно.Во прилог се дел одактивностите кои се предвидени да се сработат со членовите од
библиотекарската секција во текот на учебната 2018/19год.

Формирање на секцијата и запознавање на членовите со
нивните задачи како и со Г.П.и работата на библиотеката

- Средување на картотеката и на полиците со книги
- Украсување на паното
- Одбележување на празникот 8ми Септември со

литературни творби
- Припреми за натпревар

Септември

- Одбележување на празникот 11ти Октомври со
литературни творби

- Припреми за одбележување на месецот на книгата
- Твориме на тема “Книгата отворен прозорец кон светот”
- Посета на редакцијата на Детска Радост
- Одбележување на празникот 23ти Октомври Октомври
- Одбележување на роденденот на општината Гази Баба
- Одбележување на Месецот на книгата со литературни

читања, изложби
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- Лепење на оштетени книги
- Читање за Скопје и најдобри песни посветени за Скопје;
- Посета на НУБ “Св. Климент Охридски”;
- Изработка на листа на најомилени писатели – живот и дело

Ноември

- Разговор со библиотекарска секција на тема “Книгата
непресушен извор на знаење”;

- Одбележување на Св.Климент Охридски
- Систематско запознавање на учениците со изворите на

знаења и книжниот фонд;
- Посета на Детски креативен центар
- Литературно читање – Зима и Нова година

Декември

- Уредување на паното
- Насоки за второ полугодие Јануари
- Литературно читање со писател за деца
- Изработка на мини-проект за истакнат македонски писател Февруари
- Посета на книжарница
- Одбележување на празникот 8ми Март
- Разговор за дела од жени-писатели по повод 8ми Март

Март

- Посета на саемот на книгата – организиранa посета на
учениците;

- Одбележување на 2ри Април-денот на детската книга и
роденденот на Х.К.Андерсен

- Посета на училишна библиотека во општината по повод
одбележување на 23-ти Април – Меѓународен ден на
библиотекари ;

Април

- Твориме за Гоце Делчев
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- Посета на печатница
- Изготвување на покани за патрониот празник
- Учество во украсување на училишните паноа по повод

патронот
- Литературно читање за Вера Јоциќ
- Разговор за животот и делотот на Св.Кирил и Методиј
- Избор за најактивен член на секцијата и доделување на

книга

Мај

- Посета на градска библиотека
- Доделување на пофалници од библиотеката за акивните

членови од секцијата
Јуни

Основна приоритетна задача на училишниот библиотекар :
 Развивање на читателските и креативните способности, творечките потенцијали, критички и самокритички однос на учениците;
 Учениците да се оспособат за самостојно, брзо и ефикасно пронаоѓање на потребните информации;
 Да се поттикне интересот на учениците за активно учество во секаков вид на активности;
 Да се создаде навика кај учениците за почеста посета на местата каде можат да ги збогатат своите знаења;
 Градење на правилен однос кон книгата и упатување на учениците за користење на библиотечно-информативните средства;
 Упатување на учениците на изготвување и примена, бележење на потребните информации од учебничката и друга литература;
 Систематско учење на самоучење и перманентно образование.

Училишната библиотека ќе продолжи со својата мисија, да биде информациски центар кој ќе му служи на знаењето, образованието,
читањето и пишувањето. Центар кој ќе ја иницира и подржува креативноста, истражувачката работа, учењето и забавата на сите
ученици и наставници.
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Прилог 6. Програма за работа на Училишен одбор

Претседател на Училишен одбор, Сашо Апостоловски.
Орган на управување во училиштето е Училишниот одбор.
Составот, надлежностите и задачите на Училишниот одбор се определени со Законот за основно образование и Статутот на
училиштето. Училишниот одбор е одлучувачко тело одговорно за управување со училиштето.
Основна цел на Училишниот одбор е заштита на законитоста во работата, заштита на правата на сите учесници во воспитно -
образовната работа, јавност и транспарентност во работата, навремено и правилно информирање, усогласување на актите со законски
одредби поради непречено одвивање на воспитно - образовниот процес во училиштето.
Улогата на Училишниот одбор во училиштето е да ги покрива следните области:
- визија и развој на училиштето;
- избор на клучен персонал;
- надзор врз раководењето;
- финансиски надзор;
- прибирање средства;
- поддршка на проекти;
- следење на квалитетот на оценувањето;
- следење на благосостојбата на учениците;
- подобрување на односите со властите;
- подготвување на извештаи до заедницата и МОН.
Училишниот одбор во соработка со директорот на училиштето и училишните тимови постојано поттикнува aктивности кои ќе
обезбедат квалитет во работењето.
Училишниот одбор во нашето училиште е составен од девет членови и тоа:
 Тројца претставници од редот на наставниците и стручните соработници:
 Тројца претставници од редот на родителите на учениците
 Двајца претставници од основачот
 Еден претставник од Министерството за образование и наука
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Задача Активности Време на
реализација

Реализатор Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

Разгледување и
донесување
Годишната
програма за работа
на училиштето

Разгледување и
донесување
Годишната
програма за работа
на училиштето

VIII Членови на
Училишниот одбор, директор

Годишна
програма

Квалитетно
изработена
годишна
програма

Претседател
на УО

Кадровски
прашања
Утврдување на
состојбата со
состојбата на
работните места,
технолошки
вишок, вишок на
часови според

Законот за основно
образование, Закон
за работни односи,
Колективен договор

Кадровски
прашања
Утврдување на
состојбата со
сотојбата на
работните места,
технолошки
вишок, вишок на
часови според

Законот за основно
образование, Закон
за работни односи,
Колективен договор

VIII – IX Членови на
Училишниот одбор, директор

Законот за
основно
образование,
Закон за
работни
односи,
Колективен
договор

Утврдување
на состојба на
работните
места

Претседател
на УО

Разгледување на
одредени измени и
дополнувања во
Законот на основно
образование

Разгледување на
одредени измени и
дополнувања во
Законот на основно
образование

тековно Членови на
Училишниот одбор, директор

Закон за
основно
образование

Усогласеност
со законската
регулатива

Претседател
на УО

Формирање
Пописна комисија

Формирање
Пописна комисија

XI Членови на
Училишниот одбор, директор

Закон за
основно

Формирана
пописна

Претседател
на УО
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образование комисија

Отпис и
расходување на
искршен,
амортизиран,
непотребен
инвентар

Отпис и
расходување на
искршен,
амортизиран,
непотребен
инвентар

тековно Членови на
Училишниот одбор, директор

Закон за
основно
образование,

Расход на
непотребен
инвентар

Претседател
на УО

Донесување одлука
за набавка и
користење основни
средства

Донесување одлука
за набавка и
користење основни
средства

тековно Членови на
Училишниот одбор, директор

Закон за
основно
образование

Користење
основни
средства

Претседател
на УО

Разгледување на
елаборатот од
Пописот

Разгледување на
елаборатот од
Пописот

I –II Членови на
Училишниот одбор, директор

Закон за
основно
образование

Извршен
попис на
инвентарот

Претседател
на УО

Разгедување на
Правилници,акти и
други прописи и
нивно усогласување
со законската
регулатива

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

тековно Членови на
Училишниот одбор, директор

Закон за
основно
образование

Усогласеност
со законската
регулатива

Претседател
на УО

Анализа на
извршените
санации и
потребните
тековни и
инвестициони
вложувања

Анализа на
извршените
санации и
потребните
тековни и
инвестициони
вложувања

тековно Членови на
Училишниот одбор, директор

Анализа за
извршени
санации

Изработена
анализа

Претседател
на УО
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Разгледување
на
финансовиот
извештај и
други извешти
кои се
однесуваат на
материјално -
финансовото
работење во
училиштето

Разгледување
на
финансовиот
извештај и
други извешти
кои се
однесуваат на
материјално -
финансовото
работење во
училиштето

I –II Членови на
Училишниот одбор, директор

Заковештајн
за основно
образование,
Финансов
извештај

Финансов
извештај

Претседател
на УО

Разгледување и
усвојување на
годишната, завршна
пресметка за
материјално -
финансовото
работење на
училиштето

Разгледување и
усвојување на
годишната, завршна
пресметка за
материјално -
финансовото
работење на
училиштето

I-II Членови на Училишниот
одбор, директор

Закон за
основно
образование
Годишна
завршна
сметка

Годишна
завршна
сметка

Претседател
на УО

Усвојување на
Извештајот за
работата на
училиштето во – I
полугодие

Усвојување на
Извештајот за
работата на
училиштето во – I
полугодие

I- II Членови на Училишниот
одбор, директор

Полугодишен
извештај

Извештај за
работа на
училиштето
во прво
полугодие

Претседател
на УО
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Усвојување на
Годишниот
извештај за
работата на
училиштето на
крајот од учебната
година

Усвојување на
Годишниот
извештај за
работата на
училиштето на
крајот од учебната
година

VI-VIII Членови на Училишниот
одбор, директор

Годишен
извештај

Годишниот
извештај за
работата на
училиштето
на крајот од
учебната
година

Претседател
на УО

Евалуација на
развојните цели на
училиштето

Евалуација на
развојните цели на
училиштето

Во текот
на целата
година

Директор Развојна
програма

Утврдени
развојни цели
на
училиштето

Претседател
на УО



84

Прилог 7. Годишна програма за работа на Совет на родители

Задачи Активности Време на
реализација

Реализатор Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Утврдување на
избор на членови на
совет на родители

Конституирање на Советот
на родители септември

Директор,
родители и
наставници

Покана за
присуство на
состанокот

Избор и
соработка на
членовите на
Советот на
родители

Претседател
на Совет на

родители

Запознавање на
Советот на
родители:

со годишните
програми за работа

на Советот и
училиштето, со
состојбата на

приемот и
распределба на

комплети учебници
за учебната 2018/19

година, со
состојбата на

училиштето во
текот на летниот

распуст,
исхраната и

обезбедувањето на

Разгледување на
годишната програма за
работа на Советот на
родители за учебната

2018/19 година;
Разгледување на

годишната програма на
училиштето за учебната

2018/19 година;
Запознавање со
Правилникот на

училиштето за педагошки
мерки (награди, пофалби и

казни);
Тековни информации

Септември

Директор,
Претседател
и членови на

Совет на
родители
Стручна
служба и

наставници

Покана за
присуство на
состанокот,

Годишна
програма за

работа на Советот
и на училиштето,

Протоколот за
соработка меѓу

надлежните
институции во

случај на
сексуална

злоупотреба на
деца и

педофилија,
Понуди за
исхрана на

учениците во

Усвојување на
годишните
програми за

работа на
Советот и

училиштето
Зголемен интерес
на родителите за
користење на е-

дневникот и
поголем увид во
постигањата на

учениците
Зголемена

безбедност на
учениците во

текот на
наставата

Градење став за

Претседател
на Совет на

родители
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учениците и
донесување одлука
за истото, извештај

од спроведеното
екстерно тестирање,

потсетување за
проектите

училиштето
(ужинка),

топол оброк за
учениците во

дневен престој
Извештај за
спроведено

екстерно
тестирање во
училиштето,
Записници за

примени и
вратени учебници

Куќен ред
Програма за
проектот за
меѓуетничка
интеграција

спроведување на
екстерно

тестирање во
иднина

Зголемена
превенција од

сексуална
злоупотреба и
педофилија;

Подобрување на
меѓуетничките

односи во
локалната
средина;

Да се заштитат
учениците од

сексуална
злоупутреба;

- Да се подобри
меѓуетничката
толеранција и
соработка во

локалната заедница;
Да се подобри

Родителски средби,
Опременост на кабинети;

Иницирање на родители да
дадат свои предлози за

унапредување и
организација на животот
во училиштето и ВОР;

Реализација на
здравствена и социјална
заштита на учениците,

Тековно

Тековно

Директор,
Претседател
и членови на

Совет на
родители
Стручна
служба и

наставници,
стручни лица

за

Покана за
присуство на
состанокот
Програма за
проектите

-поголема
вклученост на
родителите во

реализирањето на
активностите во

училиштето;
Подобрување на
соработката со

стручните лица за
реализација на

Претседател
на Совет на

родители
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работната  средина
и  социјално-
здравствената

заштита на
учениците

екскурзии, излети,
организирање на

хуманитарни акции;
Исхрана на учениците

Подобрување на условите
за работа;

реализација
на проектите

проектите;
Заштитување на

учениците од
сексуална

злоупутреба;
- -Подобрување  на

работната
средина и
социјално

здравствената
заштита на

на учениците
Воочување на

пропусти и нивно
надминување;

Да се развие свеста
за меѓуетнички

соживот

Разгледување на успехот и
поведението на учениците

во првото тромесечие;
соработка на Советот на

родители со стручни лица

Ноември Директор,
Претседател
и членови на

Совет на
родители
Стручна
служба и

наставници

Покана за
присуство на
состанокот
Извештај

Програми за
проектите
Брошури

Работилници

Подобрување во
напредувањето на
учениците  и  во
комуникацијата
на релација У-Н-

Р;
Подобрување на
меѓуетничките

односи во
локалната
заедница

Претседател
на Совет на

родители

Одмор и рекреација
на учениците;
Да се развие

еколошката свест

Зимување на учениците;
Дискусија за вклученоста

на родителите во ЕКО
активностите на

училиштето

Директор,
Претседател
и членови на

Совет на

Покана за
присуство на
состанокот
Понуди за

Правилен развој
и развивање на
другарство и
еколошката

свест;

Претседател
на Совет на

родители



87

Декември родители
Стручна
служба и

наставници

зимување
веб страни ,

Учество при
набавка на

материјалии
креирање на

ликот на
училиштето

Информирање за
постигањата на

учениците и
работата на

училиштето и
подобрување на

истите

Извештај за работата на
училиштето и

постигнатите резултати во
првото полугодие;

Анализа на успехот и
поведението на учениците

и превземање мерки за
подобрување

Јануари

Директор,
Претседател
и членови на

Совет на
родители
Стручна
служба и

наставници

Покана за
присуство на
состанокот
Извештај

Целосна
информираност
на родителите;

Квалитетни
комуникации на
релација У-Н-Р;
Подобрување на

постигања

Претседател
на Совет на

родители

Да се влучат
родителите во
активностите и
градењето на

имиџот на
училиштето и

подобрување на
работата на
учениците и
училиштето

Организирање на
продажни хепенинзи и

акции за разубавување на
зградата и животната

средина;
Подготовки за јубилејниот

Патронен празник  на
училиштето

Тековно

Директор,
Претседател
и членови на

Совет на
родители
Стручна
служба и

наставници

Покана за
присуство на
состанокот
Средства и

материјали за
разубавување на

зградата
(цвеќиња и
изработки)

Учество на
родителите во
активностите
градењето на
имиџот  на
училиштето

Претседател
на Совет на

родители

Информирање за
постигањата на

учениците и
работата на

Извештај за работата на
училиштето и

постигнатите резултати во
третото тромесечие Април

Директор,
Претседател
и членови на

Совет на

Покана за
присуство на
состанокот
Извештај

Целосна
информираност
на родителите;

Квалитетни

Претседател
на Совет на

родители
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училиштето и
вклученост на
родителите за

подобрување на
истите

Анализа на успехот и
поведението на учениците

и превземање мерки за
подобрување на истиот

родители
Стручна
служба и

наставници

комуникации на
релација У-Н-Р;
Подобрување на

постигања на
учениците

Информирање на
родителите за

работата и
постигнатите
резултати на
училиштето

Разгледување и
усвојување на Годишниот

извештај за работата и
постигнатите резултати на

училиштето;

Јуни

Директор,
Претседател
и членови на

Совет на
родители

Покана за
присуство на
состанокот

Годишен извештај

Целосна
информираност
на родителите и

локалната
заедница

Претседател
на Совет на

родители
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Прилог 8. Годишна програма за работа на Наставнички совет

Задача Активности
Време на

реализација
Реализатор

Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

Организација на
работата во
училиштето за
квалитетна реализација
на воспитно-
образовната дејност

-Подготовка за
почетокот на учебната
2018/19 год.
-Поделба на часови
-Поделба на задолженија
-Запознавање со
измените во наставните
планови и програми
- Усвојување на
годишната програма за
работа на училиштето

Август

Септември

-Директор
-Педагог
-Психолог
Наставници

-Досегашните
сознанија
-Напатствија од
МОН и БРО

-Успешно
започнување на
учебната 2018/19
- Формирање
позитивен став кон
промените

Директор

Поттикнување на
учениците за
креативност во
работата

Одбележување на
Патронен празник на
училиштето

Октомври -Ученици
Наставници

-Реферат
-Приредба

Развивање на љубов
и почит кон делото
на Крсте Мисирков

педагог

Подобрување на
квалитетот на
организација на часот
со примена на наставна
технологија

-отворени часови
-следење и вреднување
на работата на
наставниците

Цела
учебна
година

наставници
-педагог
-директор

-стручна
литература
-дневни
подготовки
-инструменти за
следење
-стручни

-Примена на
наставна
технологија според
барањата на
наставните
програми

Директор
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соработници
Подобрување на
успехот и поведението
кај учениците

Анализа и утврдување на
успехот и поведението
кај учениците – студиска
обработка

Ноември
Јануари
Март
Јуни

-Директор
-Педагог
Наставници

Статистички
извештаи на
паралелките по
предмети за
последните три
години.

Подобрување на
квалитетот на
знаењата и
способностите кај
учениците, односно
учењето и
поучувањето

директор

Согледување на
ефектите од
реализацијата на
воннаставните
активности

Анализа на работата на
додатна, дополнителна
настава и слободни
активности

Февруари -Педагог
Наставници

Практични
согледувања

Подобрување на
работата на
воннаставните
активности

педагог

Вреднување и
наградување на
вложениот труд кај
наставниците

Усвојување на
критериуми и
вреднување на работата
на наставниците

Цела
учебна
година

-Училишен
тим
-Училишен
Одбор
-Ученици

-професионално
досие на
наставникот
- Правилник за
планирање на
наставата
- Инструменти
за вреднување
на работата на
наставниците од
ДПИ
-чек листи

Поттикнување на
наставниците за
реализација на
поквалитетна
настава

директор
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Прилог 9. Распоред на часови
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Прилог 10. Реализација на додатна и дополнителна настава

Додатната настава е голема можност за талентираните учениците дополнително да ги стимулираат и развиваат сопствените таленти и
притоа да прават нешто незадолжително, а сепак интересно и иновативно поврзано со одредена област. Додатната настава ја
изведуваат одделенските и предметните наставници кои предаваат во паралелката.
Основната цел на дополнителната настава е подобрување на резултатите кај оние ученици кои имаат послаби постигнувања во
образовниот процес. Дополнителната настава ја реализираат одделенските и предметни наставници кои предаваат во паралелката.
Изборот на ученици го прави наставникот, но на наше големо задоволство голем е и интересот на учениците кои сакаат да бидат дел
од дополнителната настава со цел надополнување на знаењето од некоја одредена тема, содржина или област.
Според Законот на основно образование изведувањето на додатната и дополнителна настава е регулирано со посебен, однапред
дефиниран распоред кој ќе се истакне на видно место во училиштето. Наставниците континуирано ја планираат реализацијата на оваа
настава и планирањата се во склоп на годишните програми на наставниците.

Распоред за реализирање на часовите за додатна и дополнителна настава во II одделение

месец Предмет Паралелка
Ден

Наставник
Додатна Дополнителна

Септември

Математика
II-2
II-1, II-3, II-4 06.09.2018 (четврток)

04.09.2018(вторник)
5.09.2018 (среда)

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Македонски јазик
II-2
II-1, II-3, II-4 03.09.2018(четврток)

11.09.2018(вторник)
12.09.2018 (среда)

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Природни науки II-2
II-1, II-3, II-4 20.09.2018

18.09.2018 19.09.2018 Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
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Лидија Д.
Јасминка М.

Македонски јазик
II-2
II-1, II-3, II-4 27.09.2018

25.09.2018 26.09.2018 Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Октомври

Математика
II-2
II-1, II-3, II-4 04.10.2018

02.10.2018
3.10.2018

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Природни науки
II-2
II-1, II-3, II-4 12.10.2018 (петок)

09.10.2018
10.10.2018

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Македонски јазик
II-2
II-1, II-3, II-4 18.10.2018

16.10.2018
17.10.2018

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Општество
II-2
II-1, II-3, II-4 25.10.2018

24.10.2018 (среда) Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Ноември
Македонски јазик

II-2

II-1, II-3, II-4
01.11.2018

30.10.2018
31.10.2018

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

II-2 06.11.2018 Лилјана Стојковска
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Природни науки II-1, II-3, II-4 08.11.2018 07.11.2018 Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Математика
II-2
II-1, II-3, II-4 15.11.2018

13.11.2018
14.11.2018

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Англиски јазик II-2
II-1, II-3, II-4

22.11.2018 20.11.2018
21.11.2018

Даниела Здравева

Математика
II-2
II-1, II-3, II-4 29.11.2018

27.11.2018
28.11.2018

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Декември

Математика
II-2
II-1, II-3, II-4 06.12.2018

04.12.2018
05.12.2018

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Општество
II-2
II-1, II-3, II-4 13.12.2018

11.12.2018
12.12.2018

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Природни науки
II-2
II-1, II-3, II-4 20.12.2018

18.12.2018
19.12.2018

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Македонски јазик
II-2
II-1, II-3, II-4 27.12.2018

25.12.2018
26.12.2018

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
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Лидија Д.
Јасминка М.

Јануари

Математика
II-2
II-1, II-3, II-4 24.01.2019

22.01.2019
23.01.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Македонски јазик
II-2
II-1, II-3, II-4 31.01.2019

29.01.2019
30.01.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Февруари

Математика
II-2
II-1, II-3, II-4 07.02.2019

05.02.2019
06.02.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Математика
II-2
II-1, II-3, II-4 14.02.2019

12.02.2019
13.02.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Природни науки
II-2
II-1, II-3, II-4 21.02.2019

19.02.2019
20.02.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Математика
II-2
II-1, II-3, II-4 28.02.2019

26.02.2019
27.02.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Март II-2 05.03.2019 Лилјана Стојковска
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Македонски јазик II-1, II-3, II-4 07.03.2019 06.03.2019 Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Прирoдни науки
II-2
II-1, II-3, II-4 14.03.2019

12.03.2019
13.03.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Општество
II-2
II-1, II-3, II-4 21.03.2019

19.03.2019
20.03.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Македонски јазик II-2
II-1, II-3, II-4 28.03.2019

26.03.2019
27.03.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Април

Природни науки

II-2
II-1, II-3, II-4 04.04.2019

02.04.2019
03.04.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Македонски јазик
II-2
II-1, II-3, II-4 11.04.2019

09.04.2019
10.04.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Општество
II-2
II-1, II-3, II-4 18.04.2019

16.04.2019
17.04.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.
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Македонски јазик
II-2
II-1, II-3, II-4 25.04.2019

23.04.2019
24.04.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Мај

Македонски јазик
II-2
II-1, II-3, II-4 02.05.2019

30.04.2019
03.05.2019 (петок)

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Англиски јазик II-2
II-1, II-3, II-4

09.05.2019 07.05.2019
08.05.2019

Даниела Здравева

Македонски јазик
II-2
II-1, II-3, II-4 16.05.2019

14.05.2019
15.05.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

II-2
II-1, II-3, II-4 23.05.2019

21.05.2019
22.05.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Математика

II-2
II-1, II-3, II-4 30.05.2019

28.05.2019
29.05.2019

Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.

Јуни Македонски јазик

II-2
II-1, II-3, II-4 06.06 2019

04.06.2019 05.06.2019 Лилјана Стојковска
Мимоза Црвенова
Лидија Д.
Јасминка М.
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Распоред за реализирање на часовите за додатна и дополнителна настава во III одделение

месец Предмет Паралека
Ден

предмет Наставник
Додатна Дополнителна

Септември

Македонски
јазик

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
07.09.2018

III-4 (четврток)
06.09.2018

III-1,III-3 (четврток)
06.09.2018
III-2 (среда)
05.09.2018
III-4 (вторник)
04.09.2018

Сите
предмети

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
14.09.2018

III-4 (четврток)
13.09.2018

III-1,III-3 (четврток)
13.09.2018
III-2 (среда)
12.09.2018
III-4 (вторник)
11.09.2018

Македонски
јазик

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Математика III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
21.09.2018

III-4 (четврток)
20.09.2018

III-1,III-3 (четврток)
20.09.2018
III-2 (среда)
19.09.2018
III-4 (вторник)
18.09.2018

Математика Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Математика III-1
III-2
III-3

III-1,III-2,III-3
(петок)
28.09.2018

III-1,III-3 (четврток)
27.09.2018
III-2 (среда)

Македонски
јазик

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
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III-4
III-4 (четврток)
27.09.2018

26.09.2018
III-4 (вторник)
25.09.2018

Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Октомври

Општество III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
05.10.2018

III-4 (четврток)
04.10.2018

III-1,III-3 (четврток)
04.10.2018
III-2 (среда)
03.10.2018
III-4 (вторник)
02.10.2018

Математика Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Ликовно
образование

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
12.10.2018

III-4 (четврток)
11.10.2018

III-1,III-3 (четврток)
18.10.2018
III-2 (среда)
17.10.2018
III-4 (вторник)
16.10.2018

Математика Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
19.10.2018

III-4 (четврток)
18.10.2018

III-1,III-3 (четврток)
25.10.2018
III-2 (среда)
24.10.2018
III-4 (вторник)
23.10.2018

Англиски
јазик

Анета
Придаенкоска

Даниела Здравева

Aнглиски
јазик

III-1
III-2
III-3

III-1,III-2,III-3
(петок)
26.10.2018

Анета
Придаенкоска
Даниела Здравева
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III-4 III-4 (четврток)
25.10.2018

Ноември

Природни
науки

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
02.11.2018

III-4 (четврток)
01.11.2018

III-1,III-3 (четврток)
01.11.2018
III-2 (среда)
31.10.2018
III-4  (вторник)
30.10.2018

Општество Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Општество III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
09.11.2018

III-4 (четврток)
08.11.2018

III-1,III-3 (четврток)
08.11.2018
III-2 (среда)
07.11.2018
III-4  (вторник)
06.11.2018

Математика Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
16.11.2018

III-4 (четврток)
15.11.2018

III-1,III-3 (четврток)
15.11.2018
III-2 (среда)
14.11.2018
III-4  (вторник)
13.11.2018

Македонски
јазик

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Природни
науки

III-1
III-2
III-3

III-1,III-2,III-3
(петок)
23.11.2018

III-1,III-3 (четврток)
22.11.2018
III-2 (среда)

Математика Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
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III-4
III-4 (четврток)
22.11.2018

21.11.2018
III-4 (вторник)
20.11.2018

Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Математика III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
30.11.2018

III-4 (четврток)
29.11.2018

III-1,III-3 (четврток)
29.11.2018
III-2 (среда)
28.11.2018
III-4  (вторник)
27.11.2018

Македонски
јазик

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Декември

Македонски
јазик

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
07.12.2018

III-4 (четврток)
06.12.2018

III-1,III-3 (четврток)
06.12.2018
III-2, (среда)
05.12.2018
III-4  (вторник)
04.12.2018

Математика Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Природни
науки

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
14.12.2018

III-4 (четврток)
13.12.2018

III-1,III-3 (четврток)
13.12.2018
III-2 (среда)
12.12.2018
III-4 (вторник)
11.12.2018

Македонски
јазик

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

III-1
III-2
III-3

III-1,III-2,III-3
(петок)
21.12.2018

III-1,III-3 (четврток)
20.12.2018
III-2 (среда)

Природни
науки

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
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III-4
III-4 (четврток)
20.12.2018

19.12.2018
III-4  (вторник)
18.12.2018

Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Ликовно
образование

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
28.12.2018

III-4 (четврток)
27.12.2018

III-1,III-3 (четврток)
27.12.2018
III-2 (среда)
26.12.2018
III-4 (вторник)
25.12.2018

Македонски
јазик

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Јануари

Македонски
јазик

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
25.01.2019

III-4 (четврток)
24.01.2019

III-1,III-3 (четврток)
24.01.2019
III-2 (среда)
23.01.2019
III-4 (вторник)
22.01.2018

Математика Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

III-1,III-3 (четврток)
31.01.2019
III-2 (среда)
30.01.2019
III-4 (вторник)
29.01.2019

Македонски
јазик

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Природни
науки

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
01.02.2019

III-1,III-3 (четврток)
07.02.2019
III-2 (среда)
06.02.2019

Македонски
јазик

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
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Февруари

III-4 (четврток)
31.01.2018

III-4 (вторник)
05.02.2019

Јасминка
Милошевска

Математика III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
08.02.2019

III-4 (четврток)
07.02.2019

III-1,III-3 (четврток)
14.02.2019
III-2 (среда)
13.02.2019
III-4 (вторник)
12.02.2019

Математика Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Општество III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
15.02.2019

III-4 (четврток)
14.02.2019

III-1,III-3 (четврток)
21.02.2019
III-2 (среда)
20.02.2019
III-4 (вторник)
19.02.2019

Македонски
јазик

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
22.02.2019

III-4 (четврток)
21.02.2019

III-1,III-3 (четврток)
28.02.2019
III-2 (среда)
27.02.2019
III-4 (вторник)
26.02.2019

Математика Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Математика III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
01.03.2019

III-1,III-3 (четврток)
07.03.2019
III-2 (среда)
06.03.2019

Математика Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
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Март

III-4 (четврток)
28.02.2019

III-4 (вторник)
05.03.2019

Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
08.03.2019

III-4 (четврток)
07.03.2019

III-1,III-3 (четврток)
14.03.2019
III-2 (среда)
13.03.2019
III-4 (вторник)
12.03.2019

Македонски
јазик

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Математика III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
15.03.2019

III-4 (четврток)
14.03.2019

III-1,III-3 (четврток)
21.03.2019
III-2 (среда)
20.03.2019
III-4 (вторник)
19.03.2019

Математика Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Математика III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
22.03.2019

III-4 (четврток)
21.03.2019

III-1,III-3 (четврток)
28.03.2019
III-2 (среда)
27.03.2019
III-4  (вторник)
26.03.2019

Англиски
јазик

Анета
Придаенкоска

Даниела Здравева

Англиски
јазик

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(вторник)
26.03.2019
III-4 (четврток)
28.03.2019

Анета
Придаенкоска

Даниела Здравева
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Април

Македонски
јазик

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
05.04.2019

III-4 (четврток)
04.04.2019

III-1,III-3 (четврток)
04.04.2019
III-2 (среда)
03.04.2019
III-4  (вторник)
02.04.2019

Македонски
јазик

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Општество III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
12.04.2019

III-4 (четврток)
11.04.2019

III-1,III-3 (четврток)
11.04.2019
III-2 (среда)
10.04.2019
III-4 (вторник)
09.04.2019

Математика Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Англиски
јазик

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
19.04.2019

III-4 (четврток)
18.04.2019

III-1,III-3 (четврток)
18.04.2019
III-2, (среда)
17.04.2019
III-4 (вторник)
16.04.2019

Македонски
јазик

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

III-1,III-3 (четврток)
25.04.2019
III-2 (среда)
24.04.2019
III-4 (вторник)
23.04.2019

Англиски
јазик

Анета
Придаенкоска

Даниела Здравева

Македонски III-1 III-1,III-2,III-3 III-1,III-3 (четврток) Математика Маја Атанасовска
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Мај

јазик III-2
III-3
III-4

(петок)
03.05.2019

III-4 (четврток)
02.05.2019

02.05.2019
III-2 (среда)
01.05.2019
III-4 (вторник)
30.04.2019

Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
10.05.2019

III-4 (четврток)
09.05.2019

III-1,III-3 (четврток)
09.05.2019
III-2 (среда)
08.05.2019
III-4 (вторник)
07.05.2019

Математика Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Природни
науки

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
17.05.2019

III-4 (четврток)
16.05.2019

III-1,III-3 (четврток)
16.05.2019
III-2 (среда)
15.05.2019
III-4  (вторник)
14.05.2019

Македонски
јазик

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Математика III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
31.05.2019

III-4 (четврток)
30.05.2019

III-1,III-3 (четврток)
23.05.2019
III-2 (среда)
22.05.2019
III-4  (вторник)
21.05.2019

Општество Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

III-1 III-1,III-3 (четврток) Македонски Маја Атанасовска
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III-2
III-3
III-4

30.05.2019
III-2 (среда)
29.05.2019
III-4 (вторник)
28.05.2019

јазик Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Jуни Македонски
јазик

III-1
III-2
III-3
III-4

III-1,III-2,III-3
(петок)
07.06.2019

III-4 (четврток)
06.06.2019

III-1,III-3 (четврток)
06.06.2019
III-2 (среда)
05.06.2019
III-4 (вторник)
04.06.2019

Сите
предмети

Маја Атанасовска
Снежана
Танеска
Искра Ацевска
Јасминка
Милошевска

Распоред за реализирање на часовите за додатна и дополнителна настава во IV-1 одделение

Предмет Паралека
Ден

Предмет Наставник
Додатна Дополнителна

Септември

Мaкедонски
јазик

IV-1 07.09.2018 ( петок) 05.09.2018 (среда) Математика Славица Илиевска

Математика IV-1 14.09.2018 12.09.2018 Мaкедонски
јазик

Славица Илиевска

Мaкедонски
јазик

IV-1 21.09.2018 19.09.2018 Математика Славица Илиевска

Природни
науки

IV-1 28.09.2018 26.09.2018 Математика Славица Илиевска
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Октомври

Математика IV-1 05.10.2018 03.10.2018 Математика Славица Илиевска

Македонски
јазик

IV-1 12.10.2018 10.10.2018 Математика Славица Илиевска

Македонски
јазик

IV-1 19.10.2018 17.10.2018 Македонски
јазик

Славица Илиевска

Општество IV-1 26.10.2018 24.10.2018 Македонски
јазик

Славица Илиевска

/ / / 31.10.2018 Англиски
јазик

Анета
Придаенкоска

Англиски
јазик

IV-1 02.11.2018 07.11.2018 / Анета
Придаенкоска

Ноември

Македонски
јазик

IV-1 09.11.2018 14.11.2018 Математика Славица Илиевска

Математика IV-1 16 11.2018 21.11.2018 Математика Славица Илиевска

Природни
науки

IV-1 23.11.2018 28.11.2018 Природни
науки

Славица Илиевска

Општество IV-1 30.11.2018 Славица Илиевска

Декември

Македонски
јазик

IV-1 07.12.2018 05.12.2018 Македонски
јазик

Славица Илиевска

Општество IV-1 14.12.2018 12.12.2018 Математика Славица Илиевска

Македонски
јазик

IV-1 21.12.2018 19.12.2018 Математика Славица Илиевска

Ликовно обр. IV-1 26.12.2018 Македонски Славица Илиевска
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28.12.2018 јазик

Јануари
Македонски
јазик

IV-1 25.01.2019 23.01.2019 Македонски
јазик

Славица Илиевска

/ / / 30.01.2019 Музичко
образование

Славица Илиевска

Февруари

Општество IV-1 08.02.2019 06.02.2019 Општество Славица Илиевска

Математика IV-1 15.02.2019 13.02.2019 Математика Славица Илиевска

Математика IV-1 22.02.2019 20.02.2019 Македонски
јазик

Славица Илиевска

/ / / 27.02.2019 Математика Славица Илиевска

Март

Ликовно
образование

IV-1 01.03.2019 06.03.2019 Македонски
јазик

Славица Илиевска

Математика IV-1 08.03.2019 13.03.2019 Математика Славица Илиевска

Природни
науки

IV-1 15.03.2019 20.03.2019 Природни
науки

Славица Илиевска

Англиски
јазик

IV-1 22.03.2019 27.03.2019 Англиски
јазик

Славица Илиевска

Ликовно
образование

IV-1 29.03.2019 Славица Илиевска

Април

Македонски
јазик

IV-1 05.04.2019 03.04.2019 Македонски
јазик

Славица Илиевска

Општество IV-1 12.04.2019 10.04.2019 Општество Славица Илиевска
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Македонски
јазик

IV-1 19.04.2019 17.04.2019 Математика Славица Илиевска

Природни
науки

IV-1 26.04.2019 24.04.2019 Македонски
јазик

Славица Илиевска

Мај

Математика IV-1 03.05.2019 / / Славица Илиевска

Ликовно
образование

IV-1 10.05.2019 08.05.2019 Општество Славица Илиевска

Англиски
јазик

IV-1 17.05.2019 15.05.2019 Англиски
јазик

Анета
Придаенкоска

/ / /
22.05.2019 Математика Анкица

Младеновска
Македонски
јазик

IV-1 31.05.2019 29.05.2019 Македонски
јазик

Славица Илиевска

јуни
Македонски
јазик

IV-1 07.06.2019 05.06.2019 Македонски
јазик

Славица Илиевска

Распоред за реализирање на часовите за додатна и дополнителна настава во IV-2 одделение

Предмет Паралека
Ден

Предмет Наставник
Додатна Дополнителна

Септември

Мaкедонски
јазик

IV-2 05.09.2018
( вторник)

06.09.2018
(четврток)

Математика Славица
Зафировска

Математика IV-2 11.09.2018 13.09.2018 Мaкедонски
јазик

Славица
Зафировска
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Мaкедонски
јазик

IV-2 18.09.2018 20.09.2018 Математика Славица
Зафировска

Природни
науки

IV-2 25.09.2018 27.09.2018 Математика Славица
Зафировска

Октомври

Математика IV-2 02.10.2018 04.10.2018 Математика Славица
Зафировска

Македонски
јазик

IV-2 09.10.2018 / / Славица
Зафировска

Македонски
јазик

IV-2 16.10.2018 18.10.2018 Македонски
јазик

Славица
Зафировска

Општество IV-2 23.10.2018 25.10.2018 Македонски
јазик

Славица
Зафировска

Англиски
јазик

IV-2 30.10.2018 / / Анета
Придаенкоска

Ноември

/ / 01.11.2018 Англиски
јазик

Македонски
јазик

IV-2 06.11.2018 08.11.2018 Математика Славица
Зафировска

Математика IV-2 13. 11.2018 15.11.2018 Математика Славица
Зафировска

Природни
науки

IV-2 20.11.2018 22.11.2018 Природни
науки

Славица
Зафировска

Општество IV-2 27.11.2018 29.11.2018 Општество Славица
Зафировска

Декември Македонски IV-2 04.12.2018 06.12.2018 Македонски Славица
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јазик јазик Зафировска
Општество IV-2 11.12.2018 13.12.2018 Математика Славица

Зафировска
Македонски
јазик

IV-2 18.12.2018 20.12.2018 Математика Славица
Зафировска

Ликовно обр. IV-2
25.12.2018

27.12.2018 Македонски
јазик

Славица
Зафировска

Јануари
Македонски
јазик

IV-2 22.01.2019 24.01.2019 Македонски
јазик

Славица
Зафировска

Музичко
образование

IV-2 29.01.2019 31.01.2019 Музичко
образование

Славица
Зафировска

Февруари

Општество IV-2 05.02.2019 07.02.2019 Општество Славица
Зафировска

Математика IV-2 12.02.2019 14.02.2019 Математика Славица
Зафировска

Математика IV-2 19.02.2019 21.02.2019 Македонски
јазик

Славица
Зафировска

Природни
науки

IV-2 26.02.2019 28.02.2019 Математика Славица
Зафировска

Март

Ликовно
образование

IV-2 05.03.2019 07.03.2019 Македонски
јазик

Славица
Зафировска

Математика IV-2 12.03.2019 14.03.2019 Математика Славица
Зафировска

Природни
науки

IV-2 18.03.2019 21.03.2019 Природни
науки

Славица
Зафировска

Англиски
јазик

IV-2 26.03.2019 28.03.2019 Англиски
јазик

Анета
Придаенкоска
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Април

Македонски
јазик

IV-2 02.04.2019 04.04.2019 Македонски
јазик

Славица
Зафировска

Општество IV-2 09.04.2019 11.04.2019 Општество Славица
Зафировска

Македонски
јазик

IV-2 16.04.2019 18.04.2019 Математика Славица
Зафировска

Природни
науки

IV-2 23.04.2019 25.04.2019 Македонски
јазик

Славица
Зафировска

Мај

/ / 02.05.2019 Македонски
јазик

Славица
Зафировска

Ликовно
образование

IV-2 07.05.2019 09.05.2019 Општество Славица
Зафировска

Англиски
јазик

IV-2 14.05.2019 16.05.2019 Англиски
јазик

Анета
Придаенкоска

Музичко
образование

IV-2 21.05.2019 23.05.2019 Математика Славица
Зафировска

Македонски
јазик

IV-2 28.05.2019 30.05.2019 Македонски
јазик

Славица
Зафировска

јуни
Македонски
јазик

IV-2 05.06.2019 06.06.2019 Македонски
јазик

Славица
Зафировска
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Распоред за реализирање на часовите за додатна и дополнителна настава во IV-3 одделение

Предмет Паралека
Ден

Предмет Наставник
Додатна Дополнителна

Септември

Мaкедонски
јазик

IV-3 05.09.2018
( среда)

06.09.2018
(четврток)

Математика Наташа Новеска

Математика IV-3 12.09.2018 13.09.2018 Мaкедонски
јазик

Наташа Новеска

Мaкедонски
јазик

IV-3 19.09.2018 20.09.2018 Математика Наташа Новеска

Природни
науки

IV-3 26.09.2018 27.09.2018 Математика Наташа Новеска

Октомври

Математика IV-3 03.10.2018 04.10.2018 Математика Наташа Новеска

Македонски
јазик

IV-3 10.10.2018 / / Наташа Новеска

Македонски
јазик

IV-3 17.10.2018 18.10.2018 Македонски
јазик

Наташа Новеска

Општество IV-3 24.10.2018 25.10.2018 Македонски
јазик

Наташа Новеска

Англиски
јазик

IV-3 31.10.2018 / / Даниела Здравева

Ноември

/ IV-3 / 01.11.2018 Англиски јазик Даниела Здравева
Македонски
јазик

IV-3 07.11.2018 08.11.2018 Математика Наташа Новеска

Математика IV-3 14 11.2018 15.11.2018 Математика Наташа Новеска
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Природни
науки

IV-3 21.11.2018 22.11.2018 Природни
науки

Наташа Новеска

Општество IV-3 28.11.2018 29.11.2018 Општество Наташа Новеска

Декември

Македонски
јазик

IV-3 05.12.2018 06.12.2018 Македонски
јазик

Наташа Новеска

Општество IV-3 12.12.2018 13.12.2018 Математика Наташа Новеска

Македонски
јазик

IV-3 19.12.2018 20.12.2018 Математика Наташа Новеска

Ликовно обр. IV-3
26.12.2018

27.12.2018 Македонски
јазик

Наташа Новеска

Јануари
Македонски
јазик

IV-3 23.01.2019 24.01.2019 Македонски
јазик

Наташа Новеска

Музичко
образование

IV-3 30.01.2019 31.01.2019 Музичко
образование

Наташа Новеска

Февруари

Општество IV-3 06.02.2019 07.02.2019 Општество Наташа Новеска

Математика IV-3 13.02.2019 14.02.2019 Математика Наташа Новеска

Математика IV-3 20.02.2019 21.02.2019 Македонски
јазик

Наташа Новеска

Природни
науки

IV-3 27.02.2019 28.02.2019 Математика Наташа Новеска

Март
Ликовно
образование

IV-3 06.03.2019 07.03.2019 Македонски
јазик

Наташа Новеска

Математика IV-3 13.03.2019 14.03.2019 Математика Наташа Новеска
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Природни
науки

IV-3 20.03.2019 21.03.2019 Природни
науки

Наташа Новеска

Англиски
јазик

IV-3 27.03.2019 28.03.2019 Англиски
јазик

Даниела Здравева

Април

Македонски
јазик

IV-3 03.04.2019 04.04.2019 Македонски
јазик

Наташа Новеска

Општество IV-3 10.04.2019 11.04.2019 Општество Наташа Новеска

Македонски
јазик

IV-3 17.04.2019 18.04.2019 Математика Наташа Новеска

Природни
науки

IV-3 24.04.2019 25.04.2019 Македонски
јазик

Наташа Новеска

Мај

/ / 02.05.2019 Македонски
јазик

Наташа Новеска

Ликовно
образование

IV-3 08.05.2019 09.05.2019 Општество Наташа Новеска

Англиски
јазик

IV-3 15.05.2019 16.05.2019 Англиски јазик Даниела Здравева

Музичко
образование

IV-3 22.05.2019 23.05.2019 Математика Наташа Новеска

Македонски
јазик

IV-3 29.05.2019 30.05.2019 Македонски
јазик

Наташа Новеска

јуни
Македонски
јазик

IV-3 05.06.2019 06.06.2019 Македонски
јазик

Наташа Новеска
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Распоред за реализирање на часовите за додатна и дополнителна настава во IV-4 одделение

Предмет Паралека
Ден

Предмет Наставник
Додатна Дополнителна

Септември

Мaкедонски
јазик

IV-4 07.09.2018
( петок)

05.09.2018 (среда) Математика Анкица
Младеновска

Математика IV-4 14.09.2018 12.09.2018 Мaкедонски
јазик

Анкица
Младеновска

Мaкедонски
јазик

IV-4 21.09.2018 19.09.2018 Математика Анкица
Младеновска

Природни
науки

IV-4 28.09.2018 26.09.2018 Математика Анкица
Младеновска

Октомври

Математика IV-4 05.10.2018 03.10.2018 Математика Анкица
Младеновска

Македонски
јазик

IV-4 12.10.2018 10.10.2018 Математика Анкица
Младеновска

Македонски
јазик

IV-4 19.10.2018 17.10.2018 Македонски
јазик

Анкица
Младеновска

Општество IV-4 26.10.2018 24.10.2018 Македонски
јазик

Анкица
Младеновска

/ / / 31.10.2018 Англиски јазик Даниела
Здравева

Ноември
Англиски
јазик

IV-4 02.11.2018 07.11.2018 / Даниела
Здравева

Македонски IV-4 09.11.2018 14.11.2018 Математика Анкица
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јазик Младеновска
Математика IV-4 16 11.2018 21.11.2018 Математика Анкица

Младеновска
Природни
науки

IV-4 23.11.2018 28.11.2018 Природни
науки

Анкица
Младеновска

Општество IV-4 30.11.2018 Анкица
Младеновска

Декември

Македонски
јазик

IV-4 07.12.2018 05.12.2018 Македонски
јазик

Анкица
Младеновска

Општество IV-4 14.12.2018 12.12.2018 Математика Анкица
Младеновска

Македонски
јазик

IV-4 21.12.2018 19.12.2018 Математика Анкица
Младеновска

Ликовно обр. IV-4
28.12.2018

26.12.2018 Македонски
јазик

Анкица
Младеновска

Јануари
Македонски
јазик

IV-4 25.01.2019 23.01.2019 Македонски
јазик

Анкица
Младеновска

/ / / 30.01.2019 Музичко
образование

Анкица
Младеновска

Февруари

Општество IV-4 08.02.2019 06.02.2019 Општество Анкица
Младеновска

Математика IV-4 15.02.2019 13.02.2019 Математика Анкица
Младеновска

Математика IV-4 22.02.2019 20.02.2019 Македонски
јазик

Анкица
Младеновска

/ / / 27.02.2019 Математика Анкица
Младеновска
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Март

Ликовно
образование

IV-4 01.03.2019 06.03.2019 Македонски
јазик

Анкица
Младеновска

Математика IV-4 08.03.2019 13.03.2019 Математика Анкица
Младеновска

Природни
науки

IV-4 15.03.2019 20.03.2019 Природни
науки

Анкица
Младеновска

Англиски
јазик

IV-4 22.03.2019 27.03.2019 Англиски
јазик

Даниела
Здравева

Ликовно
образование

IV-4 29.03.2019 Анкица
Младеновска

Април

Македонски
јазик

IV-4 05.04.2019 03.04.2019 Македонски
јазик

Анкица
Младеновска

Општество IV-4 12.04.2019 10.04.2019 Општество Анкица
Младеновска

Македонски
јазик

IV-4 19.04.2019 17.04.2019 Математика Анкица
Младеновска

Природни
науки

IV-4 26.04.2019 24.04.2019 Македонски
јазик

Анкица
Младеновска

Мај

Математика IV-4 03.05.2019 / /
/

Ликовно
образование

IV-4 10.05.2019 08.05.2019 Општество Анкица
Младеновска

Англиски
јазик

IV-4 17.05.2019 15.05.2019 Англиски јазик Даниела
Здравева

/ / /
22.05.2019 Математика Анкица

Младеновска



121

Македонски
јазик

IV-4 31.05.2019 29.05.2019 Македонски
јазик

Анкица
Младеновска

јуни
Македонски
јазик

IV-4 07.06.2019 05.06.2019 Македонски
јазик

Анкица
Младеновска

Распоред за реализирање на часовите за додатна и дополнителна настава во IV-5 одделение

месец Предмет паралелка
Ден

Наставник
додатна дополнителна

Септември

Македонски
јазик

IV-5 06.09.2018 (четврток) 07.09.2018 (петок) Јасминка
Милошевска

Општество IV-5 13.09.2018 (четврток) 14.09.2018 (петок) Јасминка
Милошевска

Природни
науки

IV-5 20.09.2018 (четврток) 21.09.2018 (петок) Јасминка
Милошевска

Природни
науки

IV-5 27.09.2018 (четврток) 28.09.2018 (петок) Јасминка
Милошевска

Октомври

Математика IV-5 04.10. 2018 (четврток) 05.10.2017 (петок) Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

IV-5 10. 10. 2018 (среда) 12.10. 2018 (петок) Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

IV-5 18.10. 2018 (четврток) 19.10. 2018 (петок) Јасминка
Милошевска

Англиски
јазик

IV-5 25.10. 2018 (четврток) 26.10. 2018 (петок) Даниела Здравева
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Ноември

Општество IV-5 01.11. 2018 (четврток) 02.11. 2018 (петок) Јасминка
Милошевска

Математика IV-5 08.11. 2018 (четврток) 09.11. 2018 (петок) Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

IV-5 15.11. 2018 (четврток) 16.11. 2018 (петок) Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

IV-5 22.11. 2018 (четврток) 23.11. 2018 (петок) Јасминка
Милошевска

IV-5 29.11.2018 (четврток) 30.11. 2018 (петок) Јасминка
Милошевска

Декември

Математика IV-5 06.12. 2018 (четврток) 07.12. 2018 (петок) Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

IV-5 13.12. 2018 (четврток) 14.12. 2018 (петок) Јасминка
Милошевска

Математика IV-5 20.12. 2018 (четврток) 21.12. 2018 (петок) Јасминка
Милошевска

Англиски
јазик

IV-5 27.12. 2018 (четврток) 28.12. 2018 (петок) Даниела Здравева

Јануари
Македонски
опстество

IV-5 24.01.2019 (четврток) 25.01.2019 (петок) Јасминка
Милошевска

Февруари

Математика IV-5 31.01.2019 (четврток) 01.02.2019 (петок) Јасминка
Милошевска

Математика IV-5 07.02.2019 (четврток) 08.02.2019 (петок) Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

IV-5 14.02.2019 (четврток) 15.02.2019 (петок) Јасминка
Милошевска

Ликовно IV-5 21.02.2019 (четврток) 22.02.2019 (петок) Јасминка
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образование Милошевска

Март

Македонски
јазик

IV-5 28.02.2019 (четврток) 01.03.2019 (петок) Јасминка
Милошевска

Природни
науки

IV-5 07.03.2019 (четврток) 08.03.2019 (петок) Јасминка
Милошевска

Природни
науки

IV-5 14.03.2019 (четврток) 15.03.2019 (петок) Јасминка
Милошевска

Математика IV-5 21.03.2019 (четврток) 22.03.2019 (петок) Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

IV-5 28.03.2019 (четврток) 29.03.2019 (петок) Јасминка
Милошевска

Април

Ликовно
образование

IV-5 04.04.2019 (четврток) 05.04.2019 (петок) Јасминка
Милошевска

Англиски
јазик

IV-5 11.04.2019 (четврток) 12.04.2019 (петок) Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

IV-5 18.04.2019 (четврток) 19.04.2019 (петок) Јасминка
Милошевска

Македонски
јазик

IV-5 25.04.2019 (четврток) 26.04.2019 (петок) Јасминка
Милошевска

Мај

Природни
науки

IV-5 02.05.2019 (четврток) 03.05.2019 (петок) Јасминка
Милошевска

Музичко
образование

IV-5 09.05.2019 (четврток) 10.05.2019(петок) Јасминка
Милошевска

Општество IV-5 16.05.2019 (четврток) 17.05.2019 (петок) Јасминка
Милошевска

Општество IV-5 23.05.2019 (четврток) 22.05.2019 (среда) Јасминка
Милошевска
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Ликовно
образование

IV-5
30.05.2019 (четврток) 31.05.2019 (петок)

Јасминка
Милошевска

Јуни
Физичко
образование

IV-5
06.06.2019 (четврток) 07.06.2019 (петок)

Јасминка
Милошевска

Распоред за реализирање на часовите за додатна и дополнителна настава во V одделение

Предмет Паралека
Ден

Наставник
Додатна Дополнителна

Септември

Математика
V-1
V-2
V-3

05.09.2018 (среда) 06.09.2018 (четврток) Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Македонски
јазик

V-1
V-2
V-3

12.09.2018 13.09.2018 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Англиски јазик
V-1
V-2
V-3

19.09.2018 20.09.2018 Анета Придаенкоска

Природни
науки

V-1
V-2
V-3

26.09.2018 27.09.2018 Анета Топалова

Математика
V-1
V-2
V-3

03.10.2018 04.10.2018 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Општество
V-1
V-2
V-3

10.10.2018 18. 10.2018 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана
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Октомври

Ноември

Македонски
јазик

V-1
V-2
V-3

17.10.2018 25. 10.2018 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Техничко
образование

V-1
V-2
V-3

31.10.2018 01.11.2018 Виолета Миноска

Македонски
јазик

V-1
V-2
V-3

07.11.2018 08.11.2018 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Математика
V-1
V-2
V-3

14 11.2018 15.11.2018 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Англиски јазик
V-1
V-2
V-3

21.11.2018 22.11.2018 Анета Придаенкоска

Техничко
образование

V-1
V-2
V-3

28.11.2018 29.11.2018 Виолета Миноска

Општество
V-1
V-2
V-3

05.12.2018 06.12.2018 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Декември
Природни
науки

V-1
V-2
V-3

05.12.2018 06.12.2018 Анета Топалова

Математика V-1 19.12.2018 20.12.2018 (четврток) Цифревска Борка



126

V-2
V-3

Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Македонски
јазик

V-1
V-2
V-3

26.12.2018 27.12.2018 (четврток) Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Општество
V-1
V-2
V-3

23.11.2018 28.12.2018 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Јануари
Математика

V-1
V-2
V-3

23.01.2019 24.01.2019 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Природни
науки

V-1
V-2
V-3

30.01.2019 31.01.2019 Анета Топалова

Февруари

Општество
V-1
V-2
V-3

06.02.2019 07.02.2019 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Македонски
јазик

V-1
V-2
V-3

13.02.2019 14.02.2019 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Англиски јазик
V-1
V-2
V-3

20.02.2019 21.02.2019 Анета Придаенкоска

Математика
V-1
V-2
V-3

27.02.2019 28.02.2019 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Математика V-1 06.03.2019 07.03.2019 Цифревска Борка
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Март

V-2
V-3

Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Македонски
јазик

V-1
V-2
V-3

13.03.2019 14.03.2019 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Општество V-1
V-2
V-3

20.03.2019 21.03.2019 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Математика
V-1
V-2
V-3

27.03.2019 28.03.2019 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Април

Природни
науки

V-1
V-2
V-3

03.04.2019 04.04.2019 Анета Топалова

Македонски
јазик

V-1
V-2
V-3

10.04.2019 11.04.2019 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Математика
V-1
V-2
V-3

17.04.2019 18.04.2019 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Техничко
образование

V-1
V-2
V-3

24.04.2019 25.04.2019 Виолета Миноска

Македонски
јазик

V-1
V-2
V-3

08.05.2019 02.05.2019 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана
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Мај

Математика
V-1
V-2
V-3

15.05.2019 09.05.2019 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Англиски јазик
V-1
V-2
V-3

22.05.2019 16.05.2019 Анета Придаенкоска

Музичко
образование

V-1
V-2
V-3

29.05.2019 23.05.2019 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Македонски
јазик

V-1
V-2
V-3

/ 30.05.2019 Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

јуни Математика
V-1
V-2
V-3

05.06.2018
(понеделник)

06.06.2018 (четврток) Цифревска Борка
Неданоска Наташа
Тошевска Сузана

Распоред за реализирање на часовите за додатна и дополнителна настава во VI одделение

месец Предмет Паралелка
Ден

Наставник
Додатна Дополнителна

Септември

Македонски
јазик

VI-1,VI-2,VI-3 3.09.2018 (понеделник) 6.09.2018 (четврток)
Благица
Ристивојевиќ

Англиски
јазик

VI-1,VI-2,VI-3
11.09.2018 (вторник) 13.09.2018 (четврток)

Оливера
Костадиноска

Математика
VI-1,VI-2,VI-3

18.09.2018 (вторник) 19.09.2018 (среда) Сања Боцеска

Информатика VI-1,VI-2,VI-3 25.09.2018 (вторник) 26.09.2018 (среда) Маја
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Виденовиќ

Октомври

Француски
јазик

VI-1,VI-2,VI-3
3.10.2018 (среда) 5.10.2018 (петок)

Јагода
Поповска

Македонски
јазик

VI-1,VI-2,VI-3
8.10.2018 (понеделник) 10.10.2018 (среда)

Благица
Ристивојевиќ

Природни
науки

VI-1,VI-2,VI-3
15.10.2018 (понеделник) 18.10.2018 (четврток)

Валентина
Мишевска

Математика VI-1,VI-2,VI-3 22.10.2018 (понеделник) 24.10.2018 (среда) Сања Боцеска

Ноември

Физичко и
здр.обр.

VI-1,VI-2,VI-3
2.11.2018 (петок) 31.10.2018 (среда)

Александар
Совковски

Географија
VI-1,VI-2,VI-3

5.11.2018 (понеделник) 8.11.2018 (четврток)
Анета
Чаковска

Историја
VI-1,VI-2,VI-3

13.11.2018 (вторник) 16.11.2018 (петок)
Благица
Атанасова

Македонски
јазик

VI-1,VI-2,VI-3
19.11.2018 (понеделник) 22.11.2018 (четврток)

Благица
Ристивојевиќ

Англиски
јазик

VI-1,VI-2,VI-3
27.11.2018 (вторник) 29.11.2018 (четврток)

Оливера
Костадиноска

Декември

Информатика
VI-1,VI-2,VI-3

4.12.2018 (вторник) 5.12.2018 (среда)
Маја
Виденовиќ

Француски
јазик

VI-1,VI-2,VI-3
12.12.2018 (среда) 14.12.2018 (петок)

Јагода
Поповска

Природни
науки

VI-1,VI-2,VI-3
17.12.2018 (понеделник) 20.12.2018 (четврток)

Валентина
Мишевска

Математика VI-1,VI-2,VI-3 25.12.2018 (вторник) 26.12.2018 (среда) Сања Боцеска

Јануари
Англиски
јазик

VI-1,VI-2,VI-3
22.01.2019 (вторник) 24.01.2019 (четврток)

Оливера
Костадиноска
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Музичко обр.
VI-1,VI-2,VI-3

29.01.2019 (вторник) 31.01.2019 (четврток)
Фросина
Цветкова

Февруари

Историја
VI-1,VI-2,VI-3

5.02.2019 (вторник) 8.02.2019 (петок)
Благица
Атанасова

Ликовно
образ.

VI-1,VI-2,VI-3
11.02.2019 (понеделник) 13.02.2019 (среда)

Никола
Наневски

Македонски
јазик

VI-1,VI-2,VI-3
18.02.2019 (понеделник) 21.02.2019 (четврток)

Благица
Ристивојевиќ

Географија
VI-1,VI-2,VI-3

25.02. 2019 (понеделник) 28.02.2019 (четврток)
Анета
Чаковска

Март

Физичко
образование

VI-1,VI-2,VI-3
8.03.2019 (петок) 6.03.2019 (среда)

Александар
Совковски

Англиски
јазик

VI-1,VI-2,VI-3
12.03.2019 (вторник) 14.03.2019 (четврток)

Оливера
Костадиноска

Математика VI-1,VI-2,VI-3 19.03.2019 (вторник) 20.03.2019 (среда) Сања Боцеска

Техничко обр.
VI-1,VI-2,VI-3

25.03.2019 (понеделник) 27.03.2019 (среда)
Виолета
Миноска

Април

Македонски
јазик

VI-1,VI-2,VI-3
2.04.2019 (понеделник) 4.04.2019 (четврток)

Благица
Ристивојевиќ

Природни
науки

VI-1,VI-2,VI-3
8.04.2019 (понеделник) 11.04.2019 (четврток)

Валентина
Мишевска

Математика VI-1,VI-2,VI-3 16.04.2019 (вторник) 17.04.2019 (среда) Сања Боцеска

Информатика
VI-1,VI-2,VI-3

23.04.2019 (вторник) 24.04.2019 (среда)
Маја
Виденовиќ

Мај Географија
VI-1,VI-2,VI-3

30.04.2019 (вторник) 2.05.2019 (четврток)
Анета
Чаковска
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Француски
јазик

VI-1,VI-2,VI-3
8.05.2019 (среда) 10.05.2019 (петок)

Јагода
Поповска

Македонски
јазик

VI-1,VI-2,VI-3
13.05.2019 (понеделник) 16.05.2019 (четврток)

Благица
Ристивојевиќ

Математика VI-1,VI-2,VI-3 21.05.2019 (вторник) 22.05.2019 (среда) Сања Боцеска

Историја
VI-1,VI-2,VI-3

28.05.2019 (вторник) 31.05.2019 (петок)
Благица
Атанасова

Распоред за реализирање на часовите за додатна и дополнителна настава во VII одделение

месец Предмет Паралека
Ден

Наставник
Додатна Дополнителна

Септември

Географија VII-1, VII-2, VII-3 4.09.2018 (вторник) 7.09.2018 (петок)
Благица
Атанасова

Информатика VII-1, VII-2, VII-3 11.09.2018 (вторник) 12.09.2018 (среда)
Маја
Виденовиќ

Македонски
јазик

VII-1 17.09.2018 (понеделник) 19.09.2018 (среда)
Слаѓана
Николовска

VII-2 17.09.2018 (понеделник) 21.09.2018 (петок)
Мирјана
Малјановска

VII-3 17.09.2018 (понеделник) 20.09.2018 (четврток)
Благица
Ристивојевиќ

Биологија VII-1, VII-2, VII-3 24.09.2018 (понеделник) 27.09.2018 (четврток)
Валентина
Мишевска

Октомври
Математика VII-1, VII-2, VII-3 2.10.2018 (вторник) 1.10.2018 (понеделник)

Елена
Новакова

Историја VII-1, VII-2, VII-3 9.10.2018 (вторник) 12.10.2018 (петок) Благица
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Атанасова
Англиски
јазик

VII-1, VII-2, VII-3, 17.10.2018 (среда) 18.10.2018 (четврток)
Фросина
Алексовска

Француски
јазик

VII-1, VII-2, VII-3 24.10.2018 (среда) 26.10.2018 (петок)
Јагода
Поповска

Ноември

Македонски
јазик

VII-1 29.10.2018 (понеделник) 31.10.2018 (среда)
Слаѓана
Николовска

VII-2 29.10.2018 (понеделник) 2.11.2018 (петок)
Мирјана
Малјановска

VII-3 29.10.2018 (понеделник) 1.11.2018 (четврток)
Благица
Ристивојевиќ

Физичко и
здр.обр.

VII-1, VII-2, VII-3 7.11.2018 (среда) 6.11.2018 (вторник)
Дејан
Ангеловски

Ликовно обр. VII-1, VII-2, VII-3 12.11.2018 (понеделник) 14.11.2018 (среда)
Никола
Наневски

Биологија VII-1, VII-2, VII-3 19.11.2018 (понеделник) 22.11.2018 (чеврток)
Валентина
Мишевска

Математика VII-1, VII-2, VII-3 27.11.2018 (вторник) 26.11.2018 (понеделник)
Елена
Новакова

Декември

Англиски
јазик

VII-1, VII-2, VII-3, 5.12.2018 (среда) 6.12.2018 (четврток)
Фросина
Алексовска

Математика VII-1, VII-2, VII-3 11.12.2018 (вторник) 10.12.2018 (понеделник)
Елена
Новакова

Географија VII-1, VII-2, VII-3 18.12.2018 (вторник) 21.12.2018 (петок)
Благица
Атанасова
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Македонски
јазик

VII-1 24.12.2018 (понеделник) 26.12.2018 (среда)
Слаѓана
Николовска

VII-2 24.12.2018 (понеделник) 28.12.2018 (петок)
Мирјана
Малјановска

VII-3 24.12.2018 (понеделник) 27.12.2018 (четврток)
Благица
Ристивојевиќ

Јануари
Етика VII-1, VII-2, VII-3 25.01.2019 (петок) 25.01.2019 (петок)

Соња
Божиновска

Историја VII-1, VII-2, VII-3 29.01.2019 (вторник) 1.02.2019 (петок)
Благица
Атанасова

Февруари

Математика VII-1, VII-2, VII-3, 5.02.2019 (вторник) 4.02.2019 (понеделник) Елена новакова

Македонски
јазик

VII-1 11. 02.2019 (понеделник) 13.02.2019 (среда)
Слаѓана
Николовска

VII-2 11.02.2019 (понеделник) 15.02.2019 (петок)
Мирјана
Малјановска

VII-3 11.02.2019 (понеделник) 14.02.2019 (четврток)
Благица
Ристивојевиќ

Музичко обр. VII-1, VII-2, VII-3 19.02.2019 (вторник) 21.02.2019 (чеврток)
Фросина
Цветкова

Француски
јазик

VII-1, VII-2, VII-3 27.02.2019 (среда) 1.03.2019 (петок)
Јагода
Поповска

Март Македонски
јазик

VII-1 4.03.2019 (понеделник) 6.03.2019 (среда)
Слаѓана
Николовска

VII-2 4.03.2019 (понеделник) 8.03.2019 (петок)
Мирјана
Малјановска

VII-3 4.03.2019 (понеделник) 7.03.2019 (четврток)
Благица
Ристивојевиќ
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Математика VII-1, VII-2, VII-3 12.03.2019 (вторник) 11.03.2019 (понеделник) Елена Новакова

Биологија VII-1, VII-2, VII-3 18.03.2019 (понеделник) 21.03.2019 (четврток)
Валентина
Мишевска

Англиски
јазик

VII-1, VII-2, VII-3 27.03.2019 (среда) 28.03.2019 (четврток)
Фросина
Алексовска

Април

Француски
јазик

VII-1, VII-2, VII-3 3.04.2019 (среда) 5.04.2019 (петок)
Јагода
Поповска

Географија VII-1, VII-2, VII-3 9.04.2019 (вторник) 12.04.2019 (петок)
Благица
Атанасова

Математика VII-1, VII-2, VII-3 16.04.2019 (вторник) 15.04.2019 (понеделник) Елена Новакова

Македонски
јазик

VII-1 22.04.2019 (понеделник) 24.04.2019 (среда)
Слаѓана
Николовска

VII-2 22.04.2019 (понеделник) 25.04.2019 (четврток)
Мирјана
Малјановска

VII-3 22.04.2019 (понеделник) 25.04.2019 (четврток)
Благица
Ристивојевиќ

Мај

Информатика VII-1, VII-2, VII-3 30.04.2019 (вторник) 2.05.2019 (четврток)
Маја
Виденовиќ

Физичко и
здр.обр.

VII-1, VII-2, VII-3 8.05.2019 (среда) 7.05.2019 (вторник)
Дејан
Ангеловски

Историја VII-1, VII-2, VII-3 14.05.2019 (вторник) 17.05.2019 (петок)
Благица
Атанасова

Математика VII-1, VII-2, VII-3 21.05.2019 (вторник) 20.05.2019 (понеделник) Елена Новакова
Англиски
јазик

VII-1, VII-2, VII-3 29.05.2019 (среда) 30.05.2019 (четврток)
Фросина
Алексовска
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Распоред за реализирање на часовите за додатна и дополнителна настава во VIII одделение

месец Предмет Паралека
Ден

Наставник
Додатна Дополнителна

Септември

Географија
VIII-1, VIII-2,
VIII-3

3.09.2018 (понеделник) 6.09.2018 (четврток) Анета Чаковска

Македонски
јазик

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

10.09.2018 (понеделник) 12.09.2018 (среда)
Слаѓана
Николовска

Физичко и
здр.обр.

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

21.09.2018 (петок) 19.09.2018 (среда)
Александар
Совковски

Математика VIII-1,VIII-2 25.09.2018 (вторник) 24.09.2018 (понеделник) Анета Смилевска
VIII-3 25.09.2018 (вторник) 24.09.2018 (понеделник) Елена Новакова

Октомври

Историја
VIII-1, VIII-2,
VIII-3

3.10.2018 (среда) 4.10.2018 (четврток)
Анита
Ангеловска

Физика
VIII-1, VIII-2,
VIII-3

10.10.2018 (среда) 12.10.2018 (петок) Анета Топалова

Хемија
VIII-1, VIII-2,
VIII-3

15.10.2018 (понеделник) 17.10.2018 (среда) Лилјана Мердита

Биологија
VIII-1, VIII-2,
VIII-3

22.10.2018 (понеделник) 25.10.2018 (четврток)
Валентина
Мишевска

Ноември

Англиски
јазик

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

30.10.2018 (вторник) 1.11.2018 (четврток)
Оливера
Костадиноска

Македонски
јазик

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

5.11.2018 (понеделник) 7.11.2018 (среда)
Слаѓана
Николовска

Географија VIII-1, VIII-2, 12.11.2018 (понеделник) 15.11.2018 (четврток) Анета Чаковска
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VIII-3

Математика
VIII-1, VIII-2 20.11.2018 (вторник) 19.11.2018 (понеделник) Анета Смилевска
VIII-3 20.11.2018 (вторник) 19.11.2018 (понеделник) Елена Новакова

Француски
јазик

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

27.11.2018 (вторник) 27.11.2018 (вторник)
Весна
Димитровска

Декември

Македонски
јазик

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

3.12.2018 (понеделник) 5.12.2018 (среда)
Слаѓана
Николовска

Историја
VIII-1, VIII-2,
VIII-3

12.12.2018 (среда) 13.12.2018 (четврток)
Анита
Ангеловска

Хемија
VIII-1, VIII-2,
VIII-3

17.12.2018 (понеделник) 19.12.2018 (среда) Лилјана Мердита

Ликовно
обр.

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

24.12.2018 (понеделник) 26.12.2018 (среда) Никола Наневски

Јануари
Музичко
обр.

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

22.01.2019 (вторник) 24.01.2019 (четврток)
Фросина
Цветкова

Математика
VIII-1, VIII-2 29.01.2019 (вторник) 28.01.2019 (понеделник) Анета Смилевска
VIII-3 29.01.2019 (вторник) 28.01.2019 (понеделник) Елена Новакова

Февруари

Англиски
јазик

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

5.02.2019 (вторник) 7. 02.2019 (четврток)
Оливера
Костадиноска

Биологија VIII-1, VIII-2,
VIII-3

11.02.2019 (понеделник) 14.02.2019 (четврток) Валентина
Мишевска

Граѓанско
обр.

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

20.02.2019 (среда) 21.02.2019 (четврток)
Анита
Ангеловска

Македонски
јазик

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

25.02.2019 (понеделник) 27.02.2019 (среда)
Слаѓана
Николовска

Март
Физика

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

6.03.2019 (среда) 8.03.2019 (петок) Анета Топалова
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Хемија
VIII-1, VIII-2,
VIII-3

11.03.2019 (понеделник) 13.03.2019 (среда) Лилјана Мердита

Математика
VIII-1, VIII-2 19.03.2019 (вторник) 18.03.2019 (понеделник) Анета Смилевска
VIII-3 19.03.2019 (вторник) 18.03.2019 (понеделник) Елена Новакова

Француски
јазик

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

26.03.2019 (вторник) 26.03.2019 (вторник)
Весна
Димитровска

Април

Физика
VIII-1, VIII-2,
VIII-3

3.04.2019 (среда) 5.04.2019 (петок) Анета Топалова

Историја
VIII-1, VIII-2,
VIII-3

10.04.2019 (среда) 11.04.2019 (четврток)
Анита
Ангеловска

Физичко и
здр.обр.

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

19.04.2019 (петок) 17.04.2019 (среда)
Александар
Совковски

Математика
VIII-1, VIII-2 23.04.2019 (вторник) 22.04.2019 (понеделник) Анета Смилевска
VIII-3 23.04.2019 (вторник) 22.04.2019 (понеделник) Елена Новакова

Мај

Македонски
јазик

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

30. 04.2019 (вторник) 2.05.2019 (среда)
Слаѓана
Николовска

Географија
VIII-1, VIII-2,
VIII-3

6.05.2019 (понеделник) 9.05.2019 (четврток) Анета Чаковска

Англиски
јазик

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

14.05.2019 (вторник) 16.05.2019 (четврток)
Оливера
Костадиноска

Француски
јазик

VIII-1, VIII-2,
VIII-3

21.05.2019 (вторник) 21.05.2019 (вторник)
Весна
Димитровска

Биологија
VIII-1, VIII-2,
VIII-3

27.05.2019 (понеделник) 30.05.2019 (четврток)
Велентина
Мишевска
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Распоред за реализирање на часовите за додатна и дополнителна настава во IX одделение

месец Предмет Паралелка
Ден

Наставник
Додатна Дополнителна

Септември

Француски
јазик

IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

5.09.2018 (среда) 7.09.2018 (петок) Јагода Поповска

Хемија
IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

10.09.2018 (понеделник) 12.09.2018 (среда) Лилјана Мердита

Англиски
јазик

IX -1 18.09.2018 (вторник) 20.09.2018 (четврток)
Оливера
Костадиноска

IX -2, IX-3, IX-4 19.09.2018 (среда) 20.09.2018 (четврток)
Фросина
Алексовска

Географија
IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

24.09.2018 (понеделник) 27.09.2018 (четврток) Анета Чаковска

Октомври

Македонски
јазик

IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

1.10.2018 (понеделник) 5.10.2018 (петок)
Мирјана
Малјановска

Биологија
IX -1, IX-3, IX-4 8.10.2018 (понеделник) 10.10.2018 (среда) Лилјана Мердита

IX -2 8.10.2018 (понеделник) 9.10.2018 (вторник)
Валентина
Мишевска

Математика
IX -1, IX-3, IX-4 16.10.2018 (вторник) 15.10.2018 (понеделник)

Анета
Смилевска

IX -2 16.10.2018 (вторник) 15.10.2018 (понеделник) Елена Новакова

Историја
IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

24.10.2018 (среда) 25.10.2018 (четврток) Анита Ангеловска

Физика
IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

31.10.2018 (среда) 2.11.2018 (петок) Анета Топалова
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Ноември

Хемија
IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

5.11.2018 (понеделник) 7.11.2018 (среда) Лилјана Мердита

Англиски
јазик

IX -1 13.11.2018 (вторник) 15.11.2018 (четврток)
Оливера
Костадиноска

IX -2, IX-3, IX-4 14.11.2018 (среда) 15.11.2018 (четврток)
Фросина
Алексовска

Ликовно
обр.

IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

19.11.2018 (понеделник) 21.11.2018 (среда) Никола Наневски

Македонски
јазик

IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

26.11.2018 (понеделник) 30.11.2018 (петок)
Мирјана
Малјановска

Декември

Географија
IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

3.12.2018 (понеделник) 6.12.2018 (четврток) Анета Чаковска

Биологија
IX -1, IX-3, IX-4 10.12.2018 (понеделник) 12.12.2018 (среда) Лилјана Мердита

IX -2 10.12.2018 (понеделник) 13.12.2018 (четврток)
Валентина
Мишевска

Математика
IX -1, IX-3, IX-4 18.12.2018 (вторник) 17.12.2018 (понеделник)

Анета
Смилевска

IX -2 18.12.2018 (вторник) 17.12.2018 (понеделник) Елена Новакова
Граѓанско
обр.

X -1, IX -2, IX-3,
IX-4

26.12.2018 (среда) 27.12.2018 (четврток) Анита Ангеловска

Јануари
Физичко и
здр.обр.

X -1, IX -2, IX-3,
IX-4

23.01.2019 (среда) 22.01.2019 (вторник) Дејан Ангеловски

Македонски
јазик

IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

28.01.2019 (понеделник) 1.02.2019 (петок)
Мирјана
Малјановска

Февруари
Француски
јазик

IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

6.02.2019 (среда) 8.02.2019 (петок) Јагода Поповска

Историја IX -1, IX -2, IX-3, 13.02.2019 (среда) 14.02.2019 (четврток) Анита Ангеловска
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IX-4

Математика
IX -1, IX-3, IX-4 19.02.2019 (вторник) 18.02.2019 (понеделник)

Анета
Смилевска

IX -2 19.02.2019 (вторник) 18.02.2019 (понеделник) Елена Новакова

Физика
IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

27.02.2019 (среда) 1.03.2019 (петок) Анета Топалова

Март

Англиски
јазик

IX -1 5.03.2019 (вторник) 7.03.2019 (четврток)
Оливера
Костадиноска

IX -2, IX-3,IX-4 6.03.2019 (среда) 7.03.2019 (четврток)
Фросина
Алексовска

Македонски
јазик

IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

11.03.2019 (понеделник) 15.03.2019 (петок)
Мирјана
Малјановска

Историја
IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

20.03.2019 (среда) 21.03.2019 (четврток) Анита Ангеловска

Математика
IX -1, IX-3, IX-4 26.03.2019 (вторник) 25.03.2019 (понеделник)

Анета
Смилевска

IX -2 26.03.2019 (вторник) 25.03.2019 (понеделник) Елена Новакова

Април

Географија
IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

1.04.2019 (понеделник) 4.04.2019 (четврток) Анета Чаковска

Хемија
IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

8.04.2019 (понеделник) 10.04.2019 (среда) Лилјана Мердита

Македонски
јазик

IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

15.04.2019 (понеделник) 19.04.2019 (петок)
Мирјана
Малјановска

Француски
јазик

IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

24.04.2019 (среда) 22.04.2019 (понеделник) Јагода Поповска

Мај Физика
IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

30.04.2019 (вторник) 3.05.2019 (петок) Анета Топалова
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Музичко
обр.

IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

7.05.2019 (вторник) 9.05.2019 (четврток)
Фросина
Цветкова

Математика
IX -1, IX-3, IX-4 14.05.2019 (вторник) 13. 05.2019 (понеделник)

Анета
Смилевска

IX -2 14.05.2019 (вторник) 13.05.2019 (понеделник) Елена Новакова

Биологија
IX -1, IX-3, IX-4 20.05.2019 (понеделник) 22.05.2019 (среда) Лилјана Мердита

IX -2 20.05.2019 (понеделник) 23.05.2019 (четврток)
Валентина
Мишевска

Иновации
IX -1, IX -2, IX-3,
IX-4

28.05.2019 (вторник) 29.05.2019 (среда) Маја Виденовиќ
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Прилог 11. Годишна програма за работа на Стручен актив на одделенска настава за учебната 2018/2019 год.

Членови :
Добринка Богдановска,Веска Цветковска, Лидија Петришевска, Лилјана Стојковска, Лидија Димитриевска, Мимоза Црвенова, Маја
Атанасовска,Снежана Танеска, Искра Ацевска, Славица Илиевска, Славица Зафировска, НаташаНовеска, Анкица Младеновска, Борка
Цифревска, Наташа Недановска, Сузана Тошевска, Маргица Стефановска, Јелена Д.Блажевска,Јасминка Пешевска,Јасминка
Милошевска,Лилјана Димитровска,Анета Придаенкоска и Даниела Здравева-Стефковска и Педагошко-психолошка служба. Одговорен
на стручнот актив за оваа учебна 2018/2019 година е Славица Зафировска.

За учебната 2018/2019 стручниот актив на одделенска настава ја планира својата работа според однапред планираната
програма за работа со активности кои ќе ги организира во следните насоки:

 Подобрување на квалитетот на наставата со примена на активна настава и кооперативно учење
 Унапредување на работата со ученици со посебни образовни потреби
 Активности за професионално усовршување на наставниот кадар
 Водење на Е дневник и примена на ИКТ во наставата
 Реализација на интегрирани часови во наставата, Интеграција на ЕКО стандарди во наставата
 Намалување на насилството и агресивноста кај учениците
 Реализација на интегрирани часови во наставата, Интеграција на MИО во наставата

Наставниците од одделенска настава во текот на учебната година редовно ќе одржуваат состаноци на кои ќе се разговара за новините
во наставата. Во функција на професионалниот развој на наставниците се и програмските активности за стручно и педагошко
усовршување на наставниот кадар опфатени со програмите на стручните активи и нагледни часови во одделенска настава.
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Задача: Активности Време на
реализација

Реализатор Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

Да се запознаат
членовите со
акциониот план и
реализирање на
истиот

Договор за реализација на
годишната програма за
работа

август
2018

Славица Зафировска
и сите членови на
стручен актив

Листи на
присутност
годишна
програма

Успешно
запознавање на
акциониот план и
реализирање на
истиот

Славица
Зафировска
Стручна
служба

Повторување –
реченица
Да составува и
определува
реченица

-усно составување на
реченица
-писмено составување на
реченица
-

септември
2018

Славица Зафировска
Четврто одделение

-наставен лист
-хамер  учебник

-знае што е
реченица
-оспособени се за
примена на
реченица во
составување на
текстови...

Славица
Зафировска
Стручна
служба

-да одзема
повеќецифрени
броеви

Игра
Усно одземање
Писмено одземање
Одземање преку речавање
на текстуални задачи

октомври
2018

Анкица
Младеновска
Четврто одделение

Наставен лист одземаат
трицифрени
броеви
одземаат со
примена на
старатегии

Славица
Зафировска
Стручна
служба

Соработка со
родители

Запознавање на
родителите со работата на
стучниот актив на
одд.настава

октомври
2018

Славица Зафировска
и членовите на
стручниот актив

- усно излагање
за работата на
стручниот актив

Запозанени
родители со
работата на
стручниот актив
на одд.настава со

Славица
Зафировска
Стручна
служба
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цел подобрување
на соработката
помеѓу
наставниците-
родителите и
учениците

-Групирање
именување и
цртање на 2Д
форми

Игра
Препознавње
Цтање,сечење,лепење на
2Д форми

Ноември 2018 Лидија
Димитриевска
Второ одделение

Хамер
Наставен лист
Нагледни
средства

Препознава
именува
,споредува и црта
2Д  форми

Славица
Зафировска
Стручна
служба

Да  ги разликува и
употребува
симболите за
Божиќ и Нова
Година

Игра
Доделување на улоги
Пеење песнички

Декември 2018 Даниела Здравева
Стевковска
прво одделение

Видео
презентација
хамер

Знае за културни
вредности
стекнува занење
за начинот за
славење на Божиќ
и Нова Година
Прави разлики
помеѓу култури

Славица
Зафировска
Стручна
служба

Разгледување на
успехот на
учениците и
анализа на
напредо-кот на

Стастистички преглед,
разговори, анализи,
консултации

Декември 2018 Славица Зафировска
и членовите на
стручниот актив
Директор
педагок,психолог,де

Статистички
анализи,
Евидентни
листи, анализи
на успех,

Согледување на
успехот кај
учениците и
утврдување на
потреби за помош

Славица
Зафировска
Стручна
служба
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ученици гектолог извештаи и корекции

Текст „Зошто
смреката и зиме е
зелена“-драмски
текст

Преку проектор се
претставуваат слики од
лист и зимзелени дрвја
Поставување на прашања
Читање натекстот
Делење по улоги
Драматизација на текстот
Разговор за начинот на
читање на учениците

Јануари 2019 Снежана Танеска
Трето одделение

Проектор
Компјутер
Слики
Учебник
тетратка

Чита и ја разбира
содржината
Одговара на
прашања
Чита драмски
текст

Славица
Зафировска
Стручна
служба

Обработка на
ракописни букви
Вв и Пп

Да имее ракописно да ги
пишува буквите
Правилно да пишува и
поврзува во збор
Да се читаат буквите во
збор и реченица

Февруари 2019 Јасминка
Милошевска второ
одделение

Тетратка
Прибор за
работа
Крди во боја

Правилно
пишување на
буквите
Правилно читање
на буквите

Славица
Зафировска
Стручна
служба

Водење на Е
дневник и примена
на ИКТ во
наставата

Разговор за навремено
пополнување и водење на
е-дневникот и примена на
Икт во наставата

Март 2019 Славица Зафировска
и членовите на
стручниот актив
Директор
педагок,психолог,де
гектолог

Дискусија Успешно
користење на
ИКТ во наставата

Славица
Зафировска
Стручна
служба

Да ги именува и
определува
деминутивите

Усно
Игра со зборови
писмено

Април 2019 Борка Цифревска
Петто одделение

Наставен лист Определува и
иенува
деминутиви
Го збогатува

Славица
Зафировска
Стручна
служба
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детскиот речник

Препознавање на
буквата „Тт„

Изработка на предмети
,форми,фигури... кои ќе ја
претставуваат буквата Т

Мај 2019 Добринка
Богдановска
Прво одделение

Природни
материјали
Наставен лист
пластелин

Ја
препознава,претс
тавува,пронаоѓа
буквата Т во
зборови ,слики...

Славица
Зафировска
Стручна
служба

Разгледување на
успехот на
учениците и
анализа на
напредокот на
ученици

Стастистички преглед,
разговори, анализи,
консултации

Јуни 2019 Славица Зафировска
и членовите на
стручниот актив
Директор
педагок,психолог,де
гектолог

Статистички
анализи,
Евидентни
листи

Согледување на
успехот кај
учениците и
утврдување на
потреби за помош
и корекции

Славица
Зафировска
Стручна
служба

Анализа на
успехот и
постигањата на
учениците

Стастистички преглед,
разговори, анализи,
консултации

Јули 2019 Славица Зафировска
и членовите на
стручниот актив
Директор
педагок,психолог,де
гектолог

Статистички
анализи,
анализи на
успех, извештаи
педагошката
служба

Насоки за
подобрување на
успехот

Славица
Зафировска
Стручна
служба

Критериум за успех - Успешна имплементација на стекнатите знаења од реализираните предавања, работилници, презентации и
отворени часови во наставата од страна на сите членови на активот
Инструменти – Анкети и наставни ливчиња
Индикатор за успешност - успешна реализација и имплементирање на стекнатите знаења од средбите на стручниот актив
Одговорен за следење: Славица зафировска
Повратна информација – - Информација и насоки како и размена на искуства помеѓу наставниците и членовите од активот за
стекнатите знаења.
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Прилог 12. Програма за работа на  Стручен актив на општествено хуманитарна група предмети
2018/2019

Членови на стручниот актив на групата хуманитарни предмет

 Благица Атанасова - историја и одговорен наставник
 Благица Ристивојевиќ-македонски јазик
 Мирјана Малјановска - македонски јазик
 Слаѓана Николовска - македонски јазик
 Оливера Костадиноска -англиски јазиk
 Фросина Алексовска - англиски јазик
 Јагода Поповска -француски јазик
 Анита Ангеловска - граѓанска култура и историја
 Никола Наневски - ликовно образование
 Фросина Цветкова - музичко образование
 Соња Божиновска - етика
 Биљана Антова - етика  на религии

Основни задачи
.Запознавање на учениците со елементарните законитости во општеството, конкретен наставен предмет;
 Следење и развивање на писменото и усменото изразување на учениците
 Примена на добро изразени форми, методи и средства при реализација на наставнита содржини;
 Следење и усовршување на техниките при активно учење;
 Следење и настојување да се спроведе успешна корелација на содржините по предмети
 Редовно следење на иновации, стручна литература и печат  и интернет
 Постојано методско-педагошко усовршување на наставниците преку следење и посетување на стручни семинари, советување и

други форми на работа.



148

 Правилна примена на кртитериуми или стандарди во оценувањето на постигањата на учениците преку стандардизирани
тестови,писмени работи и наставни ливчиња.

 Следење на постигањата на учениците по квартали.
 Овозможување на подобрување на постигањата на послабите ученици преку организирање на дополнителна настава, како и

овозможување на унапредување на постигањата на одличните ученици преку организирање на додатна настава
 Овозможување на учениците на учество на натпревар по соодветниот предмет каде ученикот покажува напредок и успех.

Задача Активности
Време на

реализација
Реализатор

Ресурси и
инструменти

Очекувани резултати
Одговорно

лице за
следење

Планирање на
активности и
содржини за
реализација во
стручниот актив во
учебната 2018/2019
и поделба на
задолженија за
нејзина изработка

Планирање, договор Јуни 2018

Членовите на
сручниот
актив и

педагошката
служба

Годишни
програми

Квалитетна програма

Одговорно
лице на
стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
педагошка
служба

Изработка и
усвојување на
програмата за
учебната 2018/2019

Реализација на
конкретни задачи ,
усна согласност за
усвојување на
програмата

Јули 2018

Членовите на
сручниот
актив и
педагошката
служба

Годишни
програми,
стручна
литература,
интернет,
компјутерска
технологија

Подобрување на
стручната усовршеност и
стручните познавања на
наставниците членови на
активот ,развиена свест
за потребата од
континуиран
професионален развој

Одговорно
лице на
стручен
актив
хуманитарни
предмети и
педагошка
служба

Договор за правилна Членовите на Август 2018 Членовите на Критериум за Усогласени критериуми Одговорно
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примена на
кртитериуми или
стандарди во
оценувањето на
постигањата на
учениците преку
стандардизирани
тестови,писмени
работи и наставни
ливчиња.

сручниот актив и
педагошката служба

сручниот
актив и
педагошката
служба

оценување
според бирто за
образованаие и
развој ,
примери на
тестови и
наставни
ливциња

за оценување на
наставниците од
стручниот актив

лице на
стручен
актив
хуманитарни
предмети и
педагошка
служба

Je suis fan !наставна
единица :
Претставување /име,
презиме, адреса
-учениците се
оспособуваат :- да
знаат како да се
претстават, да знаат
како да потполната
лична карта за себе
и за другарчето

Учениците се
претставуваат и
претставувааат
некого, го
потполнувааат
формуларот со име,
презиме и адреса,
учествуваат во
кратки
комуникативни
ситуации.

Септември
2018

Јагода
поповска -
наставник по
француски
јазик и
ученици од 6
одделение

Учебник,
работен лист ,
ИКТ

Учениците знаат да се
претстават  и
претставуваат некого
именувајќи граматички и
јазични елементи

Одговорно
лице на
стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
педагошка
служба

Да се разменат
искуства помеѓу
наставниците заради
зголемена примена
на нагледност,
наставни средства,
игри и други

Презентација на
нагледното
предавање, следење
пример, дискусија
за нагледното
предавање, резиме

Октомври
2018

Мирјана
Малјановска -
наставник по
македонски
јазик

Нагледно
предавање на
тема  „ Игри,
средства и
помагала за
подобрување
на нагледноста

Зголемена соработка и
размена на искуства во
поглед на користење
нагледност при
реализација на часовите

Одговорно
лице на
стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
педагошка
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помагала кои би го
подобриле
квалитетот на
наставата.

во наставата “
лцд проектор,
презентација

служба

Теоретски основи на
учењето на Исламо

Запознавање на
учениците со
исламот

Октомври
2018

Билјана
Антова -
наставник  по
етика на
религиите  и
ученици од VI
одделение

Презентација,
Куран

Да се запознаат
соосновните белези и
податоци за исламот
како религија

Одговорно
лице на
стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
педагошка
служба

Ученикот да ги
усвои граматичките
структури - Past
Simple Tense regular
verbs-одречна и
прашална форма.
Да ги разбере
граматичките
структури, да ги
репродуцира и да ги
употребува во
соодветни ситуации

Наставникот го
презентира начинот
на формирање и
употреба на Past
Simple Tense regular
verbs-одречна и
прашална форма.
Учениците
учествуваат во
дадените
активности

Октомври
2018

Фросина
Алексовска –
наставник по
англиски
јазик,
ученици од
VII оделение

Учебник
Messages 2
CD player
Табла
Kомпјутер
Интернет

Ученикот го распознава
и употребува Past Simple
Tense regular verbs-
одречна и прашална
форма во дадени
ситуации
Ученикот формира
реченици во одречна и
прашална форма во
даденото граматичко
време

Одговорно
лице на
стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
педагошка
служба

- Да стекнат
сознанија за
анимираниот филм
-појава,

Анимиран (цртан
филм)
- започнува
разговор за

Ноември
2018

Благица
Ристивојевиќ
Наставник по
македонски

Ученик по
македонски
јазик за 7
одделение

- Има  сознанија за
анимираниот филм
неговата појава, развој,
начини на создавање.

Одговорно
лице на
стручен
актив на
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- развој,
-начини на

создавање.

цртаните филмови
(кој им е
најинтересен, за
јунаците од
цртаните филмови,
добри и лоши
карактерни особини
оживеани преку
цртежите на
јунаците и нивното
однесување).
- ги запознава
учениците со
потеклото на
анимиранот филм
- подготвил
метноскоп и
тауматроп;

јазик и
учениците од
7 одделение

- Филмот во
наставата по
македонски
јазик
- изработен
матноскоп,тау
матроп
-интернет

хуманитарни
предмети и
педагошка
служба

Анализа на успехот
и постигнувањата на
учениците во првото
тромесечие во
училиштрето,
реализација на
додатна и дополн
ителна настава

Разгледување на
успехот и дискусија
за постигањата

Ноември
2018

Членовите на
стручниот
актив и
педагошката
служба

Извештаи од
првото
тримесечие и
извештаи од
реализација на
додатна и
дополнителна
настава

Подобрени и надминати
слабости

Одговорно
лице на
стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
педагошка
служба

Композиција со
користење на линии,

Клукајдрвец на
стебло, Птица во

Декември
2018

Никола
Наневски-

Примери на
ученички

- Користи соодветна
техника

Одговорно
лице на
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тонски вредности и
големини

гнездо со јајца наставник по
ликовно
образование и
ученици од 7
одделение

творби со
сличен или ист
мотив и
ликовен
проблем,
прибор за
работа туш и
перце.
Чек листа -
инструмент за
следење на
постигнатите
знаења
наставна
содржина:
Композиција со
користење на
линии, тонски
вредности и
големини

- црта мотиви од
непосредна околина- се
обидува да го долови
бараниот мотив
(Ниско ниво)
применува текстура и
контура
(Средно ниво)
гради композиција со
користење на линии,
тонски вредности и
големини
креативно се изразува со
користење на туш и
перце  на зададениот
мотив
(високо ниво)

стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
педагошка
служба

Примери од добрите
практики во
примена на ИКТ во
наставата

Споделување на
меѓусебни
искуства- дискусија

Јануари
2019

Сите членови
на стручниот
актив

Дневни
подготовки,
годишни и
тематски
планирања за
uпотреба на
ИКТ во
наставата

Подобрување на
квалитетот на наставата
и примена на ИКТ во
наставата

Одговорно
лице на
стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
педагошка
служба
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Анализа на успехот
и постигнувањата на
учениците во првото
тромесечие во
училиштрето,
реализација на
додатна и дополн
ителна настава

Разгледување на
успехот и дискусија
за постигањата

Јануари
2019

Членовите на
стручниот
актив и
педагошката
служба

Извештаи од
првото
тримесечие и
извештаи од
реализација на
додатна и
дополнителна
настава

Подобрени и надминати
слабости

Одговорно
лице на
стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
педагошка
служба

Доживување на
музички целини
преку
инструментална и
вокална
интерпретација на
песната ,, Борјано,
Борјанке,,

Расвирување,
распејување
Солфежирање на
нотите од песната
,,Борјано, Борјанке,,
Запис на три строфи
од народната песна.
Правилна
интерпретација со
блок флејти и
ударни детски
музички
инструменти

Февруари
2019

Фросина
Цветкова со
ученици од 6
одделение

ДМИ, тетратки,
учебници

Правилна вокална и
инструментална
интерпретација на
песната и доживување на
музички целини.

Одговорно
лице на
стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
педагошка
служба

Усовршување на
планирањата на
наставниците на
сите нивоа

Стекнување и
проценување на
знаењата за
планирање на
наставата на
глобално тематско
ниво

Февруари
2019

Оливера
Костадиноска
наставник по
англски јазик
и наставници
на стручен
актив на

стручна
литература

Планираат воспитно -
образовна работа, општи
аспекти на планирања

Одговорно
лице на
стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
педагошка
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хуманитарни
предмети

служба

Издвојување на
ученици кои
покажуваат  успех
по соодветен
предмет и нивно
учество на
натпревари . (
училишни,
општински,
регионални )

Конкретизирање на
ученици и
предметни
наставници кои ќе
учестуваат на
натпревари,
разговор за нивна
подготовка.

Февруари
2019

Членовите на
стручниот
актив и
педагошката
служба

Известување за
натпревари по
соодветни
предмети
доставени до
училиштето

Информирани
наставници за учество на
конкретни ученици на
натпревари

Одговорно
лице на
стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
педагошка
служба

Да се запознаат
со придонесот и
значењето за
словенската
писменост на
Константин и
Димитар
Миладинов

Стручно предавање
на дадената тема

Март 2019 Слаѓана
Николовска
наставник по
македонски
јазик и
наставници на
стручен актив
на
хуманитарни
предмети

Стручна
литература,инт
ернет,енциклоп
едии

Потсетување и
запознавање со
значењето на
творештвото на браќата
Константин и Димитар
Миладинови

Одговорно
лице на
стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
педагошка
служба

Пренесување на
новостекнати
сознанија и искуства
од посетени обуки,
работилници и
наставно-научни

Презентирање на
новостекнати
сознанија од
посетени обуки,
работилници и
наставно-научни

Март  2019 Наставници
од стручниот
актив на
општествено
хуманитарна
група

Материјали од
обуки, примери
на
работилници

Подигната свест кај
наставниците за
споделување и размена
на нови сознанија,
корисни за наставниот
процес, заради

Одговорно
лице на
стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
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конференции од
страна на колегите
во училиштето

конференции усовршување,
надоградување и следење
на актуелните новитети
во образовниот систем.

педагошка
служба

Да се оспособат
наставниците за
водење дебата како
метода во наставата
за развивање на
критичко мислење

Стручно предавање
со презентација

Април 2019 Анита
Ангеловска -
наставник по
историја и
наставници од
стручниот
активв на
хуманитарна
група.

материјали за
обука

Оспособени наставници
за водење дебата кои ќе
развиваат критичко
мислење кај своите
ученици.

Одговорно
лице на
стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
педагошка
служба

Анализа на успехот
и постигнувањата на
учениците во
третото тримесечие
и споредба со
успехот во првото
тримесечие ,
реализација на
додатна и дополн
ителна настава

Разгледување на
успехот и дискусија
за постигањата

Април 2019 Членовите на
стручниот
актив и
педагошката
служба

Извештаи од
првото
тримесечие и
извештаи од
трето
тримесаечие
реализација на
додатна и
дополнителна
настава

Подобрени и надминати
слабости

Одговорно
лице на
стручен
актив на
хуманитарни
предмети и
педагошка
служба

Укажување на
потребата луѓето да
се однесуваат добро
кон личностите со
посебни потреби и

Посочување на
неколку категории
лица со посебни
потреби и
согледување на

Мај 2019 Соња
Божиновска -
наставник по
етика и
учениците од

Учебник
Компјутер -
интернет,
наставни
средства -

Препознавање,
воочување и
покажување интерес  за
проблемите со кои се
соочуваат лицата со

Одговорно
лице на
стручен
актив на

хуманитарни
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да  дојдат до
сознание дека
современото
човештво многу
инсистира на добро
однесување и
унапредување на
човековата грижа за
личностите со
посебни потреби

проблемот и тоа
дали и колку се
води грижа за
хендикепираните и
дали доброто
однесување кон нив
е етички значајно.

7  одделение аудио-визуелни
средства,
фотографии,
различни
видови
информации
посочени
од страна на
стручно лице

посебни потреби и
воедно давање помош и
соработка при нивната
социјализација во
секојдневниот живот

предмети и
педагошка

служба

Употреба на
интерактивни
техники во
наставата

Работилница за
стручно
усовршување на
наставниците

Мај 2019 Благица
Атанасова –
наставник по
Историја

Компјутер,
компјутерска
технологија ,
компјутерска
презентација

Подобрување на
квалитетот на наставата
преку користење на
современи техники на
учење и поучување

Одговорно
лице на
стручен
актив на

хуманитарни
предмети и
педагошка

служба
Анализа на работата
на стручниот актив
во учебната
2018/2019

дискусија Јуни 2019 Членовите на
стручниот
актив ,
педагошка
служба

Записници од
стручниот
актив

Поквалитена програма за
професионална работа на
наствниците

Одговорно
лице на
стручен
актив на

хуманитарни
предмети и
педагошка

служба
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Прилог 13. Годишна програма за работа на Стручен актив на природно математичка група предмети

Членови на активот по предмети:
1.Математика: Анета Смилевска, Елена Новакова, Сања Боцеска
2.Информатика: Маја Виденовиќ
3.Биологија: Валентина Мишевска
4.Хемија: Лилјана Мердита
5.Географија: Анета Чаковска
6.Природни науки: Анета Топалова
7.Техничко образование: Виолета Миновска
8.Физичко и здравствено образование: Дејан Ангеловски и Александар Совкоски

Основни задачи:
 Запознавање на учениците со елементарните законитости во природата преку конкретни наставни предмети
 Примена на добро изразени форми,методи и средства при рализација на наставните содржини
 Следење и усовршување на техниките за активно учење
 Следење и настојување да се спроведе успешна корелација на содржините по предмети
 Редовно следење на иновации,стручна литература и печат
 Постојано методско педагошко усовршување на наставниците преку следење и посетување на стручни семинари,советувања и

други форми на работа

Задача: Активности Време на
реализација

Реализатор Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за следење

Да се запознаат
членовите со
акциониот план и

Договор за реализација на
годишната програма за
работа

4 недела
август
2018

Елена Новакова и
наставниците од
природно

Листи на
присутност
годишна

Успешно
запознавање на
акциониот план и

Елена Новакова
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реализирање на
истиот

математичка група програма реализирање на
истиот

Споделување на
насоки за
подобрување на
инклузивната
практика

-Промовирање на
социјализација
-Стратегии за работа со
ученици со ПОП

29 август
2018

Анета Чаковска -Изготвена
презенкација
-чек листа на
стратегии
-искуства и
практики

Преку соработка и
насочен
напор,сите
ученици можат
активно да
учествуваат

Елена Новакова
и стручна
служба

Усовршување на
техника низок старт

Увежбување на техниката
на низок старт со брзо
трчање
*примена на елементите во
игра

септември Дејан Ангеловски и
учениците

-стартен блок
-стартен
пиштол
-кинограми
-чучњеви
-учебник

Учениците да ја
усовршат
техниката на
низок старт и да ја
развиваат
брзината и
експлозивноста

Елена Новакова
и стручна
служба

Да се информираат
наставниците за
придобивките од
користење на
порталот
etwinning.net

- Презентација на
можностите на порталот
etwinning.net
- Презентација на проекти
реализирани во рамките на
eTwinning
- Креирање на кориснички
сметки на порталот

Септември
2018

Маја Виденовиќ
наставници

- компјутери
- Интернет
- проекти
реализирани во
рамките на
eTwinning

- зголемен интерес
и мотивација на
наставниците за
користење на
порталот на
eTwinning

Елена Новакова
и стручна
служба

Примена на micro:bit
во наставата по

-Изработување на програма
за потребите на активноста

октомври Анета Топалова micro:bit,
лап топ,

Наставникот:
- е водач низ

Елена Новакова
и стручна
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физика
со цел корелација
со предметот
информатика и
создавање на
работно и
интерактивно
опкружување во чиј
центар е ученикот

насловена како„Колку
чекори можеш да
направишза 10 секунди?“ --
---Програмирање на
micro:bit,
-Изведување
на активноста „Колку
чекори можеш да
направишза 10 секунди?“
-Средување на резултати и
извлекување заклучок
-Дискусија

стоперка,
метро, листа за
внсување на
податоци од
реализираната
активност, чек
листа за
следење на
работата на
ученикот

наставниот процес
Ученикот :
-учествува во
изградувањето на
наставниот
процес,
- ги применува
стекнатите знаења
од
информатиката, -
толкува податоци
од истражувањето
-предлага

подобрувања на
истражувањето

служба

- да знаат дека
клетката е најмалата
структурна единка
од која се изградени
сите живи
суштества.
-да знаат да
означуваат и

-дискусија поврзана за
поимот клетка, животинска
и растителна и нивната
градба, сличности и
разлики;

- ИКТ интерактивни

3 недела од
месец
октомври

Валентина Мишевска
и

ученици од

VII одд.

Компјутер;
LCD
прожектор;
Светлосен
микроскоп,
микроскопски
препарати, игли
за

Учениците:
-знаат дека
клетката е
најмалата
структурна единка
од која се
изградени сите
живи суштества.

Елена Новакова
и стручна
служба
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именуваат делови на
растителна клетка.
-да ги знаат
функциите на
клеточните органели

активности кои може да
помогнат да се разбере
содржината;

микроскопирањ
е, кромид, јоден
раствор;
Пластелин
Работен лист

.

- знаат да
означуваат и
именуваат делови
на растителна
клетка.
- ги знаат

функциите на
клеточните
органели

- да знае да користи
редослед на
операции,
вклучувајќи загради
и
степенувања.
- да знае правилно
да ги употреби
правилата за
аритметички и
инверзни операции
за
поедноставување на
пресметувањето.

- група ученици излегува
пред табла. Во рацете
држат карти со бројки,
знаци за операции и
составуваат  аритметички
изрази. Останатите
ученици размислуваат каде
и дали треба да се стават
загради.  Ученици по избор
на наставникот излегуваат
и ставаат загради каде што
мислат дека треба.

- Во парови учениците

Јануари 2019 Анета Смилевска и
ученици од 9то
одделение

- карти со број
и загради

- претходно
подготвени
аритметички
изрази

Знае правилно да
го искористи
редоследот на
операции
вклучувајќи
загради и
степенување.

Знае правила за
поедноставување
на
пресметувањето.

Елена Новакова
и стручна
служба
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размислуваат како со
помош на заеднички
множители да се
пресметаат изразите.
Решението се споделува на
табла.

- Учениците добиваат
аритметички изрази кои
треба прво да се
поедностават и решението
се споделува во парови, а
потоа се пресметува
решението.

Изработка на проект
со користење на
Микро:бит

Да се запознаат со
Микро:бит уредот

Да знае да програмира со
користење на едноставна
хардверска платформа
Да изработи проект на
одредена тема

Март Виолета Миновска и
ученици од 7
одделение

Тетратка
Готови проекти
Модели
Компјутер
Micro bit

Успешно
совладување на
содржината
Стекнати вештини
за  програмирање
со користење на
едноставна
хардверска
платформа
Готови проекти и
модели

Елена Новакова
и стручна
служба
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Усовршување на
основна техника на
кошаркарски
двочекор
-примена на
елементите во игра
-развивање на
координација

Увежбување на
кошаркарски двочекор

2 недела
Февруари

Александар Совкоски
и учениците.

-топки
-кинограм
-чучњеви
-учебник

Учениците да ја
усовршат
техниката на
кошаркарски
двочекор и да
развијат
конгнативни
способности:коор
динација,брзина и
експлозивност

Елена Новакова
и стручна
служба

Преку наставен час
за усвојување на
нова наставна
сордржина да научи
за хемиски процес
корозија користејки
обид од
секопјдневен живот
и ИКТ технологија
-начин како би
спречил корозија со
свој пример

-учениците имаат за задача
за дома зда истражуват за
процес на корозија како и
каде се
случува,причина,последица
и начин на заштита на
металите
Да изготви презентација
-да постави дома обид  со
благороден материјал и
вода
- клинче железно со вода
Да објасни со свои зборови
постапка (хемиска) и
заштита од истата

-април 2019 -ученици од
VIIIодделение
-наставник по хемија

-комјутер
-клинче
-лабораториски
прибор
-боја за
премачкување
-лак

-да научи сам да
истражува за
корозија
-да знае каков
процес е
корозијата и кои
метали се
подложени на
корозија
-користи ИКТ да
дојде до сознанија
дека е хемиски
процес
-научи дека може
да се спречи
заштити или
забави

Елена Новакова
и стручна
служба
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Трансформира 2Д
форми со ротација,
осна симетрија,
транслација и со
комбинирање на
овие
трансформации.

- учениците добиваат
задачи на наставно ливче
со транслација, осна
симетрија и ротација и
фигури од картон (по
потреба).

- учениците цртаат во
наставното ливче согласно
дадените насоки

- Наставникот со помош на
power-point презентација
им овозможува на
учениците визуелна
проверка на дадените
задачи.

2 недела од
месец април
2018

Елена Новакова -наставно ливче

- 2Д фигури од
картон

- power-point
презентација

Учениците:

- Знаат да вршат
транслација, осна
симетрија и
родација на
дадени 2Д фигури

- Ги објаснуваат
методите на
работа,
резултатите и
заклучоците.

Елена Новакова
и стручна
служба

Препознава и
опишува
четириаголници
(вклучувајќи
паралелограм, ромб
и трапез) и ги
класифицира според
аглите, страните и
паралелноста на
страните.

Учениците да пополнат
табелата
со својствата на
четириаголниците.
Табела во прилог
На пример за
правоаголник:  Агли: 4
прави агли  Должини на
страни: 2 пара еднакви
страни

Април/Мај Сања Боцеска и
ученици

Табели кои
учениците
треба да ги
дополнат

хамер

Знам  да ги
препознам и
опишам видовите
четириаголници и
да ги
класифицирам
според  аглите,
страните и
паралелноста на
страните.

Елена Новакова
и стручна
служба
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Паралелни страни: 2 пара
паралелни страни Линии
на симетрија: 2

Критериум за успех - Успешна имплементација на стекнатите знаења од реализираните предавања, работилници, презентации и
отворени часови во наставата од страна на сите членови на активот
Инструменти – Анкети и наставни ливчиња
Индикатор за успешност - успешна реализација и имплементирање на стекнатите знаења од средбите на стручниот актив ( анкета
спроведена помеѓу членовите на стручниот актив)
Одговорен за следење: Елена Новакова – координатор, Педагошко-психолошка служба, Анета Смилевска, Сања Боцеска, Анета
Чаковска, Маја Виденовиќ, Валентина Мишевска, Анета Топалова, Лилјана Мердита, Виолета Миновска, Александар Совкоски, Дејан
Ангеловски
Повратна информација - Информација и насоки како и размена на искуства помеѓу наставниците и членовите од активот за

стекнатите знаења.
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Прилог 14. Годишна програма за работа на хорот

Задачи Aктивности Време на
реализација

Реализатор Ресурси и
инструменти

Очекувани резултати Одговорно лице
за следење на
активноста

Масовно
учество на
учениците во
групна форма
на работа

Ажурирање на
постоечките членови
и аудиција за прием
на нови членови во
училишниот хор

Септември,
во текот на
целата учебна
година

Фросина
Цветкова

Партитури,
музички
инструмент,
списоци

Откривање на
талентирани ученици

Одговорен
наставник

Масовно
учество на
учениците во
групна форма
на работа

Подготвување
програма по повод
разни свечености,
прослави и др.;

Септември

Фросина
Цветкова

Стручна
литература,
Годишна
програма

Развивање на
позитивно чувство за
убавото

Одговорен
наставник

Развивање на
творечкитеи
естетските
вредности

Свечен прием на
првачињата во
детската
организација

Октомври

Фросина
Цветкова со
училишниот
хор комисија
за приредби

Просторни
услови,
партитури,
синтисајзер,
разглас, костими,

Да се добие слика за
мислењето на
учениците за
значењето на Детската
недела

Комисија за јавна
и културна
дејност на
училиштето

Колективна
репродукција во
заедничка
презентација на
вокални дела

Трети ноември –Ден
на Општина Гази
Баба реализација на
проектот за
мултиетничка
интеграција со
останатите училишта

Ноември
Училишен
хор,

Годишна
програма,
просторни услови,
партитури,
хартија,
материјали за
сликање, разглас,

Успешно учество на
училишната приредба
по повод патрониот
празник

Комисија за јавна
и културна
дејност на
училиштето и
комисија за
општествено

хуманитарна
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од општината.
Патронен празник на
училиштето

костими работа

Развивање на
љубов и
способност за
вокална
интерпретација
како и
запознавање со
културата на
други народи

Новогодишен
Хепениннг
Соработка со
партнерско
училиште за
проектот МИО

Декември

Училишен
хор секции,
одговорна
комисија

Соодветна
литература,
Просторни услови

Развивање пред ново
годишни позитивни
чувства

Комисија за
приредби и
прослави

Развивање на
емоционален-
креативен
однос,
поттикнување
на еколошка
свест

Одбележување на
ден на екологијата

Во текот на
целата година

Училишен
хор
Ученичка
заедница,
тим за
насилство,
. Фросина
Цветкова

Соодветна
литература,
Просторни услови
“

Да се подобри
однесувањето на
учениците, како и
нивното меѓусебно
почитување,
почитување на
природата во
училиштето и
развивање на
колективен однос
помеѓу учениците

Комисија за
интеграција на
еколошката
едукација во
македонскиот
образовен систем:

Развивање на
творечки и
естетски
вредности

Организирање
средби со
композитори на
хорски и
оркестарски

Февруари

Членовите
од хорот
Фросина
Цветкова

Стручна
литература

Запознавање со
познати македонски
композитори и хорски
и оркестарски
ансамбли

Комисија за јавна
и културна
дејност на
училиштето
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композиции како и
посета на хор во
училиштето 25-ти
мај  во градот
Скопје;

Развивање на
емоционален-
креативен
однос,
поттикнување
на еколошка
свест

Одбележување на
денот на Екологијата

Март

Училишен
хор,
Стручни
активи,
секции,
комисија за
приредби,
прослави

Изготвен
материјал за
потреби на
прославата

Развивање на
позитивни чувства за
важноста на овој ден

Комисија за
приредби и
прослави

Колективен
однос во
заедничка
презентација на
вокални дела

Настап на
училишниот хор и
хоровите и
оркестрите од
училиштата од
општината

Април

Ученици и
наставници
од разни
училишта,
хор,
оркестар

Годишна
програма,
просторни услови,
партитури,

Да развива културни
навики за посета на
други училишта

Комисија за
соработка со
локална средина и
локална заедница

Колективен
однос во
заедничка
презентација на
вокални дела

Општински, Градски
натпревари Државни
натпревари Април,

Мај

Училишен
хор

Годишна
програма,
просторни услови,
партитури, превоз

Дружење како и
развивање на
позитивни односи
меѓу учениците како и
стварање на
натпреварувачки дух.

Комисија за
ученички
натпревари

Да се
соработува со
други лица од

Ден на
сесловенските
просветители Св.

Мај
Училишен
хор

Соодветна
литература,
Просторни услови

Самостојно да го
вреднуваат и
доживуваат

Комисија за
приредби и
прослави
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културата и
уметноста

Кирил и Методиј -
24 Мај

музичкиот и
литературен текст;

Завршна свеченост
по повод крајот на
учебната година

Јуни

Хор Соодветна
литература,
Просторни услови

Успешно да го
покажат и прикажат
пред соучениците,
родителите и
наставниците она што
го научиле и
подготвиле во текот
на учебната година;

Комисија за
приредби и
прослави

Посета на концерти
фестивали

Континуирано

хор
Наставници
и ученици

Карти,
превоз

Развива културни
навики за посета на
концерти и фестивали

Комисија за за
јавна и културна
дејност на
училиштето

Учество во
медиумите

Тековно во
учебната
година

хор
Наставници
и ученици

Карти,
превоз

Лична афирмација и
афирмација на
училиштето

Комисија за јавна
и културна
дејност на
училиштето

Анализа на работата
на училишниот хор

Јуни

Фросина
Цветкова

Годишен
извештај,

Согледување на
позитивните и
негативните резултати
од членување во
училишниот хор

Одговорен
наставник
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Прилог 15. Годишна програма за работа на училишниот оркестар 2018/2019

Главната цел  на оркестарот во училиштето е учениците да ги прошират знаењата и способностите од областа на музиката за кои
покажуваат посебен интерес, определба и сензибилитет. Учениците се оспособуваат за колективен однос во заедничка презентација на
инструментално дело во училиштето и надвор од него.

Од организациски аспект часовите по  оркестар се организираат во текот на целата учебна година, со неделен фонд од 3 часа.
Во училишниот  оркестар  можат да членуваат сите заинтересирани ученици, во рамки на своите способности и можности. Времето на
реализација на часовите е во текот на редовната настава. Поради специфичноста на активностите времето на реализација ќе се
организира спрема просторните можности на училиштето и можностите на учениците. Наставата по оркестар се реализира во
наменски кабинет по Музичко образование делумно опремен со соодветни помагала и инструменти.

Ред.
бр.

Задачи Планирана програмска
активност

Време на
реализаци
ја

Реализатор Ресурси Очекувани резултати Одговорно лице
за следење на
активноста

1 Да се развие
љубов кон
оркестарското
музицирање

Ажурирање на
постоечките членови и
аудиција за прием на
нови членови во
училишниот оркестар

Септемвр
и,
во текот
на целата
учебна
година

Георги Цеков Партитури,
музички
инструмент,
списоци

Откривање на
талентирани ученици

Одговорен
наставник

2. Учениците се
оспособуваат да
свират на
орфови и други
инс.

Подготвување програма
по повод разни
свечености, прослави и
др.;

По
потреба

Георги Цеков Стручна
литература,
Годишна
програма

Развивање на позитивно
чувство за убавото

Одговорен
наставник

3. Го збогатуваат Одбележување на 11-ти Октомври Оркестар, Годишна Да добиеме слика за Комисија за јавна
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музичкиот
инструментален
репертоар

Октомври Историската
секција,
литературната
секција,

програма,
просторни
услови,
партитури

мислењето на
учениците за значењето
на поимот слобода

и културна
дејност на
училиштето

4. Да се здобијат
со искуство за
јавен настап

Одбележување на 13-ти
Ноември - Ден на
ослободувањето на
Скопје

Ноември Оркестар,
Историската
секција,
литературната
секција,

Годишна
програма,
просторни
услови,
партитури

Да добиеме слика за
мислењето на
учениците за значењето
на поимот слобода

Комисија за јавна
и културна
дејност на
училиштето

5 Да се здобијат
со искуство за
јавен настап

Одбележување на
Патрониот празник на
училиштето (учество на
оркестарот со соодветна
програма)

Ноември Хор и оркестар,
историската
секција, литер.
секција, ликовна
секција, активот
од одделенска
настава

Годишна
програма,
просторни
услови,
партитури,
хартија,
хамери,
материјали за
сликање,
разглас,
костими,

Негување на
меѓучовечките односи
кај учениците и кадарот;
истакнување на
музичките квалитети кај
учениците; афирмирање
на училиштето

Комисија за јавна
и културна
дејност на
училиштето

6. Естетски да го
вреднуваат
музичкото дело

Новогодишен
Хепениннг

Декември Училишен хор и
оркестар, секции,
одговорна
комисија

Соодветна
литература,
Просторни
услови

Развивање
новогодишни позитивни
чувства

Комисија за
приредби и
прослави

7. Да се развива
еколошка свест

Одбележување на ден на
екологијата

Во текот
на целата

Училишен
оркестар

Соодветна
литература,

Да се подобри
однесувањето на

Комисија за
интеграција на
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година Ученичка
заедница

Просторни
услови

учениците, како и
нивното меѓусебно
почитување,
почитување на
природата во
училиштето и
развивање на
колективен однос
помеѓу учениците

еколошката
едукација во
македонскиот
образовен систем

8. Да се развива
љубов кон
музиката

Одбележување на Денот
на мајката

Март Училишен
оркестар,
Стручни активи,
секции, комисија
за приредби,

Изготвен
материјал за
потреби на
прославата

Развивање на позитивни
чувства за важноста на
овој ден

Комисија за
приредби и
прослави

9. Го збогатуваат
музичкиот
инструментале
н репертоар

Ден на сесловенските
просветители Св. Кирил
и Методиј - 24 Мај

Мај Училишен
оркестар,
историска секција

Соодветна
литература,
Просторни
услови

Самостојно да го
вреднуваат и
доживуваат музичкиот и
литературен текст

Комисија за
приредби и
прослави

10. Да се развие
критички и
самокритички
став

Анализа на работата на
училишниот оркестар

Јуни Георги Цеков Годишен
извештај

Согледување на
позитивните и
негативните резултати
од членување во
училишниот  оркестар

Одговорен
наставник

ЗАБЕЛЕШКА:Поради специфичноста на овој вид настава оставена е можност за флексибилна програма(додавање и менување на
одделни содржини). Дел од содржините ќе бидат одржани во повеќе часови.
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Прилог 16. Годишна програма за реализација на ученички натпревари

Стекнатите знаења и умеења постигнати во редовната настава и воннаставните активности, учениците ќе имаат можност да ги
презентираат на разновидни натпревари, јавни конкурси и спортски натпревари. Тие играат значајна улога во развојот на личноста на
ученикот. Преку нив се развива и се продлабочува интересот на учениците и се воспоставува активен однос кон наставата, се
прошируваат програмските основи, се продлабочуваат и се збогатуваат знаењата. Тие ја освежуваат наставата и придонесуваат да се
поврзува учењето со животот. Натпреварите ќе се организираат со цел учениците да го развијат натпреварувачкиот дух, да се стремат
кон постигнување на повисоки вредности во културата, уметноста, спортот и знаењата. Во текот на учебната 2018/2019 година
учениците од нашето училиште ќе учествуваат во сите видови натпревари од спортски карактер и натпревари за стекнување на знаења
по сите наставни предмети како на училишни, општински, регионални, државни и други натпревари. Училиштето ги организира
училишните натпревари, а преку нив се избираат ученици за повисоките степени на натпреварување. Училишните натпревари се
организираат за учениците од III, IV и V одделение по некои наставни предмети, како и од VI-IX одделение по сите наставни
предмети. На нив можат да учествуваат сите ученици од училиштето.

План за учество на натпревари и конкурси

Задача Активности
Време на

реализација
Реализатор

Ресурси и
инструменти

Очекувани резултати
Одговорно

лице за
следење

Продлабочување на
знаењата, развивање

натпреварувачки дух и
другарство меѓу

учениците

Планирање на
реализација на

училишни
натпревари

Септември
Сите

одговорни
наставници

План и
распоред

Успешна реализација
на училишни
натпревари

Тим за
ученички

натпревари

Организирање на
меѓуодделенски и

училишни натпревари
како подготовка за

Планирање на
реализација на
натпреварите

Учебна
2018/2019

Сите
одговорни
наставници

План и
распоред

Успешна реализација
на  натпреварите

Актив на
одделенска

настава
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натпревари од повисоко
ниво:

општински,регионален,
државен.

Навремено информирање
на учениците и
наставниците за

училишните натпревари

Изготвување на
план за реализација
на активностите во

рамките на
натпреварите

Септември
Сите

одговорни
наставници

План и
распоред

Транспарентност и
навременост  во
информирањето

Тим за
ученички

натпревари

Да се создаде
стимулативна училишна

клима и ученици кои ќе го
вложат својот максимум

за реализација на
сопствените афинитети,

вештини

Активности и
подготовки за

учество, на тековни
конкурси и

натпревари во
организација на

општината, градот
и други субјекти

Учебна
2018/2019

Педагошко-
психолошка

служба,
ученици

одделенски-
предметни

наставници,
стручни
активи

раководители
на слободни

ученички
активности

Писма и
покани за
учество,

литературни и
ликовни

творби слики,
цртежи,
графики

Успешно учество и
афирмација на

учениците учесници,
развивање

креативност и
фантазија

Тим за
ученички

натпревари

Учество на тековни
ликовени  конкурси кои
пристигнуваат до разни
владини, невладини и

меѓународни организации

Творење и
доставување на
ликовни творби

Учебна
2018/2019

Наставник по
ликовно обр.

Никола
Наневски

Ликовни
творби
Слики,
цртежи,
графики

Развивање на
креативност и

фантазија

Наставник по
ликовно обр.

Никола
Наневски
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Одржување и грижа за
естетскиот изглед на

училиштето

Континуирано
уредување на

училишната аула со
ученички
изработки

Учебна
2018/2019

Наставник по
ликовно обр.

Никола
Наневски

Ликовни
творби

Слики, цртежи,
графики и други
ученички творби

Наставник по
ликовно обр.

Никола
Наневски

Учество на ликовен
хепенинг „Виниче“

Творење во
манастирот во с.

Виниче

Септември/
октомври

Наставник по
ликовно

образование
Никола

Наневски

Ликовни
творби

-учениците
соработуваат, се

дружат,
комуницираат

-поттикнување на
мултикултурализам

Наставник по
ликовно

образование
Никола

Наневски

Учество на ликовен и
литературен конкурс

„Мојата општина“

Творење и
доставување на

ликовни и
литературни

творби

октомври

Наставник по
ликовно

образование
Никола

Наневски и
наставници

по
македонски

јазик

Ликовни
творби,

литературни
творби

Развивање на чувство
на припадност

Наставник по
ликовно

образование
наставници

по
македонски

јазик

Учество на училишни,
општински, државни

натпревари по физичко и
здравствено образование

Подготовка на
учениците за
претстојните
натпревари

октомври/
мај

Наставници
по ФЗО
Дејан

Ангеловски,
Александар
Совкоски

Трака,
пиедестал,

маици,
чуњеви, топки

Учество на сите
ученици од VII-IX одд

Дејан
Ангеловски,
Александар
Совкоски

Учество на училишни,
општински, државни

Подготовка на
учениците за

април/
мај

Одделенски
наставници на

Материјали за
подготовка на

Развиена љубов кон
математиката и развој

Одделенски
наставници на
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натпревари по математика
за учениците од IV и V

одделение

претстојните
натпревари

IV и V
одделение

натпревари на натпреварувачкиот
дух кај учениците

IV и V
одделение

Учество на ликовен
конкурс „13 Ноември од
детски ликовен центар.

Литературни конкурси  по
повод ослободување на

Скопје

Творење и
доставување на

ликовни и
литературни творби

октомври

Наставник по
ликовно

образование
Никола

Наневски и
наставници

по
македонски

јазик

Ликовни
творби и

литературни
творби

Градење на
патроитски чувства

Наставник по
ликовно

образование
Наставници

по
македонски

јазик

Учество на литературен
конкурс во организација
на градска библиотека
„Браќа Миладиновци“

Творење и
доставување на

литературни творби
ноември

Наставници
по

македонски
јазик, градска

библиотека
Браќа

Миладиновци

Литературни
творби

Почит кон ликот и
делото на нашите

просветители

Наставници
по

македонски
јазик

Учество на
Интернационален
натпревар Дабар,

Училишен  натпревар по
информатика за

апликативни вештини,
Регионален натпревар

информатика за
апликативни вештини,

Активности за
подготовка на
натпреварите

Ноември
2018,

април/мај
2019

Наставник по
информатика

Маја
Виденовиќ

Материјали за
подготовка на

натпревари

Стекнати знаења од
областа на

информатиката  на
повисоко ниво

Наставник по
информатика

Маја
Виденовиќ
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Државен натпревар по
информатика за

апликативни вештини

Учество на ликовен
конкурс најубаво уредено
училиште“ Нова година“

Украсување на
училиштето по

повод
новогодишните

празници

декември

Наставник по
ликовно

образование
Никола

Наневски

Ликовни
творби

Отфрлање на кичот
Никола

Наневски

Да се согледаат и
анализираат успеси на

учениците во воннаставни
активности и натпревари

Собирање и
анализа на

резултати од
одржани

натпревари во
првото полугодие,

пишување извештај

декември
Стручна
служба,

наставници

Извештаи од
учество на
натпревари

Формирање слика за
успешноста и
пласманот на

учениците во текот на
првото полугод

Тим за
ученички

натпревари

Да се поттикне
натпреварувачкиот дух кај

учениците

Непосредно
информирање за

одржување на
училишни

меѓуодделенски
натпревари

Јануари/февр
уари

Стручна
служба,

наставници,
ученици од I

до IX
одделение

План за
училишни
натпревари
тетратка за

соопштенија

Навремено
информирање и

трнспарентност со цел
побројно учество

Тим за
ученички

натпревари

Селекција на учесници на
општинскиот натпревар

по математика

Реализација на
училишен

натпревар по
математика

декември
2018

Актив
математика во
ООУ „Крсте
Мисирков“

Задачи (од IV
до IX

одделение) и
бодовна листа

Да се селектираат
учесници на
општинскиот
натпревар по
математика

Актив
математика

Развивање на
математичката логика и

Учество на
натпревар PSAT

јануари
февруари

Алгоритам
Центар

Задачи (за
VIII и IX

Да се развие
математичката логика

Актив
математика
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натпреварувачкиот дух кај
учениците

2019 одделение) и
бодовна листа

и натпреварувачкиот
дух кај учениците

Селекција на учесници на
регионалниот натпревар

по математика

Учество на
општински

натпревар по
математика

март 2019

СММ (Сојуз
на

математичари
на

Македонија)

Задачи (од IV
до IX

одделение) и
бодовна листа

Да се селектираат
учесници на

регионалниот
натпревар по
математика

Актив
математика

Развивање на
математичката логика и

натпреварувачкиот дух кај
учениците

Учество на
меѓународен
математички

натпревар Кенгур

март 2019

СММ (Сојуз
на

математичари
на

Македонија)

Задачи (од I
до IX

одделение) и
бодовна листа

Да се развие
математичката логика
и натпреварувачкиот

дух кај учениците

Актив
математика

Селекција на учесници на
државниот натпревар по

математика

Учество на
регионален

натпревар по
математика

април 2019

СММ (Сојуз
на

математичари
на

Македонија)

Задачи (од IV
до IX

одделение) и
бодовна листа

Да се селектираат
учесници на

државниот натпревар
по математика

Актив
математика

Селекција на учесници на
Јуниорска македонска

математичка олимпијада

Учество на
државен натпревар

по математика
мај 2019

СММ (Сојуз
на

математичари
на

Македонија)

Задачи (од VI
до IX

одделение) и
бодовна листа

Да се селектираат
учесници на

Јуниорска македонска
математичка
олимпијада

Актив
математика

Aудиција за избор на
членови  од училишниот

хор

Подготовка за
хорски општински

натпревар
Април 2019

Фросина
Цветкова -

Муратовска

Збирка хорски
композиции..
Дафино вино
црвено,,Драга
н Шуплевски,

канони-

Успешен пласман на
натпреварите

Биро за развој
на

образованието
Здружение на

музичките
педагози



178

Ренесанса

Селекција на учесници на
општинскиот натпревар

по природни науки

Реализација на
училишен

натпревар по
природни науки

Февруари
2019

Актив по
природни

науки во ООУ
„Крсте

Мисирков“

Тестови (од V
одделение) и

бодовна листа

Учество на
општинскиот
натпревар по

природни науки

Актив
природни

науки

Селекција на учесници на
регионалниот натпревар

по  природни науки

Учество на
општински

натпревар по
природни науки

март 2019
Друштво на
биолози на
Македонија

Тестови (од V
одделение) и

бодовна листа

Учество на
регионалниот
натпревар по

природни науки

Актив
природни

науки

Селекција на учесници на
државниот натпревар по

природни науки

Учество на
регионален

натпревар по
природни науки

април 2019
Друштво на
биолози на
Македонија

Тестови (од V
одделение) и

бодовна листа

Учество на државниот
натпревар по

природни науки

Актив
природни

науки

Развивање на
натпреварувачкиот дух кај

учениците

Учество на
државен натпревар
по природни науки

мај 2019
Друштво на
биолози на
Македонија

Тестови (од V
одделение) и

бодовна листа

Стекнати искуства и
освоени места

Актив
природни

науки

Развивање на
натпреварувачкиот дух кај

учениците

Учество на
регионален
натпревар

Април 2019
Народна
техника-
Скопје

Подготвени
семинарски

работи и
модели,

макети на
теми од

екологија,
астрономија,
астронаутика

применета
физика,

Стекнати искуства и
освоени места

Анета
Топалова
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метеорологија

Развивање на
натпреварувачкиот дух кај

учениците

Учество на
државен натпревар

натпревар
Април 2019

Народна
техника на

Р.Македонија

Победнички
семинарски

работи и
модели,

макети на
теми од

екологија,
астрономија,
астронаутика

применета
физика,

метеорологија
на

регионалниот
натпревар во

Народна
техника

Стекнати искуства и
освоени места

Анета
Топалова

Селекција на учесници за
учество на „Денови на

електротехниката“

Реализација на
меѓуученички

натпревар во 9 одд.
март

Анета
Топалова

Тест на тема
електричество

Обезбедување учество
на натпреварот

Анета
Топалова

УЧЕСТВО НА HIPPO

Учество на
меѓународен
натпревар по

англиски јазик за
учениците од V до

IX одделение

Февруари/мар
т

Наставници
по англиски

јазик

Стандардизир
ани тестови

Стекнати знаења од
областа на англискиот

јазик на повисоко
ниво

Наставници
по англиски

јазик

УЧЕСТВО НА ЕЛТАМ Училишен декември Наставници Стандардизир Стекнати знаења од Наставници
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натпревар по
англиски јазик за

учениците од V до
IX одделение

по англиски
јазик

ани тестови областа на англискиот
јазик на повисоко

ниво

по англиски
јазик

УЧЕСТВО НА ЕЛТАМ

општински
натпревар по

англиски јазик за
учениците од V до

IX одделение, и
доколку има
пласман на

регионален и
државен натпревар

Март/април
Наставници
по англиски

јазик

Стандардизир
ани тестови

Стекнати знаења од
областа на англискиот

јазик на повисоко
ниво

Наставници
по англиски

јазик

Продлабочување на
знаењата,

да се развива
натпреварувачки дух и

другарство меѓу
учениците

Активности за
подготовка на

натпревар
(училишен,
регионален,

државен)

март, април,
мај 2018

Ученици од
IX одд и

наставник по
француски

јазик

Стандардизир
ани тестови

Стекнати знаења од
областа на

францускиот јазик на
повисоко ниво

Наставник по
француски
јазик Јагода
Поповска

Селекција на учесници на
општинскиот натпревар
по биологија и природни

науки

Реализација на
училишен

натпревар по
биологија и

природни науки

Февруари
2018

Актив по
биологија и
природни

науки во ООУ
„Крсте

Мисирков“

Тестови (од
VI до IX

одделение) и
бодовна листа

Да се селектираат
учесници на
општинскиот
натпревар по

биологија и природни
науки

Актив
биологија и
природни

науки

Селекција на учесници на
регионалниот натпревар
по биологија и природни

Учество на
општински

натпревар по
март 2018

Друштво на
биолози на
Македонија

Тестови (од
VI до IX

одделение) и

Да се селектираат
учесници на

регионалниот

Актив
биологија и
природни
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науки биологија и
природни науки

бодовна листа натпревар по
биологија и природни

науки

науки

Селекција на учесници на
државниот натпревар по

биологија и природни
науки

Учество на
регионален

натпревар по
биологија и

природни науки

април 2018
Друштво на
биолози на
Македонија

Тестови (од
VI до IX

одделение) и
бодовна листа

Да се селектираат
учесници на

државниот натпревар
по биологија и

природни науки

Актив
биологија и
природни

науки

Синтеза на знаењата и
развивање на

натпреварувачкиот дух кај
учениците

Учество на
училишен,

регионален и
државен натпревар

по македонски
јазик

Април/мај
Сојуз на
ДМЈЛ

Тестови на
знаење

Потврда на стекнати
знаења и освоени

награди

Наставник по
македонски

јазик

Развивање на
натпреварувачкиот дух кај

учениците

Учество на
државен натпревар

по биологија и
природни науки

мај 2018
Друштво на
биолози на
Македонија

Тестови (од
VI до IX

одделение) и
бодовна листа

Да се развие
натпреварувачкиот
дух кај учениците

Актив
биологија и
природни

науки

Учество на Сојузот на
клубови на млади

техничари и природници
„Народна техника“

Да изработи проект
и модел или макета

од одредена
дисциплина;
Да  развие

позитивен однос
кон работата и
творештвото,
техниката и

технологијата;

април

Наставник
Виолета

Миноска и
ученици од 6-

9 одд.

Учебници по
техничко

образование;
Тетратки од

конструкторс
ки кутии;

Енциклопеди
и;

Интернет;
Прибор за

Изработка на проект и
модел или макета од
одредена дисциплина

Развивање на
конструктивно-

творечки способности
Добар пласман на

натпреварот

Наставник по
техничко

образование
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техничко
цртање;

Материјали и
алат за работа

Учество на регионален и
државен натпревар
„Детски семафор“

Проширување на
знаењата на

сообраќајните
правила и прописи

мај

Наставник по
техничко

образование и
ученици

Велосипед,
прирачник за

сообраќај

побезбедно движење
во сообраќајот со

велосипед

Наставник по
техничко

образование

Учество на литературен
фестивал „Дечје царство“

Творење и
доставување на

литературни
творби

февруари

Наставници
по

македонски
јазик

Литературни
творби

-поттикнување на
творечки способности
и  мултикултурализам

Наставници
по

македонски
јазик

Учество на ликовен
конкурс за најубава

мартинка

Изработка на
мартинки март

Одделенски и
предметни
наставници

Ликовни
творби

-прифаќаат
традиционални

вредности

Одделенски и
предметни
наставници

Учество на ликовен
конкурс  во Торуњ, Полска

Творење и
доставување на
ликовни творби

март или
април

Наставник по
ликовно

образование
Никола

Наневски

Ликовни
творби

-поттикнување на
мултикултурализам

Наставник по
ликовно

образование
Н.Наневски

Учество на ликовен
конкурс во Лидице, Чешка

Творење и
доставување на
ликовни творби

март или
април

Наставник по
ликовно

образование
Никола

Наневски

Ликовни
творби

-поттикнување на
мултикултурализам

Наставник по
ликовно

образование
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Продлабочувањена
знаењата, да се развива
натпреварувачки дух и

другарство меѓу
учениците

Спроведување на
училишните
натпревари

март

Комисија и
ученици од V

до IX
одделение

Стандардизир
ани тестови

Избор на
најталентирани

ученици кои ќе одат
на натпревари од

повисоко ниво

Тим за
ученички

натпревари

Да се известат навремено
учениците и наставниците

за резултатите

Истакнување на
резултати март Комисија

Ранг листи,
изготвен

записник од
одржаниот
натпревар

Транспарентност и
навременост во

соопштувањето на
резултатите

Тим за
ученички

натпревари

Учество на Детскиот
литературен фестивал

“Ракатки“ или „Пролет на
сребрените соништа“

Творење и
доставување на

творби
март/април

Наставници
по

македонски
јазик

Литературни
творби

Поттикнување на
творечката

креативност

Наставници
по

македонски
јазик

Развивање
натпреварувачкиот дух кај
учениците, другарство со

ученици од други
училишта

Спроведување
натпревари од
повисок ранг

(градски,
општински и

државни
натпревари)

Април/мај

Организатор
на

натпреварот,
одделенски и

предметни
наставници,
пласирани
ученици

Тестови со
задачи на
повисоко
ниво на
знаење

Учество и афирмација
на учениците

учесници

Тим за
ученички

натпревари

Учество на градски
ликовен натпревар -

Децата за стара чаршија

Творење во старата
скопска чаршија

мај

Наставник по
ликовно

образование
Никола

Наневски

Ликовни
творби

соработка,дружење
-поттикнување на

мултикултурализам

Наставник по
ликовно

образование
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Манифестација ,,Денови
на електротехниката“

Подготовки мај
Наставник по

физика
Изработка на

творби
соработка,дружење

Наставник по
физика

Натпревар Црвен крст
Подготовка за

натпревар
мај

Наставник по
биологија

Изготвен
извештај од
спроведен
натпревар

Навремено
информирање и

трнспарентност со цел
побројно учество

Наставник по
биологија
Лилјана
Мердита

Да се согледаат и
анализираат успесите на

сите натпревари

Собирање и
анализа на

резултати од
одржаните
натпревари

Мај/
јуни

Предметни
наставници,

стручна
служба,
ментор

Ранг листи и
извештај од

натпреварите

Формирање на слика
за успешност и

пласман  на ученици

Тим за
ученички

натпревари

Да се информираат сите
ученици и вработени за

пласманот на
натпреварите

Презентирање на
извештај од
одржаните
натпревари

јуни

Стручна
служба и

одговорни
наставници

Изготвен
извештај од
спроведени
натпревари

Формирање слика за
успешност и пласман
на учениците од ООУ

„Крсте Мисирков“

Тим за
ученички

натпревари

Пропозиции
1. На Општински натпревар може да учествува и второрангираниот ученик доколку првиот се откаже од оправдани причини.
2. Ученикот редовно да ги посетува подготвителните часови од страна на наставникот - ментор.
3. Ученикот редовно да ги извршува задачите поставени од менторот.
4. Менторот навремено да доставува материјали од кои ќе се црпат дополнителни знаења во соодветната дисциплина.

Информирање
1. Навремено истакнат План на огласна табла според кој ќе се реализираат и спроведуваат училишните натпревари.
2. Два дена пред одржувањето на натпреварот по предвидениот предмет следува соопштение и точна информираност на учениците.
3. Резултатите од спроведениот натпревар да се истакнат на огласна табла најдоцна една седмица по одржаниот натпревар.
4. Усна информација за резултатите пред сите учесници во натпреварот.
5. Ранг листата да се предаде на одговорниот наставник.
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6. Да се состави записник од реализираниот училишен натпревар.

Спроведување
1. Да се изготви список на ученици учесници на натпреварот.
2. Да се избере комисија од соодветни предметни наставници.
3. Комисијата да изготви тест за спроведување на училишниот натпревар.
4. Тестот да биде стандардизиран со задачи на повисоко ниво на знаење.
5. Да се договори време, место и начин на реализација на училишниот натпревар.
6. Два дена пред предвидениот натпревар да следува соопштение.
7. Почитување на предвидената временска рамка од планот.
8. Спроведување на натпреварот со однапред утврдена временска рамка.
9. Присуство на комисијата на самиот натпревар.

Подготовка за натпревари од повисок ранг
1. Наставникот - ментор редовно го подготвува ученикот.
2. Наставникот - ментор да биде редовно на располагање за појаснување на нејаснотии на подготвуваните ученици.
3. Навремено соопштување и договор околу учеството на другите натпревари од повисок ранг.

*Забелешка: Времето и реализацијата на натпреварите е во согласност со Планот и програмата на БРО, МОН и Сојузот за грижи и
воспитувања на децата на Р.Македонија.
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Прилог 17. Годишна програма за реализација на ученички екскурзии

Задача Активности
Време на

реализација
Реализатор

Ресурси и
инструменти

Очекувани резултати
Одговорно

лице за
следење

-Да се поттикнува и
развива
другарството ,
меѓусебно
почитување,
позитивен дух и
подобри меѓусебни
односи.
-учениците да
развијат  позитивен
однос кон верските
и културните
вредности;

Еднодневен
излет

Октомври
2018

Одделенски
раководители

Понуди за
изведување на
еднодневен
излет

Развиен позитивен
однос за
другарството ,
меѓусебно
почитување,
позитивен дух и
подобри меѓусебни
односи
-изграден   позитивен
однос кон верските и
културните
вредности

Тимот за
екскурзии

-Да се поттикнува и
развива
другарството ,
меѓусебно
почитување,
позитивен дух и
подобри меѓусебни
односи.

Еднодневен
излет

Мај 2019 Одделенски
раководители

Понуди за
изведување на
еднодневен
излет

Развиен позитивен
однос за
другарството ,
меѓусебно
почитување,
позитивен дух и
подобри меѓусебни
односи

Тимот за
екскурзии
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-учениците да
развијат  позитивен
однос кон верските
и културните
вредности

-изграден позитивен
однос кон верските и
културните
вредности

Учениците да се
запознаат со
културно-
историските
знаменитости во
Македонија
- да ги запознаат и
осознаат основните
законитости и
поими за природата
околу себе

Еднодневна
екскурзија

Април 2019 Одделенски
раководители

Понуди за
изведување на
еднодневна
екскурзија

Проширување на
знаењата за
културно-
историските
знаменитости во
Македонија
- стекнати искуства за
основните
законитости и поими
за природата околу
себе

Тимот за
екскурзии

Учениците да се
запознаат со
природно –
географските,
биолошко –
еколошките и
други особености
во Источна
Македонија

Дводневна
екскурзија

Мај 2019
Одделенски
раководители

Понуди за
изведување на
дводневна
екскурзија

Збогатување на
знаењата и здобивање
со информации за
природно –
географските,
биолошко –
еколошките и други
особености во
Источна  Македонија

Тимот за
екскурзии

Учениците да:
-се запознаат со

родниот крај –

Тридневна
екскурзија

Октомври
2018

Одделенски
раководители

Понуди за
изведување на
тридневна

Развиени патриотски
чувства за  родниот
крај – старите градби,

Тимот за
екскурзии
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старите градби,
цркви, манастири;
-развијат позитивен
однос кон
националните
културните и
естетските
вредности

екскурзија цркви, манастири
како и  позитивен
однос кон
националните
културните и
естетските вредности

Учениците:
да се запознаат со
природно –
географските,
биолошко –
еколошките и
други особености
на градот Охрид,
да ја увидат
пошироката
просторна
ориентација на
својата околина и
општините во
Република
Македонија

Настава во
природа

Април/Мај
2019

Одделенски
раководители

Понуди за
изведување на
настава во
природа

Осознавање на
природно –
географските,
биолошко –
еколошките и други
особености
Запознавање со
својата околина и
општините во
Република
Македонија

Тимот за
екскурзии
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Пропозиции
1. Ученикот има право да се пријави т.е да учествува најмногу на два училишни натпревари, односно само на два наставни предмета.
2. Доколку ист ученик освои прво место на двата натпревари, одбира само еден Општински натпревар.
3. На Општински натпревар може да учествува и второрангираниот доколку првиот се откаже од оправдани причини.
4. Ученикот редовно да ги посетува подготвителните часови од страна на наставникот - ментор.
5. Ученикот редовно да ги извршува задачите поставени од менторот.
6. Менторот навремено да доставува материјали од кои ќе се црпат дополнителни знаења во соодветната дисциплина.

Информирање
1. Навремено истакнат План на огласна табла според кој ќе се реализираат и спроведуваат училишните натпревари.
2. Два дена пред одржувањето на натпреварот по предвидениот предмет следува соопштение и точна информираност на учениците.
3. Резултатите од спроведениот натпревар да се истакнат на огласна табла најдоцна една седмица по одржаниот натпревар.
4. Усна информација за резултатите пред сите учесници во натпреварот.
5. Ранг листата да се предаде на одговорниот наставник.
6. Да се состави записник од реализираниот училишен натпревар.

Спроведување
1. Да се изготви список на ученици учесници на натпреварот.
2. Да се избере комисија од соодветни предметни наставници.
3. Комисијата да изготви тест за спроведување на училишниот натпревар.
4. Тестот да биде стандардизиран со задачи на повисоко ниво на знаење.
5. Да се договори време, место и начин на реализација на училишниот натпревар.
6. Два дена пред предвидениот натпревар да следува соопштение.
7. Почитување на предвидената временска рамка од планот.
8. Спроведување на натпреварот со однапред утврдена временска рамка.
9. Присуство на комисијата на самиот натпревар.
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Подготовка за натпревари од повисок ранг
1. Наставникот - ментор редовно на додатна го подготвува ученикот на додатна настава.
2. Наставникот - ментор да биде редовно на располагање за појаснување на нејаснотии на подготвуваните ученици.
3. Се отвара папка по секој наставен предмет во која се забележуваат активностите, присуството и материјалите со кои се реализираат
подготвителните вежби.
4. Папката е достапна за Стручната служба и Директорот доколку сакаат да ја разгледаат.
5. Навремено соопштување и договор околу учеството на другите натпревари од повисок ранг.

*Забелешка: Времето и реализацијата на натпреварите е во согласност со Планот и програмата на БРО, МОН и Сојузот за грижи и
воспитувања на децата на Р.Македонија.
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Прилог 18. Програма за Детска организација

Задача Активности
Време на

реализација
Реализатор

Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно лице
за следење

Воспоставување
на раководство
на Детската
организација

Избор на
раководство на
Детска
организација

септември Ученици и
одговорни
наставници

Програма за
работа

Правилен избор
на членови на
предлог на
учениците

Актив на
наставници

Запознавање на
учениците со
значењето на
Детската недела

Одбележување
на Детска
недела-
организирање на
активности

октомври Одговорни
ученици и
одговорни
наставници

Работилници,
спортски
натпревари
,касичка,
маркици

Развивање на
чувство на
припадност и
дружење

Актив на
наставници

Запознавање на
учениците со
правата и
обврските  на
детето

Свечен прием на
учениците во
Детската
организација на
Македонија

октомври Одговорни
наставници и
ученици

Конвенција за
правата на
децата

Подигнување на
свеста за правата
на децата

Актив на
наставници

Развивање на
навики кај
учениците за
посета на
културни

Посета на
фестивалот на
детската песна
Златно славејче

ноември Одговорни
наставници и
ученици

Фестивал Навика за посета
на културни
манифестации

Актив на
наставници
Актив на
наставници
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манифестации
Подигање на
свеста на
учениците за
солидарност

Прием на
првачињата во
подмладокот на
Црвен крст

ноември Одговорни
наставници и
ученици

Флаери,
налепници,
касичка

Стекнати навики
за солидарност и
хуманост

Актив на
наставници

Афирмација на
училиштето и
достигнувањата
на учениците од
сите области

Одбележување
на Патрониот
празник на
училиштето

ноември Одговорни
наставници и
ученици

Материјали за
различни видови
на изработки,
приредба со
подготвени
точки

Успешно
претставување
на училиштето

Проширување на
знаењата и
натпревар
помеѓу
учениците

Организирање на
ученички
квизотеки

Тековно,
декември-мај

Одговорни
наставници и
ученици

Подготвени
прашања од
различни
области

Дружење и
развивање на
натпреварувачки
дух кај
учениците

Актив на
наставници

Новогодишно
украсување на
училиштето

Активности по
повод Нова
година

декември Одговорни
наставници и
ученици

Материјали за
изработка на
честитки, украси
и др.

Свечено
украсени
училници и
ходници

Актив на
наставници

Запознавање на
учениците за
безбедно
користење на
интернет

Одбележување
на денот на
безбедноста  на
Интернет - 8
Февруари

февруари Одговорни
наставници и
ученици

Предавање,
компјутери,
интернет

Безбедно
користење на
интернет од
страна на
учениците

Актив на
наставници
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Развивање на
еколошка свест

Активности за
одбележување на
Денот на
екологијата

март Одговорни
наставници и
ученици

Алат и прибор за
работа и
средства за
хигиена

Чист и уреден
училишен двор и
училишната
зграда

Актив на
наставници

Да се прифати
шегата како
посебен начин на
комуникација и
развивање на
креативноста на
учениците

Одбележување
Денот на шегата

април Одговорни
наставници и
ученици

Материјали за
изработка на
маски

Изработени
маски и
прифатливи
шеги -
презентација

Прикажување на
достигнувањата
на учениците
пред родителите

Одбележување
на крајот на
учебната година

мај Одговорни
наставници и
ученици

Приредба со
подготвени
точки

Дружење и
забава на
учениците
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Прилог 19. Програма за работа на Ученички Тим за Техничка Поддршка УТТП

Задача Активности
Време на
реализација

Реализатор
Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Формирање на
УТТП

- Идентификување
на учениците кои
ќе бидат членови
на УТТП преку
анализа на нивната
оспособеност за
користење на
технологија
- Договор за
одржување на
состаноци и начин
на работа

септември 2018

Наставници -
раководители
на УТТП
Ученици -
членови на
УТТП
(понатаму
УТТП)

- извештаи за
постигања на
учениците во
поглед на
користењето на
технологијата

- извештај од
работењето на
УТТП во
учебната 2017/
2018 година

- формиран
квалитетен УТТП

Маја
Виденовиќ

Оспособување на
учениците за
поврзување на
компјутери во
мрежа

Поврзување на
компјутери

септември 2018 УТТП
- компјутерска
инфраструктура

Оспособени
ученици за
поврзување на
компјутери во
мрежа

Фросина
Алексовска

Оспособување на
учениците за
инсталација на
Едубунту

Инсталација на
Едубунту
оперативен систем

септември 2018 УТТП

- компјутер
- LCD проектор
- USB со најнова
инсталација за
Едубунту

Оспособени
ученици за
инсталција на
Едубунту на
компјутерите во
училиштето

Анита
Ангеловска
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Оспособување на
компјутерите во
училниците за
работа

Поддршка на
наставниците при
поврзување на
компјутери во
мрежа и
инсталација на
Едубунту

Континуирано
во текот на
учебната
година

УТТП

- компјутерска
инфраструктура
- USB со најнова
инсталација за
Едубунту

Функционална
компјутерска
инфраструктура во
училиштето

Маја
Виденовиќ

Оспособување на
учениците за
користење на
Едубунту и
поддршка на
наставниците за
истата

- Вовед во
Едубунту
- Работна
површина на
Едубунту
- Приспособување
на работната
површина на
Едубунту
- Сесии

октомври,
ноември,
декември 2018

УТТП

- компјутери со
инсталиран
Едубунту
оперативен
систем
- ЛЦД проектор
- СМАРТ табла

- оспособени
ученици за
поддршка на
наставниците и
останатите ученици
при основно
работење со
работната
површина на
Едубунту

Фросина
Алексовска

Оспособување на
учениците за
работа со
датотеки и папки
и поддршка на
наставниците за
истата

Работа со датотеки
и папки

декември 2018 УТТП

- компјутери со
инсталиран
Едубунту
оперативен
систем
- ЛЦД проектор
- СМАРТ табла

- оспособени
ученици за
поддршка на
наставниците и
останатите ученици
за работа со
датотеки и папки

Анита
Ангеловска

Оспособување на
учениците за
користење на
локална мрежа и

- Поврзување и
откачување од
мрежа
- Локални мрежи -

јануари,
февруари 2019

УТТП

- компјутери со
инсталиран
Едубунту
оперативен

- оспособени
ученици за
поддршка на
наставниците и

Маја
Виденовиќ
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Интернет споделување на
датотеки и папки
- Интернет
апликации

систем
- ЛЦД проектор
- СМАРТ табла

останатите ученици
при користење на
локална мрежа и
Интернет

Давање поддршка
на наставниците
за користење на
локалната мрежа
во училиштето

Поддршка на
наставниците при
преземање на
податоци од
компјутерите

Континуирано
во текот на
учебната
година

УТТП
- компјутерска
инфраструктура

Оспособени
наставници за
ефективно
користење на
компјутерската
мрежа во
училиштето

Фросина
Алексовска

Оспособување на
учениците за
работа со музика,
видео и
фотографии во
Едубунту

- Пуштање и
организирање на
аудио датотеки
- Филмови,
видеодатотеки
- Музика и видео
од мрежа
- Фотографи и
камери
- Печатење на
фотографии

март, април, мај
2019

УТТП

- компјутери со
инсталиран
Едубунту
оперативен
систем
- ЛЦД проектор
- СМАРТ табла

- оспособени
ученици за
поддршка на
наставниците и
останатите ученици
при работа со
музика, видео и
фотографии

Маја
Виденовиќ

Оспособување на
учениците за
печатење на
документ

- Печатење
мај 2019 УТТП

- компјутери со
инсталиран
Едубунту
оперативен
систем
- ЛЦД проектор

- оспособени
ученици за
поддршка на
наставниците и
останатите ученици
при печатење

Анита
Ангеловска
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Утврдување на
активностите на
УТТП во
изминатата
година и нивната
улога во степенот
на користењето
на
информатичката
инфраструктура
во училиштето

Изготвување на
извештај за
работата на УТТП

јуни 2019 УТТП

- извештај од
активностите на
УТТП во текот на
учебната година

Добивање на
целосна слика за
придобивките од
функционирањето
на УТТП

Анита
Ангеловска
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Прилог 20. Грижа за здравјето

Здравствената заштита е дел од воспитно-образовната работа на училиштето и се однесува на развивање на здравствена култура
на учениците и наставничкиот кадар за чување на сопственото здравје и околината. Се реализира преку содржини за здравствено-
рекреативно образование, и едукативни предавања и низ адекватни содржини во процесот на наставата и надвор од неа со
организирана исхрана, превентивна мерка и осигурување на учениците.

Грижата за учениците во однос на заштита и превенција од болести се состои од: редовни систематски прегледи, преглед на
заби, редовно вакцинирање и ревакцинирање, предавања за разни заболувања, зависност од алкохол, дрога и цигари, превенција од
ХИВ, физичко воспитување, учество во спортски активности, превентивни хигиенски навики, грижа за менталното здравје на
учениците и сл.

Грижата за здравјето на учениците и превенцијата од заразни болести и зависност од супстанци ќе се остварува преку:
 Создавање, развивање и негување на лични хигиенски навики кај учениците со предавања, разговори во текот на наставата
 Подигнување на нивото на здравствена култура
 Водење на грижа за здравјето преку здравата исхрана и чистата околина
 Одбележување на значајни датуми од светската здравствена организација
 Соработка со Црвен крст
 Предавања за борба против алкохолизмот и наркоманијата, во реализација на активности од нивниот план и програма.
 Предавања од врснички едукатори од Црвен крст ООЦК - „ Гази Баба “- Скопје, за превенција од ХИВ и сексуални преносливи

инфекции – работилници и заштита од истите.

13.1. Хигиена во училиштето

Според СЗО здравје претставува состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не сaмо отсуство на болест
или на телесни недостатоци. Доброто здравје и општата благосостојба на вработените е уште една грижа на училиштето, и поради тоа
училиштето има план и низа на активности кои ги извршува со цел да се врши следење на здравствената состојба на вработените во
текот на учебната година. Во тој дел, се извршуваат санитарни и систематските прегледи на вработените.

 Бришење на прашината на работните површини



199

 Бришење и миење на тврди подни површини
 Вшмукување на меки подни површини ( тепих ... )
 Собирање на пајажина
 Бришење на рамки на прозорци и врати
 Бришење на влезни и внатрешни врати
 Бришење и миење на стаклени површини
 Бришење на прашината на надворешен дел од мебелот
 Бришење на санитарен простор
 Метење пред влезните врати
 Миење на училишен двор

Учениците се посебна популациона група која се карактеризира со интензивни физички, психолошки и социјални промени.
Училиштето има обврска да води грижа за здравјето на учениците и да ги информира за важноста на здравјето во целина и тоа:

 за физичкото здравје: лична хигиена, храна и исхрана, заразни болести, сексуални болести, безбедност и прва помош, дрога,
алкохол, пушење и физички вежби

 психичко здравје: развивање на самодоверба и самопочит, почитување на различностите во однос на верска и национална
припадност, толеранција, развивање на емпатичност, алтруизам и сл. Освен што пешачењето е важназа одржување на добра во
физичкото состојба, тоа исто така игра голема влијание и за менталното здравје кај човекот, намалувајќи ја анксиозност, стресот,
овозможува релаксација и опуштеност, која води до смирување на целиот организам.

 социјално здравје: грижа за здрава средина, комуникација и одговорност, воспоставување на добри односи со сите луѓе-. Некои
задачи и содржини од оваа област се реализираат и по одделни наставни предмети (физичко и здравствено образование,
биологија), животни вештини и некои ученички активности.

13.2. Систематски прегледи

Организација и реализација на систематски прегледи за учениците од I, II, III, V, VII и IX одделение
Систематските прегледи ќе бидат реализирани без попречување на наставата пред или по завршувањето на часовите.
I одделение - Систематски прегледи
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II одделение - /
III одделение - Систематски прегледи
V одделение - Систематски прегледи
VII одделение - /
IX одделение - /

13.3. Вакцинирање

Во текот на учебната година здравствената заштита на учениците се состои од:
I одделение - М.Р.П.
II одделение - Дифтерија, полиомиелитис и ППД и ВЦГ-вакцина
III одделение - /
V одделение - /
VII одделение - ХПВ
IX одделение - Дитепер и полио
Укината е БЕ-СЕ-ЖЕ вакцина.

13.4. Едукација за здрава исхрана

Во текот на целата наставна година се реализираат активности од кампањата „Здрава храна за здраво детство” чија основна цел
е едукација на учениците за здрава исхрана, подигнување на нивната свест, и активирање како и промоција и вклучување на
родителите. И оваа година ќе продолжува соработка со „Виталиа-health food” во склоп на активностите „Здрава храна за здраво
детство”. Во рамките на еколошката интеграција во образованието се организира и отворен ден „Денот на јаболкото” на 27 септември
со соодветни активности и 16 октомври ,Светски ден на храната.



201

Задача Активности
Време на

реализација
Реализатор

Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

Уредување на
катче (пано) за
здрава храна
--изработки на
различни фигури
од јаболки

Состанок на тимот
Избор на ученици -
1 до 9 одделение
Изработка на пано
за здрава храна
-изработки на
различни фигури
од јаболки

тековно Наставници
Ученици
Еко-одбор
Ученици од
еколошка
секција и
ученици од
вештини за
живеење и
ученици од
одделенска
настава

стиропор, хартија
во боја, лепило,
ножици,јаболки
-хамер
-рецепти за храна
подготвена од
јаболки

Формулар за
изведени
активности
извештаи,
фотографии од
активноста

Изработено и
поставено пано и
изработки на
различни фигури
од јаболко и храна
од јаболки
подготвена од
вредните раце на
нашите ученици и
родители

Лилјана
Мердита-
наставници
од еко одбор

Информирање со
едукативен
материјал

Избор на ученици
Изработување на
едукативни флаери
за користење на
здрава храна
Поделба на
флаерите во
училиштето и на
пошироката
локална заедница

Октомври
април

Одговорен
наставник и
ученици
наставници
од еко одбор

Компјутер,
хартија, боја
принтер,реферат
и флаери
изработени од
ученици
-свежа храна -
калинки,јаболки,п
ортокали,

Развивање на
свеста за здрава
храна и
стекнување
навики за
правилна и здрава
исхрана преку
конзумирање на
истата.

Тимот за
здрава храна

-Изработување на Состанок на тимот Септември- Тимот за Кабинет, боици, Изработен готвач, Тимот за за
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збирка рецепти за
здрава
храна(готвач),
зимници и
пирамида на
исхрана
(работилница), -
дегустација на
свежа храна и
опишување на
различни видови
вкусови -
презентација на
безглутенска
храна и бенефит
од истата.
- предавања од
страна на стручен
тим за здрава
исхрана
“Виталиа“
-предавање од
одгледувач на
пчели-пчелар
Марјан
Митревски

Организациони
активности за
работилница за
здрава храна
Известување на
ученици, родители,
наставници
Реализирање на
работилницата

Мај

тековно

тековно

здрава храна
Ученици од
ликовна
секција

Тимот за
здрава
храна,
ученици

Стручен тим
од
“Виталиа“

предавач
пчелар
Марјан
Митревски

листови во боја,
интернет,
принтер, хамер,
свежо овошје и
зеленчук

житарици од
слатка храна,
-чаеви
-мед и производи
од мед

известувања,
флаери

Пано за пирамида
на исхрана
Да разликува и
опишува
различни вкусови
на зеленчук и
овошје
да разликуваат
здрава храна и
стекнување на
здрави навики

-користење на мед
и производи од
мед

здрава храна

Тимот за
здрава храна ,
педагог
Тимот за
здрава храна ,
педагог
предавачи

Запознавање со
начините на

Состанок на тимот
Остварување на

Март Тимот за за
здрава храна

-Комјутер,
-проектор

Успешно
организирана

Тимот за
здрава храна
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исхрана со здрава
храна, видови
здрава храна и
нивното влијание
на здравјето
(трибина)

контакт со стручно
лице-
нутриционист,пчел
ар
Информирање на
учениците,
родителите,
наставниците и
медиум
Реализирање на
трибината

трибина
Вклучување на
пошироката
локална заедница
Задоволување на
интересот на
присутните
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Прилог 21. Програма за работа на подмладокот на Црвениот крст - ПЦК во учебната 2018 /2019 година

Задача Активности
Време на

реализација
Реализатор

Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно лице
за следење

-Создавање
навики за чиста

средина,
хигиена,

одржување на
здравјето и
секојдневни

навики

- Заштита од
пороци, пушење,
алкохол, дрога,
сида и заштита

од полово
преносливи

болести

-Развивање
пријателство,

хуманост,
независност,
доброволност

Контрола на
лична и општа

хигиена
(училница,
училиште,

училишен двор)

Реферат за борба
против

алкохолизам,
против

пушењето и
дрогата,

предавање од
гинеколог за

полово
преносливи

болести

Солидарни
акции

Одбележување
на меѓународен

Континуирано
во текот на

целата учебна
година

ноември

Во текот на
целата година

Сите наставници
и ученици

Наставници,
гинеколог-
предавач од

Поликлиника
Ченто и ученици

Наставници,
ученици,

предавач Елена
Николовска, и

врснички
едукатори

Реферат, флаери

Реферат,
нагледности

Практични
вежби, реферат,
собирни акции-
касички, прибор
за прва помош

Да стекнат
навики за

одржување
хигиена и лично

здравје

Да се запознаат
со опасностите

од пороци, и
заштита од
сексуално

преносливи
болести со

користење на
контрацепција

Да стекнат
навики за помош

при повреди,
изгореници,

вештачко

Наставници

Наставници,
гинеколог-
предавач

Наставници,
ученици,

одговорни лица
за координирање
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ден на Црвениот
крст- 8ми Мај
-Волонереска

работа во Црвен
крст

-Доброволни
акции за

дарување на
храна и облека
-Маскиранти за

повреди при
незгоди

-Хуманитарна
детска

активност-Хотел
Континентал
-Хуманитарна

акција на
Скопски саем на
кој се собираат

средства на
децата од СОС

Детско село
-Практични

часови по обуки
за фрактури,
изгореници,
сончаница,

дишење и
последици од

сексулано
преносливи

болести

од Црвениот
крст, врснички

едукатори
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задушување,
вештачко
дишење

-Едукативна
работилница на
тема ХИВ сида

информирање за
укажување на
прва помош на

работното место

Предавање на
тема „Прва
помош на

работно место

Септември Веска
Цветковска

Брошури,
прирачник

Едукација на
вработените за
укажување на
прва помош на

работното место

Претставник од
Црвен крст

Стекнување на
вештини кај

вработените за
укажување на
прва помош на

работното место

Практични
вежби

октомври Лилјана
Мердита, Веска

Цветковска

завои , газа, вата,
ножици,

ракавици, кукла

Претставник од
Црвен крст

Развивање на
натпреварувачки

дух

Учество на
натпревари

мај Црвен крст Брошури, книги,
прирачници

Да развијат
наттпреварувачк

и дух

Лилјана Мердита
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Прилог 22. Програма за превенција од насилно однесување во основното училиште

адача Активности Време на
реализација Реализатор Ресурси и

инструменти Очекувани резултати
Одговорно

лице за
следење

Утврдување на
постапки и

процедура во случај
на насилно
однесување

-Запознавање со
Наставнички совет,
Совет на родители,
Училишен одбор,

Ученичка заедница со
утврдени постапки и

процедури.
-Изготвување

обрасци за
евиденција и појави

на насилно
однесување.

септември
2018

Тим за
превенција,
наставници,

родители, стручна
служба

Изготвени обрасци

-Навреме воочени
можни насилни

однесувања и нивно
спречување

-Создавање на
безбедна училишна
средина и градење

соживот

Стручна
служба
Тим за

превенција

Запознавање со
поим -насилство

Едукативна
работилница на тема

Што е насилство?

Октомври
2018

Стручна служба
Тим за превенција

Ученици

Едукативни
материјали

Препознаваат насилно
однесување

разговараат за него и
дискутираат за начини

на негово
надминување

Тим за
превенција

Идентификување на
безбедни и

небезбедни области

Едукативна
работилница

„Безбедно движење
во училиштето и

пошироко“

Ноември 2018 Наставници,
родители

Едукативни
материјали

Умеат да препознаат
безбедни и небезбедни

области

Тим за
превенција
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Подобрување на
меѓуетничките

односи во
опкружувањето

Советодавна помош
на учениците за
разрешување на

конфликти

Во тек на
годината

Наставници,
ученици, стручна

служба

Разговор со
учениците и

прирачници за
спречување на

насилно
однесување

Запирање на
насилството во
опкружувањето

Тим за
превенција

Имплементација на
содржини од

насилно однесување
на одделенските

часови

Работилница на тема
Насилно однесување

Во тек на
годината

Наставници,
ученици

Прирачник за
животни вештини

Зголемена
самодоверба кај
учениците при
откривање на

проблеми

Одделенски
наставници

Соработка  со
релевантни установи

Соработка со МВР,
Центар за социјална
работа, Здравствени

установи
Поднесување на
писмени пријави

Во тек на
годината

Тим за
превенција,

стручни лица од
другите установи

Записници
Поуспешно

надминување на
проблеми

Директор,
Тим за

превенција

Континуирано
следење и

евидентирање на
појави на насилно

однесување во
училиште

-Доследно
спроведување на

постапки и
процедури во случаи

на насилно
однесување и

заштита од
насилство.

-Евидентирање на
случаи на

Во тек на
годината

Одделенски
раководители,

Тим за превенција

Извештаи за
спроведени
активности

Подобрено
однесување,

надминување на
проблеми

Тим за
превенција

Стручна
служба
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насилството и
изготвување
извештаи за
спроведени
активности

Подршка на ученици
кои трпат насилство

Советодавна работа
со ученици и
евиденција

Во тек на
годината

Одделенски
наставници,

Педагог,
психолог,

дефектолог

Цртежи, писмени
и усни искажувања

Подобрено
однесување,

надминување на
проблеми

Тим за
превенција

Работа со ученици
кои манифестираат
насилно однесување

Советодавна работа
со ученици и
евиденција

Соработка со
релевантни установи
(Центар за социјална

работа и нивно
вклучување во работа

со овие ученици

Во тек на
годината

Стручни
соработници

Соодветни записи
за

проблематичното
однесување

Подобрено однесување
во однос на другите
ученици и околината

Стручни
соработници

Советодавна работа
со родители

Советодавна работа
со родители на

ученици кои трпат
насилство и со

родители на ученици
кои манифестираат

насилство

Во тек на
годината

Стручни
соработници

Брошури за
спречување на
насилството,
едукативни
материјали

Стекнати знаења и
информации за помош
при подобрување на

однесувањето на
учениците

Стручни
соработници
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Прилог 23. Програма за професионална ориентација на учениците

Задачи Активности Време на
реализација

Реализатор Ресурси Очекувани исходи и
ефекти

Одговорно
лице

Продолжување на
образованието на
учениците

Следење на
уписот на
учениците во
средните
улилишта и
евидентирање

септември Претставници
од средните
училишта,
педагошко-
психолошка
служба

Повратни
информации од
средните
училишта

Запишување на сите
ученици во средно
училиште и
продолжување на
образованието

психолог

Запишување на сите
ученици во средно
училиште

Подготовка
списоци на
запишани
ученици во
средните
училишта и
доставување до
МОН-ДПИ

септември Претставници
од средните
училишта,
педагошко-
психолошка
служба

Известувања за
запишани
ученици од
средните
училишта

Запишување на сите
ученици во средно
училиште и
продолжување на
образованието

психолог

Мапирање и давање
насока на
незапишаните
ученици во средно
училиште

Подготовка
списоци на
незапишани
ученици во
средните
училишта и
доставување до
МОН-ДПИ

септември педагошко-
психолошка
служба, одд.
Раководители

Одделенски
дневници

Запишување на сите
ученици во средно
училиште и
продолжување на
образованието

психолог
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Предлег во
понатамошното
образование на
учениците

Анкета со
ученици

март педагошко-
психолошка
служба,
ученици

Анкетни листови Запишување на сите
ученици во средно
училиште и
продолжување на
образованието

психолог

Насочување на
учениците за
понатамошно
образование

Посета од
страна на средни
училишта и
презентација
пред учениците

март, април,
мај

Претставници
од средните
училишта,
професори,
ученици

Пропаганден
материјал за
средни училишта
за презентација

Запишување на сите
ученици во средно
училиште и
продолжување на
образованието

психолог

Сумирање на
резултати за
понатамошно
образование

Разгледување на
конкурсот за
упис во средно
училиштре и
разни
пропагандни
материјали

април, мај Одд.
раководители,
ученици,
родители

Конкурс
пропаганден
материјал од
средните
училишта

Запишување на сите
ученици во средно
училиште и
продолжување на
образованието

психолог

Насочување на
учениците

Презентација на
добиените
резултати,
интервју со
учениците

април, мај ученици, одд.
раководители,
родители

Тестови, анализа Запишување на сите
ученици во средно
училиште и
продолжување на
образованието

психолог

Давање насока за
понатамошно
образивание

Разговор со
ученици,
родители

март, април,
мај

педагошко-
психолошка
служба,

Конкурс од МО
за запишување
во средно,

Запишување на сите
ученици во средно
училиште

психолог

Давање насока на
учениците

Помош околу
пресметката на
бодови според

мај, јуни педагошко-
психолошка
служба, одд.

свидетелства Запишување на сите
ученици во средно
училиште и

психолог
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постигнатите
резултати и
укажување на
потребната
документација

раководители,
ученици

продолжување на
образованието
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Прилог 24. Програма за работа на тимот за инклузија 2018/ 2019

Задача Активности Време на
реализација Реализатор Ресурси и

инструменти
Очекувани
резултати

1. Идентификација на
деца со ПОП

Опсервација при
упис на ученици

Мај - Јуни Инклузивен тим
Комисија за упис
на првачиња

Прашалници,
Цртежи,
Дидактички
материјал

Идентификување
на ученици со
ПОП

2. Разговор со
родители на деца со
ПОП

Планирани средби
и разговори

Тековно Стручна служба
Наставник од
одделение
Член од тимот

Разговор
Записник
Аналитички
листови

Родителите да ги
прифатат реалните
можности на
детето

3. Распоредување на
ученици со ПОП во
паралелка

-Анализа на
состојба
-распоредување

Јуни-август-
септември

Инклузивен тим
Комисија за упис
на првачиња

Извештаи Правилно
распоредување на
учениците

4. Инструктивна
работа со наставници
за карактеристиките
на учениците со ПОП

Работилници
Обуки

Тековно Инклузивен тим Стручна
литература

Стручно
усовршување на
наставниците

5. Работа со
родителите со цел
градење на позитивен
став кон учениците со
ПОП

Работилници
Разговори
Размена на
искуства

Континуирано Инклузивен тим
Родители

Брошури
Прирачници
Анкети

Менување на
стереотипите
-создавање
позитивна клима
за прифаќање на
ученици со пп

6. Проценки на
способности на

Разговори
Инструменти  за

Септември-
октомври

Инклузивен тим
Стручна служба

Подготвени
стручни

Правилна
проценка на
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Акционен план на инклузивен тим за учебна 2018-2019 година

Задачи Активности Време на
реализација Реализатори Ресурси и

инструменти
Очекувани

ефекти
1. Да се изготви
годишна програма и
акционен план за
работа на
инклузивниот тим

- состанок со
членовите на
инклузивен тим
-координација за
изработување на
годишна програма
и акционен план

Август-септември Наставници
Инклузивен тим

Наставни планови
и програми
прирачници

Изработена
годишна
програма
Изработен
акционен план

2.Изготвување на
ИОП

-ревидирање на
ИОП
(форма,
содржина...)
-изготвување на
долгорочен,

Континуирано Наставници
Стручни
соработници
Родители

-Годишна програма
за соодветно
одделение
-Наод и мислење од
ЗМЗ, Центар за
слух, говор и глас,

Успешно
прилагодена
наставна
програма за
учениците со пп

учениците со ПОП следење Родители материјали учениците

7. Насоки за
изработување на ИОП

-консултативни
средби со
наставници
Анализирање на
состојбата на
ученикот

Септември-
октомври

Инклузивен тим
Стручна служба
Родители

Прирачници -Правилно
дефинирање на
целите
-правилно
изработен ИОП
согласно
можностите на
ученикот
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среднорочен,
дневно планирање
на диференцирани
цели

-формулар за иоп

3.Континуирана
поддршка на
учениците со пп

-консултативни
разговори на
стручните
соработници со
одделенските
наставници,
раководители и
родители

Континуирано Стручни
соработници
Одделенски
наставници
Одделенски
раководители
Родители
Ученици

-досие на ученик со
пп

-подобрување на
постигањата на
ученикот
-вклучување во
животот на
паралелката,
училиштето и
локалната
заедница

4.Следење на
активностите и
постигањата на
учениците со пп

-евиденција на
успехот,
редовноста, и
однесувањето на
учениците со пп
-ревидирање на
ИОП

Континуирано Стручни
соработници
Одделенски
наставници
Одделенски
раководители

-евидентни листи за
следење на
учениците со пп

-процена на
постигањата
-вклучување на
учениците во
групна работа

5. Обезбедување
поддршка од
соучениците

-советодавно-
консултативни
разговори со
одделенските
наставници,
раководители, со
одделението,
ученичката

Во текот на
учебната година

Стручни
соработници
Одделенски
наставници
Одделенски
раководители
Родители
Ученици

-досие на ученик со
пп

-подобрување на
социјализацијата
на учениците
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заедница,
родителите

6.Подобрување на
инклузивната
практика

Инструктивна
работа со
наставници

Континуирано Стручни
соработници
Наставници

Постигање на
планираните
цели во
воспитно-
образовниот
процес
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Прилог 25. Програма за работа на општествено хуманитарна работа

Задача Активности
Време на

реализација
Реализатор

Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно лице
за следење

1.Чиста
училишна зграда
и училишен двор

- средивање на
училниците
-чистење и
уредување на
училишниот двор

Во текот на
учебната
година

-ученици
-вработени

метли, крпи,
копачи, гребла,
вода за
наводнување,
ракавици и кеси
за отпадоци

-Формирање на
работни навики
кај учениците
-Одржан и
уреден
училишен
простор и двор

хаусмајстор

2.Развивање на
хумани односи,
љубов и почит
кон трудот

Собирни акции:
-стара хартија, --
пластика,
-учебници и книги

Септември
Октомври
Мај

Наставници и
ученици,
стручна служба

Собирни
пунктови, кеси

-Развивање на
совеста кај
учениците,
економичност,
трудољубивост
-Поттикнување
на хуманоста и
солидарноста

хаусмајстор

3.Развивање на
хуман однос

Собирни
хуманитарни
акции за
укажување на
помош на
социјално
загрозени ученици

Во текот на
годината

Наставници и
ученици

Собирни
пунктови

Помош на
социјално
загрозени
ученици

стручна служба
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или за ублажување
на последици од
елементарни
непогоди

4.Одбележување
на значајни
историски
датуми

-почитување на
историското
минато

Во текот на
годината

Наставници и
ученици

-читање на
реферати
-работилиници

-почит кон
историските
споменици

наставник по
историја

5.Изработки за
Велигденски
хепенинг

Да се создаде
навика
кај
учениците за
општествено -
корисна
работа и
да се развива
нивната
креативност

Пред
Велигденските
празници

Наставници,
ученици,
родители

-велигденски
изработки од
учениците и
родителите

Собирање
финансиски
средства
од продадените
производи за
потребите на
училиштето

Стручна служба,
наставници
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Прилог 26. Годишна програма за соработка со локална средина и локална заедница

Задача Активности
Време на

реализација
Реализатор

Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

Oрагнизирање на
заеднички

културно —
уметнички,
образовни

манифестации со
другите

училишта од
општината

Збогатување на
воспитно -

образовната
работа како
резулат од

искористување
на можностите
на училиштата
во локалната

средина

Средба на
литературни и
ликовни
дружини,
учество на
конкурси и
натпревари
организирани
од Општината

Соработка на
ученичките
заедници

Се определува
според
потребите

Се определува
според
потребите

Членови на
секциите и
наставникот

Членови на
ученичките
заедници и
одговорни
наставници

Лични творби по
избор и според
барањата, стручна
литратура, тестови на
знаење

Изготвени програми

Соработка,
дружење,
размена на
искуства и
развивање
натпреварувачки
дух кај
учениците

Подобрување на
работата во
училиштето

Наставници од
одделенска и
предметна
настава

наставници
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Збогатување на
воспитно -
образовната
работа како
резулат од
искористување
на можностите
на училиштата
во локалната
средина

Збогатување на
воспитно -
образовната
работа како
резулат на
размена на
знаења ,
мислења и
искуства со
наставниот кадар
од другите
училишта од
општината

Oргaнизирање на
заеднички
спортски

Соработка и
средби на
детските
организации од
одделенска
настава

Соработка на
стручен план
меѓу
училиштата

Учество на
разни спортски
манифестации

Се определува
според
потребите

Ноември-март

Се определува
според
потребите

Членови на
детските
организации и
одговорни
наставници

Наставници ,
директор

Членови на
секциите и
наставникот

Изготвени програми

Стручна литература

Програма на
Општината Годишна
програма на

Подобрување на
работата во
училиштето

Подобрување на
работата во
училиштето

Соработка,
дружење

наставници

Наставници,

наставници
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манифестации со
другите
училишта од
општината

Oрганизирање на
заеднички
културно —
уметнички
манифестации со
другите
училишта од
општината

Искористување
на можностите
на локалната
средани за
подобрување на
професионалната
ориентација кај
учениците.

Искористување
на материјалните
и човечките
ресурси на
локалната

и натпревари

Музички
средби и
натпревари

Соработка со
средните
училишта и
нивна
промоција

Училиштето и
локалната
средина

Се определува
според
потребите

Мај

По потреба

Членови на
секциите и
наставникот

Ученици,
наставници,
директор

Училиштето и
локалната
средина

училиштето

Програма за
соработка со
локалната средина

Програма на
ОпштинатаГодишна
програма на
училиштето

Програма за
соработка со
локалната средина

Соработка,
дружење

Подобро
информирање на
учениците  што
ќе им помогне
во одлуката за
продолжување
на нивното
образование

Јакнење на
соработката со
локалната
средина

наставници

наставници

наставници
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средани за
унапредување на
дејноста на
училиштето.

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

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

Промовирање и

Учество на
манифестации
организирани
од општината
(Детска недела,

Априлијада,
Ден на Европа,
одбележување
на денови од
Еко-календар)

Учество во

Континуирано

Ноември

континуирано

Училиштето и
Општината

Наставници и
ученици

Наставници,

материјал по избор
на училиштата

Програми на
наставниците

Програма на

Негување и
издигнување на
културното ниво

Афирмирање на
општината и
училиштето

наставници

наставници

наставници
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афирмирање на
училиштето во
локалната
средина

Искористување
на материјалните
можности на
локалната
средани за
унапредување на
дејноста на
училиштето

настани за
одбележување
на Денот на
општината
Одбележување
на Патрониот
празник  на
училиштето

Перманентна
соработка со
установи и
претпријатија
од локалната
средина

континуирано

ученици,
директор,
претставници
од локалната
средина

Директор и
претседател на
училишниот
одбор

Општината
Годишна програма на
училиштето
Програма за
соработка со
локалната средина

Подготвена  изведба
со учениците
Програми и проекти

Збогатување на
имиџот на
училиштето

Подобрување на
условите во
училиштето

директор
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Прилог 27. Годишна програма за јавна и културна дејност на училиштето

Целта на оваа програма е запознавање на учениците со позначајните датуми, настани и збиднувања;
Организирање на манифестации со што ќе дојде до израз креативноста и уметничките афинитети на учениците; Развивање на
културните особености и вредности кај учениците;
Негување на традицијата и минатото на нашата земја и делата за коишто сведочи историјата;

Задача Активности Време на
реализација

Реализатор Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно лице за
следење

Одбележување на
почетокот на
учебната година

Приредба по
повод прием на
првачиња

Септември Актив
одделенска
настава прво
одделение, тим
за организација
на
манифестации,
празници,
свечености,
церемонии и
патронот на
училиштето

Ритмички,
литературни
творби,
драматизации

Прием на
првачињата во
училиште

Стручна служба

Одбележување на
празникот

Ден на независност-
8-ми септември

Септември Наставник по
историја и
ученици

Реферати од
историја,
медиуми,
дневен печат,
интернет,
литература,
фотографии,

Да се сака и
почитува
минатото на
нашата
татковина

Наставник по
историја
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брошури и
цртежи

Ден на европските
јазици

Одбележување на
денот европските
јазици

септември Актив на
општествено-
хуманитарна
група на
предмети

изложба Почит кон
европскиот
културен
диверзитет

Актив на
општествено-
хуманитарна група
на предмети

Прием на првачиња
во детска
организација

Одбележување на
Детска недела

Прва недела од
октомври

Стручни
соработници,
наставници од
прво одделение

Кратка
програма од
ученици пред
првоодделенци
, доделување
на беџови и
пасоши

Примени
ученици во
детска
организација

Педагог и
наставници од прво
оддление

Одбелeжување на
денот на учителот

Ден на учителот 5-
ти октомври

октомври Наставници Реферат Важност и почит
кон учителот

Педагог и
наставници

Одбележување на
празникот

11-ти Октомври октомври Наставници и
ученици

Реферат Почит кон
историски

настани

Наставник по
историја

Одбележување на
празник

23-ти Октомври Ден
на формирање на

ВМРО

октомври Наставници и
ученици

Реферат Почит кон
историјата на Р.

Македонија

Наставник по
историја

Одбележување на
патронен празник

Прославување на
патронен празник

ноември Наставници и
ученици

Свечена
програма,
ликовен и

литературен
конкурс

Почит кон
патронот

Педагог и тим за
организација на
манифестации,
празници,
свечености,
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церемонии и
патронот на
училиштето

Одбележување на
празник

Св. Климент
Охридски

декември Наставници и
ученици

Реферат Почит кон
делата на

просвeтитeлот

Наставник по
историја

Одбележување на
новогодишните

празници

Нова година декември Наставници,
ученици,
родители

хепенинг Успешно
изработени

новогодишни
украси и
креации

Стручна служба

Одбележување на
празник

Денот на жената март Наставници и
ученици

Реферат Почит кон
жената

Наставник по
историја

Одбележување на
Денот на шегата

1-ви Април април Наставници и
ученици

Маскирани
ученици

Креативност на
учениците

Педагог

Одбележување на
верски празник

Велигденски
празници

април Наставници,
ученици,
родители

хепенинг Успешно
изработени

украси и
креации

Стручна служба

Одбележување на
празник

Ден на трудот мај Наставници и
ученици

Реферат Почит кон
трудот

Наставник по
историја

Истакнување на
животот и делото на

загинати херои

4-ти Мај мај Наставници и
ученици

Реферат Почит кон
загинатите херои

Наставник по
историја

Одбележување на
празник

Ден на Словенски
просветители Св.
Кирил и Методиј

мај Наставници и
ученици

Реферат Почит кон
писменоста и

нејзините творци

Наставник по
историја
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Прилог 28. Годишна програма за спасување и заштита

Безбедност во училиштето
Во случај на некоја елементарна непогода направен е план за спасување на учениците и вработените во училиштето.
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Годишна програма за спасување и заштита

Задачи Активности Време на
реализација

Реализатор Ресурси Очекувани
исходи и ефекти

Одговорно лице

- на одделенски час
да се запознаат
учениците со

ситуации при кои е
потребна заштита и

спасување

-да се утврди
вистински сигнал за

означување на
опасност

-да се формираат
доброволни

противпожарни
друштва  и

соодветно да се
опремат

-Презентирање и
активно вклучување

од страна на
соодветно стручно

лице  во процесот на
заштита и спасување

-Тестирање на
сигналите за

опасност

Септември
2018

Тим за
планирање

Стручни лица

Акционен План
Брошури

Презентација

-Учениците се
запознаени со
ситуации при

кои е потребна
заштита и
спасување

-Учениците  го
препознаваат

знакот/сигналот
за опасност

- формирање на
доброволни

противпожарни
друштва

Марјан
Митревски,

Веска
Цветковска

Дејан
Ангеловски

-да се врши
едукација и

подготовка за
превентивно

делување

-презентирање на
едукативни

материјали за
заштита и спасување
-стручни предавања

Октомври
2018

Тим од
наставници

Брошури
Едукативен
материјал
Флаери

Соопштенија

Успешно
спроведување на

едукација за
превентивно

делување

Марјан
Митревски,

Веска
Цветковска

Дејан
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- организирање на
стручни предавања

на тема “Превентива
и заштита од пожари

и други природни
катастрофи”

Ангеловски

-Да се оспособи
тимот за брзо

делување преку
спроведување на

обука
- да се изведат

практични вежби  за
евакуација при
катастрофи во
соработка со
оделението за

управување на кризи
на Гази Баба

-Вежбовна
активност против

пожар за предметна
настава

-Практични вежби за
евакуација

Ноември
2018

Тим за
противпожарна

заштита
Тим за

евакуација

Противпожарни
апарати

Записник

-Се оспособува
тимот за акција

во услови на
пожар

-Успешно  се
спроведуват
практичните

вежби за
евакуација

Марјан
Митревски,

Веска
Цветковска

Дејан
Ангеловски

-Да се согледаат
пропустите од

извршената вежба

-активности за
спроведена
евакуација

Ноември
2018

Тим од
наставници

Акционен план
Записник

-Се согледуваат
и отстрануваат

пропустите

Марјан
Митревски,

Веска
Цветковска

Дејан
Ангеловски

-Да се оспособи
тимот за брзо

делување преку

Вежбовна активност
против пожар за

предметна настава

Декември
2018

Тим за
противпожарна

заштита

Противпожарни
апарати

Записник

Се оспособува
тимот за акција

во услови на

Марјан
Митревски,

Веска
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спроведување на
обука

пожар Цветковска
Дејан

Ангеловски
-Да се согледаат
пропустите од

извршената вежба

-активности за
спроведена
евакуација

Декември
2018

Тим од
наставници

План и записник -Се согледуваат
и отстрануваат

пропустите

Марјан
Митревски,

Веска
Цветковска

Дејан
Ангеловски

-Да се провери
успешноста на

утврдениот сигнал
за опасност

Тестирање на
сигналите за

опасност

Март 2019 Тим за
планирање

Акционен план
Записник

-Учениците го
препознаваат
сигналот за

опасност

Марјан
Митревски,

Веска
Цветковска

Дејан
Ангеловски

-Да се оспособи
тимот за давање на

прва помош

Вежбовна активност
за укажување на

прва  помош

Април 2019 Тим за прва
помош

Медицински
материјал
Брошури

Практична и
успешна

интервенција

Марјан
Митревски,

Веска
Цветковска

Дејан
Ангеловски

-Да се согледаат
позитивните  и

негативните страни

-Евалуација на
спроведените
активности

- Давање предлози и
идеи за подобрување

на програмата за
заштита и спасување

Мај 2019 Тим од
наставници

Записници -се усвојуваат
мерките и

предлозите за
понатамошна

работа

Марјан
Митревски,

Веска
Цветковска

Дејан
Ангеловски
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Прилог 29. Годишна програма за интеграција на еколошката едукација во образовниот систем

Прилог 29.1. Поврзување на еколошката програма со редовната настава

Наставниците од ООУ „Крсте Мисирков“ со голем интерес и посветеност обработуваат содржини и спроведуваат активности поврзани
со Еко-проектот. Покрај придонесот во реализација на активностите планирани  од страна на Еко- одборот, наставниците од 1-9
одделение со цел збогатување на постоечките предмети со еколошки содржини и содржини за заштита на животната средина, и
подигање на еколошката свест кај сите кои се директно или индиректно вклучени во образовниот процес, за  рационално користење на
природните ресурски, како и за заштита на животната средина во училиштето и локалната средина, ги поврзуваат содржините од
деветте еколошки теми од еколошката програма со редовната настава. Учениците, вработените и пошироката заедница добиваат
знаења за конкретните акции кои ги презема училиштето за заштитата на животната средина и реализацијата на Програмата. На ниво
на активи се изработуваат планирања со кои се поврзува редовната настава со еколошката програма поделена во девет теми. Секој
член на активот кој предава одделен наставен предмет одбира еколошки содржини кои ги поврзува со одредена наставна содржина
која е тесно поврзана со еколошката тема, а со тоа и со еколошката содржина. По потреба секој наставник може да додаде еколошки
содржини за кои мисли дека би биле важни за наставата.
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Прилог 29.2 Годишна програма за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем

ФОРМУЛАР ЗА ЧЛЕНОВИ НА ЕКО-ОДБОР
Учебна година 2018/19

 Податоци за градинката/училиштето

Градинка/училиште ООУ„ Крсте Мисирков“-Скопје
Општина Гази Баба
Адреса Ул.Среќко Пужалка 65 а
Директор Наташа Тргачевска Мојсовски
Телефон 022 527 220
Фах
Е-пошта krstem@yahoo.com

 Податоци за формираниот Еко-одбор

Име и презиме Телефон Е-пошта
Координатор
на
Програмата

Рената Стаменковска
Младеновска

078 457 410 stamenkovska.renata@gmail.co
m

Претседател
на Еко-одбор

Валентина Мишевска 071 382 413 m.valentina_bio@hotmail.com
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Членови на Еко-одбор:

Име и презиме Позиција Институција
1. Маја Атанасовска наставник училиште
2. Славица Зафировска наставник училиште
3. Анета Чаковска наставник училиште
4. Лилјана Мердита наставник училиште
5. Анета Придаенкоска наставник училиште
6. Анета Топалова наставник училиште
7. Елена Новакова наставник училиште
8 Наташа Неданоска наставник училиште
9. Сузана Тошевска наставник училиште
10 Веска Цветковска наставник училиште
11. Снежана Танеска наставник училиште

12. Шунда Наумова Тех.персонал училиште
13 Марјан Митревски Тех.персонал училиште
14. Дејан Петров родител училиште (Совет на родители)

15. Рената Паневска родител училиште (Совет на родители)

16. Бобан Андреевски претставник Бизнис сектор
17. Надица Трајковска преставник општина Гази Баба

 Статистички податоци

членови на еко-одбор машки женски вкупно
ученици/деца 8+2 10+6 26
наставници/воспитувачи / 11 11
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вработени 1 1 2
претставници од општина / 1 1
претставници од родители 1 1 2
претставници од НВО / / /
претставници од медиуми 1 / 1
претставници од бизнис сектор 1 / 1
останати / / /
ВКУПНО 43

 Изјава

Јас, Наташа Тргачевска Мојсовски, директор на _ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје_______________со целосна морална и деловна
одговорност изјавувам дека сите дадени податоци во овој формулар се точни и одобрени од страна на советот на
градинката/училиштето. За сите промени во горенавдените податоци навремено ќе ја известиме канцеларијата на
Програмата „Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем“ при Министерството за образование
и наука.

Директор Датум/општина



235

ПРИЛОГ 2. АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Датум:2.07.2018

Учесници во анализата на состојбата на животната средина:
Бр. Име и презиме Институција/функција Машки Женски

1. Наташа Тргачевска Мојсовски Директор 1

2. Рената Стаменковска Младеновска
Координатор

1

3. Валентина Мишевска претседател на Еко-одбор 1

4. Анета Топалова
заменик претседател на
Еко-одбор 1

5. Наташа Неданоска записничар 1
6. Славица Зафировска член 1
7. Анета Чаковска член 1
8. Анета Придаенкоска член 1
9. Сузана Тошевска член 1
10. Снежана Танеска член 1
11. Веска Цветковска член 1
12. Марјан Митревски член 1
13. Драгана Ѓеорѓиевска ученик 1
14. Нена Јованова ученик 1
15. Анастасија Поповска ученик 1
16. Христијан Василев ученик 1
17. Петар Николовски ученик 1
18. Давид Петровски ученик 1
Вкупно 18 4 14
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Тек на анализата:

Училиштето изработува анализа на состојбата на животната средина секоја година. Анализата се врши преку одговарање на анкетни
прашалници за наставници, ученици, технички персонал. Анкетата се спроведува од страна на членови на Еко- одборот одговорни за
различни области (енергија, вода, транспорт, здравје и училишен двор). Анкетата за учениците ја  спроведуваат учениците од Еко-
одбор. Секој одговорен  за областа прави анализа на анкетата со прашања. Од анализата се добива адекватен увид во фактичката
состојба и врз основа на тоа се произлегуваат нашите точки  на акција
.

ТЕМИ ЗА
АНАЛИЗА Прашања за утврдување на состојбата Одговори Забелешка

Вода

1. Дали протокот на вода е прилагоден ?
2. Дали чешмите кои капат се
поправаат?
3. Дали се собира дождовницата?
4. Дали се внимава на затворањето на
чешмите?
5. дали редовно се чита водомерот?

1.Протокот на вода не е
прилагоден.
2.Чешмите кои капат редовно се
поправаат.
3.Се прават напори но не се
собира.
4.Чешмите се затвораат
5.да

Нема средства за
набавување на
соодветни
резервоари за
собирање на
дождовницата
Потрошувачката на
вода се следи преку
сметките.
Еко патролата не

учествува  во  читање
на   водомерот.

Енергија 1. Дали некој во училиштето е задолжен 1.Набљудувањето на Не се внимава на
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да го набљудува рационалното користење на
електричната енергија ?
2. Дали вратите и прозорците
пропуштаат воздух?
3. Дали се внимава на затворањето на влезната
врата во училишната зграда?
4. Дали максимално се користи дневната светлина?
5. Какви светилки користи училиштето?
6. Дали проекторите, мониторите
(дополнителни грејни тела ) се гаснат
доколку не се употребуваат?

рационално користење на
електрична енергија е задача на
одговорно лице од техничка
служба но еко патролата не
учествува
2.Вратите и прозорите не
пропуштаат воздух
3.Не
4.да
5.Неонки и штедливи светилки
6. По употреба се гаснат.

затворањето на
влезната врата

Двор

Дали во дворот има доволно место за
учениците да можат да играат
(скокаат, трчаат)?
2. Дали во училишниот двор има
мозаици и други уникатни дела?
3. Дали на игралиштето има нацртано
игри?
4. Дали училишниот двор се користи за
истражување и набљудување?
5. Дали училишниот двор има зеленило,
трева, дрвја и цвеќиња?

1.Во дворот има место за
игри.
2.Во училишниот двор нема
мозаици и дела.
3.Нема нацртано игри.
4.Се користи.
5.Има зеленило,трева, дрвја,
цвеќиња во предниот дел и
простор за компостирање.

Најчесто за игри се
користи предниот
дел од дворот.
Задниот дел од
дворот е ливада со
нерамен терен и
насаден со цвеќиња и
дрва.

Локалните минувачи
во вечерните часови
ги уништуваат
уникатните дела на
учениците,па нашата
радост е краткотрајна

Внатрешна средина 1. Дали во училиштето има истакнато 1.Во училиштето има истакнато /
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едукативен материјал?
2. Дали хартијата за канцелариска
употреба се чува за рециклирање

едукативен материјал?
Канцелариска хартија
понекогаш се чува за
рециклирање.

Биодиверзитет

1. Дали во училиштето се спроведуваат
акции за засадување садници?
2. Дали во училишниот двор има
поставено куќарки за птици.

1.Училиштето спроведува
акции.
2.Во училишниот двор нема
куќарки за птици.

Од спроведените
акции мал број на
растенија успеваат
поради составот на
почвата и поради
несоодветното
однесување на
локалните минувачи
низ училишниот двор
во вечерните часови
затоа треба да се
загради дел од
училишниот
двор(еко-катче)
Сезонските цвеќиња
го подобрија
изгледот на
училиштето и се
редовно се прават
напори од страна на
училиштето истите
да се обновуваат

Транспорт
1. Дали персоналот на училиштето и

учениците: најчесто пешачат, возат
1.Персоналот доаѓа со
автомобил, учениците пешачат.

Рационално
користење на
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велосипед, доаѓаат со автобус/
автомобил?
2. Дали најголем дел од автомобилите
носат повеќе од една личност во
училиште?
3. Дали училиштето има безбедна зона
за оставање на велосипеди?
4. Дали училиштето им обезбедува
инструкции за возење велосипеди на
учениците?

2.Поголем број од автомобилите
не носат повеќе личности.
3.Има поставено држач за мал
број на велосипеди.
4.Училиштето обезбедува
инструкции за возење
велосипеди и организира
меѓуученички натпревар во
возење велосипед

автомобилите од
страна на
наставниците

Отпад

1. Дали хартијата за канцелариска
употреба се чува за рециклирање?
2. Дали секогаш се фотокопира од двете страни?
3. Дали користената хартија се користи
за запишување за белешки?
4. Дали копиите од документите се чуваат во
електронска форма наместо во хартија

1.По употреба понекогаш
хартијата се
чува за рециклирање.
2.Најчесто се фотокопира од
двете страни.
3.Искористената хартија се
користи за запишување на
белешки.
4.Документите се чуваат во
електронска форма, но има и
документи кои се чуваат во
хартија

Здравје

1. Дали во училиштето се прават
истражувања за начини на исхрана?
2. Дали во училиштето сте направиле
кампања за здрава храна?
3. Дали во училиштето сте направиле

1.Во училиштето се прават
истражувања за начини на
исхрана.
2.Во училиштето се прави
кампања за здрава храна.

/
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анкета за тоа кој како се храни?
4.Дали во училиштето се иницираат
физички активности (аеробик,
спортски натпревари)

3.Анкета за тоа кој како се
храни  е направена
самоиницијативно од некои
наставници но не на ниво на
училиште.
4.Во училиштето се иницираат
спортски натпревари

Одржлив развој

1 Дали во училиштето се селектира
отпадот:
2.Дали има тивки места под сенка за
седење и разговарање?
3. Дали училиштето спроведува кампањи за
подигање на свеста на локалното население.

1.Отпадот се селектира.
2.Има тивки места за седење и
разговарање.
3.Училиштето најчесто делува
на локалното население преку
активности кои ги спроведува во
рамките на училиштето

ТЕМИ ЗА АНАЛИЗА ЗАКЛУЧОЦИ

Вода
Да се обезбедат резервоари за собирање на дождовница .

Енергија

За да се намали  потрошувачката на енергија во поголем процент на ниво на училиште потребни се
средства. Она што е во рамки на нашите можности ( подигнување на свеста, гаснење на уредите и
светилките по нивното користење, замена на обичните светилки со штедливки) се спроведува. Да се
продолжи со подигање на свеста и едуцирање на вработените, учениците и локалното население за
заштеда на енергија и начините за заштеда на енергија.

Двор
Да се одреди дел од училишниот двор кој ќе се огради  и ќе биде наменет за уредување со

реализираните Еко- активности (Еко катче)
Да се исцртаат игри на игралиштето
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Внатрешна средина
Да се продолжи со негата на поставените садници и да се продолжи со збогатување на
хортикултурното уредување со нови видови на садници.

Биодиверзитет Поставување на куќички и хранилки за птици
Транспорт Да се подигне свеста кај учениците и вработените во училиштето да возат велосипеди

Отпад
Да се постават контејнери( канти) во училишниот двор за селекција на отпадот

Да се иницира помасовно собирање на органски отпад погоден за компостирање

Здравје
Да се продолжи со активностите на ова поле, да се организираат настани со презентирање на менито
на здрава храна. Да се поттикнат  активности за пешачење и да се организираат спортски
активности(натпревари) во кои ќе бидат вклучени наставници и родители

Одржлив развој
Училиштето прави напори за самостојно производство на компост, како и пренамена на отпадот , на

пример автомобилски гуми како жардињери и други уникатни изработки. Исто така се прават напори
да се мотивираат и да се потикнат учениците да го селектораат и рециклираат отпадот
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Прилог 4. СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА
учебна година  2018/2019

Датум:
Учесници во следењето и евалуацијата:

Б
р. Име и презиме Институција/функција Машки Женски

1 Наташа Тргачевска Мојсовски ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје- Директор 1
2 Рената Стаменковска Младеновска ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје- координатор 1
3 Валентина Мишевска ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје-претседател на еко одбор 1

4.
Анета Топалова ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје-заменик претседател на еко

одбор 1
5 Наташа Неданоска ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје-записничар 1
6 Славица Зафировска ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје-наставник -член 1
7 Анета Чаковска ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје-наставник-член 1
8 Анета Придаенкоска ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје-наставник-член 1
9 Сузана Тошевска ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје-наставник-член 1
10 Снежана Танеска ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје-наставник-член 1
11 Веска Цветковска ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје-наставник-член 1
13 Елена Новакова ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје-наставник-член 1
14 Лилјана Мердита ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје-наставник-член 1
14 Шунда Наумова ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје-тех.персонал-член 1
15 Маријан Митревски ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје-тех.персонал-член 1 1

Дејан Петров ООУ„Крсте Мисирков“-Скопје- совет на родители 1
ВКУПНО                                                               15 2 13



243

ЕКО-СТАНДАРД 1. Заштеда на енергија
Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија.
Цели: Намалување на потрошувачката на електрична енергија за 10%  во споредба со претходната година.

Точки на акција Преземени активности Индикатор Постигнати
резултати

Потрошени
средства

1.
2.
3.
4.

* додајте редови по потреба

Споредба на потрошувачка на енергија за три месеци од тековната година, со истите во претходната:

Електрична
енергија

Месец Година kWh Месец Година kWh
11 2017 11 2018
12 2017 12 2018
2 2018 1 2019

Топлинска
енергија

Месец Година м3/ l Месец Година м3/ l
11 2017 11 2018
12 2017 12 2018
1 2018 1 2019

Заклучок:



244

ЕКО-СТАНДАРД 2. Заштеда на вода
Полиса: Рационално користење на водата.
Цели: Намалување на потрошувачката на вода за 10%  во споредба со претходната година.

Точки на акција Преземени активности Индикатор Постигнати
резултати

Потрошени
средства

1.
2.
3.
4.

* додајте редови по потреба

Споредба на потрошувачка на вода за три месеци од тековната година, со истите во претходната година:

Вода

Месец Година м3 Месец Година м3
9 2017 9 2018
10 2017 10 2018
5 2018 5 2019

Заклучок:
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ЕКО-СТАНДАРД 3. Одржување на зградата и здрава внатрешна средина
Полиса:  Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење.
Цели: Обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето и градинката.

Точки на акција Преземени активности Индикатор Постигнати
резултати

Потрошени
средства

1.
2.
3.
4.

* додајте редови по потреба

Податоци за отстранети непотребни предмети од зградата:
Предмети Број Реупотребени (број) Добиени средства (продажба)

1. Врати
2. Прозорци
3. Клупи
4. Столчиња
5. Табли
ВКУПНО

Податоци за селекција и продажба на отпад:
Отпад kg Реупотребени (kg) Број на поставени корпи Добиени средства (продажба)

1. Хартија
2. Пластика
3. Стакло
ВКУПНО
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Податоци за набавка на еколошки средства:
Средства Број Вид/производител Потрошени средства

1. Хигиенски
2. Еко-бои
ВКУПНО

Податоци за хортикултурно уредување на зградата:
Садници Број Одржани (број) Потрошени  средства

1. Саксиски
цвеќиња

2. Жардињери
ВКУПНО

Заклучок:

ЕКО-СТАНДАРД 4. Уреден и еколошки двор
Полиса: Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната средина.
Цели: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално ќе користи за потребите на
сите кои престојуваат во училиштето и градинката.

Точки на акција Преземени активности Индикатор Постигнати
резултати

Потрошени
средства

1.
2.
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3.

* додајте редови по потреба

Податоци за остранети непотребни предмети од дворот:
Предмети Број Реупотребени (број) Добиени средства (продажба)

1. Клупи
2. Корпи
3. Спортски

реквизити

4. Жардињери
ВКУПНО

Податоци за хортикултурно уредување на дворот:
Садници Број Одржани (број) Потрошени  средства

1. Цвеќиња
2. Дрва
3. Грмушки
ВКУПНО

Податоци за опременост на дворот:
Предмети/опрема Број

1. Корпи
2. Клупи
3. Компостер
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4. Спортски терени
5. Куќарки за птици
ВКУПНО

Податоци за одржување на оградата:
Датум на оградување Санација Потрошени средства

1.
2.
3.
*додајте редови по потреба

Податоци за одржување на зеленилот:
Вид Број Собрани l вода

1. Буриња за собирање дождовница
2. Систем капка по капка
3. Систем за собирање на

дождовница
4. Бунар за техничка вода
ВКУПНО

Заклучок:
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Прилог 3. ПЛАН НА АКТИВНОСТИ
учебна година 2018/2019

Учесници во изработка на планот на активности:

Бр Име и презиме Институција/функција Машки Женски
1. Рената Стаменковска Младеновска Координатор 1
2. Валентина Мишевска претседател на Еко-

одбор
1

3. Анета Топалова Заменик претседател на
Еко-одбор

1

4. Наташа Неданоска записничар 1
5. Анета Чаковска член 1
6. Славица Зафировска член 1
7. Маја Атанасовска член 1
8 Анета Придаенкоска член 1
9. Веска Цветковска член 1
10. Снежана Танеска член 1
11. Сузана Тошевска член 1
12 Елена Новакова член 1
13. Лилјана Мердита член 1
14 Шунда Наумова член 1
15. Марјан Митревски член 1
ВКУПНО 15 1 14
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Задача Активности Време на
реализациј
а

Реализатор Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

буџе
т

Вклучување на
учениците,
наставниците,
родителите во
планирани еко –
активности и подигање
на нивната свест за
еко- вредностите

Изготвување на
програмата за
интегрирање на еко-
стандардите во
наставната
програма,
акциските план за
денови од Еко
календар и планот
за еко-
активностите

јули Координатор
Претседател
на Еко-одбор
Еко –одбор

Наставни
програми
Усни
извештаи од
учениците од
еко патрола,
еко секција и
еко одбор

Изработените
планови

Зајакнати еко-
вредности кај
учениците,
наставниците,
родителите

педагог

Запознавање на
наставниците со
планот на Еко-
активности и
акциониот план за
денови на еко календар

Презентација на
Наставнички совет

август Координатор Изработените
План на Еко-
активности и
акционен план
за денови од
еко календар

Согласување на
наставниците со
изготвените
планови

Директор
Координатор

Вклучување во
активности поврзани
со проектот„Градиме
заедничка иднина“

Средба со
координаторите на
проектот,
разгледување на

Септември-
октомври

Кординатор
на
проектот„Гра
диме

План на
активности

Размена на искуства
за заштита на
животната средина
со припадници на

Директор
Координатори
на проектите
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планот на
активности, договор
за работа

заедничка
иднина“ и
Еко-
проектот, на
училиштето
Анета
Чаковска

различни етнички
заедници

Еко – патроли во
училиштето

Формирање еко -
патрола и еко
јуниор патрола

септември Наставници

Валентина
Мишевска

Анета
Топалова,
Сузана
Тошевска

Програма за
еколошка
интеграција
список на
ученици
маички,
беџови,
флаери...

Записник

Успешно
Реализирање на
програмата

Валентина
Мишевска,
Анета
Топалова,
Сузана
Тошевска

Следење на состојбата
со хигиената и
одржување на
цвеќињата во
училишната зграда
двор

Набљудување на
состојбата од страна
на Еко - патроли и
Еко-јуниор патроли

Во текот на
годината

Еко патрола
Еко јуниор
патрола
Одговорни
наставници

Примерок за
извештај од
набљудувањет
о на
состојбата

Изготвени
извештаи
Пофалници
фотографии

Повисока хигиена;
рационална
потрошувачка на
вода и енергија

Координатор
Валентина
Мишевска
Анета
Топалова,
Сузана
Тошевска,
Славица
Зафировска,
Снежана
танеска
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Поставување и
уредување на Еко-
паноа,

Одредување на
простор за Еко –
паноа и негово
уредување

Тековно
соогласно
планиранит
активности
од Еко-
календарот

Ученици,
Еко тим,

наставници,
членови на
Еко одборот

Простор во
училишната
зграда, пано
Интернет,
предлог идеи
од
наставниците
и учениците

Вклучување на
учениците и
наставниците од
училиштето во
активноста
Еко –пано за
промовирање на еко
активностите и
изработките,

Директор
Координатор.

Интеграција на еко
содржини
во воспитно –
образовниот процес

Реализирање на еко-
часови во оделенска
и предметна настава

Во текот на
учебната
година

Наставници
и ученици

Интернет,
подготвени
презентации,
проектор
Оперативни
планови за час
со Еко
содржини

Фотографии
Извештаии

Зголемена свест кај
учениците за
животната средина

Директор,
педагог,
психолог

Одбележување на
значајни
датуми од областа на
екологијата

Одбележување на
значајните датуми
од оваа област
кои се
календарски
застапени во
периодот од

Во текот на
учебната та
година

Еко –одбор
Наставници
и ученици
преку
редовната
настава
Еко-

Компјутер,
интернет,
материјали за
рециклирање,
листови во
боја,
проектор,

Зголемена свест кај
учениците,
родителите,
наставниците и
локалната заедница
за здрава животна
средина

Координатор
Еко-одбор
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септември до
јуни, а посебно
деновите од
еколошкиот
календар

секцијата,
Еко-патрола,
сите
вработени,
родители,

фломастери

Извештаии и
фотографии
на веб страна
на
училиштето

Интензивирање на
функционирањето
на триаголникот
наставник-ученик-
родител
Интензивирање на
соработката со
локалната заедница

Информирање на
широката
јавност за еколошките
активности во и надвор
од училиштето

Уредување на веб
страната
со слики и
информации за
реализираните
активности

Во текот на
училишнат
а година

Наставници
Еко -одбор

Веб страна
слики видео
клипови
блог
мултимедија
медиуми

Поширкоата јавност
е запозната со
еколошките
активности на
училиштето
Афирмирање на
училиштето

Координатор
Анета
Придаенкоска
(страна на
училиште и
фејсбук
профил)

Подигање на јавната
свест во заеднцата
Кампања

Состанок на еко-
одбор,
информирање за
активностите
едукативни
предавања на теми
заштеда на вода,
енергија , здрава
храна, намалување
на отпадот

Во текот на
годината

Одговорни
наставници и
клубови  и
ученици

Инернет,
покани
Флаери и
постери, лап
топ,
презентации,
проектор
Извештаии и
фотографии
на веб страна
на

Поттикнување на
еко
свест

Одговорни
наставници од
Еко-одбор
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училиштето

Намалување на
отпадот
(Кампања „ И  отпадот
знае да измами
насмевка“)

Состаноци на Еко-
одбор
рециклирање
(изработување на
новогодишни
украси и нивно
поставување,
изработки од
тетрапак амбалажа,
учество во награден
конкурс во
организација на
“Пакомак“, акција
за собирање  стара
хартија, едукативни
предавања на тема
Отпад и негово
намалување,
поделба на флаери,
поставување на
знаци со пораки за
намалување на
отпад во локалната
заедница

Во текот на
целата
учебна
година

Наставници
и
ученици
Еко –одбор
родители

Пластика,
хартија и
друг отпад
проектор, лап
топ,
подготвени
презентации,
Интернет

Извештаии и
фотографии
на веб страна
на
училиштето

Поттик за
реупотреба
на отпадот

Координатор
Член од Еко-
одбор

Здрава , чиста и уредна Состаноци на Еко- Во текот на Наставници Флаери, Здрава и чиста Одговорни
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средина
(Кампања „Се грижиме
за здрава и уредна
средина “)

одбор, назначување
на одговорен
наставник за секоја
активност
информирање на
учениците,
наставниците,
родителите за текот
на активностите
Разубавување на
училишниот двор и
просторот околу
летниковецот со
поставување на
жандоњери и нови
садници, косење на
тревата,расчистува
ње и ослободување
од отпадот

учебната
година

и
ученици
Еко –одбор,
родители

покани,
цветни
садници,
саксии,
жандоњери,
дрвја, косилка,
вреќи за
отпад, стари
автомобилски
гуми, гумени
ракавици,
Тетра Пак
пакувања,
конец

средиња за учење и
работење

наставници за
активностите
од Еко -одбор
Координатор

Едуцирање на
учениците од прво и
второ одделение на
тема заштеда на
енергија

Состанок на Еко –
одбор
Подготвителни
активности
Реализирање на
активностите

Координатор,
Анета
Топалова,
ученици од
Еко-одбор

Состанок,
Акционен
план
,едукативни
материјали,
лап топ,
проектор,
работни
листови,

Развивање на
еколошката свест
кај најмалите од
училиштето

Координатор,
Анета
Топалова
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наставни
помагала

извештаи
фотографии
од
реализираните
активности

Изработување на
анализа на животната
средина

Согледување и
вреднување на
реализираните
активности

Јуни Еко одбор Евидентирани
податоци за
работата
формулар за
евиденција за
реализација

Сознанија за
резултатите
успешноста и
придобивките од
реализирањето на
програмата

Директор
Координатор
Претседател

на Еко-одбор

Изготвил: Анета Топалова
Валентина Мишевска
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ЕКО-СТАНДАРД 1. Заштеда на енергија
Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија.
Цели: Намалување на потрошувачката на електрична енергија за 10%  во споредба со претходната година.

Задача Активности Време на
реализац
ија

Реализатор Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

Буџет

Следење на
управувањето со
електрична енергија во
училиштето
(евидентирање на
апарати и уреди кои
трошат ел.енергија,
искористеност и сл.)

Распределба на
задолженијата на
членовите од
формираните еко-
патроли (пр.одговорен
за евидентирање на бр.
на осветлени места во
училиштето, одговорен
за бр на осветлени места
во уч.двор, одговорен  за
бр.на електрични
апарати –фрижидер, ТВ,
компјутери,
Реализирање на нивните
задачи

Септемв
ри

Во текот
на
целата
учебна
година

Ученици од
Еко –патроли
и одговорен
наставник

План на активности
Еко стандард
1.Заштеда на
енергија

Извештаии од
спроведените
активности

Формиранa еко –
патрола
Успешно
спроведување на
задолжениј
Успешно
функционирање
на тимовите
Увид во реалната
состојба

Анета
Топалова
Координатор

Дефинирање,
изработување и
истакнување на
правила за
намалување на
електричната

Учениците и учениците
од еко –обор, еко секција
и еко-патроли
дефинираат и
изготвуваат правила за
правилно користење на

Тековно Еко одбор
Ученици
членови на
еко одбор
Наставници
и ученици

Хартија во
боја,стиропор за
пано

Поставени правила

Развиена свест за
намалување на
електричната
енергија во
училиштето,
почитување на

Анета
Топалова
Координатор
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енергија во училиштето ел.енергија.
кои се поставуваат на
видни
места во училиштето.
Еко-патролата следи и
помага во
почитување на
донесените правила.

правилата

Едуцирање на ученици
од 1 и 2 одд. на тема
Заштеда на енергија

Средба со активот на 1 и
2 одд.
Договор за реализација
Реализирање на
активноста
Објавување на
активноста на веб
страните

април Одговорни
наставници и
ученици

Флаери
Материјали за
ликовни творби,
креди во боја,
презентации,
компјутер, проектор,
наставни помагала

Извештај
Фотографии

Проширување на
Активностите,
соработка,
споделба на
искуства и
знаења,
развивање на
свеста за заштеда
на енергијата

Анета
Топалова
Координатор
Претседател
на еко-одбор

Развивање на свеста  на
учениците и
родителите за заштита
на животната средина
(Еко акција „Ајде да ја
заштитиме планетата
Земја “)

Обезбедување на
простор за реализирање
на работилницата, “
(едукативни

предавања на тема
„Опасностите од
производство на
електрична енергија со
обновливи извори“ и
Алтернативни извори на

февруар Ученици од
физичка
секција,еко –
патроли, еко-
одбор, ,
Преставници
од еко -
одбор,
родители

Покани, простор за
реализирање на
работилницата,
подготвени
презентации,
Интернет, проектор,
спроводници,
батерии, Картон,
хартија, колаж,
сијалички, елетро-

Подигање на
свеста  за
заштита на
животната
средина

Анета
Топалова
Координатор
Претседател
на еко-одбор
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енергија“) работилница
„СТОП за неправилно
одложување на
електронскиот отпад “)

моторчиња, модели
на алтернативни
извори на енергија
Извештај
Фотографии

Согледување и
вреднување на
реализираните
активности

Евалуација на
реализираните
активности

Јуни Одговорни
Наставници,
директор и

Комисии од
членови на
екоодбор

Евидентирани
податоци за работата

-формулар за
евиденција за
реализација на
активности

Сознанија за
резултатите и
успешноста на
реализираната
програма

Директор
Координатор
Претседател
на Еко-одбор
Еко- одбор

Изготвил: Анета Топалова
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ЕКО-СТАНДАРД 2. Заштеда на вода
Полиса: Рационално користење на водата.
Цели: Намалување на потрошувачката на вода за 10%  во споредба со претходната година.

Задача/Точки на
акција.

Активности Време на
реализација

Реализатор Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно лице
за следење

Буџет

Формирање на еко
патроли

Еко патрола за
следење на
состојбите,и
рационално
користење на
водата

октомври ученици,
наставници

Број на истакнати
упатства за
рационално
користење на водата
во училиште

-формулар за
евиденција за
реализација на
активности
планирани со
акционен
план,извештај од
реализирана
активност со
фотографии

Подигање на
еколошка
свест,намалена
потрошувачка на вода

Анета Чаковска
Анета
Придаенковска

Да се подигне
еколошката свест на
ученици, наставници,
родители

Изработка и
истакнување на
упатства за
рационално

ноември Наставници,
ученици,
родители

Содржина на флаери

-формулар за
евиденција за

Стекнување знаења и
навики кај учениците
за рационално
користење на водата

Анета Чаковска
Анета
Придаенковска
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користење на
вода

реализација на
активности
планирани со
акционен
план,извештај од
реализирана
активност со
фотографии

во секојдневниот
живот

Тимска работа,
креативност

Натпревар на
тема: Слушам,
гледам и
сликам вода

март Ученици
Одговорни
наставници за
подрачје вода,
наставник по
ликовно

Материјали за
сликање

Креативно изразување
со различни
сликарски техники

Еко одбор

Заштеда на чиста вода
за пиење

Обезбедување
на техничка
вода за
одржување на
зњленилото

ноември-
март

Ученици
Одговорни
наставници за
подрачје вода,

Дождовница,пластич
ни шишиња

Заштеда на чиста вода
за пиење

Анета Чаковска
Анета
Придаенковска
Анета Чаковска
Анета
Придаенковска

Ученици да дадат свој
придонес за рационално
користење на вода,

Активности на
еко- патрола

еднаш
месечно
преку целата
година

Еко патрола и
јуниор еко
патрола

Листа на ученици
членови на еко-
патрола, записници,
видео- материјал од
терен

-формулар за
евиденција за

Остварување на
видливи материјални
придобивки

Еко -одбор
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реализација на
активности
планирани со
акционен
план,извештај од
реализирана
активност со
фотографии

Наводнување Наводнување
на садниците и
цвеќињата во
училиштето

тековно Анета
Чаковска
ученици од
еко

Саксии,семе,земја,ху
мус,
систем капка по
капка

Количина на семиња
и нивна презентација

Еко -одбор

Согледување  на
состојбата за
потрошувачите на вода

Анализа на
состојбата на
водоводната
инсталација

еднаш
месечно
преку целата
година

Еко патрола и
јуниор еко
патрола

-формулар за
евиденција

Согледување  на
состојбата за
потрошувачите на
вода

Едуцирање на
учениците од прво и
второ одделение на
тема заштеда на вода

работилница февруари Анета
Чаковска
ученици од
еко- одбор

Подготвени
презентации,
хартија, ножици,
лепак, фломастери

Зголемување на
свеста кај најмалите
од училиштето за
заштеда на вода

Еко –одбор
Анета Чаковска

Изготвил: Анета Чаковска
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ЕКО-СТАНДАРД 3. Одржување на зградата и здрава внатрешна средина
Полиса:  Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење.
Цели: Обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето.

Задача/Точки на
акција.

Активности Време на
реализациј
а

Реализатор Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

Б
у
џе
т

Одржување на
училишната зграда и
здрава средина во
училиштето

Презентација – Како да го
подигнеме нивото на
хигиената во училишната
зграда,ослободување од
непотрeбните предмети

октомври Директор,
координатор,
Совет на
родители
ло-кална
самоуправа,
,хаус
мајстор,
технички
персонал

Компјутер,
проектор,
подготвена
презентација,
белешки

Идејни решенија
за одржување на
училишната
зграда и
здрава средина во
училиштето

Снежана
Танеска
Координатор

Поставување на
потребен
број корпи за отпадоци
во
училниците и
ходниците

Согледување и анализа на еко
патролите за
потребниот број корпи што
недостасуваат во
училниците , ходниците
Изработување на корпи од
рециклиран материјал  и
нивно поставување

септември

октомври

Еко патроли,
Снежана
Танеска
Ученици
наставници

Корпи од
рециклиран
материјал

Чисти ходниции
училници

Снежана
Танеска
Координатор

Поставување на
посебни

Изработување на кутиите од
рециклиран материјал

тековно Еко патроли,
Снежана

Снежана
Танеска
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кутии за стара хартија
Поставување на истите во
училниците

Танеска
Ученици
наставници

Координатор

Собирање и
селектирање на
различен
отпаден материјал
Акција

Состанок на Еко –одбор
Известување на
наставниците, учениците и
родителите

Реализирање на активноста
Поставување на веб страните
на училиштето

Во текот на
учебната
година

Еко патроли,
Снежана
Танеска
Ученици
наставници
родители

План на
активности
Известување за
родители
наставници,
ученици
Отпаден
материјал

Развивање на
свеста
Интензивирање
на соработката со
родителите
Самоиницијативн
о вклучување во
активностите

Снежана
Танеска
Координатор

Обезбедување на
хумус за потребите на
училиштето
Акција „Да ги
нахраниме
растенијата“

Определување на простор за
компостирање
Собирање на биоразградлив
отпад

Во текот на
целата
година со
акцент на
октомври и
ноември

Ученици од Еко
секција
Наставници,
ученици

Простор за
компостирање,
најлонски
вреќи,
ракавици,
гребло

Чист двор,
хортикултурно
уреден со здрави
растенија

Снежана
Танеска
Координатор

Уредување на
училницата

Насочување на учениците за
грижа на својата училница и
поттикнување на Еко свест
кај нив со поставување на
цвеќе,
одржување на чистотата

Во текот на
учебната
година

Ученици,
Одделенски
раководители

Хамери,
саксиски
садници, паноа

Зголемување на
одговорноста на
учениците,
Развиени
креативни
вештини за
естетско
уредување на
просторот

Снежана
Танеска
Координатор
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Најубаво уредена
училница

Избор на најубаво уредена
училница

декември
мај

Еко-патрола
Снежана
Танеска
Еко –одбор

Извештаи Еко-
патрола,фотогр
афии

Потикнување на
учениците за
уредување на
училницата

Снежана
Танеска
Координатор

Разубавување на
ходниците со еко-
пораки, содржини од
еко-кодексот и сл. со
еко-бои

Изработка на паноа (цртежи и
текстови ) со тема:
зачувување на здрава и чиста
училишна средина и нивно
поставување

Во текот на
учебната
година

Еко патроли,
Снежана
Танеска
Ученици
наставници

Развиени
креативни
вештини за
естетско
уредување на
просторот
Разубавени
ходници

Снежана
Танеска
Координатор

Согледување и
вреднување на
реализираните
активности

Евалуација на реализираните
активности

јуни Одговорни
Наставници,
директор и

Комисии од
членови на еко
одбор

Евидентирани
податоци за
работата
формулар за
евиденција за
реализација на
активност

Сознанија за
резултатите и
успешноста на
реализираната
програма

Директор
Координатор
Еко- одбор

Изготвил: Снежана Танеска
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ЕКО-СТАНДАРД 4. Уреден и еколошки двор
Полиса: Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната средина.
Цели: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално ќе користи за потребите на
сите кои престојуваат во училиштето.

Задача/Точки на
акција.

Активности Време на
реализација

Реализатор Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговор
но лице
за
следење

Буџ
ет

Поставување на ново
ЕКО катче во дворот

Еколошките активности
да бидат видливи за
сите посетители во
училиштето

Во текот на
годината

Одговорни
наставници и
технички
персонал
ученици
родители

Простор за ново
ЕКО катче

-формулар за
евиденција за
реализација на
активности
планирани со
акционен
план,извештај од
реализирана
активност со
фотографии

Еколошко катче Еко -
одбор

Одржување на
уредноста на дворот и
развивање на естетски
чувства кај учениците
и развивање љубов кон
растенијата

Редовно чистење и
грижа за училишниот
двор

Во текот на
годината

Еко клуб
Еко патрола
Одговорни
наставници и
технички
персонал

Алатки
кеси за отпадоци
ракавици за работа
садници
жардињери

Чист и естетски
уреден еколошки
двот

Еко -
одбор



267

ченици
родители

-формулар за
евиденција за
реализација на
активности
планирани со
акционен
план,извештај од
реализирана
активност со
фотографии

Хортикултурно
уредување на дворот-
со најразновидни
растенија и сезонски
цвеќиња

Разубавување на
училишниот двор

Есен и пролет Еко клуб
Еко патрола
Одговорни
наставници и
технички
персонал
ченици
родители

Зимзелени
дрвја,сезонски
цвеќиња

Шарен и убав
еколошки двор

Еко
одбор

Да рециклираме
креативно

Поставување на
означени корпи за
собирање на стара
хартија,пластика, дрво,
во училишниот двор

октомври Еко клуб
Еко патрола
Одговорни
наставници и
технички
персонал

Корпи за собирање
на стара хартија и
пластика со натписи
формулар за
евиденција за
реализација на
активности
планирани со
акционен
план,извештај од

Чист еколошки
двор

Еко -
одбор
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реал.акт со
фотографии

Поставување на
зимско Еко катче

Разубавување на
училишниот двор и во
текот на зимата

декември Одговорни
наставници за
чист и уреден
еколошки двор

Тикви,боја.четки,ме
тла,хамери,капа....гу
ми новогодишни
украси...

фотографии

Разигран и убав
двор и во текот
на зимата

Еко -
одбор

Развивање на чувство
за одговорност за
сигурно место за игра
и развивање на
тимаска работа и
естетски вредности кај
учениците

Уредување место за игра
(забавен парк)
Исцртување на игри на
игралиштето

Во текот на
годината

Еко клуб
Еко патрола
Одговорни
наставници и
технички
персонал

Клупи
дрвени
репроматеријали
боја,детски
реквизити за игра
(лулашки,
клацкалки, лизгалки,
...)
-формулар за
евиденција за
реализација на
активности
планирани со
акционен
план,извештај од
реализирана
активност со
фотографии

Естетски уреден
и сигурен
простор за игра
и настава

Еко -
одбор
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Естетски уреден зелен
појас во училиштето

Одржување на
зеленилото

Во текот на
годината

Еко клуб
Еко патрола
Одговорни
наставници и
технички
персонал

Вода
садови за
наводнување
-формулар за
евиденција за
реализација на
активности
планирани со
акционен
план,извештај од

Естетски уреден
зелен појас во
училиштето

Естетски
уреден
зелен
појас во
училишт
ето

Одр
жува
ње
на
зеле
нило
то

Назначување на
училница во
училишниот двор – со
цел за подобро
воочување на
наставните содржини
поврзани со природата

Учење во природа Во текот на
годината

Еко клуб
Одговорни
наставници и
технички
персонал

Летниковец, маса и
клупа,
реализирана
активност со
фотографии

Покреативни и
задоволни
ученици

Еко –
одбор
наставни
ци

Изработка на украсни
предмети од природни
материјали

Изработка на
хербариум, украсни
предмети од природни
материјалии
поставување во Еко
катчето

Во текот на
годината

Наставници,
ученици, Еко
секција

Растенија,харија,пап
ки,и други природни
материјали
формулар за
евиденција за
реализација на
активности
планирани со
акционен
план,извештај од
реализирана

Збогатување на
ЕКО катчето во
училиштето

Еко -
одбор
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активност со
фотографии

Теренска настава и
излети

Кај учениците да се
развие правилен однос
кон природата;
Собирање материјали,

фотографии

Според
наставниот
план

Наставници формулар за
евиденција за
реализација на
активности
планирани со
акционен
план,извештај од
реализирана
активност со
фотографии

Збогатување на
еколошката
свест кај
учениците за
пошироката
животна средина
во нашата
околина а и
пошироко од неа

Еко -
одбор

Согледување и
вреднување на
реализираните
активности

Евалуација на
реализираните
активности

јуни Одговорни
Наставници,
директор и
Комисии од
членови на еко
одбор

Евидентирани
податоци за работата
-формулар за
евиденција за
реализација на
активности

Сознанија за
резултатите и
успешноста на
реализираната
програма

Еко -
одбор

Изготвил : Славица Зафировска
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ПРИЛОГ 5.
ПОВРЗУВАЊЕ СО НАСТАВНАТА ПРОГРАМА
Училиште Крсте Мисирков Општина Гази Баба

Учебна година 2018/2019
(предметна настава)

I. ТЕМА: ВОДА

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Значење на водата за живиот свет Ликовно обр. Осмо Визуелни комуникации 2 Март

2.
Извори на вода и нивна
искористеност

Македонски јазик
(Благица Р.) Шесто

Писмена вежба„ Езерска
слика“- творење на песна 3 Февруари

3. Загадување на водата
Географија

(Благица А.) седмо
Заштита на водите од

загадување 3 мај

4. Рационално користење на водата

Англиски јазик
(Фросина А.)

Математика  (Сања
Б.)

Седмо

Шесто

Утврдување на Past Simple
Tense преку пишување на
краток текст со употреба на
Wh- questions  ( ИКТ)

Претворање од една во друга
соодветна  мерна единица,
користејќи и децимални броеви
до три децимали

3

3

Ноември

Мај
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5. Обезбедување на техничка вода

6. Здрава вода за пие

Проекти од
информатиката

Македонски јазик

Граѓанско
образоване (Анита

Ангеловска)

Осмо

Осмо

Осмо

Деветто

Изработка на документ на
дадена тема со текст и графика

Писмена вежба:“Како поминува
еден мој викенд“

Развој на човековите права

Како настанало Меѓународното
хуманитарно право

3

3

3

4

Јануари

Февруари

Март

7.
Собирање и употреба на
дождовница

8.
Анализа на состојбата на
водоводната инсталација

9.
Изработка на упатства за
рационално користење на водата Ликовно обр. Седмо Илустрација на еко пораки 3 Ноември

10.

Подигање на свеста на
пошироката заедница (домот,
локалната заедница и сл.)

Етика на религии
(Биљана А.)
Македонски
(Слаѓана
Николовска)

Шесто

Осмо

Семејство и семеен живот

Придавки (видови придавки)

3

3

Април

Февруари
11. Дистрибуција на водата Деветто Притисок кај течности 4 Октомври
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Физика (Анета Т.)

Географија  (
Анета Ч.)

Деветто
Недостаток на храна и вода
најсериозен проблем на
Афрички континент 4 Ноември

12. Водата и климатските промени
Хемија ( Лилјана

М.) осмо
Истражување на процес на

рѓосување 3 Мај
13. Водата и одржливиот развој

ВКУПНО 47

II. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1.
Значење на енергијата за живиот
свет

2.

Извори на енергија и нивна
искористеност Биологија

(Валентина М.)

Техничко
образование
(Виолета М.)

Седмо

Шесто

Производство на фосилно
гориво и необновливи извори

на енергија- ИКТ

Заштеда на енергија во
градежништвото

3

3

Мај

Мај

3.
Видови енергија

Физика (Анета Т.) Осмо Облици на енергија 3 Јануари

4.

Рационално користење на
енергијата

Информатика

Англиски јазик

седмо

седмо

Вежби за понапредно
уредување на текст

Утврдување на Present Simple

3 Октомври
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(Фросина А.) Tense и present continuous
преку пишување на краток

текст ( ИКТ)

3 Декември

5.

Обезбедување на енергија преку
алтернативни извори: соларен
систем/фотоволтаици/ветерници

Физика (Анета Т.) деветто Енергија за еден  остров 4 Јануари

6.

Изработка на упатства за
рационално користење на
енергијата

7.
Анализа на состојбата на
електричната инсталација

8.

Подигање на свеста на
пошироката заедница (домот,
локалната заедница и сл.)

Музичко
образование (
Фросина Ц. ) шесто „Елко елко“- Стефан Гајдов 3 декември

9.

Дистрибуција на енергијата

Физика (Анета Т.) Осмо
Создавање на електрична

енергија 3 Февруари

10.
Врската помеѓу енергијата и
емитувањето на карбон диоксид

11.
Енергијата и климатските
промени

12. Енергијата и одржливиот развој

13.
Значење на енергијата за живиот
свет

Вкупно 25
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III. ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО/ГРАДИНКАТА

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Важноста на хигиената во
зградата

2. Еколошки средства за одржување
на хигиена

3. Еколошки бои за бојадисување

4. Неупотребливи предмети
Ликовно обр. шесто

Линија и текстура во
скулптурата 3 април

5. ПВЦ амбалажа

6. Подигање на свеста на
пошироката заедница за
хигиената и здрава средина

Англиски јазик
(Оливера К.)

Етика (Соња Б.)

Осмо

седмо

Unit 3 – Увежбувањe на will и
won’t – ИКТ

Денешна етика-Еколошка
етика

3

3

Јануари

Март
7. Влијанието на хигиената врз

здравјето
Историја (Анита

Ангеловска) деветто Прва светска војна 4 септември
8. Влијанието на човекот врз

средината
Еко секција

(Валентина М.)

Македонски јазик
( Благица Р.)

седмо

седмо

Одбележување на 5 Јуни-
Светски ден на заштита на

животната средина

Анализа на домашна
задача:,,Направив добро

3

1

Јуни

Март
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Ликовно обр.

Ликовно обр.

Француски јазик
(Весна Д.)

Историја (Анита
А)

седмо

Деветто

Осмо

Осмо

дело“; -вежби за наратор во
прво лице

Формирање на ликовен
објектсо комбинирање на
сликарки и скулпторски

постапки

Стабилна и мобилна
скулптура

Заштита на околината

Индустриска револуција

1

1

3

3

Декември

Декември

Септември

жСептември

9. Анализа на состојбата во
училишната зграда

Вкупно 25
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IV. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Важноста на дворот

2. Биодиверзитетот во дворот

3. Анализа на функционалноста на
дворот

4. Важноста на хигиената во дворот Француски јазик (
Јагода П.)

Седмо Анализа на текст: Расчистување на
градина

3 Мај

5. Подигање на свеста на пошироката
заедница за хигиената во дворот

Македонски јазик (
Мирјана М.) Седмо Поделба на согласките- Еко пораки 1 Октомври

6. Изработка на упатства за одржување
на дворот

7. Наводнување на зелени површини
Математика (Елена

Н.) седмо

Пресметување на периметар и
плоштина на фигури кои можат да се

поделат на правоаголници 3
мај

8. Хортикултурaлно уредување
Математика (Анета

С.)

Математика (Елена
Н.)

Македонски јазик
(Мирјана М.)

Деветто

Деветто

Деветто

Периметар и пл оштина на круг

Периметар и плоштина на круг

П.В. Јас, новинар, известувач- Цвеќето
во моето училиште

3

1

4

Ноември

Ноември

Септември
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9. Компост и компостирање Еко секција
(Валентина М.)

Биологија ( Лилјана
М.)

Осмо

Деветто

Одбележување на 8 Ноември-
Меѓународен ден на урбани средини

(есенско чистење на училишниот двор,
собирање на биоразградлив отпад за

компостирање)
Екологија

3

3

Ноември

Април

Вкупно 21

V. ТЕМА: ОТПАД

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Видови отпад
2. Анализа на отпадот во зградата и

дворот
3. Селекција на отпад

Природни  науки ( Валентина
М.)

Математика (Анета С. )

Математика ( Елена Н.)

Шесто

Осмо

Осмо

Расфрлање отпадоци

Цртање и толкување на
графици и дијаграми

Цртање и толкување на
графици и дијаграми

3

2

1

Февруари

Мај

Мај
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4. Рециклирање

Природни   науки
(Валентина М.)

Техничко образование
(Виолета М.)

Математика ( Сања Б.)

Шесто

Петто

Шесто

Намали, повторно
употреби, рециклирај

Изработка на      од
рециклиран материјал

Поставување и
решавање текстуални

проблеми со основните
математички операции

3

3

3

Февруари

Март

Октомври
5. Реупотреба
6. Депонии и диви депонии
7. Влијанието на отпадот врз

здравјето и средината
8. Подигање на свеста на

пошироката заедница за
управување со отпад

Етика (Соња Б.) Седмо
Денешна етика-

Еколошка етика 3 март
9. Изработка на упатства за

управување со отпад
10. Анализа на состојбата со отпадот

во зградата и дворот
11. План за намалување на отпадот

Вкупно 18
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VI. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Локален и национален биодиверзитет
Географија ( Благица А.) Седмо

Заштита на растителниот
и животинскиот свет 3 Мај

2. Анализа на биодиверзитетот во
локалната средина

3. Еколошки акции

4. Влијанието на човекот врз
биодиверзитетот

Географија ( Анета Ч.) Осмо

Загрозување, загадување и
заштита на животната

средина во Јужна Европа 3 Декември
5. Влијанието на климатските промени врз

биодиверзитетот
6. Подигање на свеста на пошироката

заедница за локалниот биодиверзитет
Географија ( Анета Ч.) Осмо

Влијание на климатските
фактори врз климата во

Европа 3 Октомври
7. Влијанието на отпадот врз

биодиверзитетот Еко секција
(Валентина М.) Осмо

Одбележување на 29
Декември -Меѓународен
ден на биодиверзитетот 3 Декември

8. Изработка на упатства за заштита на
биодиверзитетот

Француски јазик ( Јагода
П.)

Географија ( Анета Ч.)

Седмо

Деветто

Увежбување на содржини
од темата: Национални

паркови

Влијанието на глобалното
затоплување врз животот

во поларните области

3

3

Февруари

Март
Вкупно 18
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VII. ТЕМА: ТРАНСПОРТ

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Видови транспорт

2. Влијанието на транспортот врз
здравјето

3. Влијанието на транспортот врз
средината

4. Анализа на состојбата на
локалниот транспорт

5. Транспортот и безбедноста
6. Подигање на свеста на

пошироката заедница за
користење на јавен превоз и
велосипед Етика (Соња Б .) седмо

Денешна етика- Еколошка
етика-Биоетика 3 Март

7. Изработка на упатства за
користење на јавен превоз и
велосипед

Еко секција
( Валентина М.)

Седмо Одбележување 22 Септември-
Ден без автомобили

3 Септември

Вкупно 6
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VIII. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Органска храна Проекти од
информатиката осмо

Изработка на интерактивна
мултимедијална брошура 6 мај

2. Органско производство
3. Квалитет на храна и нутриционизам
4. Пирамида на исхрана

Еко секција
(Валентина М.) Осмо

Одбележување на 7 Април-
Светски ден на здравјето

3
Април

5. Влијанието на физичката активност врз
здравјето

6. Влијанието на храната врз здравјето

7. Подигање на свеста на пошироката заедница
за користење здрава храна

Еко секција
(Валентина М.)

Етика (Соња
Б.)

Осмо

Седмо

Одбележување на 16 Октомври-
Светски ден на храната

Денешна етика- Еколошка
етика-Биоетика

4 Октомври
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Англиски јазик
( Оливера К.) Шесто

Module 3 – Храна и пијалок-
вежби-

3 Декември

8. Изработка на упатства за користење на
здрава храна

Вкупно 16

IX. ТЕМА: ОДРЖЛИВ  РАЗВОЈ

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Дефиниција и значење на
одржливиот развој

2. Важност од зачувување на
природните живеалишта

Биологија
(Валентина М.)

Деветто Зачувување (конзервација) на
загрозените видови во

Македонија- ИКТ

1 Април

3. Локална, национална и глобална
нееднаквост

4. Социјална правда
5. Рационално користење на

природните ресурси
6. Одговорност кон животната средина Етика на религии

( Биљана А.) Шесто Кодекс на однесување 3 Септември
7. Одговорна и рационална
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потрошувачка
8. Подигање на свеста на пошироката

заедница за граѓански активизам
Музичко

образование
(Фросина Ц.) Осмо Денес насадив дрво 3 Ноември

9.
Дефиниција и значење на
одржливиот развој

Вкупно 7

Изготвил:   Валентина  Мишевска
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ПОВРЗУВАЊЕ СО НАСТАВНАТА ПРОГРАМА
Училиште Крсте Мисирков Општина Гази Баба

Учебна година 2018/2019
(одделенска настава)

I. ТЕМА: ВОДА

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Значење на водата за живиот свет

2.
Извори на вода и нивна
искористеност

Ликовно
образование трето

Вода-здрава вода за пиење-
Отворен простор-Планински

извор-темпера 6 Април
3. Загадување на водата
4. Рационално користење на водата Македонски јазик второ ГВ„Јас истражувам вода“ 3 Октомври
5. Обезбедување на техничка вода
6. Здрава вода за пиење

7.
Собирање и употреба на
дождовница

8.
Анализа на состојбата на
водоводната инсталација

9.
Изработка на упатства за
рационално користење на водата

10.

Подигање на свеста на
пошироката заедница (домот,
локалната заедница и сл.)

11. Дистрибуција на водата
12. Водата и климатските промени Природни науки петто Кондензација и водниот 3 септември
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циклус
13. Водата и одржливиот развој

Вкупно 12

II. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1.
Значење на енергијата за живиот свет Природни

науки Четврто
Елекричната енергија во

нашиот живот 3 Ноември
2. Извори на енергија и нивна искористеност
3. Видови енергија

4.
Рационално користење на енергијата Природни

науки Трето

Рационално користење на
електрична и топлинска

енергија во училиштето и
домот 3 Jaнуари

5.

Обезбедување на енергија преку
алтернативни извори: соларен
систем/фотоволтаици/ветерници Општество Петто

Основни проблеми во светот и
РМ 3 Април

6.
Изработка на упатства за рационално
користење на енергијата

7.
Анализа на состојбата на електричната
инсталација

8.
Подигање на свеста на пошироката
заедница (домот, локалната заедница и сл.)

9. Дистрибуција на енергијата

10.
Врската помеѓу енергијата и емитувањето
на карбон диоксид
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11. Енергијата и климатските промени
12. Енергијата и одржливиот развој
13. Значење на енергијата за живиот свет

Вкупно 9

III. ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО/ГРАДИНКАТА

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Важноста на хигиената во
зградата Животни вештини

Македонски јазик

Второ

прво

Работилница: Грижа за нашата
животна средина

Правила на однесување во
нашата училница

3

3

мај

септември
2. Еколошки средства за одржување

на хигиена
3. Еколошки бои за бојадисување

4. Неупотребливи предмети

5. ПВЦ амбалажа Ликовно
образование

Ликовно
образование

Второ

прво

Видови линии Еко патроли
Обликување-моделирање
Осмомартовска честитка

6

6

Март

март
6. Подигање на свеста на

пошироката заедница за
хигиената и здрава средина Општество петто

Еколошки проблеми во
глобалниот свет 3

Мај
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7. Влијанието на хигиената врз
здравјето Општество трето

Ја разубавувам мојата
училница 3 Ноември

8. Влијанието на човекот врз
средината

9. Анализа на состојбата во
училишната зграда

Вкупно 24

IV. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Важноста на дворот

2. Биодиверзитетот во дворот

3. Анализа на функционалноста на
дворот

4. Важноста на хигиената во дворот Македонски јазик
Македонски јазик

прво

петто

Состави приказна

Редовно чистење на училишниот двор -
разговор

3

3

Јуни

Декември

5. Подигање на свеста на пошироката
заедница за хигиената во дворот

Македонски јазик

Општество

Четврто

Трето

Текст:„Кој ќе го чува училиштето“

Училишен двор

3

3

Јуни

Ноември
6. Изработка на упатства за одржување

на дворот
7. Наводнување на зелени површини
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8. Хортикултурaлно уредување Природни науки петто Особини на семињата и расејување 3 Март
9. Компост и компостирање

Вкупно 15

V. ТЕМА: ОТПАД

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Видови отпад
2. Анализа на отпадот во зградата и

дворот
3. Селекција на отпад
4. Рециклирање
5. Реупотреба
6. Депонии и диви депонии
7. Влијанието на отпадот врз

здравјето и средината
8. Подигање на свеста на

пошироката заедница за
управување со отпад

9. Изработка на упатства за
управување со отпад

10. Анализа на состојбата со отпадот
во зградата и дворот

11. План за намалување на отпадот
Вкупно
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VI. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Локален и национален биодиверзитет
2. Анализа на биодиверзитетот во локалната

средина

3. Еколошки акции Општество

Животни вештини

Прво

Четврто

Простории во моето
училиште

Работилница:Зелен
прошетка;Загадометар

3

3

Декември

Март

4. Влијанието на човекот врз
биодиверзитетот

5. Влијанието на климатските промени врз
биодиверзитетот

6. Подигање на свеста на пошироката
заедница за локалниот биодиверзитет

7. Влијанието на отпадот врз
биодиверзитетот

8. Изработка на упатства за заштита на
биодиверзитетот

Вкупно 6
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VII. ТЕМА: ТРАНСПОРТ

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Видови транспорт англиски четврто Обработка на нов вокабулар:
сообраќајни средства 3 февруари

2. Влијанието на транспортот врз
здравјето

3. Влијанието на транспортот врз
средината

4. Анализа на состојбата на
локалниот транспорт

5. Транспортот и безбедноста
6. Подигање на свеста на

пошироката заедница за
користење на јавен превоз и
велосипед

7. Изработка на упатства за
користење на јавен превоз и
велосипед

Вкупно: 3

VIII. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Органска храна
2. Органско производство
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3. Квалитет на храна и нутриционизам

4. Пирамида на исхрана Животни
вештини

Второ
Работилница:„Здрава храна 1“ 3

Ноември

5.
Влијанието на физичката активност врз
здравјето Англиски јазик Трето

Обработка на нов вокабулар-
спортови 3 јануари

6. Влијанието на храната врз здравјето

7.
Подигање на свеста на пошироката заедница
за користење здрава храна

8.
Изработка на упатства за користење на
здрава храна

Вкупно 6

IX. ТЕМА: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина
Број на
часови

Време на
реализација

1. Дефиниција и значење на
одржливиот развој

2. Важност од зачувување на
природните живеалишта

3. Локална, национална и глобална
нееднаквост

4. Социјална правда
5. Рационално користење на

природните ресурси
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6. Одговорност кон животната средина Англиски јазик петто Пишување:Опис на мојот град 3 јануари
7. Одговорна и рационална

потрошувачка
8. Подигање на свеста на пошироката

заедницаза граѓански активизам

9.
Дефиниција и значење на
одржливиот развој

Вкупно 3

Изработил:
Маја Атанасовска
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Прилог 29.3.

Акциски план на еко одбор за активности поврзани со  Еко-календар и отворен еко ден за учебна 2017/18 година

Задача Активности Време на
реализација

Реализатор Ресурси и инструменти Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

Одбележувањена
Меѓународен Ден без
автомобили

Состанок на еко одбор,
Индивидуални средби на
учесници и еко одбор,
Навремено известување
на родителите и
учениците,
Изготвување дипломи
Активности за подготовка
на терен за одржување на
меѓуученички натпревар
со велосипеди
Одржување на
натпреварот
Прогласување на
победниците и
поделба на дипломи

22 септември Еко –одбор
Ученици
наставници

-Велосипеди,подготвен
простор за возење на
велосипедите, реквизити

-Листа за евиденција за
реализација на
активности планирани со
акционен план,извештај
од реализирана
активност со фотографии

Зколемување на
свеста за заштита
на животната
средина, учество
на ученици
Развивање на
натпреварувачки
дух

Еко –одбор
Виолета
Миновска
Анета
Топалова

Одбележување на
меѓународен ден на
пешаци

Состанок на еко одбор
Известување на
учениците,
наставниците и
родителите

15 октомври Еко одбор Покана,хамер,
фломастери, дрвени
прачки

Листа за евиденција за

Учество во
активноста
Развивање на
позитивен однос
кон пешачењето

Еко -
одбор
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Изработка на
транспаренти
Прошетка низ локалната
средина(еко парада)

реализација на
активности планирани
со акционен
план,извештај од
реализирана активност
со фотографии

Одбележување на
Светски ден на
храната- отворен
еко ден

Состанок на еко одбор
Известување на
учениците,
наставниците и
родителите
приготвување на
храната
поставување на
штандови со здрава
храна

16 октомври Еко одбор,
ученици

Подготвена здрава
храна, чаеви, овошје,
зеленчук, мед
извештај од
реализирана активност
со фотографии

Развивање на
позитивен однос
кон здравата
храна
Развивање
чувство на
одговорност

Координа
тор
Еко-
одбор

Одбележување на
Меѓународен ден на
урбани средини

Состанок со ученици од
еко-одбор и еко-секција
Известување на
наставниците
Планирање на
активноста-
компостирање
Изведување на
активноста

8 ноември Еко одбор,
ученици

Лисја, гребло, кеси,
ракавици

Развивање на
позитивен однос
кон средината

Координа
тор
Еко-
одбор

Обележување на 19
декември

Состанок со Еко-одбор
Известување на

19 декември Еко-одбор,
наставници,

Пластични шишиња,
капачиња, хартија,

Заштита на
животната

Координа
тор
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наставници и ученици
Изработување на
новогодишни украси од
рециклиран материјал

ученици,
родители

картон, стиропор, тегли,
лепак , ножици

средина со
рециклирање

Еко-
одбор

Одбележување на
Светски ден на
водни живеалишта

Состанок со Еко-одбор
Известување на
наставници и ученици
Изработка на постер за
значење на водите

2 февруари Анета
Чаковска

Интернет, компјутер,
проектор, хамер, лепак,
слики,

Информирање
за значење на
водите

Координа
тор
Еко-
одбор

Одбележување на
Светски ден за
заштеда на
енергијата,

Состанок на еко одбор
Индивидуални средби
со наставниците кои
водат прво и второ
одделение  во
училиштето
Договор за избор на
активности
,време и место на нивно
одржување
Известување на
учениците
Подготовка на
активностите
Реализирање на
активноста

5 март Еко одбор,
ученици од
5
одделение,
Анета
Топалова,
одговорно
лице

Хартија, компјутер,
листови во боја, дрвени
боици, LCD

Акционен
план,извештај од
реализирана активност
со фотографии

Развивање на
свеста кај
најмалите за
заштеда на
енергијата
Имплементирањ
е на еко
стандардот
заштеда на
енергија
Квалитетна
соработка

Координа
тор
Еко одбор
Анета
Топалова

Одбележување на
денови на пролетта
и екологијата

Состанок на еко одбор
Планирање на
активностите за

21март Еко одбор,
Ученици и
наставници

Садници, вреќи
извештај од
реализирана активност

Разубавување на
околината

Координа
тор
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разубавување и
расчистување на дворот
Резлизирање на
активнсотите

со фотографии

Одбележување на
Светски ден на
заштеда на вода

Состанок на еко одбор
Известување на
ученици, родители
Обезбедување на
простор и потребен
материјал
Организирање на
работилница
на тема  наводнување на
садници и заштеда на
вода со микробит

22 март Еко одбор
ученици,
Наставници
Анета
Топалова

Пластично црево,
ножици, скалпер,
пумпа, интернет,
компјутер, саксија со
цвеќе, микробит

Акционен
план,извештај од
реализирана активност
со фотографии

Учество на
ученици и
информирање
на поголем број
родители
Развивање на
свеста за
заштеда на вода
Развивање на
креативни и
технички и
компјутерски
вештини од
областа на
програмирање

Координа
тор,
Еко
одбор,
Анета
Топалова

Одбележување на
Светски  ден на
здравјето

Состанок на еко одбор
Известување на ученици
Подготовка на
презентација, реферат,
флаери , презентација и
поделба на флаери

7 април Еко одбор и
ученици од
еко-секција

компјутер, LCD,

извештај од
реализирана активност
со фотографии

Развивање на
дискусија меќу
учениците
Развивање на
свеста за
користење на
здрава храна

Координа
тор,
Еко одбор

Одбележување на
Светски ден на

Состанок на еко одбор
Изработка на еко облека

22 април Еко одбор
И

Материјали за
рециклирање, покани

Успешно
организирана

Координа
тор и еко
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планетата- отворен
еко ден

од рециклиран
материјал
Подготвителни
активности за
организирање на еко -
ревија во салата
Известување на
пошироката локална
заедница

координато
р на
проектот
„Градиме
заедничка
иднина“

Акционен
план,извештај од
реализирана активност
со фотографии

еко-ревија
Вклученост на
локалната
заедница и
родители

–проект и
проект
„Градиме
заедничка
иднина“

Одбележување на
светскиот ден
против пушењето

Состанок на еко одбор
Подготвување на
реферат ,презентација и
флаери
Реализирање на
активноста

31 мај Еко-
одбор,Учен
ици од еко-
секција

Компјутер, интернет,
реферат

Извештај од
реализирана активност
со фотографии

Развивање на
свеста на
младите за
ризикот од
пушење

Еко одбор

Одбележување на
Светски ден за
заштита на
животната средина-
акција

Состанок на еко одбор
Подготвување на
реферат и флаери
Реализирање на
активноста

5 јуни Еко-одбор
Ученици од
еко одбор

Компјутер, интернет,
подготвен реферат и
флаери

извештај од
реализирана активност
со фотографии

Развивање на
свеста на
младите за
заштита на
животната
средина

Еко одбор
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ПРИЛОГ 6
ИНФОРМИРАЊЕ НА ПОШИРОКАТА ЗАЕДНИЦА

Учебна година 2018/2019

План за информирање на пошироката заедница:

Пошироката заедница најчесто се информира преку соопштенија на web страната на училиштето и web страната на еко
одборот. За секој поголем настан се испраќа соодветна покана.

Медиумска покриеност:
Медиум Број на испратени

соопштенија
Број на
објави

Број на
гостувања

Присутни
медиуми по број
на настани

Радио
Телевизија
Електронски медиуми
Печатени медиуми
Интерно гласило
Веб-страница
Информатор на
општината
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Соопштение до медиумите 1.

Соопштение до медиумите 2.

Соопштение до медиумите 3.

Соопштение до медиумите 4.
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Прилог 30. Годишна програма за работа на Здружение за заштита,промоција и едукација за храна,Слоу Фуд
Водно-Скопје„Училишна градина-училница на иднината“

Членови :
1. Славица Зафировска,
2. Анкица Младеновска,
3. Јасминка Милошевска,
4. Искра Ацевска,
5. Лилјана Мердита,
6. Сања Боцеска,
7. Марјан Митревски

Од оваа учебната 2018/2019 година нашето училиште ќе работи на нов проект (кампања) спроведена од градот Скопје заедно со
Факултетот за земјоделски науки и храна.Нашето училиште формираше тим за работа од наставници и ученици.Тимот за работа на
проектот на Слоу Фуд Водно „Училишната градина-училница на иднината“ ќе работи со цел подобрување на квалитетот и начинот на
исхрана на младата популација.Да се негува животната средина ,природните добра и богатства. Младите генерации да ја негуваат,
сакаат и применуваат во секојдневниот живот. Да се надминат недостатоците при обработка,добивање на органска храна,храна за
здрав и подобар живот.

Задача: Активности Време на
реализација

Реализатор Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за следење

Формирање на тим Состанок за
формирање на тимот

август
2018

Дирекотор
Стручна служба

Список од
наставници

Оформен тим за
работа

Координатор
Славица
Зафировска

Запознавање со
проектот и лицето
кое е одговорно за

Одговорно лице
Василка Стефановска

август
2018

Василка
Стефановска
Славица

Меморандум
и листа со општи
податоци за

-запознавање со
проектот и која е
неговата намена во

Славица
Зафировска
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нашето училиште Зафирѝовска
Сања Станковска

проектот училиштето

Презентација на
Советот на родители
и тимот на
наставници

Презентација од
одговорните за
проектот од градот
Скопје

септември
2018

Василка
Стефановска
Заедно со членови
од кампањата Слоу
Фуд Водно

Компјутер,
Проектор,
Стручна
литература

Запознаени
родители и
наставници со
активностите на
проектот

Славица
Зафировска

Работилница Спроведување на
работилница од
стручни лица

октомври
2018

Василка
Стефановска
Тимот за работа од
училиштето,
ученици,
родители

Алатки за работа... Успешно
реализирана
работилница

Славица
Зафировска

-Еднодневен
семинар

Целосно запознавање
со кампањата и
поделба на материјали
за работа

ноември 2018 Слоу Фуд Водно Материјали,
прирачници

Успешно
спроведен семинар
за наставниците
вклучени во оваа
кампања
запознаени со
целта на
кампањата

Славица
Зафировска

Дефинирање и
одредување на
соодветно место за
училишна градина

Разгледување на
најсоодветен простор
за градина

декември 2018 Тимот за работа на
проектот во
училиштето

Училишен двор Одредено место за
правење на
училишна градина

Славица
Зафировска

Активности во Засадување на февруари Тимот за работа на Училишен хол Засадени билки Славица
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улилиштето одредени билки 2019 проектот во
училиштето и тимот
на ученици

хумус ,семе од
магдонос,морков,ц
елер...жардињери,в
ода и алат за
работа

Зафировска

Оградување на
училишната градина

Да се огради
училишната градина и
да се подготви местото
за обработка

март 2019 Тимот за работа на
проектот во
училиштето и тимот
на ученици

Ограда,жица,мотик
а,хумус...

Обработено место
за засадување

Славица
Зафировска

Засадување на рано
градинарки култури

Да се порамни
претходно
подготвеното место за
работа

април 2019 Тимот за работа на
проектот во
училиштето и тимот
на ученици

Алат за работа
,семиња од рано
градинарки
култури(пипер,пат
лиџан,лук,кромид..
.)

Посеани семиња Славица
Зафировска

Наводнување и
секојдневна грижа
на засеаните
културу

Да се
наводнуваат,потхранув
аат,плеват изникнатите
растенија

април-јули
2019

Тимот за работа на
проектот во
училиштето и тимот
на ученици

Алат,вода,мотика...
.

Постојана грижа за
училишната
градина

Славица
Зафировска
Стручна

Расадување на
расадот

Расадот да се расади по
сорти и култури на
посебни
полиња(делчиња)

мај 2019 Тимот за работа на
проектот во
училиштето и тимот
на ученици

Алат,вода,мотика.... Расадени рано
градинарски
култури

Славица
Зафировска

Нега и грижа за
растенијата

Да се
полеваат,прашат,подхр
ануваат со хумус и

мај 2019 Тимот за работа на
проектот во
училиштето и тимот

Алат,вода,мотика,х
умус, природни
ѓубрива....

Богата и полна
училишна градина

Славица
Зафировска
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природни ѓубрива на ученици

Отворен ден Да се посети, разгледа
и да се пробаат
готовите производи од
учениците и
вработените во
училиштето

Јуни 2019 Тимот за работа на
проектот во
училиштето,
ученици и другите
вработени во
училиштето

Училишната
градина

Продолжување на
традицијата за
одржување и
негување на
училишната
градината и
следната учебна
година

Славица
Зафировска

Критериум за успех - Успешна имплементација на на училишната градина, развиена еколошка свест кај учениците,наставниците и

родителите за конзумирање на здрава и органска храна.

Инструменти – Алатки за работа, училишна градина.

Индикатор за успешност - успешна реализација и имплементирање на училишната градина како пример број еден во училиштето и

средината во која живееме.

Одговорен за следење: Славица Зафировска
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Прилог 31. Годишна програма за работа на тимот за естетско уредување и акционен план

адача Активности Време на реализација Реализатор
Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

-Естетско
вообличување
на просторот во
и вон
училиштето
-Подобрување
на изгледот на
холовите
-Поттикнување
на
креативнност и
фантазија кај
учениците
- Обновување
на ивентарот во
училиштето
- Подобрување
на амбиентот за
работа и учење
- Поттикнување
на еко свеста
кај учениците и
вработените во

- Уредување на
училиштето по
повод позначајни
празници и
настани
- Изработка на
декорации во
холовите
- Избор на
најубаво уредена
училница
- Обновување на
паноата за
изложување на
ученички трудови
- Уредување на
паноата во
ходниците и
училниците
- Одбележување на
Денот ( месецот )
на екологијата
- Изработка на

Времето за реализација
на сите предвидени
активности е август -
јуни во учебната 2018-
2019 година.

Тимот за
естетско
уредување на
училиштето,
ликовната
секција,
директорот,
хаусмајсторот
и техничкиот
персонал и
сите останати
ученици и
наставници.

- Ученички
творби
- Материјали за
изработка на
декорации
- Еко пораки
- Идејни
решенија(скици)
- нагледни
средства

- Подобрување на
естетскиот изглед
на училиштето
-Градење на
позитивен однос
кон ученичките
творби
(човековите
творби)
-Создавање на
партиципиенти во
уметноста
(творци и
конзументи)
-Подобрување на
работниот
простор
-Развивање на
позитивен однос
кон природата,
културата и
традицијата на
Македонија

Тимот за
естетско
уредување
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училиштето
-Развивање на
чувство на
припадност
-Укажување на
почит кон
истакнати
личности од
нашата
историја

повеќе
монументални
слики
- Одбележување на
патронатот на
училиштето
„ Крсте
Мисирков”

Акционен план на тимот за естетско уредување на училиштето

Задача Активности
Време на

реализација
Реализатор

Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

Изготвување на
акционен план

Договор за
реализирање на

акциониот план за
работа

Јули - Август
2018

Тимот Предлог
содржина за ГПР

Реализирање на
акциониот план

Директор

Обновување и
модернизирање
на ивентарот во
училиштето

Обновување на
паноата за

изложување на
ученички трудови,

набавка на нов

Август-јуни Тимот Идејни решенија
за нови
изложбени паноа

Подобрување на
естетиката на
ентериерот на
училиштето

Директор,
Тимот
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Естетско
уредување на
паноата во
училиштето

Тековно одржување
на паноата во
училиштето

Август-јуни Предметни
наставници
задолжени за
грижа и
естетско
уредување на
соодветни
паноа

Ученички
творби,
дипломи,
признанија,
различни
ученички
постигнувања

Стимулирање на
натпревар кај
учениците.

Директор,
Мимоза
Црвенова,
Виолета
Миноска

Обновување,
естетско и

тековно
уредување на

дворот и
приодот кон
училиштето

Тековна грижа за
естетското

уредување на
дворот на

училиштето

Септември -
август

Тимот,
техничка
служба, еко
одборот,
наставници
вработени во
училиштето

Тековно
снабдување со
хортикултурни
растенија,
алатки

Подобрување на
естетиката на
екстериерот на
училиштето

Анкица
Младеновска,
тимот

Естетско
уредување на
ентериерот на
училиштето со

растенија и
цвеќе

Тековна грижа за
растенијата во
просториите на
училиштето и

нивна организација
во просторот

Септември -
август

техничка
служба,
еколошка
секција, тимот,
ученици

Тековно
снабдување со
сезонски
растенија

Подобрување на
естетиката на
ентериерот на
училиштето

Јасминка
Милошевска,
еколошка
секција, тимот

Естетското
обликување и
украсување на
ентериерот на
училниците

Подготовка
училниците за

учебната 2018-2019

Август Наставници Подготовка на
нагледни
средства за
претстојната
учебна година

Пријатно
чувство на
учениците во
просториите на
училиштето

Директор,
Мимоза
Црвенова

Подготовка за
прием на

Изработка на
потребни помагала

Август -
Септември

Наставници
кои водат прво

Пано за
добредојде на

Пријатни
чувства кај

Наставници од
прво одделение
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првачиња и естетско
уредување на холот
на училиштето за
пречек на новите
ученици

одделение и
членови на
тимот

новите ученици,
декорирани
списоци со
новите ученици,
итн.

новите ученици
од прво
одделение

Анкица
Младеновска,
тимот

Естетско
вообличување
на просторот во
училиштето

Одбележување на
почетокот на

новата учебна
година

Септември Тимот
Наставници од
1-5 одделение,
Наставник по
ликовно
образование

Ученички
ликовни творби

Подобрување на
естетскиот
изглед на
училиштето

Никола
Наневски,
тимот

Одбележување
на 8 септември

Изложба на
ликовни и

литературни
творби

Септември Ученици,
наставник по
ликовно
образование,
Наставици од
одделенска
настава кои
предаваат
мајчин јазик и
ликовно
образование,
наставници по
мајчин јазик

Ученички
ликовни и
литературни
творби

Градење на
патриотски
чувства кај
учениците

Виолета
Миноска,
тимот

Одбележување
на европскиот
ден на јазиците

Изложба 26 септември Наставници по
странски
јазици.

Изработка на
паноа со
претставување
на некои

Зголемен
интерес кај
учениците за
изучување на

Лидија
Петрушевска,
тимот
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европски
држави.

различни
европски јазици.

Одбележување
на 11 октомври

Изложба на
ликовни и

литературни
творби

Октомври Ликовна и
литературна
секција,
одделенски
наставници,
наставници по
историја

Ученички
творби,
Паноа со
историска
изложба.

Развивање на
патриотизмот кај
учениците и
подобрување на
естетскиот
изглед на
училиштето.

Анкица
Младеновска
тимот

Одбележување
на 23 Октомври

Изложба на
ликовни и

литературни
творби

Октомври Ученици од 1-9
одделение

Ликовни и
литературни
творби

Подобрување на
естетскиот
изглед на
училишниот
двор.

Јасминка
Милошевска,Т
имот

Одбележување
на 3 Ноември –
ден на општина
Гази Баба

Изложба на
ликовни и

литературни
творби

Ноември Ученици од 1-5
одделение

Ликови и
литературни
творби

Поттикнување
на креативноста
кај учениците и
развивање на
критериум за
естетско
вреднување на
непосредната
околина.

Искра Ацевска,
Никола
Наневски,
тимот

Укажување на
почит кон
истакнати
личности од

Одбележување на
патронатот на
училиштето

ноември Тимот,
наставник по
ликовно
образование,

Ликовни творби,
изработка на
мото за
патрониот

Развивање на
чувство на
припадност.

Маргица
Стефановска,
Тимот
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нашата историја наставници по
историја и
одделенски
наставници,
ученици

празник,
историска
изложба за
патронот на
училиштето.

Подобрување на
естетскиот
изглед на
училиштето.

Изработка на
новогодишни

украси и уредување
на училиштето по

повод
новогодишните

празници

1-15 декември Ученици и
одделенски
раководители
од 1-9
одделение

Новогодишни
украси.

Поттикнување
на креативност и
фантазија кај
учениците

Директор,
Лидија
Петрушевска,
Виолета
Миноска,
Тимот

Поттикнување
на еко свеста кај
учениците и
вработените во
училиштето

Одбележување на
Денот ( месецот )

на екологијата

21 март Тимот,
ученици,
Еколошка
секција

Ликовен
хепенинг

Отфрлање на
кичот

Директор, Еко-
одбор,
Никола
Наневски,
Тимот

Одбележување
на Велигден

Изложба на
најубаво украсено
јајце, во склоп на

Велигденски
хепенинг

Април-мај Ученици од 1-9
одделение

Најубаво
украсено
Велигденско
јајце

Развивање на
позитивен однос
кон културата и
традицијата на
Македонија

Јасминка
Милошевска,
Мимоза
Црвенова,
Тимот

Одбележување
на 24 мај – Ден
на
Сесловенските
просветители

Изложба на макети,
ликовни творби и
литературни дела

23 Мај Ученици од 1-9
одд,
одделенски
наставници кои
предаваат
ликовно

Материјали
потребни за
творење,
ученички творби

Развивање на
позитивен однос
кон културното
наследство,
оддавање почит
кон

Маргица С.,
Тимот
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образование,
наставник по
ликовно
образование,
наставник по
техничко
образование

Сесловенските
просветители

Анализа на
работата на
тимот за
естетско
уредување

Согледување на
постигнатото и

потребите за
планирање на

следната учебна
година

Јуни – јули Тимот,
Директор

Чек листа Пронаоѓање на
слабостите и
квалитетите на
програмата и
акциониот  за
естетско
уредување.

Директор
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Прилог 32. Програма за самоевалуација

Задача Активности
Време на

реализација Реализатор
Ресурси и

инструменти
Очекувани
резултати

Одговорно лице
за следење

Планирање на
процесот на

самоевалуација

Изготвување
програма за

самоевалуација
за учебната

2018/2019 година

Август 2018 Тимот

Закон за
основно

образование
Правилник за

самоевалуација

Конкретно
испланирани

чекори за
спроведување на
самоевалуација

Директор

Користење на
резултатите од

самоевалуацијата
2016 -2018

Утврдување на
приоритети за

Годишната
програма за

учебната 2018/
2019

Август 2018 Тимот

Извештај од
спроведената

самоевалуација
2016 - 2018

Правилно
испланирани

приоритети во
Годишната
програма

Директор,Стручна
служба, Тимот

Формирање на
Комисија за

спроведување на
самоевалуација

2018 - 2020

Состанок на УО
за формирање на

ТИМ
Септември 2018

Директор
Училишен

одбор

Список на
вработени,

родители од
Совет на

родители и
членови на УО

Определување
соодветни лица

Директор и УО

Формирање на
Тим за

спроведување на
самоевалуација

Состанок за
формирање на

ТИМ
Септември 2018

Директор
Училишен

одбор

Список на
вработени
Анкетни
листови

Определување
соодветни лица

Директор,
Комисија за

спроведување на
самоевалвација

Започнување на
подготвителната

Формирање на
работни групи за

Септември 2018
Директор

Тимот
Самоевалуација

2016 – 2018
Конституирани

балансирани групи
Директор,
Комисија за
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фаза од
самоевалуација
(конституирање

на работни
групи)

секое подрачје и
назначување
координатор

Список на
вработени

во сите подрачја спроведување на
самоевалвација

Подготовка на
механизми,

инструменти и
процедури за
собирање на

податоци

Собирање на
податоци за

самоевалуација

Континуирано во
текот на целата
учебна година

Тимови за
самоевалуација

Инструменти за
собирање на

податоци

Изработка на
процедури за

добивање
објективни
податоци

Тимовите

Следење на
реализацијата на

приоритетите
дефинирани во

Годишната
програма

Анализа на
процесот на

реализација на
приоритетите

Мај/ јуни 2019 Тимот
Инструмент за

собирање
податоци

Увид во
реализацијата на

приоритетите

Директор,
Стручна

служба,Тимот

Анализа на
работата на
процесот на

самоевалуација
во подготвителна
и дел од фазата
на реализација

Состанок на
координаторите

на Тимовите
Јуни 2019

Тимот и
координаторите

на групите

Извештаи и
записници

Увид и
координирање на

работата на
процесот на

самоевалуација
за учебната 2018/

2019

Директор,
Стручна
служба,Тимот
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Користење на
резултатите од

самоевалуацијата
2016 -2018

Утврдување на
приоритети за

годишната
програма во

2018/19

Август 2018 Тимот

Извештај од
спроведената

самоевалуација
2016– 2018
Годишен

извештај за
работа на

училиштето

Правилно
испланирани

приоритети во
Годишната
програма

Директор,
Стручна

служба,Тимот
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Прилог 33 Правилник за однесување на ученици, наставници и родители

К  О Д  Е  К  С     Н  А     О  Д  Н  Е  С У  В  А  Њ  Е

 Koдекс на однесување за учениците

 Доаѓај на училиште редовно и на време!
 Грижи се за училишниот простор и имот!
 Грижи се за личната хигиена и хигиената во училиштето!
 Биди совесен и одговорен!
 Изгледај и облекувај се пристојно и уредно!
 Зборувај без да користиш непристојни зборови!
 Не предизвикувај и не учествувај во караници и физички пресметки!
 Движи се низ училишните простории тивко и примерно!
 Покажи грижа и почит кон своите наставници и кон останатите ученици!
 Кажи го своето мислењe.
 Почитувај го  туѓото мислење кое може да биде и различно од твоето!
 Исполнувај ги своите училишни задолженија најдобро што можеш!
 Биди внимателен и активен на часовите!
 Редовно носи училиштен прибор!
 Помагај им на помалку успешните ученици!
 Не користи мобилен телефон за врема на часовите!
 Не носи вредни предмети и повеќе пари во училиште, бидејќи твоја е одговорноста доколку се загубат!
 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!
 Не ги навредувај и не се однесувај насилно кон помалите и послабите ученици!
 Не смееш да вршиш психичко и физичко малтретирање на учениците и вработените во училиштето!
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 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!
 Почитувај ги различните од тебе!
 Ако не се однесусваат добро со тебе, БИДИ ПРВ кој тоа ќе го промени и однесувај се ти на вистински начин –

ПРИСТОЈНО!
 Ако во дворот видиш отпад фрли го во корпа за отпадоци.

 Кодекс на однесување за наставниците

 Грижи се одговорно за целиот училиштен простор и имот, посебно за кабинетот во кој држиш настава;
 Почитувај го времетраењето на часот како и навременото доаѓање на работното место;
 Редовно евидентирај ги отсутните ученици на почеток на часот;
 Секогаш биди пристојно облечен;
 Почитувај ја личноста на секој ученик;
 Однесувај се професионално за време на часот;
 Мотивирај го ученикот со пофалба;
 Настојувај ученикот навреме и квалитетно да ги извршува своите задачи;
 Не го казнувај ученикот телесно и не го малтретирај психички;
 Почитувај ги различностите и  можностите на учениците со посебни потреби;
 Насочувај ги учениците на пристојно однесување во училиштето и надвор од него;
 Редовно и навремено известувај  го родителот за постигнувањата, однесувањето и проблемите на неговото дете;
 Почитувај го колегата, соработувај, разменувај мислења и искуства врзани за работата;
 Почитувај и спроведувај  одлуки од одделенскиот и наставничкиот совет;
 Креирај пријатна и  позитивна работна  атмосфера за време на часовите;
 Соработувај и  почитувај ги  учениците и другите вработени;



317

 Кодекс на однесување  за 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;

 Почитувај го  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 да го почитуваат кодексот за наставниците;
 Вработениот треба да доаѓа навреме на работното место;
 Вработениот треба совесно и самостојно да ја извршува својата работа;
 Вработениот не треба да дискриминира друг вработен или ученик по било кој основ вера, раса, возраст, пол, економски

статус и сл. ниту пак да влегува во конфликт;
 Вработениот треба да го почитува секој ученик и вработен;
 Вработениот треба да остварува коректна комуникација со останатите вработени без вербални напади или навреди;
 Вработениот треба да го почитува времетраењето на паузата и да не ја користи надвор од предвидениот временски рок;
 Вработениот треба да остварува коректна комуникација и 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.

 Кодекс на однесување за родителите

 Почитувајте го куќниот ред на училиштето;
 Во училиштето доаѓајте пристојно облечени;
 Редовно информирајте се за постигнатиот успех и поведение на вашето дете;
 Редовно исполнувајте ги обврските што ги имате кон училиштето (материјални обврски, консултации со наставниците и сл);
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 Редовно известувајте го одделенскиот раководител за секое отсуство на Вашето дето од наставата
 Задолжително присуствувајте на родителските средби
 За консултација со наставникот користете го отворен ден за соработка со родителите во училиштето;
 Не го прекинувајте текот на наставата

Внимавајте - Вашите постапки се пример за однесување на Вашето дете.
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Прилог 34. Следење, вреднување и унапредување на воспитно образовната работа

Задача Активности
Време на

реализација
Реализатор

Ресурси и
инструменти

Очекувани резултати
Одговорно

лице за
следење

Подобрување на
квалитетот во

работата преку
успешно

планирање на
истата

Следење на годишни,
тематски и дневни

планирања и
реализација на истите

Континуирано
цела учебна

година

Наставници
Директор
Педагог
психолог

-планирања на
наставниците

Успешно и
навремено

планирање за
успешно изведување

на работата во
училиштето

директор

Пообјективно
оценување на

учениците

Следење на процесот
на оценување на
постигањата на
учениците во
училиштето

Континуирано
цела учебна

година

Одделенски и
предметни
наставници

Тим за
оценување

-стандарди за
оценување

- критериуми за
оценување

-инструменти за
оценување
-записи од

формативно и
сумативно
оценување

Повисоки постигања
кај учениците

Директор
Стручна
служба

Користење на
современи

форми, методи и
техники на

работа

Следење на процесот
на реализација на

наставата

Континуирано
цела учебна

година

Наставници
директор
Педагог
психолог

-планирања на
настава

-инструмент за
следење на

наставен час

Успешно
изведување на

наставна дејност и
користење на

современи методи и
техники

педагог
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Перманентно
стручно

усовршување на
наставниците

Состаноци на
стручни активи,
отворени часови

посета на
семинари,
обуки и

самообразование

Континуирано
цела учебна

година

Стручни
активи,

Предавачи од
акредитирани
институции,

БРО
Тим за

професионал
ен развој

Записници од
состаноци на

стручни активи
Извештаи од
реализирани

обуки

Поголеми
компетенции на

кадарот во
училиштето заради
одржување на висок

квалитет

Директор
Тим за

професионале
н развој

Уредно водење
на

педагошка
евиденција

и документација

Анализа на
педагошката
евиденција и

документација

Континуирано
цела учебна

година

Наставници
директор
Педагог
психолог

-дневник на
паралелките
Е-дневник

Главни книги
Педагошки

картон

Уредна педагошка
евиденција и

документација
Педагог

Зголемување на
искористеноста

на
компјутерите во

наставна и
воннаставна

дејност

Посета на наставни
часови на кои се
интегрира ИКТ

Континуирано
цела учебна

година

Наставници
директор
Педагог
психолог

-дигитални
содржини

креирани од
наставникот
- апликации
- интернет

- планирања за
наставни
часови со

интеграција на
ИКТ

-Зголемена
интеграција на ИКТ

на часовите

Стручна
служба

Подобрување на Изработка и анализа на Континуирано Наставници -евидентни Поголема педагог
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начинот на
известување и

обработување на
постигањата на

училиштето

извештаи и
споделување на
информациите

цела учебна
година

директор
Педагог
психолог

листови
-анализа на

псотигања на
ниво на

паралелка
-анализа на

постигањата на
ниво на

училиште

транспарентност во
однос на резултатите

од постигањата на
учениците на ниво

на училиште

Навремено
откривање на

развојните
способности,
можности и
интереси на
учениците

Следење на
реализацијата

на дополнителната,
додатната

настава

Континуирано
цела учебна

година

Наставници
директор
Педагог
психолог

Планирања за
реализација на
дополнителна и
додатна настава

Напредување на
учениците

според
сопствените
можностии

способности и
поттикнување

на нивниот
личен и

емоционален
развој

Стружна
служба



322

Прилог 35. Акционен план на Тим за следење, анализа и поддршка на оценувањето

Задача Активности
Време на

реализација
Реализатор

Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

Стимулирање на
имплементацијата
на стандардите во
оценувањето

Изготвување на
критериуми за
оценување според
стандардите за
оценување

Континуирано
цела година

Наставниц
и
Тим за
следење,
анализа и
поддршка
на
оценување
то

-стандарди за
оценување
-критериуми за
оценување

Критериуми за
оценување
согласно
поставените
стандарди од БРО

Педагог

Планирање на
тестовите и
писмените работи
со учениците

Презентација,
дискусија, договор

август 2018

Тим за
следење,
анализа и
поддршка
на
оценување
то

Упатство за
пополнување на
Дневникот

Успешна
реализација на
писмени проверки
на постигањата на
учениците и
повисоки
постигања на
учениците

Педагог
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Составување на
тестови со
објективни
прашања според
стандардите и
соодветно
изготвување на
бодовни листи за
формирање оценка

Состаноци на стручни
активи
Индивидуални
консултации и средби
со наставници и
менторите за
оценување (Анита
Ангеловска, Маја
Виденовиќ)

Континуирано
во текот на
целата учебна
година

наставници

Стручна
литература за
оценување
Презентации
Изготвени
инструменти за
оценување

Изготвување на
квалитетни
тестови со
објективни
прашања

директор

Вклучување на
учениците во
процесот на
оценување

Формирање на комисии
од ученици за
оценување

Континуирано
во текот на
целата учебна
година

Наставниц
и
Ученици

-гласачко ливче
-програма за
работа на
ученичка
заедница

Активна
партиципација на
учениците во
анализа на
постигањата

Ученичка
заедница
(Тим од
наставници
и ученици)

Следење на
оценувањето

Посета на часови
Увид во дневни
планирања на
наставниците

Континуирано
цела година

Наставниц
и
педагог

-дневни
планирања на
наставниците
-инструмент за
посета на час

Квалитетно
формативно
оценување

педагог

Подобрување на
квалитетот на
наставничките
портфолија

Доставување на
примероци од
оценувања во
наставничките
портфолија

Континуирано
цела година

Тим за
следење,
анализа и
поддршка
на
оценување
то

Наставнички
портфолија

Успешна
изработка на
наставнички
портфолија кај
најголем број од
наставниците

педагог
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Изготвување на
компаративна
анализа на
постигањата на
учениците

Прибирање на
информации за
постигањата

Изготвување на
компаративна анализа

јануари 2019
јуни 2019

Наставниц
и
Тим за
следење,
анализа и
поддршка
на
оценување
то

-извештаи од
одделенските
ракводители за
постигањата на
учениците

Увид во
постигањата на
учениците, силни
и слаби страни на
оценувањето

Педагог

Анализа на
состојбите во
оценувањето на
ниво на училиште

Изготвување на СВОТ
анализа за оценувањето

јануари 2019
јуни 2019

Наставниц
и
Тим за
следење,
анализа и
поддршка
на
оценување
то

-извештаи на
ниво на
училиште
-резултати од
компаративната
анализа

Поставени насоки
за поквалитетно
оцеенување

педагог

Поддршка на
наставниците кои
покажуваат слаби
резултати

Оценување на работата
на секој наставник со
цел да се планира
поддршката
Споделување на добри
практики во
училиштето
Континуирана
поддршка во процесот
на планирање на

Континуирано
цела година

Наставниц
и
Стручен
актив
педагог
психолог

-стандарди за
оценување
-критериуми за
оценување
-изготвување
квалитетни
тестови на
знаења

Пообјективно
оценување

директор
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оценувањето

Поддршка на
наставниците кои
се
иноватори и
креатори на
развојот на
квалитетно
образование

Учество во пообемни
активности на
училиштето и надвор
од него (проекти,
манифестации и сл)

Континуирано
цела година

наставници
директор
педагог
психолог

-педагошки
картон
-професионално
досие

Поквалитетно
оценување на
ниво на училиште

Директор
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Прилог 35.1
Календар на оценување

Одделение IX X XI XII I II III IV V VI
II одделение
Македонски јазик 2 седмица 1 седмица 1 седмица 2 седмица
Математика 1 седмица 3 седмица 2 седмица 2 седмица 2 седмица
Општество 2 седмица 2 седмица 1 седмица
Природни науки 3 седмица 2 седмица 3 седмица 3 седмица 2 седмица 3 седмица 5 седмица
III одделение
Македонски јазик. 1 седмица 3 седмица 4 седмица 4 седмица 4 седмица 4 седмица 3 седмица
Математика 1 седмица 3 седмица 3 седмица 4 седмица 2 седмица 1 седмица 4 седмица
Општество 1 седмица 3 седмица 4 седмица 1 седмица
Природни науки 2 седмица 4 седмица 3 седмица 3 седмица
Англиски јазик 3 седмица 1 седмица
IV одделение
Македонски јазик. 1 седмица 2 седмица 3 седмица 3 седмица 4 седмица 4 седмица 2 седмица
Математика 1 седмица 3 седмица 4 седмица 2 седмица 2 седмица 4 седмица 1 седмица 3 седмица
Англиски јазик 3 седмица 3 седмица 2 седмица 1 седмица
Природни науки 5 седмица 4 седмица 4 седмица 4 седмица 3 седмица 2 седмица 3 седмица 4 седмица
Општество 4 седмица 3 седмица 4 седмица 4 седмица 3 седмица 2 седмица 3 седмица
V одделение
Македонски јазик. 3 седмица 4 седмица 2 седмица 3 седмица 2 седмица 3 седмица 3 седмица
Математика 3 седмица 4 седмица 3 седмица 3 седмица 3 седмица 2 седмица 3 седмица 3 седмица
Англиски јазик 1 седмица 4 седмица 2 седмица 1 седмица
Општество 4 седмица 4 седмица 4 седмица 4 седмица 2 седмица 4 седмица 4 седмица 3 седмица
Природни науки 2 седмица 3 седмица 4 седмица 4 седмица
Техничко 3 седмица 4 седмица 2 седмица
VI oдделение
Македонски јазик. 3седмица 4 седмица 2 седмица
Математика 1седмица 3 седмица 3 седмица
Англиски јазик 3 седмица 3 седмица 4 седмица 4 седмица
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Француски јазик 1 седмица 4 седмица 4 седмица
Информатика 3 седмица 3 седмица 2 седмица 3 седмица 4 седмица
Историја 4 седмица 1 седмица 1 седмица 3 седмица 4 седмица
Природни науки 4 седмица 1 седмица 3 седмица
Географија 2 седмица 3 седмица 2 седмица 4 седмица
VII одделение
Македонски јазик. 1 седмица 4 седмица 1 седмица
Математика 1 седмица 5 седмица 4 седмица 4 седмица
Англиски јазик 3 седмица 2 седмица 2 седмица 2 седмица
Француски јазик 1 седмица 4 седмица 2 седмица 3 седмица 4 седмица
Историја 4 седмица 3 седмица 2 седмица 4 седмица
Информатика 2 седмица 3 седмица 4 седмица 4 седмица
Биологија 1 седмица 1 седмица 3 седмица
Географија 2 седмица 3 седмица 3 седмица 3 седмица
VIII одделение
Македонски јазик. 3 седмица 2 седмица 3 седмица
Математика 4 седмица 2 седмица 5 седмица 3 седмица
Англиски јазик 3 седмица 2 седмица 4 седмица 3 седмица
Француски јазик 2 седмица 3 седмица 4 седмица 1 седмица 3 седмица
Историја 2 седмица 2 седмица 4 седмица
Граѓанско образование 1 седмица 3 седмица 4 седмица
Биологија 2 седмица 4 седмица 1 седмица
Хемија 4 седмица 3 седмица 4 седмица
физика 2 седмица 3 седмица 3 седмица 4 седмица
Географија 3 седмица 2 седмица 2 седмица 1 седмица 2 седмица 3 седмица
IX одделение
Македонски јазик. 3 седмица 2 седмица 3 седмица
Математика 5 седмица 4 седмица 5 седмица 3 седмица
Англиски јазик 3 седмица 3 седмица 4 седмица 2 седмица
Француски јазик 1 седмица 4 седмица 4 седмица
Историја 4 седмица 2 седмица 2 седмица 4 седмица
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Хемија 3 седмица 2 седмица 3 седмица 2 седмица 4 седмица
Географија 1 седмица 1 седмица 2 седмица 3 седмица 4 седмица
Биологија 4 седмица 1 седмица 3 седмица
Физика 4 седмица 4 седмица 3 седмица 4 седмица
Граѓанско образование 4 седмица 4 седмица 4 седмица 4 седмица
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Прилог 36. План за употреба на ИКТ во наставата

Редр
.

Наставник IX X XI XII I II III IV V VI Вкупно
1 Веска Цветковска 20 21 23 23 8 21 22 23 21 3 185
2 Лидија Петрушевска 20 21 23 23 8 21 22 23 21 3 185
3 Добринка Богдановска 20 21 23 23 8 21 22 23 21 3 185
4 Лилјана Стојковска 22 22 24 24 8 22 22 22 22 3 191
5 Лидија Димитриевска 22 22 24 24 8 22 22 22 22 3 191
6 Мимоза Црвенова 22 22 24 24 8 22 22 22 22 3 191
7 Маја Атанасовска 22 22 24 24 8 22 22 22 22 3 191
8 Снежана Танеска 25 25 26 26 9 26 26 25 26 4 218
9 Искра Ацевска 25 25 26 26 9 26 26 25 26 4 218
10 Славица Илиевска 25 25 26 26 9 26 26 25 26 4 218
11 Славица Зафировска 19 13 23 17 12 20 20 12 22 8 166
12 Наташа Новеска 19 13 23 17 12 20 20 12 22 8 166
13 Анкица Младеновска 19 13 23 17 12 20 20 12 22 8 166
14 Борка Цифревска 25 15 15 11 9 4 16 9 7 9 117
15 Наташа Недановска 25 15 15 11 9 4 16 9 7 9 117
16 Сузана Тошевска 25 15 15 11 9 4 16 9 7 9 117
17 Јасминка Милошевска 44 38 49 43 21 46 46 37 48 12 384
18 Маргица Стефановска 22 22 24 24 8 22 22 22 22 3 191
19 Анета Придаенковска 42 33 39 33 15 33 27 36 33 9 300
20 Дарко Костовски 54 28 47 43 19 35 39 37 37 6 345
21 Ристивојевиќ Благица 25 25 25 20 15 25 20 25 25 10 215
22 Малјановска Мирјана 30 21 24 33 11 12 32 30 21 1 215
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23 Николовска Слаѓана 25 25 25 20 15 25 20 25 25 10 215
24 Костадиновска Оливера 14 18 24 16 18 24 24 24 24 6 192
25 Алексовска Фросина 28 28 35 35 14 28 28 28 28 / 252
26 Поповска Јагода 24 26 20 16 7 45 23 24 17 8 210
27 Боцеска Сања 10 14 10 12 12 22 26 26 26 4 162
28 Смилевска Анета 25 30 30 30 10 15 20 20 24 5 215
29 Новакова Елена 25 30 30 30 10 15 20 20 24 5 215
30 Виденовиќ Маја 84 84 84 84 32 84 84 84 84 21 725
31 Топалова Анета 35 44 40 32 18 40 66 57 38 / 370
32 Мердита Лилјана 19 24 27 24 9 19 28 28 27 13 218
33 Мишевска Валентина 10 15 14 16 7 13 12 13 13 2 115
34 Чаковска Анета 17 14 14 11 5 14 14 13 14 4 120
35 Атанасова Благица 36 24 24 24 12 24 24 36 24 24 252
36 Ангеловска Анита 15 17 18 11 5 13 14 12 18 / 123
37 Миновска Виолета 22 36 24 18 3 18 25 18 30 / 194
38 Наневски Никола 28 20 20 16 4 16 24 24 16 16 184
39 Цветкова Фросина 4 14 20 32 10 18 16 14 8 / 136
40 Софкоски Александар 28 28 28 28 7 21 28 28 28 7 231
41 Ангеловски Дејан 28 28 28 28 7 21 28 28 28 7 231
42 Билјана Антова 4 16 8 20 12 4 8 8 4 84
43 Соња Божиновска 1 1 1 1 2 1 2 9
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Прилог 37.  План за перманентно усовршување на наставниот кадар, стручните соработници и менаџментот
на ООУ „Крсте Мисирков“ – Скопје

Перменентното стручно и педагошко образование и усовршување на наставниот кадар, стручните соработници и директорот на
училиштето е една од приоритетните задачи за работа на училиштето, од причини што претставува важен услов за успешно
организирање и реализирање на целокупната воспитно - образовна работа во училиштето и за подобрување на квалитетот на
работењето на наставниците.
Усовршувањето и професионалниот развој на наставниците, стручните соработници и директорот ќе опфаќа:

 Изготвување на Програма за професионално усовршување и утврдување на потребите на вработените за обука;
 Користење на стручна литература, интернет- користење на сите најнови информации;
 Изготвување на предавања подготвени од директорот, стручните соработници и наставниците;
 Взаемна посета на наставниците на часовите, организирање на интерни работилници и семинари, отворени часови за заедничко

планирање на наставниците по група на сродни предмети и стручни активи;
 Вклучување на училиштето во проекти од областа на образованието;
 Развој на менторски програми за нововработените .
 Обука на наставниците за реализација на наставните програми во VII, VIII, IX одд; Обука за ученици со талентирани и ученици

со пречки во развојот; Примена на различни техники во наставата; Обука за комуникација и подобрување на училишната клима.
За оваа учебна година изработен е инструмент за следење на наставните часови, според наведените клучни моменти од наставниот
процес како фокус на внимание.

способност за комуникација
организација на училницата
организација на ентериерот/ извори
оценување на продуктите на учениците
подршка во учењето и наставата
учење и предавање
квалитет на планирањето/подготовката, јасни цели
интересна и сигурна работа
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 Изготвување на Програма за професионално усовршување и утврдување на потребите на вработените за обука;
 Користење на стручна литература, интернет- користење на сите најнови информации;
 Изготвување на предавања подготвени од директорот, стручните соработници и наставниците;
 Взаемна посета на наставниците на часовите, организирање на интерни работилници и семинари, отворени часови за заедничко

планирање на наставниците по група на сродни предмети и стручни активи;
 Вклучување на училиштето во проекти од областа на образованието;
 Развој на менторски програми за нововработените .
 Обука на наставниците за реализација на наставните програми во VII, VIII, IX одд; Обука за ученици со талентирани и ученици

со пречки во развојот; Примена на различни техники во наставата; Обука за комуникација и подобрување на училишната клима.
За оваа учебна година изработен е инструмент за следење на наставните часови, според наведените клучни моменти од наставниот
процес како фокус на внимание.

способност за комуникација
организација на училницата
организација на ентериерот/ извори
оценување на продуктите на учениците
подршка во учењето и наставата
учење и предавање
квалитет на планирањето/подготовката, јасни цели
интересна и сигурна работа
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Прилог 37.  План за перманентно усовршување на наставниот кадар, стручните соработници и менаџментот
на ООУ „Крсте Мисирков“ – Скопје
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Усовршувањето и професионалниот развој на наставниците, стручните соработници и директорот ќе опфаќа:
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 Користење на стручна литература, интернет- користење на сите најнови информации;
 Изготвување на предавања подготвени од директорот, стручните соработници и наставниците;
 Взаемна посета на наставниците на часовите, организирање на интерни работилници и семинари, отворени часови за заедничко

планирање на наставниците по група на сродни предмети и стручни активи;
 Вклучување на училиштето во проекти од областа на образованието;
 Развој на менторски програми за нововработените .
 Обука на наставниците за реализација на наставните програми во VII, VIII, IX одд; Обука за ученици со талентирани и ученици

со пречки во развојот; Примена на различни техники во наставата; Обука за комуникација и подобрување на училишната клима.
За оваа учебна година изработен е инструмент за следење на наставните часови, според наведените клучни моменти од наставниот
процес како фокус на внимание.

способност за комуникација
организација на училницата
организација на ентериерот/ извори
оценување на продуктите на учениците
подршка во учењето и наставата
учење и предавање
квалитет на планирањето/подготовката, јасни цели
интересна и сигурна работа
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мотивираност на учениците
структура и темпо во организација на часот
користење на пофалби
соодветни пристапи на предавање-организација
диференцијација/рангирање на учениците според способностите
напредување и континуитет
очекувања од севкупната работа
оценување/забелешки

Стручно усовршување на наставниот кадар преку:
 Вклучување во проекти од интерес на училиштето финансирани преку: Министерство за образование, УСАИД и други невладини

организации;
 Организирање и реализација на интерни семинари и работилници според потребите на наставниот кадар;
 Прилагодување на наставните содржини кон повисоките можности и способности на учениците (обука за работа со надарени деца)

Активност Носители на
активност

Ресурси Инструменти Следење
повратна
информација

Временска
рамка

Критериуми за успех

Стручно
усовршување
на наставниот
кадар

педагог
психолог
директор
наставници
родители
ученици

Анализа на
состојбата:
прашалници,
стручен материјал

работен лист за
наставници и
ученици, прашалник

Изготвена
анализа на
добиените
податоци

Август/
септември
2018

Увид во вистинската
состојба на училиштето
подобрување на
наставата

Следење на
реализацијата

педагог
психолог
директор

Наблудување на
педагошката
документација,

инструмент за
опсервација на
педагошката

извештаи континуирано
преку целата
година

Увид во вистинската
состојба на училиштето
подобрување на
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мотивираност на учениците
структура и темпо во организација на часот
користење на пофалби
соодветни пристапи на предавање-организација
диференцијација/рангирање на учениците според способностите
напредување и континуитет
очекувања од севкупната работа
оценување/забелешки

Стручно усовршување на наставниот кадар преку:
 Вклучување во проекти од интерес на училиштето финансирани преку: Министерство за образование, УСАИД и други невладини

организации;
 Организирање и реализација на интерни семинари и работилници според потребите на наставниот кадар;
 Прилагодување на наставните содржини кон повисоките можности и способности на учениците (обука за работа со надарени деца)

Активност Носители на
активност

Ресурси Инструменти Следење
повратна
информација

Временска
рамка

Критериуми за успех

Стручно
усовршување
на наставниот
кадар

педагог
психолог
директор
наставници
родители
ученици

Анализа на
состојбата:
прашалници,
стручен материјал

работен лист за
наставници и
ученици, прашалник

Изготвена
анализа на
добиените
податоци

Август/
септември
2018

Увид во вистинската
состојба на училиштето
подобрување на
наставата

Следење на
реализацијата

педагог
психолог
директор

Наблудување на
педагошката
документација,

инструмент за
опсервација на
педагошката

извештаи континуирано
преку целата
година

Увид во вистинската
состојба на училиштето
подобрување на
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мотивираност на учениците
структура и темпо во организација на часот
користење на пофалби
соодветни пристапи на предавање-организација
диференцијација/рангирање на учениците според способностите
напредување и континуитет
очекувања од севкупната работа
оценување/забелешки

Стручно усовршување на наставниот кадар преку:
 Вклучување во проекти од интерес на училиштето финансирани преку: Министерство за образование, УСАИД и други невладини

организации;
 Организирање и реализација на интерни семинари и работилници според потребите на наставниот кадар;
 Прилагодување на наставните содржини кон повисоките можности и способности на учениците (обука за работа со надарени деца)

Активност Носители на
активност

Ресурси Инструменти Следење
повратна
информација

Временска
рамка

Критериуми за успех

Стручно
усовршување
на наставниот
кадар

педагог
психолог
директор
наставници
родители
ученици

Анализа на
состојбата:
прашалници,
стручен материјал

работен лист за
наставници и
ученици, прашалник

Изготвена
анализа на
добиените
податоци

Август/
септември
2018

Увид во вистинската
состојба на училиштето
подобрување на
наставата

Следење на
реализацијата

педагог
психолог
директор

Наблудување на
педагошката
документација,

инструмент за
опсервација на
педагошката

извештаи континуирано
преку целата
година

Увид во вистинската
состојба на училиштето
подобрување на
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наставници
родители
ученици

анализа на
ресурсите

документација
чек листи
зародители
наставници
ученици

наставата

Евалвација педагог
психолог
директор
наставници
родители
ученици

Анализа на
состојбата

инструмент за
опсервација на часот
прашалник,
статистичка
обработка, скала на
процена

Изготвена
анализа на
добиените
податоци

јуни 2019 год. Подобар квалитет при
реализација на  наставата
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Прилог 38. Програма за работа на Тимот за меѓуетничка интеграција во образованието (СИТ) за учебната
2018/2019

Задача Активности
Време на
реализација

Реализа
тор

Ресурси и
инструменти

Очекувани резултати
Одговорно лице
за следење

Редефинирање
на улогите на
членовите на
тимот

Средба на членовите на тимот
за усогласена стратегија за
дејствување

Август 2018 СИТ Просторија за
работа

Доделени одговорности на
членовите на тимот според
афинитетите на членовите

Координаторот

Планирање на
конкретните
активности

Формирање тимови од
реализатори за планираните
активности
Одржување работни средби за
планирање со тимовите од
реализатори од партнер
училиштето

Во текот на
целата
наставна
година

Настав
ници

Акциони
планови
Списоци
Материјали
потребни за
заедничките
активности

Подготвени акциони планови за
секоја предвидена конкретна
активност

СИТ

Реализација на
планираните
активности

Спроведување на сите
планирани конкретни
активности и заеднички
активности со партнер
училиштата според тоа како е
предвидено со акционите
планови
Обезбедување евиденција и
докази за спроведените
самостојни активности на
училиштето и на заедничките
активности со партнер

Во текот на
целата
наставна
година

Настав
ници

Материјали
потребни за
спроведување
на заедничките
активности
Извештаи
Фотографии
Чек – листа за
квалитет

Реализирани активности според
критериумите на МИМО
Наставниците водат портфолио
во кое собираат успешни
практики и прават рефлексија и
анализа од спроведените
активности

СИТ
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училиштето
Стручна
поддршка на
реализаторите
на
самостојните и
заедничките
активности

Одржување на состаноци на
стручните активи на кои се
разгледуваат примери на
успешни практики за
самостојни и заеднички
активности
Учество на менторски средби

Во текот на
цела учебна
година

СИТ
Експер
ти од
БРО,
МОН,
МИМО
проект

Акциски
планови
Стручна
литератира
Примери од
добри практики

Успешно реализирање на
планираните самостојни и
заеднички активности

СИТ

Анализа на
работата тимот

Средба на членовите на тимот
и подготовка на извештај

На
полугодие
И на крај на
учебна
2018/19
година

СИТ Извештаи од
самостојните и
заедничките
активности

Реализирани најголем дел од
планираните активности и
подобрена меѓуетничка
соработка и сензибилизирани
членови на училиштето за МИО

СИТ
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Прилог 39. Акциски планови за реализација на проектите во училиштето

Акционен план за проектот „Со читање до лидерство“ ( Заедница за учење)

Акционен план за работа на стручна служба
Активности Одговорни лица Време на реализација Очекувани резултати

Средба со менторот од проектот
,,Со читање до лидерство ,, од
компонентата Заедница за учење
ѓ-га Соња Палчевска Ќосева

Координатор на групата
Директор
Стручни соработници
Членови од Заедницата за
учење

септември -Разгледување на акционен план
- размената  на искуства и  идеи за
планирање, реализирање
-стартување на работата  на Заедницата за
учење

Разгледување и презентирање на
алатки за работа (потсетување)
Согледување на
функционалноста и
употребливоста на понудените
алатки- за потребите,
можностите и ефикасноста во
наставата

Координатор на заедницата
за учење
Стручна служба
Членовите на  Заедницата за
учење

Септември - Разгледување  акциони планови по активи
-Правилно детектирање на недостатоците и
потешкотиите во учечко-поучувачкиот
процес
-Позитивни влијанија од плановите во
наставата
-напредни   резултати во постигањата на

учениците
Советодавно-консултативна
работа со наставниците и
активите  во однос на
изработката  на  акциски
планови по активи

Координатор на групата
наставници и членови на
заедницата за учење
Стручна служба
директор

Септември - октомври -Квалитетно - ефикасни напредни  акциски
планови
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Изготвување на професионални
портфолија

Стручна  служба
Координатор на групата од
наставници
Одделенски наставници-
членови на заедницата

Во текот на учебната
година

Прибирање докази за реализираните
активности со учениците,
документирање на индивидуалните развојни
проекти на одделенските наставници

Менторски средби Ментор
Координатор на групата од
наставниците
стручни соработници,
одделенски наставници –
членови на заедницата

секој месец- според
потребите и барањата на
членовите во заедницата

-Едномесечните средби да резултираат со
позитивни вилијанија врз понатамошната
активност на заедницата во целина и
поединечно за секој наставик во
постигнување на успех во работата со
учениците
-Разгледување на изработените планови за
работа на развојните проекти на
наставниците вклучени во Заедниците за
учење, давање сугестии и препораки
- Резиме на развојната активност,
презентирање на развојните портфолија и
споделување на успешни практики

Неформални средби , разговори
и консултации

Директор
Координатор на групата
Стручни соработници,
одделенски наставници –
членови на заедницата

Во текот на учебната
година
( по видување на
потребите од
координаторот и групата
членство во заедницата)

-Унапредување на професионалната
соработка помеѓу наставниците,
-Зголемување на меѓусебната доверба,

-давање насоки, сугестии, препораки и
предлози за успешна реализација на
развојните активности,
- Споделување на идеи и успешни практики.

Работни средби Координатор на групата
Стручни соработници,

Во текот на учебната
година

-Презентирање со образложение  на
реализираните развојни активности
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одделенски наставници –
членови на заедницата

( најмалку еднаш во
месецот)

- објаснувања, образложување  и насоки за
евидентирање на клучни согледани моменти
при реализацијата на активностите
-споделување успешни наставни практики

Проверка на моторика во прво
одделение

Координатор на групата
Стручни соработници,
одделенски наставници –
членови на заедницата

октомври Согледување на состојбата на моторика (
преку проверка на секој ученик)
-давање на повратна информација на

наставниците

Проверка за  читање логичен
текст по изучување на печатните
букви

Координатор на групата
Стручни соработници

февруари - Дијагностицирање  на состојбата за читање
на логичен текст во второ одделене
- Насоки, препораки и задолженија  за
подобрување на брзината и точноста во
читањето

Проверка за  читање граматички
интерпукциски

Координатор на групата
Стручни соработници,
одделенски наставници –
членови на заедницата

март Согледување на состојбата во усвојувањето
читање граматички интерпукциски во трето
одделение ( преку проверка на секој ученик)
-давање на повратна информација на

наставниците
- согледување и утврдување на
недостатоците и потешкотиите  при
читањето

Проверка за  читање со улоги Координатор на групата
Стручни соработници,
одделенски наставници –
членови на заедницата

април Согледување на состојбата во усвојувањето
читање со улоги  во четврто одделение
-давање на повратна информација на

наставниците
- согледување и утврдување на
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недостатоците и потешкотиите
Проверка за  читање со
прераскажување

Координатор на групата
Стручни соработници,
одделенски наставници –
членови на заедницата

мај Согледување на состојбата во усвојувањето
читање со улоги  во петто одделение
-давање на повратна информација на

наставниците
- согледување и утврдување на
недостатоците и потешкотиите

Анализа на развојните
портфолија

Координатор на групата
Стручни соработници

Континуирано текот на
учебната година

-Согледување , споделување на позитивни и
успешни практики и новитети примениливи
во процесот на наставата
- Дискусија

Увид во реализација на
акционите планови

Координатор на групата
наставници во заедницата за
учење
Стручни соработници

Континуирано во  текот
на учебната година

Реализирање на планираните активности и
стекнување на позитивни искуства

Сумирање на активностите во
текот на учебната година

Ментор
Директор
Координатор на групата
наставници во заедницата за
учење
Стручни соработници

јуни -истакнување на слабите и јаки страни во
текот на работата на заедницата за работа
- Нагласување на придобивките од
активноста и работата на групата
- Заклучоци ( ќе бидат во насока за
изработка  на нови акциски планови на
заедницата за учење)



340

АКЦИСКИ ПЛАН за

работа на ученичка заедница (примена на ресурсен пакет за ученичко учество и заштита на детски права)

Училиште: ООУ „Крсте Мисирков“ - Скопје

Период на спроведување: Учебна 2018/2019

Во учебната 2017/18 година, ООУ „Крсте Мисирков“ – Скопје се вклучи во проектот Имплементација на ресурсниот пакет за ученичко
учество на детските права. Од 18.06 до 20.06.2018 година беа спроведени обуки од страна на Колиција за млади СЕГА во соработка со
БРО. Училишниот тим го сочинуваа: Анита Ангеловска – наставник по историја и граѓанско образование, Анета Чаковска – наставник
по географија, Наташа Недановска – наставник во одделенска настава и Марија Бошковска – дефектолог. Тимот наставници и стручна
служба подготви акционен план, според кој ќе реализира по 72 наставни часа. Планот ќе се реализира во 6 паралелки со ученици од
шесто до деветто одделение, а истиот ќе се спроведе и со учениците од Ученичкиот парламент и со дел од учениците од одделенска
настава кои се во погорните одделенија. Целта на спроведувањето е учениците да добијат генерална слика за демократското учество во
животот на училиштето со што ќе ги остварат своите права за учество и донесување важни одлуки во училиштето, кои се од интерес за
нив. Со учениците од одделенска настава ќе се спроведат по четири работилници на тема детските права, три дебати кои се однесуваат
на соработката меѓу учениците, меѓуетничка интеграција и оценувањето. Изборот на темите е определен според приоритетите на
училиштето во Годишната програма, извештајот од Самоевалуацијата и Развојниот план, но и досегашното искуство за потребите на
учениците во однос на искажувањето на мислењето.
Листа на членови на Тим за Ресурсен Пакет:

1. Анита Ангеловска – наставник по историја и граѓанско образование
2. Анета Чаковска – наставник по географија
3. Наташа Неданоска – наставник во одделенска настава
4. Марија Бошковска - дефектолог
5. Сања Станковска - психолог
6. Рената Стаменковска Младеновска - педагог
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Реден
бр.

Активности Очекувани резултати Временска рамка Планиран
број часови

за
активноста

Одговорност

1 Состанок на тимот Договор за споделување
информации од посетената
обука

Јуни 1 час Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска

2 Информирање на директорот и
наставничкиот совет за ресурсниот
пакет

Стекната поддршка преку
запознавање на директорот и
наставничкиот совет  со
ресурсниот пакет

Јуни 2 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
Младеновска

3 Изготвување акционен план на
училиштето

Конкретно испланирани
активностите за поуспешна
реализација на Ресурсниот
пакет

август 6 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска

4 Дисеминација на обуката –
наставници од предметна настава

Зајакнати капацитети на
наставниците од предметна
настава за спроведување
модели на ученичко учество
и заштита на детските права

Август 2018 5 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
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во рамки на училиштето
5 Дисеминација на обуката –

наставници од одделенска настава
Зајакнати капацитети на
наставниците од одделенска
настава за спроведување
модели на ученичко учество
и заштита на детските права
во рамки на училиштето

Август 2018 5 часа Наташа Неданоска
Марија Бошковска

6 Информирање за ресурсниот пакет
на останатите субјекти во
училиштето

Обезбеден сеопфатен
училишен приод за проектот
преку:
Мотивирање на поголем број
класни раководители за
активно учество во
спроведување на ресурсниот
пакет.
Стекнат поддршка на
претставници на Советот на
родителите со ресурсниот
пакет и акциониот план на
тимот со презентација
ИнформираНИ ученици со
ресурсниот пакет со
презентација

Септември 2018

1 час

1 час

1 час

Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
Младеновска

7 Спроведување на процедурата за
избор на претседател во
одделенските заедници

Формирани тела со ученици
од одделенските заедници
согласно демократските
процедури

Септември 2018 4 часа Тимот одговорен за
Ресурсниот пакет и
сите одделенски
наставници од
второ до деветто
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одделение
8 Спроведување на процедура за

избор на ученички парламент
Формиран ученички
парламент и избрани
координатори и
координаторно тело на
ученичкиот парламент

Октомври 2018 5 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
Младеновска

9 Презентација на искуства и модели
за работа на ученички парламент

Правилно разбрана улогата
на ученичкиот парламент

Октомври 2018 2 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
Младеновска

10 Воспоставување на модел ученик
правобранител

Избран ученик
правобранител и негови /
нејзини заменици од ученици
од шесто до осмо одделение

Октомври/ноември
2018

3 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
Младеновска

11 Презентација на искуства и модели
за работа на ученик правобранител

Конкретни насоки за
работата на ученикот
правобранител и неговите

Ноември 2018 3 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска



344

заменици (објаснување на
процедурата)

Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
Младеновска

12 Формирање Комисија за
евалуација на претставки и пријави

Правилно канализирање на
работата на Ученикот
правобранител и соодветно
процесуирање на пријавите

Ноември/декември
2018

2 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
Младеновска

13 Работилница 1 „Имам право да ги
знам моите права“

Запознаени ученици со
содржината и значењето на
Конвенцијата за права на
детето, прилагодени кон
соодветната возраст на
учениците

Октомври 2018 4 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
Младеновска

14 Работилница 2
„Моја Одлука Твоја одлука“

Формира и искажува став и
мислење; носи одлуки во
врска со различни прашања

Ноември 2018 4 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
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Младеновска
15 Работилница 3

Интеркултурно образование
Осознавање дека учениците
се деца од различен
бекгроунд кои припаѓаат во
иста група

Декември 2018 3 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
Младеновска

16 Работилница 4
„Превземање акција во училиште“

Применуваат промени од
заеднички интерес во група и
да практикуваат демократска
партиципација

Март 2019 3 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
Младеновска

17 Дебата 1
Ненасилството води кон лидерство

Водат аргументирана
дискусија со правила која се
одвива помеѓу најмалку две
спротивни страни,
користејќи ненасилна
комуникација

Февруари 2019 3 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
Младеновска

18. Дебата 2
Културата на другите етнички
заедници најдобро се учи преку

Применуваат правила со кои
се одвива дебата помеѓу
најмалку две спротивни

Април 2019 3 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
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заедничко чествување на
празниците

страни,со аргументи за
почитување и толеранција

Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
Младеновска

19. Дебата 3
Учениците треба да учествуваат во
формирање на оценката

Аргументирано дискутираат
и изнесуваат факти за
оценувањето

Мај 2019 3 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
Младеновска

20. Дебата 4
Ваквиот начин на работа на УЗ го
подобри имиџот на училиштето

Аргументирано дебатираат и
конструктивно изведуваат
заклучоци

Мај 2019 3 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
Младеновска

21. Состаноци со одделенски заедници

Состаноци со ученички парламент

Подобрена состојбата на
имплементацијата за
ученичкото учество и
заштитата на детските права
во училишниот живот,
развивање на критичко
мислење кај учениците,

Октомври 2018 –
мај 2019

5 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
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Состаноци со ученик
правобранител

поддршка за проактивно
учество во донесување на
одлуки
Подобрена состојбата на
имплементацијата за
ученичкото учество и
заштитата на детските права
во училишниот живот,
развиено критичко мислење
кај учениците, поддршка за
проактивно учество во
донесување на одлуки
Промовира, дава, поддршка
и заштита на учениците

Ноември 2018 –
мај 2019

Декември 2018 –
мај 2019

5 часа

5 часа

Младеновска

22. Состаноци на тимот и менторска
поддршка на наставници

Поддршка на капацитетите
на наставниците за
спроведување акции во
одделенската заедница
Помош во креирање
одделенски портфолија
Поддршка во спроведување
работилници и дебати во
одделенските заедници

Август 2018 – јуни
2019

5 часа Анита Ангеловска
Анета Чаковска
Наташа Неданоска
Марија Бошковска
Сања Станковска
Рената
Стаменковска
Младеновска
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Акционен план за Антикорупциска едукација на учениците во основните училишта

Согласно нацрт записникот од Триесет и втората седница  на Владата на Република Македонија, одржана на 17.10.2017 година,  која се
однесува на Информација  на активностите  за имплементација на клучните мерки под  димензијата  Антикорупција на Стратегијата
на Југоисточна Европа 2020 , МОН  донесе одлука за дополнување на  Годишната програма на училиштата  со активности поврзани со
антикорупциска едукација.

Цели на проектот
Ученикот/ученичката:
 да се запознае со поимите корупција, антикорупција,интегритет и етичност
 да се запознае што значи „одолевање на социјален притисок“
 да знае за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на спречување и заштита од истата
 да ги препознава механизмите за спречување на корупцијата
 да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството;
 да ја сфати улогата на Државната комисија за спречување на корупциja  во Република Македонија и механизмите преку кои таа

делува;
 да анализира како и каде може да се појави корупцијата и на кој начин може да се спречи истата;
 да се стави во ситуација во која ќе има активна улога, преку која ќе разбере за антикорупцијата и за потребата од

антикорупциска едукација
 да се стави во улога на активен граѓанин кој ќе придонесе за развојот нa Република Македонија

Родителите:
 да бидат запознаени со учеството на учениците во проетот

Планирани активности
Во училиштето ќе бидат спроведи повеќе активности како дел од проектот:

 Спроведување на анкетен прашалник преку кој ќе се проверат-утврдат предзнаењата на учениците за поимот корупција,
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облиците во кои се појавува корупцијата, начините за заштита од корупцијата и институцијата  која се бори против корупцијата
 Запознавање на учениците со терминот корупција, механизмите за заштита и улогата на ДКСК за спречување на корупцијата
 Запознавање на родителите со целите  и реализацијата  на активностите кои ќе се превземат во училиштето како дел од

проектот
Следење

Задача Активност Временска
рамка

(месец)

Носител Начин на
спроведување

(ресурси)

Инстру
менти

Очекувани
резултати

Одгово
рно
лице



x

Потр
ебен
буџе

т

Планирање на
активности за
успешна
реализиција на
проектот за
антикорупциска
едукација на
учениците во
основните
училишта

Изработка на
акционен план Август -Одделенски

и предметни
наставници

Веб страна на
Државната
комисија за
спречување на
корупција
Програма и
прирачник за
антикорупциска
едукација

/ Успешно
реализирани
активности од
проектот

X
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Да се утврдат
предзнаењата на
учениците за
поимот
корупција,
облиците во кои
се појавува
корупцијата,
начините за
заштита од
корупцијата и
институцијата
која се бори
против
корупцијата

-Спроведување на
анкетен прашалник
за учениците од IV
до IX одделение
-Анализа на
анкетниот
прашалник

Септември Одговорен
наставник
за ученичко
училишна
заедница-
Јасмина
Ѓорѓиева  и
ученици од
ученичко
училишна
заедница

Анкетен
прашалник
Извештај од
анализата на
резултатите од
анкетниот
прашалник

/ Утврдени
предзнаењата на
учениците за
корупцијата како
негативна појава
во општеството

X

Да се доближи
терминот
корупција и
антикорупција
преку предавање
од стручно лице –
народен
правобранител

Запознавање на
учениците со
терминот корупција
и антикорупција и
начините за
заштита и борба
против корупцијата

Октомври Одделенски
наставници
IV , V одд.
Одделенски
раководител
и од
VI до IX
одд.

Презентација на
информации  од
стручно лице

/ Учениците:
-имаат создадено
јасна претстава за
поимот корупција
-ги знаат
механизмите за
заштита од
корупција
-ги имаат воочено
штетните
последици од

X
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корупцијата

- Да се
информираат
родителите за
реализацијата  на
активностите
како дел  од
проектот

Родителска средба-
Запознавање на
родителите со
целите на проектот
и активностите кои
ќе се превземат во
училиштето како
дел од проектот на
родителска средба

Ноември Одделенски
раководител
и на IV
Одд. и
ученици од
IV одд.

Акционен план за
Антикорупциска
едукација на
учениците во
основните
училишта

/
Родителите се
запознаени со
планираните
активности од
Проектот за
антикорупциска
едукација на
учениците во
основните
училишта

X

Да споделат
искуства од
секојдневниот
живот каде е
инволвирана
корумпираност,
социјален
притисок,
етичност како

Работилница
направена од
учениците за
нивните соученици,
наставници и
родители

Декември Одделенски
раководител
и од VI до
IX
Одделение,у
ченици и
родители од
VI до IX
одделение и

Дебата, Ликовни
творби, Пано,
Драматизација

Листов
и,
компју
тер,
фломас
тери,
боици,
селотеј
п,

Учениците:
-ја претставуваат
корупцијата како
негативна појава
во општестото
-Разбираат дека
можат да имаат
активна улога и
индивидуално да

X
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негативна појава-
Работилница -
Стоп за
корупцијата со
цел подигање на
свеста

сите
наставници

хамери
,
маркер
и

придонесат во
борбата против
корупцијата

Да се направи
анализа од
спроведената
работилница во
месец декември

Анализа и ефекти
од спроведената
работилница

Јануари Одделенски
раководител
и од VI до
IX
Одделение,у
ченици и
родители од
VI до IX
одделение и
сите
наставници

Дебата / Учениците:
- разбираат дека
можат да имаат
активна улога и
индивидуално да
придонесат во
борбата против
корупцијата

X

Поттикнување на
учениците  да ја
претстават
корупцијата како
негативна појава
во општеството

Творење и
изложување на
ликовните творби
на тема повразана
со корупцијата

Јануари
Февруари

Одделенски
наставници
IV , V одд.
Наставник
по ликовно
образование
Ученици од
IV до IX
одделение

Изработени
ликовни творби

Учениците :
-ја претставуваат
корупцијата како
негативна појава
во општестото
-Разбираат дека
можат да имаат
активна улога и
индивидуално да

X
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придонесат во
борбата против
корупцијата

Поттикнување на
учениците  да ја
претстават
корупцијата како
негативна појава
во општеството

Творење   на
литературните
творби на тема
поврзана со
корупцијата

Март Одделенски
наставници
IV , V одд.
Наставници
по
македонски
јазик
Ученици од
IV до IX
одделение

Изработени
литературни
творби

/ Учениците :
-ја претставуваат
корупцијата како
негативна појава
во општестото
-Разбираат дека
можат да имаат
активна улога и
индивидуално да
придонесат во
борбата против
корупцијата

X

Да се потттикнат
учениците да
развијат
критички став
кон корупцијата

Стоп на корупција-
Дебата

Април Наставници
по Граѓанско
образование
во VIII и IX
одделенуие

Дебатирање / Учениците имаат
развиено критички
став кон
корупцијата како
штетна појава во
општеството која
ја руши
демократијата
создава
нееднаквост

X
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 Работилница направена од учениците за нивните соученици, наставници и родители
 Анализа од спроведената работилница
 Ликовно и литературно творење на тема поврзана со корупцијата
 Драматизирање и дебатирање на тема поврзана со корупцијата

Да се поттикнат
учениците да
развијат
критички став
кон корупцијата
како штетна
појава во
општеството која
ја руши
демократијата
создава
нееднаквост

Изведба на драмски
текст –Стоп за
корупцијата
Изведба на драма

Мај Наставник
по
Историја-
историска
секција и
Рецитаторск
о-драмска
секција
Ученици од
6 - IX
одделение

Драмски текст-
Стоп за
корупцијата

/ Учениците имаат
развиено критички
став кон
корупцијата како
штетна појава во
општеството која
ја руши
демократијата
создава
нееднаквост

X
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Акционен план на Тимот од проектот „Училишта на 21от век“

Во учебната 2017/ 2018 година училиштето беше вклучено во пилот фазата на проектот „Училишта на 21от век“, кој го спроведува
Британски совет во соработка со МОН. Целта на проектот е развивање на вештини на 21от век, со посебен акцент на дигитална
писменост, критичко размислување и решавање проблеми и користење на Micro:bit за развивање на вештини за програмирање. И оваа
година Тимот од проектот „Училишта на 21от век“ продолжува со реализација на активности. Членови на Тимот: Маја Виденовиќ -
координатор, Анета Топалова, Лилјана Мердита. Виолета Миноска и Анета Смилевска.

Задача Активности
Време на

реализација
Реализатор

Ресурси и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

Изготвување на
акционен план

Договор за
реализирање на
акциониот план за
работа

Август 2018 Тимот
Предлог
активности на
Тимот

Реализирање на
акциониот план Тимот

Формирање на
Тим за кодирање

Идентификување
на ученици -
членови на Тим за
кодирање

Септември 2018 Тимот

Анализа на
постигањата на
учениците
Дискусија со
учениците

Квалитетно
формиран Тим
за кодирање

Тимот

Планирање на
активности за
развивање на
вештини на 21от
век кај
учениците

Планирање на
часови со
активности за
развивање на
вештини на 21от
век кај учениците

Реализација на

Во текот на
целата учебна
година

Тимот

Дневни
планирања на
наставниците,
Компјутери,
Интернет
конекција,
дигитални
алатки,

Подобрување на
квалитетот на
наставата и
развивање на
вештини на 21от
век кај
учениците

Тимот
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отворени часови

Реализација на
работилници и
презентации

Планирање,
реализација и
изготвување на
проекти со
учениците -
членови на Тимот
за кодирање

Micro:bit,
Планирани
активности за
развој на
вештини на 21от
век

Проекти
изготвени со
Micro:bit

Споделување на
искуства и идеи
помеѓу
наставниците

Развој на
критичко,
алгоритамско
размислување
кај учениците и
вештини за
кодирање



357


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf

