
 1 

 

                          OПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 

            „ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ - КАРПОШ“ 

                                             KAРПОШ – СКОПЈЕ 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 2 

Содржина на годишната програма 
 
 
 

 Вовед..................................................................................................................................................................................  страна 2  

 Лична карта на училиштето...............................................................................................................................................  страна 3 

 Просторни услови за работа на училиштето; Материјално-технички услови за работа на училиштето....................  страна 4 

 Мапа на училиштето ...............................................................................................................................................        ..   страна 5 

 План на просториите..........................................................................................................................................................  страна 6 

 Структура на училиштето ..........................................................................................................................................          страна 7 

 Наставен кадар ... .............................................................................................................................................................  страна 7 

 Ученици, наставен јазик..................................................................................................................................................     страна 7 

 Мисија, визија, мото ...........................................................................................................................................................  страна 8 

 Веќе научено, стекнати искуства, подрачја на промени, приоритети и цели............................................................  .  страна 8 

 Акциски планови, план за евалуација на акциските планови....................................................................................     страна 10 

 Календар за работа на учиулиштето............ .................................................................................................................   страна 15 

 Организација на задолжителната настава, изборни предмети, индивидуализирани програми за деца со посебни потреби, пропширена програма 

проекти во училиштето,часови  за одделенска настава со имплементација на ИКТ, за одделенска настава со имплементација на  ИКТ во предметна 

настава    .........................................................         страна 18-  21     

 Оценување, видови на оценување и  календар на оценување (, тим за следење, анализа и подршка , самоевалуација на 

училиштето).......................................................................................................................................................         .  страна 22-23 

 Воннаставни активности ( училишен спорт, секции и слободни ученички активности, ученички секции во одделенска настава, секции во предметна  

настава, учетнички натпреаври, општествено-хуманитарна  работа, план за општествено-хуманитарна работа ............................................ 

......................................................................................................       страна 24-29 

 

 Поддршка на учениците  ( споредбени резултати за последните 3 учебни години) години...............................  страна 30-31 

 Акционемн план  за поддршка на учениците (превентивни програми, безбедност во училиштето,позитивна-социо-емоционална 

клима............................................................................................................................................         страна 32-33 

 Грижа за зддравјето ( хигиена во училиштето, систематски прегледи, вакцинирање, едукација за здрава храна, залевање на заби ) --------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------              -      страна 34-36 

 Училишна клима и односи во училиштето (дисциплина, естетско и функционално уредување на просторот во училиштето , етички кодекси, 

мултикултурализам, односи меѓу сите структури..............................................      страна 37-40 



 3 

 Професионален развој на образовниот кадар ( детектирање на потребите и приоритетите, акционен план  за професионален развој , личен 

професионален развој , хоризонтално учење , акционен план за хоризонтално учење....... 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    страна 40-42 

 Вклученост на семејствата во училиштето( во животот и работата , процесот на учење , активностите на училиштето, донесувањето на одлуки, 

едукација на семејството) .......................................................................................     страна 43-44 

 Комуникација со јавност и промоција на училиштето ( локална заедница, институции од областа на културата, институции од областа на 

образованието, невладини организации, спортски друштва,соработка со здравствени институции, соработка со  медиуми) 

....................................................................................................................      страна 44-47 

 

 Инструмент за подготовка , следење и евалуација на програмите и акциските планови....................................  страна 48-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Вовед 

Годишната програма за работа на училиштето се темели на: 

- Законот за Основно образование, Закон за работни односи, Закон за јавни набавки, Закон за организација и работа на органите 
на државната управа и други закони и под-законски акти,  

- Статутот на Основното училиште ,,Христијан Тодоровски Карпош" 01-92/09 
- Планот и програмата за воспитно-образовна дејност на основното училиште; 
- Измените во наставните планови за поедини наставни предмети за учебната 2016/17 година; 
- Програмата за развој на училиштето, 
- Програмата за самоевалуација 
- Концепција за деветгодишно основно образование 02/07; 
- Националната програма за развој на образованието во Р.М 2005-2015 година; 
- Концепциски основи – Основно образование – содржини и организација на воспитно образовната дејност БРО, Скопје 1996 

година; 
- Наставните планови и програми на БРО, 
- Правилниците, кодексите, деловниците за работа на Училишниот одбор, Советот на родители, етичките кодекси за однесување 

на структурите во училиштето; 
- Основи за програмирање на воннаставната воспитно-образовна дејност на основното училиште; 
- Програмата за работа на училиштето од претходната учебна година 
- Годишните и полугодишните извештаи на училиштето, Извештајот од интегрална евалвација, 
- Програма за работа на Директорот; 
- Програма за работа на стручните соработници; 
- Програма за работа на стручните активи; 
- Просторни услови и опременост за работа во училиштето; 

Изготвената предлог Годишна програма за работа на училиштето ќе се разгледа и усвои  на седница на Училишниот одбор, а 
потоа се доставува како усвоен предлог на конечно усвојување до Советот на Општината Карпош – Скопје,Државниот 
просветен инспекторат и Бирото за развој на образованието. 
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2. Лична карта на училиштето 
-Основни податоци за училиштето 

 

Име на училиштето Христијан Тодоровски Карпош 

адреса, општина, место  Орце Николов 161, Карпош, Скопје 
Телефон 02 3065 337 

Фах 02 3065 337 

е-маил htkarpos@gmail.com 

основано од Собрание на општина Карпош 

Верификација- број на актот  11-587/1 
Година на верификација 1986 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

Година на изградба 1955 

Тип на градба Тврда 

Површена на објектот 2579 m2 

Површина на училишниот двор 16 141 m2 

Површина на спортска сала 650 m2 

Начин на загревање на училиштето Сопствено парно 

Број на одделенија   9 
Број на паралелки 17 

Број на смени една смена 

 

-Просторни услови за работа на училиштето 

Вкупен број на училишни згради 1 

Број на подрачни училишта Нема 

Бруто површина 2579м2 
Нето површина / 

Број на спортски терени 2 

Број на катови 2 

Број на училници 19 

Број на помошни простории 8 
Училишна библиотека 1 

Начин на загревање на училиштето Со сопствено парно греење 

mailto:htkarpos@gmail.com
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-Материјално технички услови 

Графоскоп 1 

ТВ-приемник 4 

ДВД 2 

Платно за проектирање 1 

ЛЦД- проектор 1 

Компјутер сервер 1 

Компјутери 9 

Лаптоп 2 

Компјутер за секое дете 
(од прво до трето одд.) 

70 

Компјутер за секое дете 
(од четврто до осмо одд.) 

98 монитори и 7куќишта 

Компјутери за наставници 30 

Скенер 1 

Печатач – ласерски 6 

Камера 1 

ЦД-плеери 2 

Разглас 1 

Апарат за фотокопирање 1 

Фотоапарат 1 
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-Maпа на училиштето 
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-План на простории 
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-Структура на училиштето 

 
 
Членови на Училишен одбор 

Анета Аначкова-претседател,  
Валентина Ковачевска, Јаворка Китевска, Роберт 
Живадиновиќ, Виктор Грозданов, Моника Гулева, Даниела 
Георгиевска, Видан Спиров и Елена Ружојчиќ 

Членови на Совет на родители 

Советот на родителите брои 17 членa, а претседател на 
Советот на родители е Искра Михајловска, членовите се 
избираат на почетокот на учебната година на првите 
родителски средби 

Стручни активи 
Одделенска настава: 1 стручен актив 
Предметна настава: 1 стручен актив 

Одделенски совети 
Одделенска настава: 18 наставници;  
Предметна настава:  12наставници 

Членови на Ученичка заедница 7 

 
 
 

-Наставен и ненаставен кадар 

Одд. вкупно Етничка и полова структура на вработените 

Македонци Албанци Турци Роми други 

М ж м Ж м ж М ж м ж 

Број на вработени 44 6 38         

Број на наставен кадар 30 4 26         

Број на стручни соработници 4 1 3         
Административни работници 3 1 2         

Техничка служба 6 1 5         

Директор 1 0 1         
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-Степен на образование на вработени 

Образование Број на вработени 

Високо образование 31 

Виша стручна спрема 5 
Средно образование 8 

 

 

Старосна структура на вработени 

Години Број на вработени 

20-30 2 
31-40 16 

41-50 12 

51 – пензија 14 

 

-Ученици 

 
Одделенија 

Број на 
паралелки 

Број на 
ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми други 

М ж м ж м ж М ж м ж 

I 2 52 28 24         

II 2 35 14 21         

III 2 35 15 20         

IV 2 33 20 13         

V 2 46 24 22         

I – V 10 201 101 100         

VI 2 40 13 26      1   

VII 2 31 16 15         

VIII 2 43 20 23         

IX 2 21 10        11         

VI – IX 8 135 59 76         

I – IX 18 336 160 176         
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-Наставен јазик 

 Наставен јазик- 
македонски 

Наставен јазик- 
албански 

Наставен јазик- 
турски 

Наставен јазик- 
српски 

Број на паралелки 17    
Број на ученици 336    

Број на професори 30    
 

  

 

МИСИЈА 
 

ВО   НАШЕТО   УЧИЛИШТЕ    НАСТАВНИЦИТЕ   ПОСТОЈАНО   СТРУЧНО   СЕ  УСОВРШУВААТ   ЗА   ДА  РЕАЛИЗИРААТ КВАЛИ-
ТЕТНА  НАСТАВА     ПРИСПОСОБЕНА   НА  ИНДИВИДУАЛНИТЕ  СПОСОБНОСТИ   НА   УЧЕНИЦИТЕ   СПОСОБНОСТИ    БЕЗ 
РАЗЛИКА НА НИВНАТА   ЕТНИЧКА, ПОЛОВА  И  СОЦИЈАЛНА  ПРИПАДНОСТ 
 

 

ВИЗИЈА 

 
 ЌЕ  СОЗДАДЕМЕ  СОВРЕМЕНО  УЧИЛИШТЕ   ВО  КОЕ  СЕКОЈ  УЧЕНИК   ЌЕ  ГИ  РАЗВИВА  СВОИТЕ  ПОТЕНЦИЈАЛИ 
 ЌЕ   ПОСТИГНУВА    ВИСОКИ  РЕЗУЛТАТИ  ВО НАСТАВАТА  И   ЌЕ   СТЕКНУВА  ЗНАЕЊА,  ВЕШТИНИ  И  УМЕЕЊА;  
 ЌЕ ЈА  РАЗВИБА  СВЕСТА   ЗА  ЕДНАКВОСТ  МЕЃУ  ЛУЃЕТО   БЕЗ  РАЗЛИКА НА   НИВНАТА   ПРИПАДНОСТ 
 
 
 

МОТО 
 

РАЗЛИКИТЕ  МЕЃУ  ЛУЃЕТО  ТРЕБА    ДА   ПРЕТСТАВУВААТ  МОТИВ   ЗА ЗАПОЗНАВАЊЕ  НА  ТУЃОТО  И ИЗНАОГАЊЕ   НА   
ПОВИСОКИ   ЗАЕДНИЧКИ  ЦЕЛ 

 

. 
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4. Веќе научено/Стекнати искуства 

Во поново време и години наназад во ООУ„Христијан Тодоровски-Карпош”-Скопје стекнатите знаења и искуства ги применувавме 
во наставата, воннаставните активности, при соработка со локалната средина, развојот на училиштето и сите други сегменти од 
секојдневието на училиштето.  

Ги следевме и применувавме промените на наставниот план и програма; новите стекнати знаења ги имплементиравме во 
наставниот и воннаставниот процес на нашето училиште;Од анализата на постигнатиот успех и поведение во минатата учебна година 
дојдовме до заклучок дека постигнатиот успех е многу висок и сите ученици постигнаа примерно поведение. Успешно спроведовме 
интерно и екстерно тестирање и резултатите од екстерното тестирање кои беа со многу мали отстапки покажаа дека наставниците ги 
исполнуваат критериумите за успешно оценување. Воспоставените критериуми и етички кодекси на оценувањето се применуваа во 
сите области на оценувањето; Што е уште по значајно високиот просек на учениците соодветствува со оценувањето од страна на 
наставниците. 

  Се трудевме секогаш учениците да се центар во нашето внимание; со многу спортски, воннаставни и слободни активности, 
учествувавме на многу натпревари притоа внимавајќи кои од нив имаат акредитација, постигнавме високи резултати,соработувавме со 
родителите, локалната средина, медимите и други организации, ја продолживме соработката со ООУ„Климент Охридски” од Охрид, и 
партнер училиштето ООУ „Никола Вапцаров” од Чаир, свечено го одбележавме шеесетиот јубилеен патронен празник на нашето 
училиште ги продолживме досегашните проекти, ги остваривме поголем дел од целите поставени во претходната учебна година. 
Учениците од нашето училиште благодарение на општина Карпош имаа можност да бидат домаќини на ученици од различни краишта 
на Р. Македонија, да ги запознаат со убавините и културата на градот Скопје и да бидат дел од младинските олимписки игри. 

 Ги почитувавме законските правила и прописи, ги применувавме новите законски прописи, се грижевме за безбедноста во 
училиштето која значително се подобри со поставување на заштитна ограда, ги почитувавме етичките кодекси за однесување на 
учениците, наставниците и родителите. Секаде каде што имаше можност се применуваше ИКТ и компјутеризација; Се направија 
значителни промени во реновираните училници; Се спроведоа и реализираа низа проекти: Еко проекти, Проектот за Меѓуетничка 
интеграција во образованието,Градиме мостови, Се реализираа интерни и екстерни обуки и семинари за професионалниот развој на 
наставниците и др.  

Во изработка на оваа Годишна програма покрај стекнатите искуства најголемо влијание имаше: Полугодишниот и Годишниот 
извештај, новата самоевалуација на училиштето; Развојниот план за работа; Препораките на Училишниот одбор, Советот на 
родители, Наставничкиот совет. Тие се однесуваат на следното: Следење на промените во образованието и подобрување на 
квалитетот во наставата; Имплементација на екологијата во образовниот систем; Промени во инфраструктурата на училиштето; 
Промени во условите за учење во училиштето; Изработка на план и инструменти за следење на реализираните активности од оваа 
годишна програма, професионален развој на наставниот кадар, подобрување на имиџот на училиштето. 
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5. Подрачја на промени, приоритети и цели 

 

Стратешки цели: Максимално искористување на ученичките потенцијали, овозможување на материјални и човечки ресурси за 

стекнување на знаења, вештини и умеења на учениците и вистинско насочување за нивно понатамошно образување и професионално 
ориентирање.За постигнување на овие цели е потребна добра организација во училиштето, добра поставеност на сите структури во 
училиштето, добри услови за изведување на наставата и воннаставните активности, снабденост со материјални средства, добра 
училишна клима и култура, соработка со локалната средина, медиумите, невладините организации, следење на промените во 
општеството, модернизација на целокупниот воспитно образовен процес.  

Од стратешките цели на училиштето, приоритетите, можностите, човечките и материјалните ресурси, самоевалуацијата на нашето 
училиште и развојниот план на истото, извршената интегрална евалуација и извештаите на училиштето и извештајот од Државниот 
просветен инспекторат, потребите на учениците, наставниците и другите вработени, соработката со родителите и локалната средина 
и согледувајќи ги силните и слабите страни на училиштето, и имајќи ги во предвид дефинираната мисија и воспоставената визија,ги 
определивме потребите на промени на училиштето.Се потрудивме да ги определиме приоритетните барања имајќи во предвид дека е 
потребно и тие да бидат остварливи и да се во рамките на нашите можности. Од листата на потреби за учебната 2015/2016 
година,училиштето повторно ги издвои следните приоритети: 
 Естетско уредување на училиштето и уредување на училишниот двор; 
Подобрување на квалитетот на наставата преку набавка на нагледни средства, дидактички материјали и литература и 
професионален развој на наставниците; 
 Подобрување на имиџот на училиштето. 

Главните приоритети остануваат исти но бидејќи некои барања се веќе исполнети, а некои цели се менуваат според моменталната 
состојба, приоритет во учебната 2015/2016 ќе бидат активностите во табелата за акциски планови.  
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6. Акциски планови 
 

  Временска  рамка ( месеци)       

задача активност 

 
9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 носител начин на 

спроведу
вање 

(ресурси) 

Инструмент

и 

очекувани 

резултати 

одго

ворн
о 

лице 

потребен 

буџет 

 

Естетско 

уредување 

на 

училиштет

о и 

уредување 

на 

училишнио

т двор 

1.Уредување на 
двор 

-Засадување на 

цвеќиња и трева 
и редовно косење 

на истата,  

 

-Едукација за 
заштита на 

животната 

средина 
 

-Поправка на 

влезната капија 
на училиштето 

 

2. Уредување на 

кабинетот по 
Техничко и 

Ликовно обрз. и 

помошниот 
кабинет  

 

-молерисување, 
-уредување на 

просторот 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тим за 
уредувањ

е и тим за 

соработка 
со 

локална 

средина 

* 
Тим за 

уредувањ

е на 
училишна

та зграда 

и 
училишн

иот двор 

* 

Наставни
ци 

Ученици 

Пакомак 
* 

Тим за 

уредувањ
е и тим за 

соработка 

со 

локална 

Технички 
персонал, 

Општина 

Карпош 
 

* 

 

Ученици, 
Наставни

ци 

општина 
* 

 

Ученици, 
наставн. 

 

* 

 
Директор, 

општина, 

 
* 

Хаус 

мајстoр, 
фирма   , 

донатори, 

Тим за 

уредувањ

Анализа на 
состојбата 

Прашалниц

и 
* 

План за 

набавка на 

растенија 
скица за 

уредување 

Алати за 
работа 

* 

Анкети, 
Презентаци

и, дебати, 

Акции за 

собирање на 
пластика, 

хартија 

* 
Финансиска 

пресметка 

* 
План на 

уредување 

Финансиска 

пресметка 

Подобар 
естетски 

изглед на 

училишниот 
двор 

* 

 

Подобар 
естетски 

изглед на 

училишниот 
двор 

* 

 
Почиста 

околина, 

подобра 

иднина 
 

* 

 
Поголема 

безбедност во 

училиштето 
* 

 

Подобар 

естетски 

Дире
ктор 

Посо

чени
те 

тимо

ви 

* 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

* 

50000,00
МКД 

* 

 
 

 

/ 
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 средина 
* 

Тим за 

уредувањ

е 
 

е Јавна 
набавка 

изглед на 
училишниот 

простор 

подобри 

услови за 
работа, 

 

Подобрува

ње на 

квалитетот 

на 

наставата 

преку 

набавка на 

нагледни 

средства, 

дидактичк

и 

материјали 

и 

литература

,  

професиона

лен развој 

на 

наставници

те 

1. Набавка на 

нагледни 
средства, 

дидактички 

материјали и 
литература 

-Формирање на 

тим за набавка на 

нагледни 
средства и 

литература, 

-собирање на 
информации од 

наставниците, 

стручните 

соработници, 
советот на 

родители, 

Училишниот 
одбор 

-изготвување на 

план за набавка 
(според 

барањата, 

испитување на 

пазарот, 
финансиските 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

      

 
 

Тим за 

набавка 
* 

стручни 

активи на 

наставни
ците 

* 

Директор 
* 

стручна 

служба 

* 
Библотек

ар 

* 
Сметково

дител 

* 
 

Тим за 

професио

нален  
развој 

 

 
 

Тимот за 

нагледни 
средства, 

* 

Каталози 

на фирми 
* 

Наставни 

планови 
И 

програми 

* 

Наставни
ци 

* 

 

 
 

Анализа на 

состојбата 
* 

Состаноци 

на стручни 

активи 
* 

Листа на 

приоритети 
за набавка 

* 

План за 

јавна 
набавка 

* 

Набавка и 
распределба 

на нагледни 

средства и 
литература 

* 

 

 
 

 

Подобрување 
на квалитетот 

на наставата 

* 

Подобро и 
попрактично 

усвојување на 

новите 
знаења 

* 

Збогатен 

библиотечен 
фонд 

* 

 

 
* 

Тим 

за 
наба

вка 

на 

нагл
едни 

сред

ства 
и 

стру

чна 

лите
рату

ра 

* 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

40000,00
МКД 
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можности на 
училиштето, 

можност за 

донации 

-набавка на 
нагледни 

средства и 

литература 

Подобрува

ње на 

имиџот на 

училиштет

о 

-Формирање на 

тим 

-Соработка со 

локална средина 
(општина 

Карпош, 

медиуми, 
поголема 

вклученост на 

родителите, 
други 

организации), 

Учество на 

натпревари и 
други настани за 

афирмација на 

училиштето, 
-Соработка со 

други училишта 

и заеднички 

проекти со 
истите, 

-Квиз на знаење 

во училиштето во 
соработка со 

други училишта 

(место на 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

  * 

Ученици, 

* 

Наставни
ци 

* 

Родители 
* 

Директор 

* 
Стручна 

служба 

Стручни 

активи 
* 

Тимови 

За 
соработка 

со 

локална 

средина, 
тим за 

МИО, 

Тим за 
одржува

ње на 

WEB 

 

 

 

* 
Ученици 

* 

Родители 
* 

Вработен

и во 
училиште

то 

* 

Родители 
Совет на 

родители 

* 
Училише

н одбор 

* 

Анкети 

* 

Програми за 
работа на 

тимовите 

* 
Анализа на 

состојбата 

Од 
самоевалуац

ија 

Развоен 

план 
 и извештај 

од 

интегрална 
инспекција 

* 

Организира

ње и 
Учество во 

активности  

Соработка 
со медиуми 

и други 

училишта 

 

 

 

 
 

 

* 
Подобрување 

на имиџот на 

училиштето 
* 

 

 

 

 
 

 

* 
Тим

овит

е  
Мен

аџме

нтот 

на 
учил

иште

то 
* 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

50000,00 

MKD 



 17 

одржување во 
нашето училиште 

-Активно 

одржување на 

WEB страна на 
училиштето 

 страна на 
училиште

то  
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7. План за евалуација на акциските планови 

Приоритет Критериуми за успех Инструменти Индикатор за успешност Одговорен за 
следење 

Естетско 
уредување на 
училиштето и 
уредување на 
училишниот двор 

 
 

- Естетски уредено 
училиште и училишен  двор 
-едуцирани вработени со 
што ќе се  подобри 
заштитата на животната 
средина 
-поправена влезна капија и 
зголемена сигурност и 
безбедност во училиштето и 
училишниот двор 
- уредени кабинети  

-клупи, корпи за 
отпадоци, цвеќиња, 
засадена трева, 
влезна капија 
-фотографии 
-извештај за 
реализирани      
предавања за заштита 
на животната средина 
 

-естетски уредено 
училиште и училишен 
двор 
-реализирана едукација 
-молерисани и уредени 
кабинети 
 
-функционални простории 

Директор 
Тим за уредување 

Подобрување на 
квалитетот на 
наставата преку 
набавка на 
нагледни средства, 
дидактички 
материјали и 
литература,  
професионален 
развој на 
наставниците 

-формиран тим за набавка 
на нагледни средства 
-изготвен план за набавка 
-набавени дидактички 
материјали, и литература 
-реализација на 
работилници , посета на 
семинари и обуки за 
професионален развој на 
вработените 

-одлука  за 
формирање на тим 
-план за набавка на 
дидактички 
материјали и 
литература 
-извештај од 
реализирани 
работилници и обуки 

- набавени дидактички 
средства и литература  
- подигнат квалитетот на 
наставата 
- подобар успех на 
учениците и подигнување 
на степенот на 
задоволство од наставата 
- подигнување на степенот 
на професионалност на 
вработените 

Директор 
Тим за набавка 
 

Подобрување на 
имиџот на 
училиштето 

 

- формиран тим кој ќе 
работи на подобрување на 
имиџот на училиштето 
-зголемен бројот на 
контакти со Општина 
Карпош и учество на 
манифестации 
- гостување и учество на 
телевизиски емисии 
- пласирање на 

-одлука  за 
формирање на тим 
-фотографии 
- извештаи 
- реализирани емисии 
- пишани текстови 
- реализирана 
завршна приредба за 
најуспешните,  
-реализирани средби 

- поголема 
транспарентност за 
работењето на 
училиштето 
- медиумска застапеност 
на училиштето 
-електронски современ 
начин на претставување 
преку Web страна  

Директор 
Тим за подобрување 
на имиџот 
Сите вработени 
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информации за работата на 
училиштето во пишаните 
медиуми 
-успешно реализирана 
приредба за наградените 
-подобрена соработката со 
училиштата во Опшина 
Карпош 
-реализиран квиз на знаења 
во училиштето 
-изготвена Web страна на 
училиштето 

со локалната средина 
и основните училишта 
-извештај за 
реализиран квиз 
- функционална Web 
страна 
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Календар за работа 

К А Л Е Н Д А Р  2016/2017 година 

ПО ВТ СР ЧЕ ПЕ СА НЕ Државни празници ПО ВТ СР ЧЕ ПЕ СА НЕ 

СЕПТЕМВРИ 2016 8 ми Септември - Ден на независноста на РМ ОКТОМВРИ 2016 

   1 2 3 4 11ти Октомври – Ден на народното востание(неработен е 12 ти Октомври) 31     1 2 

5 6 7 8 9 10 11 23ти Октомври – Ден на македонската револуционерна борба 3 4 5 6 7 8 9 

12 13 14 15 16 17 18 8ми Декември – Св. Климент Охридски 10 11 12 13 14 15 16 

19 20 21 22 23 24 25 1ви Јануари – Нова година 17 18 19 20 21 22 23 

26 27 28 29 30   7ми Јануари , Божиќ 
 

24 25 26 27 28 29 30 

    

НОЕМВРИ 2016 1ви Мај – Ден на трудот ДЕКЕМВРИ 2016 

 1 2 3 4 5 6 2ри   Мај – втор ден Велигден    1 2 3 4 

7 8 9 10 11 12 13 24ти Мај – Св. Кирил и Методиј  5 6 7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 26 27 2ри Август – Илинден (Ден на Републиката)  19 20 21 22 23 24 25 

28 29 30      26 27 28 29 30 31  

      

ЈАНУАРИ 2017 ФЕВРУАРИ 2017 

30 31     1 24ти Септември – Курбан Бајрам (Исламска вероисповест),    1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 7 8 1ви Ноември , Празник на сите светци (Католичка вероисповест) 6 7 8 9 10 11 12 

9 10 11 12 13 14 15 25ти Декември , Божиќ (Католичка вероисповест) 13 14 15 16 17 18 19 

16 17 18 19 20 21 22 6ти Јануари , Бадник 20 21 22 23 24 25 26 

23 24 25 26 27 28 29 19ти Јануари , Водици 27 28      

МАРТ2017 28тиМарт – Велигден (Католичка вероисповест) АПРИЛ2017 

  1 2 3 4 5 17ти Јуни – Духовден      1 2 

6 7 8 9 10 11 12 28миАвгуст - Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица) 3 4 5 6 7 8 9 

13 14 15 16 17 18 19 Останати празници 10 11 12 13 14 15 16 

20 21 22 23 24 25 26 28ми Септември – Ден на Бошњаците   17 18 19 20 21 22 23 

27 28 29 30 31   22ри Ноември – Ден на албанската азбука  24 25 26 27 28 29 30 

       27ми Ноември – Ден на дрвото 31       

МАЈ 2017 21ви Декември Ден на наставата на туски јазик  ЈУНИ2017 

1 2 3 4 5 6 7 27ми Јануари , Свети Сава (за граѓаните од српската заедница)        

 8 9 10 11 12 13 14 7ми Февруари, патронен празник на училиштето 26 27 28 29 30   

15 16 17 18 19 20 21 8ми Април – Меѓународен ден на Ромите    1 2 3 4 

22 23 24 25 26 27 28 23ти Мај- Национален ден на Власите 5 6 7 8 9 10 11 

29 30 31      12 13 14 15 16 17 18 

        19 20 21 22 23 24 25 

 1 ви Септември - Почеток на училишната година;      Зимски распуст од 31ви Јануари – 17ти Јануари; 09 ти     Јуни - Крај на училишната година 
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Организација на задолжителна настава 
 

Задолжителната настава претставува основа за реализација на планираните воспитно-образовни цели на основното образование и 
овозможува вертикална проодност за понатамошното школување на ученикот во средното образование. 

Задолжително образование на учениците според старосната возраст започнува од 5 години и   8 месеци до 15 години поделено во 
три периода и тоа од I до III, од IVдоVI и  од VII до IXодделение. 
- Запишувањето на учениците во I одд. за учебната 2016/2017 год. се изведува  според начинот и во согласност со Законот за основно 

образование и е во надлежност на комисијата за упис на првачиња. 
- Во училиштето сеуште е во тек деветгодишното образование, задолжителен странски јазик е англискиот, а втор странски јазик е 

францускиот јазик. 
- Пред почетокот на учебната година се изработува распоред на редовна настава, до 15 септември и распоред за додатна и 

дополнителна настава, како и распоред за дежурства на наставниците и учениците. 
- Наставниот процес ќе се изведува согласно со Наставниот план и Програм на Министерството за образование на Р.Македонија, 

Бирото за развој на образованието и плановите и програмите на училиштето. 
- Носители на наставниот процес се наставниците, поединечно, одговорните наставници на активите, педагогот и директорот на 

училиштето, кои ќе ги реализираат своите задолженија и активности според своите глобални и тематски планирања кои ги 
изготвуваат на  почетокот на учебната година. 

Наставата се реализира преку наставни часови. Секој наставен час трае 40 минути. Редоследот на наставните часови се уредува 
со распоред на часови кој го изготвува наставникот Витомир Лазороски.Направени се значителни чекори во осовременување на 
оценувањето преку воведување на стандарди за оценување, подобрена е јавноста на критериумите, применувани се различни форми 
и методи за оценување, подобрен е квалитетот на тестовите. 

На часовите по задолжителна настава често се користат стратегии и техники на учење за кои нашите наставници се обучени преку 
проектите што се реализираат во училиштето: ,,Креативна настава и учење,, , ,, Со читање и пишување до критичко мислење,, , 
,,Чекор по чекор,, , како и по пат на многубројни семинари и работилници.   Ќе се применуваат техники за учење по повеќе предмети 
во одделенска и предметна настава: македонски јазик, математика, англиски јазик, хемија, биологија, геграфија, историја и музичко 
образование, а на тие часови учениците се инструирани за самостојно истражувачко учење, за тимска кооперативна работа во групи и 
исто така тренирани се за презентирање. 
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Дополнителна настава 

 

Дополнителната настава ќе се огранизира за учениците кои имаат потешкотии во учењето и заостануваат по одделни наставни 
предмети или од оправдани причини подолго време отсуствувале од редовната настава. Оваа настава ќе се изведува во текот 
на наставната година со еден час неделно за учениците од II до IX оддление. 
За успешно организирање на дополнителната настава неопходно е континуирано следење и вреднување на успехот и 
напредокот на секој ученик, како и постојана контрола на неговите развојни особености и потреби.За дополнителна настава, 
образовните групи ќе се формираат во различни периоди, во зависност од времето кога се појавуваат одредени потешкотии кај 
поедини ученици. Содржините за оваа настава се специфични за секој ученик и затоа ќе се применуваат пред се индивидуална 
форма на работа, работа во групи, а ќе се користи и фронтална работа со учениците од секоја од групите. Реализацијата на 
дополнителна настава се евидентира во одделенскиот дневник и е дел од годишниот глобален план на секој наставник 
поединечно. До 20-ти септември ќе биде изработен распоред за дополнителна настава кој по донесувањето станува составен 
дел на оваа годишна програма. 
 

Додатна настава 
Додатна настава ќе се реализира со учениците кои постигнуваат посебни резултати за определени научни и наставни 

дисциплини и напредуваат во рамките на задолжителната настава. Нејзина основна цел е да обезбеди систематска работа со 

надарени и талентирани ученици во текот на целата година, нивно креативно ангажирање, унапредување на способностите, 

потесна професионална ориентација, учество на натпревари итн. Оваа настава ќе се изведува во текот на наставната година со 

еден час неделно за учениците од II до IX оддление. Реализацијата на додатната настава се евидентира во одделенскиот 

дневник и е дел од годишниот глобален план на секој наставник поединечно.  

Најдобриот показател за поинтензивна додатна настава се остварените резултати на натпреварите по пооделните предмети 

До 20-ти септември ќе биде изработен распоред за додатна настава кој по донесувањето станува составен дел на оваа годишна 

програма. 

 

Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани ученици Знаењата и вештините можат да се научат,но 

талентот ученикот го носи во себе,а наставникот преку својата работа треба да го препознае и мотивира неговиот индивидуален 
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развој,како и да го подржи талентираниот ученик. Работата со надарените деца, денес претставува важен сегмент во 

образовниот систем. Акцентот во Програмата за работа со надарени ученици се става врз методите и формите на работа кои ќе 

бидат насочени кон оспособување на учениците за самостојно учење , развивање на критичкото мислење и креативните 

способности , како и нивно оспособување за користење методи и постапки за доаѓање до нови знаења и решенија за проблемски 

ситуации. . Надарените ученици се идентификуваат преку опсервација на наставникот на часот (анегдотски белешки, оцени, 

лична евиденција на секој наставник одделно). Селекцијата на овие деца се врши и преку индентификациони листи за логичко 

математичка, ликовна, јазична и музичка надареност. Работата со надарени и талентирани ученици во нашето училиште се 

реализира преку: -индивидуализација во наставата со учениците; -групна настава за учениците со приближно исти способности ; 

-додатна настава -проектни активности; -слободни ученички активности;  

-организирање натпревари,конкурси и истражувачки активности; -организирање креативни работилници 
 

Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби 
 

Учениците со посебни образовни потреби се идентификуваат при запишувањето во прво одделение преку набљудување и разговор со 
детето, како и информативно-консултативен разговор со неговите родители, за што се приложува и медицинска потврда ( наод и 
мислење) од компетентни институции.  Дефектологот во континуитет соработува со наставниците и работи со овие деца како би се 
создала што подобра клима за нивна инклузија. Групата деца со кои работи стручниот тим се формира врз основа на наод / мислење 
од Центарот за ментално здравје, при што се наведува и видот на попреченост. Наодите се земаат во предвид и кога се изготвува 
долгорочен, среднорочен и краткорочен оперативен план за работа со овие деца или се работи со диференциран пристап. 
Постигањата на децата во овој случај се вреднуваат согласно индивидуалниот образовен план и целите во диференцираниот 
пристап. Се поттикнува инивидуален напредок согласно индивидуалните способности на овие ученици. 

 За учениците со посебни потреби училиштето односно наставниците во соработка со стручната служба изготвуваат индивидуални 
планови.Индивидуален образовен план (во натамошниот текст ИОП) . Целта на образованието не е само  усвојување на предметот- 
наставните единици, туку и  подготовка за живот и работа. Нашата улога е да одговориме на нивните потреби за поддршка во 
образованието со цел да се постигнат овие цели. 

ИОП е планирање за едно дете, според  неговата образовна потреба а произлегува од неговите можности и способности. Во врска 
со ова, мора да се нагласи дека не постои одреден ИОП за одредена "дијагноза". Како што децата од "типичен" развој се разликуваат 
меѓу себе, таков е случај со деца кои имаат одредени тешкотии, пречки во развојот или инвалидност. Ако сме запознаени со 
дијагнозата на детето може да ни помогне во стратегиите за планирање, но секогаш треба да се има на ум дека не постои еден готов 
"рецепт" за едукација на децата од одредена група.  
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ИОП првенствено се реализира во рамките на заедничките активности во група во училиште- училницата, т.е. наставникот  во 
планирањето на својата работа во група или одделение, вклучува мерки и активности предвидени со ИОП.   

 
 
 
 
 
 
 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ- ПРЕДМЕТНА  НАСТАВА 

 предмет VIа VIб VIIа VIIб VIIIа VIIIб IXа IXб VI-IX 

 н г Н г н г н г н г н г н г н г н г 

1 Класична култура  

во европска 

цивилизација 

2 72 2 72             4 144 

2 Нашата 

татковина 

    2 72   2 72       4 144 

3 Вештини за 

живеење 

      2 72   2 72     4 144 

4 Танци и народни 

ора 

            2 72 2 72 4 144 

 вкупно 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 16 576 
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Проширена програма 

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

Проширената програма на основното училиште опфаќа организирано прифаќање и заштита на учениците еден час пред започнување 
на часовите за редовната настава и еден час по завршувањето на редовната настава, како и продолжен престој. 

Основното училиште за учениците во прво, второ и трето одделение организира прифаќање и заштита на учениците еден час пред 
започнувањето на часовите за редовната настава и еден час по завршувањето на наставата, во согласност со родителот. 

- Проекти во училиштето

Реден 
број 

Училиштето и понатаму ќе продолжи со 
реализација на проектните активности 

1 Чекор по чекор; 

2 Проект Модернизација на образованието; 

3 
      Проектни активности поврзани со невладиниот 
сектор и локалната средина; 

4 Еколошко воспитание; 

5 Доживотно учење (ETWIINNIG) 

6 
Превенција од конфликти (УНИЦЕФ во 
соработка со БРО); 

7 
     Проект за Меѓуетничка интеграција во 
образованието, Проект Градиме мостови 

8 
     Проект за Интеграција на еколошка едукација во 
Македонскиот образовен систем 

9.      Со читање до лидерство 

Активност/задача Временска 
рамка 

Носител Ресурси 

1.Прифаќање на 
учениците при 
нивното доаѓање во 
училиште 

Во текот на 
годината 

Директор 
педагог 

психолог 
одделенски 
наставници 

Училници 

2.Организиран 
заеднички појадок 
во училишната кујна 

Во текот на 
годината 

Одделенски 
наставници, 

стручни 
соработници 

Училишна 
кујна 

3. Организирани 
активности 
(изработка на 
домашни задачи и 
други активности, 
работилници) 

Во текот на 
годината 

Одделенски 
наставници 

Училници 

4.Згрижување на 
учениците од 16ч. до 
17ч. 

Во текот на 
годината 

Дежурен наставник Училници 
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Часови за одделенска настава со имплемантација  на ИКТ  

 
I II III IV V 

Г ИКТ Г 
ИК
Т 

Г ИКТ Г ИКТ Г ИКТ 

Македонски 
јазик 

216 65 216 65 216 65 180 54 180 54 

Математика 180 55 180 55 180 55 144 44 144 44 

Англиски  јазик 72 22 72 22 108 33 108 33 108 33 

Ликовно 
образование  

72 22 72 22 72     22 72 22 72 22 

Музичко 
образование 

72 22 72 22 72 22 72 22 72 22 

Природни 
науки 

72 22 72 22 72 22 - - 72    22 

Техничко 
образование 

- - - - - - 36 11 72 22 

Општество 36 11 36 11 36 11 72 22 72 22 

Природа, 
природни 
науки 

- - - - - - 72 22 72 22 

Физичко и 
здравствено 
образование 

108 5 108 - 108 6 108 7 108 7 

Час за одд. 
Заедница 

- - 36 - 36 - 36 - 36 - 

2. Изборен 
предмет 
Творештво 

- - - - - - 36 11 36 11 
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Часови за предметна настава со имплемантација  на ИКТ 

 
Одделенија 

VI VII VIII IX 

Наставни предмети 

1. Задолжителни предмети 
Г ИКТ Г ИКТ Г ИКТ Г ИКТ 

Македонски јазик 144 43 144 43 144 43 144 43 

Англиски јазик 108 33 108 33 108 33 108 33 

Француски јазик 72 22 72 22 72 22 72 22 

Математика 144 43 144 43 144 43 144 43 

Историја 72 22 72 22 72 22 72 22 

Географија - - 72 22 72 22 72 22 

Граѓанска образование - - - - 36 11 36 11 

Етика - - 36 11 - - - - 

Биологија - - 72 22 72 22 72 22 

Физика - - - - 72 22 72 22 

Хемија - - - - 72 22 72 22 

Информатика 72 22 36 11 - - - - 

Ликовно образование 36 11 36 11  36 11 36 11 

Музичко образование 36 11 36 11  36 11 36 11 

Физичко и здравствено 

образование 
108 33 108 33 108 33 108 33 

Природни науки и техника 108 33 - - - - - - 

Иновации - - - - - - 36 11 

2. Изборни предмети  

   

72 

 

22 

 

 - 

 

 - 

 

 - 

 

   - 

 

 -    

 

 - 
Класична култура во европската 

цивилизација Вештини на живеење - - 72 22 - - - - 

Нашата татковина - - 72 22 - - -  

Проекти од музичка уметност - - - - 72 22 72 22 

Техничко образование 36 11 - - - - - - 



 28 

Оценување 

Видови оценување и календар на оценување 
 

Оценувањето на учениците се врши според критериуми и стандарди утврдени од страна на Министерството за образование и наука и 
Бирото за развој на образованието. Согласно концепцијата за деветгодишно образование учениците се оценуваат описно и 
нумерички според три периоди: Учениците кои се опфатени во првиот период I-III одделение се оценуваат со описни оценки. Со 
описното оценување се дава приказ на постигањата на учениците по предмети и опис на социјализацијата и развојот на детето.  
Учениците кои се опфатени во вториот период IV-VI одделение се оценуваат со описни и нумерички оценки. На крајот од првото 
и третото тромесечие добиваат описни оценки а на полугодие и на крајот од учебната година добиваат нумерички 32  
оценки се со цел полесно адаптирање кон преминот во третиот период на деветгодишното образование. Учениците кои се 
опфатени во третиот период VII-IX одделение се оценуваат само со нумерички оценки. На почетокот на секоја учебна година 
наставниците изготвуваат План за писмено проверување на постигањата на учениците и истиот е евидентиран во дневникот на 
паралелката. Исто така проверувањата на постигањата на учениците (формативно и сумативно оценување) со однапред 
утврдена динамика, наставниците ја дефинираат во нивните годишни тематски и процесни планирања. Се користат форми, 
методи на следење, инструменти за следење на постигањата на учениците (чек листи, аналитички листи, увид во портфолио...) 
Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на учениците се врши покрај со интерно и со екстерно 
проверување. Екстерното проверување на постигањата на успехот на учениците на крајот на секоја наставна година за 
учениците од четврто до осмо одделение го спроведува Државниот испитен центар. Начинот на формирање и работење на 
училишната комисија, тајноста на материјалот за екстерно проверување, како и формата и содржината на извештајот ги 
пропишува Министерството за образование и наука. 

Во училиштето постои интерно оценување на постигнувањата на учениците кое се одвива континуирано во текот на целатаучебна 
годинасоанализи на состојбите во четири класификациони периоди. Постигањата на учениците во училиштето се оценуваат описно и 
бројчано.Во првиот период (I доIII одд) се оценува описно, во вториот период (IV-VIодд) 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 бројч 
но,а по класификационите периоди-тромесечја описно). Учениците од третиотпериод (VII-IXодд) сеоценуваат бројчано со оценки од(1) 
до(5). 
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Тим за следење, анализа и поддршка 
 
 Во училиштето постои тим за следење, анализа и поддршка на наставниците при изведувањето на процесот на оценувањето 
како и усогласеноста на оценувањето со предвидените стандарди и критериуми за оценување. За да се согледа состојбата во 
оценувањето во училиштето се врши посета на часови и увид во дневните подготовки, се прибирааат податоци за изготвување 
на извештаи и компаративни анализи . Стручните соработници изготвуваат анализи и извештаи за успехот и поведението на 
учениците по завршување на класификационите периоди, исто така изготвуваат и споредбени анализи за успехот на учениците 
по предмети, паралелки и по пол за 3 години наназад. При оценувањето се почитува транспарентноста, односно учениците и 
родителите редовно се информираат за постигањата – оцените. Со цел постигнување објективност во оценувањето 
наставниците континуирано да ваат усна и писмена информација за нивните постигања. За истата цел наставниците 
изготвуваат објективни тестови со квалитетни тест задачи за што интерно се обучени. За подобрување на објективноста во 
оценувањето во училиштето на крајот од годината ќе се врши анализа на состојбата на постигнатите резултати на наставниците 
во оценувањето добиени од екстерното тестирање. Училиштето како институција дава поддршка на наставниците кои 
покажуваат слаби резултати во оценувањето на постигањата на учениците преку работата на стручните активи и разговор со 
стручните соработници.  
 
Самоевалуација Согласно законот за Основно образование училиштето на секои две години спроведува самоевалуација на 
целокупната работа во текот на две учебни години.  

Самоевалуацијата се спроведува во три фази: -подготвителна фаза (се врши определување на методи, техники и 
инструментите за самоевалуација и се прибавува документацијата потребна за вршењето на самоевалуацијата); -фаза на 
реализација (се врши анализа на податоците и документацијата, се добиват и се усогласуваат добиените наоди , се 
подготвуваат поединечни извештаи и за самоевалуација и заеднички нацрт извештај за спроведената самоевалуација); -фаза на 
известување и усвојување (се обезбедува достапност на на нацрт извештајот за Наставничкиот совет, Совет на радители, 
ученици, директорот на училиштето и Училишен одбор кои можат да достават забелешки за нацрт извештајот за спроведената 
самоевалуација). Во самоевалуацијата на училиштето се вклучени сите наставници кои работат во тимови поделени по 
подрачја. Оваа учебна година согласно Законот за основно образование и Правилникот за начинот и областите за вршењето на 
самоевалуација на основните училишта ќе се спроведе самоевалуација на работата во училиштето. Врз основа на Извештајот 
од извршената самоевалуација со предлог за подобрување на квалитетот на наставата, училиштето изготвува План за развој 

 
Следењето се изведува индивидуално, групно и колективно во зависност од следената педагошка појава. Се врши по пат на 

соодветни инструменти и техники (усно и писмено проверување, објективни тестови, писмени вежби, усни вежби, контролни задачи, 
есеи, проекти, набљудување и др.) со што се прибираат податоци, а потоа истите се евидентираат и обработуваат. 
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Активност/задача Временска рамка Начин на 
спроведување 

Носител Ресурси 

1. Самостојно индивиду-ално 
усовршување со по-мош на стручна 
литера-тура 

Во текот на годината Читање на педагошка 
литература 

Директор 
педагог 
психолог 
наставници 

Извадоци, прилагодени 
содржини 

2. Присуство и учество во стручните 
усовршувања/ обуки семинари 

Во текот на годината Работилници, семинари и 
обуки 

Наставници, 
стручни 
соработници,струч
ни активи  

 

3. Подршка на 
наставници/приправници 

Во текот на годината Разговор, следење, 
работилници 

Директор 
стручна служба 
наставници 

Материјал од обуки 

4. Посета на часови Во текот на годината Следење на часовите Директор 
стручна служба 

Записник 
дневна подготовка 

5.  Отворен час Во текот на годината Следење на часови Стручен актив  
6. Отворен ден Еднаш вомесецот Разговор наставник-

родител 
наставник Записници тестови, 

дневник на паралелка 
7.  Екстерно и интерно тестирање мај-јуни Проверки преку досие на 

ученици, тестови 
МОН  

 
 

Воннаставни активности 

-Училишен спорт 

Во рамките на нашето училиште постојат неколку спортски екипи кои години наназад учествуваат во општинските училишни лиги во 
општина Карпош. Во учебната 2015/2016 година во нашето училиште ќе работат следните спортски екипи: екипа во фудбал ( машки ), 
екипа во одбојка (девојчиња), екипа во кошарка (машки ),редовно учество на атлетски натпревари, Кросеви-Пролетен-Есенски, 
шаховски  натпревари, игрите без граници. 

Подготовките и тренинзите ќе се одвиваат континуиано во текот на целата учебна година, во зависност од распоредот од 
општината и дополнителните активности во соработка со другите училишта од општина Карпош и партнер училиштето од проектот 
МИО. Учениците кои ќе земат учество во спортските екипи се селектирани и водени од наставникот по физичко и здравствено 
образование и одделенските наставници.  

Освен училишните спортски екипи и поединци, забележителни резултати постигнуваат и нашите спортисти кои се натпреваруваат 
во поединечните спортови. 

Цели на училишниот спорт: правилен психофизичкиот развој на учениците, зајакнување на нивното здравје, изградување навики 
за здрав живот, спортска активност и култура на добро држење на телото. Конкретни цели се: стекнување и развивање на 
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моторните способности како: аеробна и анаеробна способност, брзина, рамнотежа, координација на движењата, ориентација во 
простор, експлозивност, сила, развој на општата моторика и превенција на деформитети на локомоторниот систем преку 
правилно изведување на вежби за правилен анатомско-физиолошки, функционален и моторен развој, развој на фер-плеј однос 
и др. Евалуација на постигањата:критериуми за вреднување на постигањата се:бројот на учества на натпревари по 
нивоа(општински, регионални, државни), бројот на освоени награди. 
 

 
 

 

Планирана 
активност 

Цели 
Форми 

на ативноста 
Време 

 Услови 
за работа 

Очекувања 

Формирање на 
училишна 
Одбојкарска(ж) 
екипа 

Совладување 
на основни 
одбојкарси 
елементи и 
примена во игра  

Училишни 
тренинзи-после 
редовни 
училишни 
часови 
 

9,10,11,12
,3,4,5м.-
2016/17г. 
 

Училишна 
спортска 
сала 

Развој и популаризација на Одбојката во 
училиштето,како и постигнување 
добри  резултати 
на натпревари. 

 
Формирање на 
училишна 
Кошаркарска(м) 
Екипа 

Совладување 
на основни  
Кошаркарски 
елементи и 
примена во игра 

 
Училишни 
тренинзи-после 
редовни 
училишни 
часови 
 

9,10,11,12
,3,4,5м.-
2016/17г 

Училишна 
спортска 
сала 

Развој и популаризација на Кошарката во 
училиштето,како и постигнување 
добри  резултати 
на натпревари. 

Формирање на 
училишна Фудбалска(м) 
Екипа 

Совладување 
на основни   
Фудбалски 
елементи и 
примена во игра 

 
Училишни 
тренинзи-после 
редовни 
училишни 
часови 

 

9,10,11,12
,3,4,5м.-
2016/17г 

Училишна 
спортска 
сала 

Развој и популаризација на Фудбалот во 
училиштето,како и постигнување 
добри  резултати 
на натпревари. 

Формирање на 
училишна 
Ракометна(м,ж) 
Екипа 

Совладување 
на основни   
Фудбалски 
елементи и 
примена во игра 

Училишни 
тренинзи-после 
редовни 
училишни 
часови 

 

9,10,11,12
,3,4,5м.-
2016/17г 

Училишнас
портска 
сала 
 

Развој и популари-зација на Ракометот 
во училиштето, како и постигнување 
добри  резултати  
на натпревари. 
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Следењето се изведува индивидуално, групно и колективно во зависност од следената педагошка појава. Се врши по пат на 

соодветни инструменти и техники (усно и писмено проверување, објективни тестови, писмени вежби, усни вежби, контролни задачи, 
есеи, проекти, набљудување и др.) со што се прибираат податоци, а потоа истите се евидентираат и обработуваат. 

 

Активност/задача Временска рамка 
Начин на 
спроведување 

Носител Ресурси 

1. Самостојно индивидуално 
усовршување со помош на 
стручна литература 

Во текот на годината 
Читање на педагошка 
литература 
 

Директор 
педагог 
психолог 
наставници 

Извадоци, прилагодени 
содржини 

 
2 Присуство и учество во 
стручните усовршувања/обуки 
семинари 

Во текот на годината 
Работилници, 
семинари и обуки 

Наставници, стручни 
соработници,стручни 
активи  

 

3. Подршка на 
наставници/приправници 

Во текот на годината 
Разговор, следење, 
работилници 

Директор 
стручна служба 
наставници 

Материјал од обуки 

4. Посета на часови Во текот на годината Следење на часовите 
Директор 
стручна служба 

Записник 
дневна подготовка 

5.  Отворен час Во текот на годината Следење на часови Стручен актив  

6. Отворен ден Еднаш вомесецот 
Разговор наставник-
родител 

Наставник 
Записници тестови, дневник 
на паралелка 

  Екстерно и интерно тестирање мај-јуни 
Проверки преку досие 
на ученици, тестови 

МОН  
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Секции и слободни ученички активности 
 
 Преку слободните ученички активности се создава можност за индивидуализација на воспитно-образовниот процес, за 
задоволување и негување на индивидуалните интереси и способности на учениците. Според карактерот и содржината на 
работата слободните ученички активности се застапени како: -Слободни активности за проширување на знаењата на учениците 
по одделни предмети -Културно-уметнички активности -Спортски активности Во слободните активности за проширување на 
знаењата по одделни предмети ќе работат следните секции: од странски јазици , мл1ади математичари, физичари, 
информатичари, историчари, хемичари, библиотекари, географичари и биолози. Во рамките на слободните културно-уметнички 
активности ќе работат секциите: литературна, драмска, рецитаторска, новинарска, ликовна, пеачка и дебатен клуб. Во 
слободните спортски активности ќе работат спортските секции: ракомет, фудбал, одбојка, футсал, и тн.. Преку слободните 
ученички активности се постигнуваат значајни воспитно-образовни резултати.  
 
Задачите на слободните ученички активности се:  
-Да се поттикнува и негува детската љубопитност, сознајните способности и креативноста на учениците -Учениците да се 
воведуваат во задачи кои бараат поголема самостојност во нивното извршување 
 -Да се негува доследност и истрајност во извршувањето на ученичките обврски  
-Да се создаваат навики кај учениците за правилно и рационално користење на слободното време. 

1. 
драмско-рецитаторска, ликовно-творечка и  
математичка секција, Iа 
 

Силвана Арсовска 
Аначкова Анета 

2. 
драмско-рецитаторска, ликовно-творечка и математичка секција,Iб 
 

Дочинска Катерина; Терзиќ Елена 

3. 
ликовна и литературна секција, Iiа 
 

Алексова Мирјана; Исајловска Лидија 

4. 
ликовна и литературна секција, Iiб 
 

Павловска Оливера; Велкова Татјана 

5. литературно-драмска и ликовна секција, IIIа Ѓеоргиева Анета; Зашева Светлана 

6. литературно-драмска и ликовна секција, IIIб Постолова Ленче; Топалова Благица 

7. 
ликовна, литературна и музичка секција, IVа 
 

Симовска Снежана; Д.Урошева Владанка 

8. 
ликовна, литературна и музичка секција ,IVб 
 

Георгиева Елеонора; Богоевска Катица 

9. драмско-рецитаторска, ликовно-творечка и математичка секција, Vа,  
Ковачевска Валентина  
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10. драмско-рецитаторска, ликовно-творечка и математичка  секција, Vб Јанковска Цакиќ Маја 

 
 

УЧЕНИЧКИ  СЕКЦИИ  ВО ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ВО 
ООУ.,, ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ КАРПОШ”ВО УЧЕБНАТА  2016/2017 ГОД. 

Бр. СЕКЦИИ Одговорен  наставник 

1. музичка  секција  Ќосев Анѓел 

2. спортска  секција   Здравковска Сузана 

3. француска секција Китевска Јаворка 

4. англиска секција Станчевска Даниела 

5. англиска секција Аврамовска Весна 

6. новинарска и рецитаторска секција Страшевска Ана 

7. драмска секција Алаџајкова Ленче 

8. географска секција Гичевски Билјана 

9. секција Млади физичари Митреска Јулија 

10. информатичка секција Ханџиска Дијана 

11. секција Млади хемичари Радевска Даниела 

12. секција по биологија Тодоровски Горан 

13. историска секција Никиќ Миливоје 

14. ликовна секција Ружиновска Лилјана 

15. Математичка секција Витомир Лазороски 
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Ученички натпревари се составен дел од воннаставните активности кои во себе содржат воспитна компонента. Натпреварите имаат 

цел да се развива натпреварувачкиот дух, , да се прошират и збогатат знаењата, да се развива и негува другарството ,остварување 
контакти со учениците од други средини. Тие играат значајна улога во развојот на личноста на ученикот. Нашето училиште учествува 
на: -училиштни натпревари; -општински натпревари; -регионални натпревари; -државни натпревари; -меѓународни ученички 
натпревари. Училиштето во текот на учебната година определува кои училишни натпревари ќе ги организира , во кој период од 
учебната година, кој ученик може да учествува во натпреварот. Во оваа учебна година ќе се организираат училишни натпревари на 
знаења по предмети.  Најуспешните ученици од овие натпревари ќе земат учество на регионалните натпревари, а во зависност од 
постигнатите резултати ќе учествуваат и на државните натпревари. Учениците од училиштето преку ликовната, литературната, 
рецитаторската секција, хорот и оркестар ќе учествуваат на општински и државни културно уметнички натпревари организирани по 
разни поводи во општината и регионот.  

 Некои од натреварите се само со ревијален карактер, особено каде што се вклучени ученици од одделенска настава. Некои од 
натпреварите се опционални, во зависност од тоа дали натпреварувачите ќе се квалификуваат на повисоко ниво на натпреварување. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

цели содржини и 
активности 

реализатор време очекувани ефекти 

Креирање на политика 
за спроведување 
активности поврзани со 
општествено 
хуманитарна работа во 
училиштето  

-Формирање на тим за 
општествено-
хуманитарна работа -
Изготвување на 
годишна програма за 
работа на тимот  

Стручни соработници 
Одд. наставници 
Одд.раководители  

Август Успешна 
реализација на 
планираните 
активности  

Откривање и грижа за 
учениците од социјално 
загрозените семејства  

Соработка со 
релевантни институции 
(Центар за Социјални 
работи, Сове-тодавниот 
центар за родители и 
деца- о. ГазиБаба, СОС 
Детско село-
Македонија, соци-јални 
патролни работ-ници, 
ЦК на РМ 

Стручни соработници 
Одд. наставници 
Одд.раководители  

Октомври Преглед и 
евиденција на 
учениците од 
социјално 
загрозените 
семејства  

Континуирана 
поддршка на учениците 
од социјално 
загрозените семејства  

-Организирање 
собирни хуманитарни 
акции за учениците од 
социјално загрозените 
семејства)  

Директор Одд. 
наставници 
Одд.раководители 
Стручни соработници  

Во тек на годината Подобрување на 
личниот, 
социјалниот и 
емоционалниот 
статус на учениците  
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На натпреварите на кои организаторите имаат акредитации од Министерството за образование и наука, наградите на учениците 
подлежат и на државна евалуација. 

 
Општествено хуманитарна работа 

 
 Согласно својата воспитно-образовна функција училиштето организира активности кои се општествено значајни и хумани, а во кои 

активно учество имаат учениците, наставниците, родителите и пошироката заедница. Општествено хуманитарната работа има за цел 
кај учениците да развие чувство за солидарност и хуманост, љубов и позитивен однос кон работата, чувство за одговорност, навика за 
одржување на чиста и здрава околина, да создава почит и позитивен однос кон спомениците на културата и историското минато. 

Битен дел од едукацијата на учениците во училиштето е општествено корисната и хумана работа, со вклучување во различни 
активности од ваков карактер како: 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., има за цел да се развива интерес кај учениците за вклучување во општествено  корисна работа и задоволство 
од работата, поттикнување на хуманоста и солидарноста кај децата, развивање на позитивен однос кон другарчињата. Нашето 
училиште, вклучително и нашите ученици во минатото, а таа интенција ќе продолжи и во иднина, секогаш се вклучувало активно во 
хуманитарни акции кои биле организирани во нашата општина, како и при разни општествено корисни работи. Со што можеме со 
дигнитет да потврдиме дека целта секојдневно ја остваруваме во едуцирање на нашите ученици за прифаќање на општо корисната и 
хуманитарната работа како важен дел од нивниот живот. 

 
Акционен план за општествено-хуманитарна работа 

 
 
Критериум за успех: Подобрување на личниот, социјалниот и емоционалниот статус на учениците, развиени чувства за одговорност 
и солидарност кај учениците, почит кон општтвената сопственост Иструменти: анкети, листи за евиденција, извештаи и анализи 
Индикатор за успешност: изготвени и реализирани планови, собрани материјални и парични средства, собран пластичен материјал 
за рециклирање, Одговорен за следење:Тим,одговорни наставници на ПЦК во училиштето, хаусмајстор Повратна информација: 
извештаи од спроведени хуманитарни акции и манифестации  
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Тим за поддршка: 
 

Еко-патроли 

За реализација на дел од активностите планирани во планот на активности: одбележување на значајни еколошки датуми, следење 
на состојбата со животната средина, одржување на здрава и чиста животна средина, соработка со медиумите, дистрибуција на 
изработени летоци и флаери и сл. активности, редовно се спроведуваат еко-патроли од стана на учениците од различни возрасни 
групи. Активностите на еко–патролата ќе се фотографираат, документираат во пишани извештаи, а по потреба ќе се прави и видео 
запис од истите. Еко-патролите, кои ќе се спроведат оваа година, се приложени во планот на активности. Еко–патролите се 
формираат од ученици кои се дел од еколошката секција Членовите на еколошката секција се ученици од I-IX одд. Секоја eко–патрола 
е составена од по 3- ученици, нивната задача е за време на одморите и во текот на училишниот ден да патролираат во училишниот 
двор и во училиштето (холот, училниците и тоалетите), а членовите на еко-патролата да водат еко-дневник и да го информираат еко-
координаторот за сите еколошки активности. Да погледнат дали отпадоците се оставаат на соодветно место и како се користат водата 
и електричната енергија. Учениците од eко-патролата можат да ги предупредуваат учениците кои не ги почитуваат eко- правилата за 
зачувување на здрава и чиста околина. Учениците од eко–патролата изготвуваат извештај со кој ќе го известат одговорниот наставник 
за еко–проблемите кои ќе ги воочат во училишниот двор и во училиштето, а тој неделно треба да поднесе извештај до координаторот 
на еко-одборот.  

 
Поддршка на ученици 

 
Постигнување на учениците 

 

 Училиштето континуирано ги следи постигнувањата на учениците од различен пол, етничка припадност и наставни предмети. 
Стручните соработници изготвуваат анализи и извештаи за успехот и поведението на учениците по завршување на класификационите 
периоди, исто така изготвуваат и споредбени анализи за успехот на учениците по предмети, паралелки и по пол за 3 години наназад. 
Постигањата според полот се следат врз основа на позитивни / негативни оцени, одлични, многу добри, добри, доволни и ученици со 
слаби оцени, што е прикажано во следната табела: 

 Наставниот кадар и стручната служба  водат  целосна и уредна евиденција за напредокот, постигнувањата, редовноста и 
поведението на учениците, како и за нивниот социјален, емоционален и интелектуален развој. Континуирано,  стручната служба и 
наставниците прават анализи, (а се согледуваат и потребите направени со самоевалвацијата) за потребите на учениците, но и на 
наставниците, кои имаат за цел  подобрување и унапредување на наставата. Посебно внимание се посветува  на идентификацијата и 
утврдувањто на потребите на надарените ученици, како и на учениците со посебни потреби, за што треба да се изработат посебни 
програми, коишто вклучуваат активности и систем за следење на напредокот на овие ученици.  

Стручните активи во своите  програми  планираат  нагледни часови со користење на методи на активна настава и изготвување на 
ефективни инструменти за оценување на знаењата на учениците.  
 Постигнувањата на учениците се промовираат во самото училиште (огласна табла, разглас) и надвор од училиштето (на web 
страната на училиштето и на Општина Карпош), весници, телевизии 
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ПРЕГЛЕД 

на општиот успех на учениците во последните три учебни години  2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 година. 

Табела бр. 1 

Учебни 

години 
I II III IV V VI 

VII 

 

VIII 

   8 
   IX 

Среден успех 

без екстерно 

Среден успех со 

екстерно 

2013/14г. / / / 4,94 4,95 4,64 4,66 4,37 / 4,73 4,64 

2014/15г.  / / / 4,96 4,97 4,91 4,65 / 4,51 4,76 4,75 

2015/16г. / / / 4,98 4,96 4,83 4,82 / 4,62 4,76 4,78 

 

Забелешка: Се забележува зголемување на успехот на ниво на училиште, т.е статистички значајно, па треба да се утврди дали се во 

прашање подобрени перформанси на учениците, обуките на наставниците врзани за вреднување на постигањата на учениците, 

соработката со родителите или некој друг фактор. 

Споредбено успехот кај учениците на полугодие:  

во учебната 2013.2014г. изнесува 4,42 
во учебната 2014/2015г. изнесува 4,55 
во учебната 2015/2016г. изнесува 4,56 
 
Споредбено успехот кај учениците на крајот од уцебната година:  

во учебната 2013.2014г. изнесува 4,73 
во учебната 2014/2015г, изнесува 4,76 
во учебната 2015/2016г. изнесува 4,7 
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ПРЕГЛЕД 

за припадноста на ученикот кон етничка заедница по одделенија во последните три учебни години 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 г. 

Таб бр. 2 

 

Уч. год. 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Етничка заедница срби хрвати други срби хрвати други срби хрвати други 

I          

II 1  1       

III 1 1 1 1  1    

IV   1 1  2 1   

V 1  1  1  1 1 2 

VI   1   1    

VII 1   1     1 

VIII 2   1   1   

IX /      1   

I – VIII 6 1 5 4 1 4 / / / 

I – IX / / / / / / 4 1 3 

Вкупно: 6 1 5 4 1 4 4 1 3 
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Акционен план за поддршка на учениците 
 

Превентивни програми 

 

Во училиштето има изготвено програма за превенција на насилното однесување чија цел е намалување на асоцијалното и 
насилното однесување во која учествуваат учениците преку индивидуални и групни активности. Училиштето остварува 
соработка сo релевантни институции како што се : МВР ; Центарот за социјална работа ; Здравствени установи за безбедност 
преку одржување едукативни работилници за учениците. Стручните соработници и наставниците остваруваат советодавна 
работа учениците жртви на насилно однесување и учениците кои манифестираат насилно однесување како и со нивните 
родители, со цел надминување на ваквите појави. Во соработка со родителите како и преку соработка со релевантни институции 
во поблиската и пошироката околина ќе се спроведуваат активности во училиштето во кои ќе учествуваат родителите, 
учениците и наставниците со цел да се придонесе за подобрување на социоемоционалната состојба на учениците. Училиштето 
учествува во проектните активности на МВР. Училиштето соработува и со Центарот за социјална работи, Црвениот Крст на 
Македонија одржува обуки и стручни предавања, како и ни доставува информативен материјал со цел едукација на учениците за 
превенција од болестите на зависност (алкохол, цигари, дрога...) и севкупна грижа за здравјето ( грип, заразни болести...)  
Во соработка со здравствените установи училиштето води грижа за навремено вакцинирање на учениците, согласно календарот 

за имунизација, како и за грижа за оралната хигиена.  

Превентивните програми ќе опфатат теми од областа на здравјето и здравиот начин на живеење, правилна исхрана, заштита од 
заразни болести, правилна организација на слободното време и понуда на спортски содржини.Значајно внимание ќе се посвети на 
присутноста на насилството, видови на насилство и начини на негово спречување, како и промовирање на ненасилна комуникација и 
развивање на другарството. 
Превентивните програмите ќе се реализираат преку редовната настава (одделенски час –програма за животни вештини,  изборната 
настава како и вон наставни активности. 

 

 

Безбедност во училиштето 

 Училиштето има разработена стратегија за безбедност на учениците и вработените која опфаќа превентивни активности и 

мерки (пред опасност од природни катастрофи), оперативни активности и мерки (за време на траење на опасноста) и активности 

за отстранување на последиците (по опасноста).За таа цел во училиштето е формиран Одбор за планирање на активности и 

Оперативен штаб, како и и тимови за прва медицинска помош (пред и по природната катастрофа,тим за против пожарна заштита 

и одржување,тим за комуникација и обезбедување и тим за евакуација. 
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Безбедноста на учениците во училиштето како важен елемент исто така ќе биде дел од овие програми кои ќе се реализираат во 
соработка со надлежните институции. Еден од приоритетите во нашето училиште е да обезбедиме што е можно поголема заштита и 
безбедност на учениците и на вработените. Постојат пропишани мерки за безбедност на учениците кои се однесуваат на безбедноста 
во самата училишна зграда, како и безбедноста во училишниот двор, за време на одморите. Редовно се одвиваат дежурства на 
учениците и наставниците, според однапред направен распоред, а најголема обврска околу безбедноста има лицето за обезбедување 
кое е вработено преку агенцијата за обезбедување. Учениците од одделенска настава се згрижени и по завршувањето на часовите од 
страна на дежурниот наставник, се додека не ги земат родителите, а за тоа се води редовна евиденција. Училиштето има изработено 
План за заштитаи спасување кој предвидува заштита на учениците и вработените во училиштето од елементарни непогоди. 

 
-Позитивна социо емоционална-клима 

Промените што се случуваат во општеството и брзиот развој на технологијата влијаат врз начинот на живеење и се рефлектираат 
во семејството како основна клетка на социјалниот живот. Таквите промени се особено стресни и се одразуваат на сите и на 
најмалите членови - децата. Децата своите и проблемите на семејството ги носат во училиштето што влијае на  интеракцијата и 
комуникацијата  наставник- ученик како и ученик-ученик. Сите наставници  не умеаат да се справат со одредено однесување на 
учениците што погрешно се толкува и создава вознемиреност и кај наставникот и кај ученикот,што  се одразува на личноста на 
ученикот , на училишната клима и  воспитно образовниот процес. 
За учениците кои покажуваат промени во однесувањето (асоцијално, антисоцијално однесување, емоционални проблеми, отсуство од 
настава, намалување на успехот) училишниот психолог ќе реализира индивидуални разговори и работилници, во зависност од видот 
на проблеми и потребите на учениците и наставниците. 

 
 

Грижа за здравјето 
Хигиена во училиштето: 

 

 За здрава и чиста работна средина се грижат сите учесници во училишниот живот.Техничкиот персонал редовно ги извршува 

работните задачи така што хигиената во училиштето е на завидно ниво.Во текот на целата година се води грижа да е исправна и 

да функционира санитарната опрема во тоалетите.Сите тоалети и санитарии редовно се дезинфицираат со дезинфекциони 

средства.Во тоалетите редовно има тоалетна хартија и течен сапун.Училиштето се грижи учениците правилно да ги користат 

санитарните простории, да ја одржуваат личната и колективната хигиена. Ходниците и скалите се чистат два -три пати во денот, 

училниците редовно се метат, се брише подот, се отстранува отпадот и се проветрува .Мебелот во училниците и 

канцелариските простории се брише секојдневно.Еднаш месечно се чистат, бришат , полираат дрвените и стаклените површини, 

врати , прозорци и друг инвентар. Другиот училишен простор со училишниот двор се одржува тековно чист, хортикултурно 

среден со поставени корпи за отпад. Со цел за чиста и здрава работна средина училиштето спроведува интерни работни акции 

за средување на работниот простор и училишниот двор. 
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Систематски прегледи: 

 Задолжителни систематски прегледи се прегледите за учениците од: Іодд, ІІІодд, Vодд, VІІодд и ІХодд., кој опфаќа: мерење на 

висина и тежина, проверка на вид, проверка на ’рбетниот столб и локомоторниот систем, лабараториски преглед на крв и урина. 

По извршените прегледи се евидентира состојбата и се даваат препораки за понатамошно специјалистичко проследување 

(доколку има потреба). -Задолжителни стоматолошки прегледи се вршат за учениците од Іодд до VІодд, како и залевање на 

забите, откривање на деформитети и неправилности во растот на забите и вилиците, евиденција на состојбата на забалото, 

запис во картон. За сите прегледи навремено се информирани родителите и истите се изведуваат со Детскиот дидпанзер 

Карпош со одд.раководител или предметен наставник При договарање на термините за вршење на прегледите се води сметка 

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

процес. Сите добиени резултати, информации, состојби, укажувања се заведуваат во здравствениот картон и се води грижа за 

тајност и заштита на податоци 

Во соработка со Детскиот диспанзер Карпош во текот на учебната 2015/16 година ќе се спроведат систематски прегледи, прегледи 
на забите и вакцинација на учениците: 

 

Активност Време на реализација Одделение Место на реализација 

Систематски преглед со залевање на забите Септември 6 Детски диспанзер Карпош 

Вакцина против дифтерија, тетанус и детска 
парализа 

Ноември 8 Детски диспанзер Карпош 

Вакцина против дифтерија, тетанус и детска 
парализа 

Ноември 2 Детски диспанзер Карпош 

Систематски преглед Ноември 7 Детски диспанзер Карпош 

Систематски преглед Ноември 5 Детски диспанзер Карпош 

Систематски преглед Ноември 3 Детски диспанзер Карпош 

Систематски преглед со залевање на забите Ноември 5 Детски диспанзер Карпош 

Систематски преглед со залевање на забите Декември 4 Детски диспанзер Карпош 

Систематски преглед со залевање на забите Март 2 Детски диспанзер Карпош 

Систематски преглед на заби Мај 7 Детски диспанзер Карпош 

 
Вакцинирање : 

Вакцинирањето се врши според Програмата за имунизација на учениците од основните училишта, согласно Правилникот за 
имунопрофилакса и хемопрофилакса при Министерството за здравство , Државен санитарен и здравствен инспекторат во присуство 
на родител и одделенскиот наставник за учениците од І до Vодд, а за учениците од VІ до ІХ одд.одделенскиот раководител или 
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предметен наставник и родител. - І одд.за учениците со навршени шест год.-ревакцина MRP (морбили, рубеола, паротит) - ІІ одд и ІІІ 
одд - ревакцина DT Polio (дифтерија ,тетанус) и тестирање манту за TBC . По добиените резултати од проверката следи вакцина. - VІІ 
одд, вакцини за детска парализа и тетанус по кои следат ревакцини. Во периодот до 12-13 години следат вакцини (втора и трета доза) 
од веќе примените , а за девојчињата HPV-хуман папилома вирус-инфекции (три дози во одреден период) за кои се известуваат 
ученичките и родителите кои ја примиле првата доза. - ІХ одд- само девојчињата се ревакцинираат од рубеола, а сите ученици од: 
детска парализа , дифтерија и тетанус во дози и ревакцина. 
 
 
 

-Едукација за здрава исхрана 
 

Здравата исхрана подразбира внесување на балансирано количество на протеини, јаглени хидрати, масти, витамини и минерали. 
Здравата исхрана се базира на внесување на поголеми количини на протеини и јагленохидрати, а помалку масти. Во исхраната 
посебно е важен внесот на витамини и минерали, кои ги има најмногу во свежото овошје и зеленчук. 
Со здрава исхрана, како и со редовна физичка активност, се овозможува зачувување на здравјето, а се намалува и вишокот на 
телесна тежина, која е исто така важен фактор на ризик за повеќе малигни заболувања. 
Овошјето и зеленчукот се богати со витамини и минерали кои се природни одбрамбени состојки против многу болести. Се 
препорачува да се јадат 5 порции од овошје и зеленчук дневно. Една оптимална порција тежи околу 80 грама. 
Со тоа се смета дека се намалува и ризикот од срцеви заболувања, шеќерна болест, повеќе видови на карциноми и други 
заболувања. Научниците, сеуште не ги идентификувале сите хранливи состојки, кои делуваат на заштитата на организмот против 
болестите. Затоа се препорачува да потребните витамини и минерали се внесуваат со свежото овошје и зеленчук, а не преку 
синтетски препарати, разни додатоци или екстракти од храна, кои може да се купат во аптеките. Овие синтетски произведени извори 
на витамини и минерали не се така ефикасни, бидејќи не ги содржат сите корисни хранливи материи. 
 
Главна цел на програмата за унапредување на здравјето е: 

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

 формирање на личност која постојано ќе собира нови знаења за здравјето и здравата исхрана. 

 доживотно практикување на здрава исхрана и учење за истата. 
Оваа програма за грижа за здравјето на учениците ја реализираат сите вработени во училиштето, наставници, стручна служба, 

ученици, родители, училишната амбуланта „Карпош“ - оддел за училишна возраст, Заводот за здравствена заштита и пошироката 
заедница. 
Стручната служба, одделенските раководители и наставниците по биологија во своите програми за работа планираат реализација на 
програми за здравствена едукација, здрава исхрана и работилници за унапредување на здравјето и превенција од зависности и СПИ. 

Нашето училиште, „Х.Т. Карпош“ има стратегија за постојано водење на грижа за здравјето на секој ученик и работник. Во контекст 
на тоа се организираат предавања за здрава и правилна исхрана од страна на одделенските наставници, одделенските раководители , 
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одговорни наставници по Биологија, како и стручни лица од областа на гастрономија. Посебен акцент се става на врсничката 
едукација. За постручна информација се контактираат стручни медицински лица. Нашата цел е учениците да знаат дека здравата 
исхрана е превенција за многу заболувања. 
Критериум за успех: подобрени хигиено здравствени услови во училиштето, редовен увид во здравствената состојба на учениците, 
 Иструменти:извештаи од спроведени систематски прегледи и вакцинирање на учениците  
Индикатор за успешност:навремено откривање на деформитети и оштетувања на сетилата за вид и слух кај учениците Одговорен 
за следење:  
 Повратна информација: редовно вакцинирање согласно календарот за имунизација, евиденција од дератизација и дезинфекција во 

училиштето 
 
 
 

Училишна клима и односи во училиштето 
 

 Дисциплина Училиштето е препознатливо по квалитетот на работењето и постигањата на учениците. Целокупниот колектив 
води грижа за дисциплината и безбедноста на учениците во училиштето. Училиштето има кодекс на однесување кој се однесува 
на сите структури: ученици, вработени (наставници, стручни соработници, технички персонал) и родители. Кодексот на 
однесување е донесен и прифатен преку спроведена демократска процедура со партиципација на сите структури поодделно. 
Постои взаемно почитување меѓу сите структури во училиштето 
ите структури во училиштето. Наставниците преку меѓусебна професионална соработка, како и соработка со раководниот кадар 
и стручните соработници ја одржуваат позитивната училишна клима и атмосфера која делува поттикнувачки на учениците. 
Однесувањето на вработените и учениците е соодветно на пропишаните принципи во Кодексот на однесување на 
училиштето.Вработените се грижат за однесувањето и безбедноста на учениците, како за време на часовите и за време на 
одморите, така и при приемот и заминувањето на учениците од училиште.Постои распоред за дежурства на наставниците во 
ходниците, училниците и училишниот двор и се води секојдневна евиденција за тековните збиднувања. Во случаи на 
непочитување на правилата на однесување се постапува соодветно Правилникот за изрекување педагошки мерки , пропишан со 
Законот за основно образование и Интерниот правилник на училиштето, вклучувајќи ги и евидентните листови за насилно 
однесување помеѓу учениците кои ги водат наставниците, како и протоколите за упатување на разговор на учениците кај 
стручните соработници.  

 
Критериуми за успех – намален број евидентирани случаи на несоодветно однесување на учениците од страна на дежурните 
наставници, намален број изречени педагошки мерки за учениците Инструменти – писмена евиденција од дежурства на 
наставниците , евидентни листи на одделенските раководители за однесување на учениците, протокол за упатување ученик на 
разговор кај стручните соработници Индикатор за успешност – намален број советувања на ученици и родители Одговорен за 
следење – директор, одделенски раководители, стручни соработници Повратна информација – -подобрување на дисциплината, а 
со тоа и на ефикасноста на наставата -почитување на правилата на однесување во училиштето -намален број на изречени педагошки 
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мерки за учениците -намален број на повикани родители на советување -oдговорност за сопственото однесување од страна на сите 
субјекти во училиштето 

Во нашето училиште, во текот на целата учебна година се води грижа за создавање и одржување на позитивна училишна клима, 
така што сите субјекти кои учествуваат во воспитно образовниот процес придонесуваат за создавање на пријатен амбиент и добри 
меѓу 

Дисциплина 

Во интерес на одржувањето на дисциплината, запазување на безбедноста во училиштето, училишниот двор, како и стимулирање 
на навиките за културно однесување се реализираат следниве активности: 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

 
Реализатор 

Извори/ 
ресурси 

Методи и 
постапки при 
реализација 

 
Очекувани ефекти 

Воведување во 
правилата на 
однесување 

Септември 
2016г. 

Стручна служба, 
одд. и пред. Наст. 

Кодекс на 
училиштето 

Консултации со 
Директор и 
стручна служба 

Успешна реализација на 
планот за подобрување на 
дисциплината во 
училиштето 

Изготвување распоред 
на дежурни наставници 

На почетокот од 
учебната година 

Одделенски и 
предметни 
наставници 

Кодекс на 
училиштето 

Состаноци и 
договор на ниво 
на стручен актив 

Навремено истакнување и 
почитување на распоредот 
на дежурни наставници 

Определување дежурни 
ученици за дежурства во 
училишниот ходник 

Континуирано Класни 
раководители и 
ученици 

Кодекс на 
училиштето 

Консултации со 
класните 
раководители 

Навремено истакнување и 
почитување на распоредот 
на дежурни ученици 

Определување дежурни 
ученици по паралелки 

Континуирано Класни 
раководители 

Кодекс на 
училиштето 

Консултации со 
класните 
раководители 

Позитивна училишна клима 

Давање насоки за 
однесувањето во 
тоалетите 

Во текот на целата 
учебна година 

Наставници Кодекс на 
училиштето 

Консултации и 
средби со 
стручна и 
техничка служба 

Позитивна училишна клима 

Соработка со Агенција за 
обезбедување 

Во текот на целата 
учебна година 

Директор Кодекс на 
училиштето 

Состаноци и 
дого-вор со 
аген.за 
обезбедување 

Позитивна училишна клима 

Водење писмена Континуирано Дежурни Кодекс на Записници во Позитивна училишна клима 
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евиденција за тековните 
збиднувања во 
училишната зграда и  
училишниот двор 

наставници и 
ученици 

училиштето дневникот за 
дежурства 

 

 

-Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

 
Реализатор 

Извори/ 
ресурси 

Методи и 
постапки при 
реализација 

 
Очекувани ефекти 

Уредување и одржување на   
училниците 

Во текот на 
целата учебна 
година 

Класни 
раководитеки и  
ученици 

 
Изработки од 
учениците 

Разговор, 
практична 
работа 

Креативно уредена 
училница и пријатна 
атмосфера за работа 

Уредување на училишниот 
хол и ходниците 

 
Континуирано 

 
Наставници и 
ученици 

 
Изработки од 
учениците, 
дипломи, 
пофалници 

 
Разговор, 
практична 
работа 

Претставување на работата 
на наставниците и 
учениците и развивање на 
свест за естетски вредности 

Уредување и одржување на 
училишниот двор 

 
По потреба 

Техничка 
служба, 
наставници и 
ученици  

Алат за работа и  
садници 

Разговор, 
практична 
работа 

Естетско уреден и 
функционален училишен 
двор 

Еко уредување на 
училишниот простор 

Континуирано Наставници и 
ученици 

Еколошки 
материјали,  
Човечки ресурси 

 Разговор, 
практична 
работа 

Развивање на еколошката 
свест 
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-Етички кодекси 

Во училиштето секогаш имало и има кодекси на однесување на учениците, наставниците и родителите кои се истакнати во холот на 
училиштето и во сите училници. Учениците, наставниците и родителите по потреба ги надополнуваат овие кодекси и на самите часови 
и состаноци на ученичките заедници, наставничките совети, родителски состаноци, совети на родители се потсетуваме на правилата 
кои мора да ги почитуваат сите структури во училиштето за подобро одвивање на образовниот процес, но и надминување на 
критичните точки во комуникацијата. 
 

Мултикултурализам 

 
Наставниот план за основното образование ги содржи принципите на мултикултурализмот. Мултикултурализмот и добрите 
меѓуетнички односи се важни карактеристики на квалитетното образование. Мултикултурното образование може да му помогне 
на општеството да биде потолерантно, инклузивно и праведно кое препознава дека целото е богато со многу составни делови. 
Мултикултурното образование ги вклучува следниве пет димензии: (1) Интеграција на содржина; (2) Процес на создавање 
знаење; (3) Намалување на предрасудите; (4) Педагогија на праведност и (5) Поттикнувачка училишна култура и структура. Во 
училиштето наставата се одвива на македонски јазик и најбројни се Македонците. Училиштето води политика на взаемно 
почитување и рамноправен третман на сите структури што учествуваат во училишниот живот. Сите ученици без разлика на 
способностите, полот, етничката и верската припадност се прифатени од возрасните и од другите ученици во училиштето. Во 
училиштето ќе се организират повеќе наставни и воннаставни проектни активности во кои ќе бидат вклучени ученици од сите 
етнички зеднци од 1 до 9 одделение. Во нив исто така ќе бидат вклучени наставници, родители, претставници од локалното 
население и од месните заедници, претставници од општината и од бизнис секторот. Преку овие активности ќе се подобри 
соработката меѓу учениците, наставниците, родителите и сите останати од најразлично ниво и од различна етничка припадност. 
Учениците меѓусебно подобро и почесто ќе соработуваат со што ќе се зајакне атмосферата на меѓусебно разбирање и почит 
меѓу сите индивидуи и заедници. На тој начин ќе се развие свеста за прифаќање на различноста и почит кон различните јазици, 
културата и обичаите на другите етнички заедници. Училиштето учествува во модел училишта на Проектот за меѓуетничка 
интеграција во образованието (ПМИО), финансиран од УСАИД и реализиран од страна на Македонскиот центар за граѓанско 
образование во соработка со Центарот за човекови права и разрешување конфликти. Училиштето соработува со партнер во кое 
наставата се одвива на албански јазик. Примарна цел на партнерството е оспособување за соживот во мултикултурното 
општество, која се остварува преку активности низ кои учениците ќе се ангажираат во размена на култури, традиции, заедничко 
промовирање на културното наследство меѓу двете училишта преку посети на културни и образовни мнифестации, празници, 
изложби, разни еколошки акции и др. Во училиштето се реализираат разни видови тематски приредби, екскурзии, претстави, 
маскембали и забави преку кои учениците ќе осознаат нови обичаи и култури за свои соученици од различни етнички заедници.  
Ученици од сите етнички групи и различна полова припадност ќе бидат вклучени во разни спортски натпревари организирани  
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-Односи меѓу сите структури 
 

Во училиштето постои конструктивна комуникација помеѓу сите структури во него (Директор, Училишен одбор, Совет на родители, 
Ученичка заедница, Стручни активи).Таа комуникција се темели на вистински вредности и принципи кои помагаат за подобрување на 
училишната клима и односите во него. Одговорните на сите структури го сочинуваат тимот кој *ќе се грижи за надминување на 
евентуалните негативни појави во однос на училишната клима, изготвувајќи предлог мерки за нејзино подобрување. Со цел 
подигнување на квалитетот на комуникацијата и меѓусебната доверба и соработка , вработените во училиштето, како и досега, ќе 
остваруваат формални и неформални средби, односно ќе се организираат заеднички прослави, екскурзии, свечености, посети и сл. 
Како и секоја учебна година училиштето ќе организира заеднички средби и прослави по повод: Ден на училиштето - 7 февруари,  Нова 
година – 31 декември Ден на жената – 8 март Ден на шегата – 1 април, Полуматурска прослава – 10 јуни, Екскурзии за учениците и 
наставниците .  Ќе се организираат заеднички прослави за учениците, наставниците и родителите со цел запознавање на културата и 
традицијата на другите етнички заедници а со тоа и почитување на различности 

 
 

Професионален развој на образовниот кадар 

 
Детектирање на потребите и приоритетите 

 
 Современото образование ја наметнува потребата од континуиран професионален развој на образовниоткадар бидејќи тој е 
еден од клучните фактори што влијае врз постигањата на учениците.За подобрување на квалитетот на образованието на 
образовниот кадар покрај формалното образование треба да се зема предвид и концептот на доживотно учење, т.е нивна 
континуирана надградба.Почитувајќи го концептот на доживотно учење и новините во образованието, како и констатираните 
состојби од самоевалуацијата, интегралните увиди, образовниот кадар континуирано присуствува на обуки, семинари, 
работилници, конференции, трибини, организирани од страна на Министерството за образование и наука, Бирото за развој на 
образованието на Македонија, невладини организации и други релевантни институции. Во нашето училиште постои тим за 
професионален развој на наставниците во состав директор, стручни соработници, претседатели на стручни активи, 
претставници на УО (еден родител и неговиот претседател) чија задача е да ги детектира потребите за професионален развој 
на наставниците и да избере соодветни обуки. 
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Активности за професионален развој 
 
Професионалниот развој на наставникот е континуиран процес кој започнува со учеството на наставникот во Стручните активи 
каде се разменуваат искуства и нови сознанија. Согласно потребите на наставниците во оваа учебна година планирани се 
следните обуки:  
- Работа со деца со посебни образовни потреби;  

- Работа со надарени деца;  

- Претприемничко учење;  

- Обуки за современи приоди во наставата  
 
Целта на професионалниот развој на наставниците е да се подобрат постигањата на учениците преку континуирано 
осовременување на наставниот процес со нови форми, методи, стратегии и техники, со посебен акцент на активното учество на 
учениците во процесот на учење и поучување.  
 

Акционен план за професионален развој 
 
Активност  Задача  Носител на активноста  Време на реализација  Очекувани ефекти  

Посета на задолжителни 
семинари организирани 
од МОН и БРО  

Обука на наставниците 
во рамките на актуелни 
проекти и програмски 
активности  

Обучувачи Училишен 
координатор  

Во текот на учебната 
година  

Стекнување нови и 
продлабочени знаења 
од страна на 
наставниците  

Идентификација на 
надарени деца  

Препознавање на 
надарени деца, избор на 
соодветни методи, 
форми и техники за 
работа со нив и нивно 
вклучување во додатна 
настава  

Психолог  ноември  Примена на соодветни 
форми, методи и 
техники во работата со 
надарените деца 
Учество на натпревари  

Тимска работа  Запознавање со 
принципите на тимска 
работа и улогите во 
тимот  

Педагог  јануари  Подобрување на 
училишната клима и 
квалитетот на воспитно 
образовниот процес 
преку примена на 
принципите на тимско 
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работење  

Инклузија на учениците 
со пореметување од 
аутистичниот спектар  

Запознавње со 
карактеристиките во 
развојот на децата со 
пореметување од 
аутистичниот спектар  

Дефектолог  декември  Успешно спроведување 
на инклузивниот процес 
со цел поттикнување на 
социо-емоционалниот и 
личниот развој на 
децата со 
пореметување од 
аутистичниот спектар  

Активна вклученост на 
наставниците во 
“Заедницата за 
учење“организирана во 
рамките на проектот “Со 
читање до лидерство“  

Примена на современи 
приоди во наставата за 
подобрување на 
јазичната и 
математичката 
писменост кај учениците 
од почетните одд. 

Одделенски наставници 
Стручни соработници  

Во тек на учебната 
година  

Примена на 
стандизирани тестови за 
процена на јазична и 
математичката 
писменост Подобрена 
јазична и математичката 
писменост кај учениците  

 

Критериуми за успех – подобрување на постигањата на учениците и унапредување на наставата со нови форми, методи, 
стратегии и техники на учење и поучување Инструменти – извештаи од одржани семинари, статистички извештаи од 
завршени квалификациони периоди и записници од посетени часови Индикатор за успешност –зголемени постигања кај 
учениците, поголем среден успех на ниво на училиште Одговорен за следење – директор, стручни соработници, одговорни 
наставници Повратна информација – -податоци во професионалните досиеја на наставниците -подобрување на наставната 
практика и подобрување на учењето и поучувањето -создадена стимулативна средина за професионален развој на 
наставниците -примена на новите знаења и вештини стекнати на обуки во наставната пракса -создавање на систем на 
континуиран професионален развој и менторство на наставниците 

Личен професионален развој 
 

Перманентната надградба на образовниот кадар е задолжителен дел на воспитно-образовниот процес, вклучено во системот на 
професионалниот развој. Со цел личен и професионале развој секој наставник континуирано посетува организирани семинари , 
обуки, презентации, конференции, како и ги следи и почитува сите законски промени во воспитно образовниот процес. Секој 
наставник има сопствено наставничко портфолио кое е исполнето со трудови од нивната работа и изработки од учениците . 
Стручните соработници за секој наставник водат професионално досие во кое се заведува и следи нивниот професионалниот 
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развој. Директорот на училиштето го следи професионалниот развој на стручните соработници преку водење на нивното 
професионално досие. 
Потстрекот за личниот професионален развој кај наставниците , покрај што е воден од сопствените желби за професионално 
надградување, поттикнат е и преку вреднување на нивните новостекнати знаења кои тие успешно ги применуваат во секојдневната 
работа, со издавање сертификати, кои се мотив повеќе за активно учество на семинари, обуки и работилници. Како и вреднување на 
нивните постигнувања преку интерни и екстерни тестирање, на кои можат да ги потврдат својот квалитет и успех во реализација на 
наставата и работата со децата. 

 
Хоризонтално учење 

Професионалниот развој во училиштето се одвива преку хоризонтално учење (наставниците учат едни од други ) и подразбира 
различни видови на организирано и планирано пренесување на знаењата и размена на професионалните искуства , внатре во 
училиштето и помеѓу повеќе училишта.За хоризонталното учење е посебно важна тимската работа во училиштето која 
овозможува создавање и развивање нови идеи и поголема продуктивност на секој поединец.  
 

Професионалниот развој на наставниот кадар, каде спаѓаат планирање и организирање на разни обуки, семинари , работилници, 
дисеминации и сл., со цел надградба, унапредување на наставниците и запознавање со нови методи и нов пристап на работа за 
издигнување на наставата во училницата на повисоко ниво , е познато како хоризонтално учење, со кое наставникот напредува во 
професијата, напредува како стручно лице. Но, тој напредок  на наставникот не му носи унапредување, односно повисока позиција, 
туку само професионален напредок и поголем успех во реализација на наставниот процес. 

 

 
Акционен план за хоризонтално учење 

 

Активност  Задача  
Носител на 
активноста  

Време на реализација  Очекувани ефекти  

Посета на отворени и 
нагледни часови  

Споделување искуства  Наставниот кадар  Во текот на цела година  

Адекватен избор на 
форми, методи , 
техники и наставни 
средства  

Размена на дневни 
подготовки, нагледни 
средства и други 
материјали меѓу 
наставниците од 
нашето училиште  

Збогатување на 
ресурсите за 
реализирање на 
наставните содржини  

Наставниот кадар  Во текот на цела година  

Користење соодветни 
ресурси во наставата 
Подобрена тимска 
работа меѓу 
наставниците  
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Размена на искуства 
меѓу наставници од 
различни училишта и 
различни етнички 
заедници  

Збогатување на 
ресурсите за 
реализирање на 
наставните содржини  

Наставниот кадар  Во текот на цела година  

Зголемена соработка на 
локално ниво и 
почитување на 
мултикултурализмот  

 

Вклученост на семејствата во училиштето 

 
 Во животот и работата на училиштето Училиштето им дава можност на родителите да се вклучат во воспитно-образовниот 
процес на нивните деца и животот и работата на училиштето преку организирање на редовни и индивидуални родителски 
средби, отворен ден за прием на родители, вклучување во Советот на родители на ниво на паралелки, одделенија и на ниво на 
училиште и Училишниот одбор.На родителски средби, родителите се запознаваат со успехот и поведението на учениците во 
изминатиот период, со проблемите со кои се соочува секој ученик посебно и се даваат насоки и сугестии за понатамошно 
подобрување на успехот. Во текот на учебната 2015/2016 година се планирани најмалку пет редовни родителски средби од кои 
три во прво и две во второ полугодие.Со свои предлози и лично вложување родителите учествуваат во организизација на 
забави, хепенинзи, екскурзии и други манифестации.  Совет на родители се избира од редот на родителите на учениците кои не 
се вработени во училиштето.Членовите на Советот на родителите се бираат од страна на родителскиот одбор од секоја 
паралелка, a тројца од родителите се делегираат како претставници во Училишниот одбор. Советот на родители:  
Ја следи воспитно-образовната работа во училиштето;  

Дава свои предлози и мислења за унапредување на воспитно-образовниот процес на учениците;  

Дава предлози за надминување на проблемите кои се јавуваат на релација ученици - наставници - родители;  

Зема активно учество во совладување на проблемите кои се јавуваат во развојот и воспитувањето на учениците, а пред се во 
спречувањето на негативните појави како што се: насилно однесување, алкохолизмот, пушењето, наркоманијата и слично;  

Советот на родители избира свои преставници во Училишниот одбор;  

Учествува во изготвување на правилници и врши и други работи во интерес на успешноста на работата.  
 
Советот на родители поради поефикасно организирање и работа, донесува сопствена годишна програма.  
  

Во процесот на учење На редовните родителски средби родителите се информираат за наставните и воннаставните 
активности, начинот на реализација, следење и вреднување на учениците заведено во евидентни листови. На индивидуалните 
средби наставниците им даваат јасни и конкретни напатствија на родителите како најдобро да им помогнат на своите деца во 
процесот на учење.  
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Родителите на сите ученици кои имаат три и повеќе слаби оценки, десет и повеќе неоправдани изостаноци, над сто оправдани 
изостаноци, како и на учениците кои манифестираат несооодветно однесување согласно законот се покануваат на советување 
кое што го води психологот на училиштето. Е-дневникот и СМС пораките им овозможуваат на родителите во секој момент да 
имаат увид во наставните содржини, постигањата, редовноста на учениците, дополнителна и додатна настава и домашните 
задачи. Во рамките на професионалната ориентација на учениците, родителите земаат учество преку одржување на 
презентации и запознавање со карактеристиките на оредени професии, струки и занимања. Родителите земаат активно учество 
во проектните активности што се спроведуваат во училиштето како што се активностите во рамките на проектот ,,Интеграција на 
еколошката едукација во македонскиот образовен систем,, , ,,Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието,,”Со 
читање до лидерство”, ”Претрприемништво во образованието” Со свои предлози и лично вложување тие учествуваат во 
организизација на разновидни средби, прослави , забави, хепенинзи, екскурзии и други манифестации. Училиштето поттикнува и 
неформално дружење помеѓу наставниците, учениците и нивните родители преку ангажман во организацијата на училишните 
акции и проекти како на пр.:„ Подари книга“ , „ Подари садница“, „Ден на тиквата“, „Велигденски хепенинг”,„Новогодишен 
хепенинг “ како и многу други. На Веб страната на училиштето редовно се ажурираат податоците за работата и тековните 
активности кои се одвиваат во училиштето. Таа е достапна за родителите како и за сите заинтересирани лица или институции.  
 

Во активностите во училиштето 

 
Советот на родители придонесува во подобрување на условите за работа и  унапредување на реализација и на  воннаставните 

активности во училиштето. Истовремено Советот на родители дава потполна поддршка на училиштето во спроведување на проектите 

што треба да се реализираат во текот на учебната година.Соработка е  воспоставена на начин што некои родители одржуваат 

предавања,работилници,изработуваат помошни наставно-дидактички средства,изработуваат разни проекти или земаат учество во 

изработка на проекти . Родителите активно се вклучени и при давањето помош на своите деца во изготвување на домашните задачи, 

во организацијата да се посетат културни институции,како музеј,опера,театар, при организирање на екскурзии, спортски натпревари и 

др. 

 

-Во донесување одлуки 

 
Преку Советот на родителите, Училишната заедница, Училишниот Одбор, родителите активно партиципираат во давање предлози, 

идеи како и во нодење одлуки во училиштето кои што се од витално значење за функционирање на училиштето, наставниот процес и 

воннаставните активности. 

 

 

\ 
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Едукација на семејството 

Соработката меѓу училиштето и родителите продолжува и преку организирање едукативни работилници, разни предавања и 

советодавно-консултативни работилници , со цел родителите да бидат во тек со иновациите во образованието и како би можеле 

полесно да се вклучат во образовниот процес на своите деца. 

 

 

-Изработка на брошура за родители 

На почеток од учебната година тим од наставници и стручни соработници во соработка со директорот на училиштето ќе изработи 
брошура со која ќе ги  запознае учениците и родителите со најважните активности на училиштето во учебната 2016/2017 година 

 
 

Комуникација со јавност и промоција на училиштето 

Улогата на комуникацијата во јавноста во работата на современото училиште е посебно значајна за формирање на имиџот на 

училиштето и промоција на работата на училиштето. Таа е одлика на транспарентноста на активностите на училиштето на дваесет и 

првиот век. 

Нашето училиште контиунуирано реализира културни, едукативни и воспитни активности со населението кое живее и работи во 

локалната заедница. Реализираните активности и постигнувања во соработка со воспитно-образовни установи, претпријатија и други 

установи лоцирани во локалната заедница, учениците ги презентираат својата работа, знаења и постигнувања пред медиумите, 

пошироката јавност и општината „Карпош“ (прилог  план за  односи со јавноста). 

-Локална заедница 

Училиштето како воспитно-образовна институција  е во постојан дијалог со локалната заедница, остварува перманентна и 

континуирана соработка, вклучувајќи  го  локалното население и родителите во реализација на училишните проекти, еколошките 

акции, унапредување на наставата и промоција на работењето на училиштето. Овие активности ќе се реализираат низ повеќе форми 

на групна работа: состаноци, средби, дебати, трибини, посети на институции и бизнис-компании во локалното опкружување, собири и 
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здружувања по одредени поводи во училиштето. Ќе се промовираат постигнати резултати од различен вид, промовирање на проектни 

активности преку усна и пишана информација, изложбени паноа, учество во медиумите и електронска комуникација. 

Се воспоставува соработка со општината за реализација на еколошката програма на локално ниво со потпишување  на 

Меморандум за соработка. 

-Институции од областа на културата 

Задолжително ќе се  планираат и следат објавени конкурси и натпревари на кои ќе се учествува и тоа:  литературни и ликовни 
конкурси, изложби, посета на културно - историски споменици, музеи, библиотеки, театри, ликовни колонии, Дом на културата, кино - 
сали. 

Училиштето својата соработка ја остварува со: Детски ликовен центар, Дом за стари лица, Здравствени установи од 

локалната средина ,борците,познати пејачи и други организации кои делуваат во окoлината.Планираме низа заеднички 

активности кои ќе ги реализираме во текот на учебната година: работилници за деца за цртан и анимиран филм, средба со 

борците, средба со старите лица од Домот за стари лица во Бардовци, средби со познати македонски писатели и познати 

македонски пеачи, средби со здравствени работници кои редовно во текот на учебната година одржуваат предавања на 

актуелни теми поврзани со здравјето на учениците и други активности.Училиштето соработува и со центарот за Социјални 

работи со цел за намалување на проблемите на учениците и проблемите со кои се соочуваме во секојдневната воспитно-

образовна работа. 
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-Институции од областа на образованието 

Во текот на годината перманентно ќе се соработува со МОН, БРО, ДПИ, ДИЦ, ЕЛС — Сектор за основно образование како дел 

од општината, овластен општински инспектор, актив на директори на ниво на општина, детски градинки, други основни и средни 

училишта, факултети и др. Соработката ќе се реализира преку сите видови контакти, комуникација (пишана, електронска, усна), преку 

посети на училиштето, организирање обуки и семинари, работилници, хепенинзи, квизови на знаења, приредби, спортски натпревари, 

турнири, еколошки и хуманитарни акции и други активности. 

-Невладини организации 

Со цел афирмирање на активностите и постигнувањата во училиштето и обезбедување помош и поддршка на учениците од 

ранливи групи е планирана соработка со голем број невладини организации меѓу кои би ги истакнале: 

- Детска амбасада Меѓаши, СОС центри, Младински културни центри,  Еколошки друштва, Пакомак. 

-Спортски друштва 

Со цел да се афирмира спортот меѓу младите, нашето училиште соработува со голем број спортски друштва, меѓу кои се: 

Р.К. Металург, Ф.К. Работнички, Федерација на училишен спорт на Македонија, Училишен спорт на град Скопје. 

Активностите на планот на соработката со спортските друштва ќе се реализраат преку учество на нашите ученици на локални, градски 

и државни натпревари во разни спортови. На овој начин ќе се поттикнува и спортскиот и натпреварувачкиот дух кај учениците. 
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-Соработка со здравствени институции 

 

Бидејќи грижата за здравјето на учениците е една од најзначајните задачи во воспитно-образовниот процес, нашето училиште 

на овој план соработува со голем број здравствени институции, меѓу кои се: Диспанзер Карпош  - оддел за училишна медицина и 

училишна стоматологија, Приватни здравствени установи во локалната средина, Центар за социјални грижи, Центар за јавно здравје, 

Фонд за здравство, осигурителни компаниии кои  се на доброволна база. 

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

-Соработка со медиуми 

Соработката со медиумите е вежен дел во соработката со јавноста. Како и секое современо училиште и нашето училиште има 

потреба од афирмација на неговата работа и постигнатите резултати, со цел  јавноста да има увид во начинот на работење, целите и 

резултатите што притоа се постигнуваат. На овој начин и ученикото творештво и постигања во разни области добиваат можност за 

поширока афирмација.На овој план е предвидена соработка со повеќе печатени и електронски медиуми, како што се ТВ станиците: 

МТВ, Сител ТВ, Телма, Канал 5, Алфа ТВ, Наша ТВ, списанијата за деца и млади: „Развигор“, „ Другарче“, „Наш свет“ , списанието 

„Урбан Карпош“ , дневниот печат „Дневник“, „ Вест“  (прилогот Колибри), училишни флаери  и сл. 

Како одговорно лице за остварување контакт со медиумите е определена библиотекарката Билјана Огнаноска, а како нејзини 

соработници се назначени наставниците Ленче Алаџајкова,  
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Инструмент за подготовка, следење и евалвација на програмите и акционите планови 

                  Година 2016/2017 
 

 

 Временска рамка (месец)     Следење  

Активност 9 1
0 

11 1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на 
спроведува
ње (ресурси) 

Инстру-
менти 

Очекуван
и 

резултати 

Одговорн
о лице 

 x Потребен 
буџет 

 
Следење на реализација на 
часови со примена на 

активна настава 

            Директор 
Психолог 
Педагог 

Посета на час 
Разговор 
Увид во 

дневни 
подготовки 

Чек листа 
Записник 
Фотограф

ии 

Осовреме
нување на 
наставата 

Директор 
 

 500,00 
денари 

Евалуација на посетените 

часови на наставници од 
одделенска и предметна 
настава 

 

            Директор 

Педагог 
Психолог 
Претседа

тели на 
стручни 
активи 

Анализа на 

посетените 
часови 
Препораки за 

унапредувањ
е на дејноста 

Чек листа 

Записници 
од 
одржани 

состаноци 

Професио

нален 
развој на 
наставнио

т кадар 

Директор 

 

 500,00 

денари 

 
Следење на реализација на 
додатна и дополнителна 

настава 

            Директор 
Педагог 
Психолог 

Стручни 
активи 

Увиди во 
записници од 
додатна и 

дополнителна 
настава 
Посети на час 

Статистички 
анализи 

Записници 
Формулар
и за 

анализи 
Листи за 
редовност 

 

Подобрува
ње на 
училишни

от успех 

Претседат
ели на 
стручни 

активи 

 / 
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Евалуација на 

професионален развој на 
вработените 

            Директор 

Претседа
тели на 
стручни 

активи 
 

Разговори 

Увиди во 
сертификати 
и во 

наставничко 
досие 

Професио

нално 
досие на 
вработени

те 

Унапредув

ање на 
компетенц
иите на 

наставнио
т кадар 

Психолог  / 

Следење на реализација на 

акциските планови 

            Училише

н одбор 
Стручни 
активи 

Разгледувањ

е на извештаи 
од 
реализиранит

е активности 

Записници 

Анализи 
Извештаи 
Педагошка 

евиденциј
а 

Квалитетн

а 
реализаци
ја на 

приори-
тетите на 
училиштет

о 

Координат

ори на 
тимовите 
за 

акциските 
планови 

 500,00 

денари 

 
Евалуација на работата на 

стручните активи 

            Наставни
чки совет 

Анализи и 
дискусии по 

извештаи од 
стручните 
активи 

Записници 
Анализи 

Извештаи 

Утврдувањ
е на 

подрачја 
за 
промени  

во наред-
ната 
учебна 

година 

  500,00 
денари 

 

Анализа на постигнатиот 
училишен успех во 
споредба со претходната 
учебна година 

            Одделенс

ки и 
наставни
чки совет 

Статистички 

анализи на 
среден успех 
на учениците 
на погогодие 

и крај на 
година 

Формулар

и со 
статистичк
и 
пресметки 

Анализи 

Подобрува

ње на 
училишни
от успех 

Педагог, 

директор 

 / 

Анализа на резултатите од 
екстерно тестирање во 
споредба со минатата 

учебна година 
 

            Училише
н одбор 
Наставни

чки совет 

Анализи на 
постигнатиот 
успех на 

учениците по 
завршување 
на екстерното 

тестирање 

Формулар
и со 
статистичк

и 
пресметки 
 

Подобрува
ње на 
постигања

та на 
учениците 
на 

екстернот
о 
тестирање 

Комисија 
за 
екстерно 

тестирање 

 / 

Следење на реализација на 
Годишната програма 
 

            Тим за 
евалуациј
а на 

годишна 
програма 

Анализи на 
реализација 
на Годишната 

програма 

Анализи 
Записници 
Фотограф

ии 
Документи 

Успешна 
реализаци
ја на 

Годишната 
програма 

директор  500,00 
денари 

 

Изготвување полугодишен 
и годишен извештај 

            Тим за 

евалуациј
а на 
годишна 

програма 

Анализа на 

работењето 
на 
училиштето 

 Анализа 

на 
работењет
о и 

Директор, 

Стручни 
соработни
ци 

наставниц
и 

 / 
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Увиди во водење на 
педагошка евиденција и 
документација 

            Директор 

Педагог 
Комисии 
за педаг. 

Евиденц. 

Прегледувањ

е на 
педагошка 
евиденција и 

документациј
а 

Записници 

Извештаи 
 

Запазувањ

е на 
закони-
тоста во 

работењет
о 
Утврдувањ

е на 
подрачја 
за 

промени 

Педагог, 

психолог 

 / 
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ПРОГРАМА  

    ЗА РАБОТА НА  ДИРЕКТОР 

В О В Е Д 

Работата на директорот се темели на однапред утврден план и програма за работа  иготвен  врз основа на: Законот за 
основно образование(Сл.весник на РМ“ број 103/08, 48/09, 53/09,82/09,33/10, АВТЕНТИЧНО ТОЛКУВАЊЕ 112/10, 116/10, 
156/10, 18/11, 42/11,51/11,6.12, 100/12,24/2013, 14/2014, 116/14 ) и измените и дополнувањата 

 Годишниот извештај за работа на училиштето 
 Годишната програма за работа на училиштето 
 Насоките дадени од БРО за планирање и организирање на наставата  
 Наставните планови и програми дадени од БРО 

 

За успешно извршување на одговорната работа дејствувањето би можело да се оствари и реализира низ следниве 
програмски содржини : 

 Педагошко-инструктивна работа; 
 Административно-организаторска работа  

 

I.Педагошко-инструктивна работа 

 

1.1. Програмско-концепциско подрачје 

1.2. Следење на  организацијата и реализацијата на воспитно-образовната и друга стручна педагошка работа; 

  1.3.Перманентно, стручно, педагошко-психолошко усовршување на наставниците, воспитувачите и друг стручен кадар 
преку: 

1.4. Работа со стручните органи и тела; 

1.5. Аналитичко-студиска работа; 
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1.6. Соработка со учениците и нивните организации; 

1.7. Соработка со родителите; 

1.8. Работа со наставниците почетници; 

  1.9. Соработка со локалната средина 
  1.10.. Евиденција и документација 

 
 

II.Административно-организаторските работи директорот ќе ги реализира низ следното: 

1. Распоредување на задачите на поедини носители; 

2. Распределба на часови по предмети и наставници; слободните ученички активности, додатна и дополнителна 
настава,стручните активи, работните тела и комисии; 

3. Технички подготовки за почетокот на учебната година; 

4. Осврт на законските прописи; 

5. Организирање упис на ученици во  прво одделение; 

6. Грижа за спроведување на куќниот ред во училиштето (кодекс на однесување); 

7.Свикување седница на Наставничкиот совет и раководење со истиот и поднесување на извештај; 

8.Управување со  финансовото работење и завршната сметка; 

9.Управување и донесување мерка за воведување на  иновации во целокупната работа на училиштето и др. 
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I.1.1. Програмско концепциско  подрачје 

Од ова подрачје директорот ќе ги реализира следните задачи: 

 Содржина Време 
Реализатор 
Учесници,  

Соработници 
Очекувани ефекти 

1 

Изготвување  концепција за распределба на наставни 
предмети, одделенски раководители на поедини 
стручни комисии, раководители на стручни активи, 
одговорни наставници на ученички организации, 
слободни и воннаставни ученички активности; 

Август 
Директор, 
Стручна служба 
 

Успешна подготовка 
и организација на 

обврски 

2 
Изготвување Годишна програма на училиштето, 
Годишна програма за работа на директорот, 
Наставнички совет,    

Август 

Директор, 
Стручна служба 
Комисија за 
изработка на 
Годишната програма  
на училиштето 

Успешна подготовка 
и организација на 

обврски 

3 
Координирање при изготвување на распоред на 
часови, дежурства на наставниците, додатна и 
дополнителна настава 

Август 
Директор, 
Стручна служба 

Успешна подготовка 
и организација на 
обврски 

4 Програма за стручно усовршување на наставнивите Август Директор,наставици  
Стручност во 
работата 

5 Програма за набавка на  наставни средства  септември 
Директор, 
наставници 

Нагледност во 
реализација на 
наставата 

6. 
Учество во изработка на годишни  програми за сите 
подрачја и носители на ВОР 

Август 

Директор, 
Стручна служба 
Комисија за 
изработка на 
Годишната програма  
на училиштето 

Успешна подготовка 
и организација на 
обврски на сите 
носители на ВОР 

7 
Организирање на интерни семинари од страна на 
директорот за едуцирање на кадарот 

Континуирано Директор 
Стручност на ВОР 
кадар 

8 
Индивидуални и колективни стручно-педагошки 
разговори и размена на мислење за часови за сите 
видови настава; 

Континуирано 
Директор, 
наставници, стручна     
служба 

Стр  Стучност на ВОР 
кадар,унапредување на 
наставата , подобрување на 
постигањата на учениц 
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9 

 
Следењена динамиката  на Развојниот  план  на 
училиштето 
 

По потреба Директор 
 
Упешно реализација 
на поставените цели 

10 

Активно учество во реализација и имплементација на 
проектите во училиштето и помош при реализација на 
истите 
 

Континуирно Директор Ефикасност во ВОР 

 Активности во одбележување на значајни датуми По потреба 

Директор 
Комисиа за 
културно-јавна 
дејност 

Воспиување на 
учениците да ја сакаат 
историјата на својата 
земја 

 Активности за одбележување на денот на Училиштето    

 

1.2. Следење на организацијата и реализацијата на воспитно-образовната и друга стручно-педагошка работа во училиштето 

 Содржина Време Реализатор, 

учесници  

соработници 

Очекувани ефекти 

1 Соработка со наставниците при изработка на 
Годишните, тематските, дневните и друг вид 
планирања 

Септември 

Јуни 

Директор, 
наставници, стручна 
служба 

Ефикасност и стручност во 
работата 

2 Увид во Годишните, тематските, дневните и друг 
вид планирања 

Септември 

Јуни 

Директор, 
наставници, стручна 
служба 

Ефикасност и стручност во 
работата 

3 Увид во одделенските дневници, е-дневникот, 
матичните книги 

Септември 

Јуни 

Директор, 
наставници, стручна 
служба, 

Комисија  

Ефикасност и стручност во 
работата 
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4 Следење на непосредната реализација на задачите 
и содржините на наставната и воннаставната 
воспитно-образовна дејност од аспект на 
организација и артикулација на наставните  часови 
(преку посета на часови), и сугестија за примена на 
нови наставни форми, методи и слично; 

Цела учебна 
година 

Директор, 
наставници, стручна 
служба, 

Реализација на програмите, 
примена на критериумите за 
оценување по предмети, 
реализација на поставени цели 
и приоритети на реализација на 
соджините 

5 Следење на реализацијата на програмите на: 
ученичките организации, слободните ученички 
активности и општествено-корисната работа, 
грижата за здравјето на учениците и соработката со 
локалната самоуправа и Советот на родители; 

Цела учебна 
година 

Директор, 
наставници, стручна 
служба, 

 

Реализација на програмите, 
унапредување на работата на 
ученичките организации 
реализација на поставени цели 
и приоритети на реализација на 
соджините, подобрување на 
училишната клима 

6. Оставрување на задолжителни разговори, 
консултации, советување и давање помош на 
наставниците за подобрување, осовременување и 
унапредување на наставата; 

Цела година Директор, 
наставници, стручна 
служба 

Поголема ефикасност и  
осовремување во 
реализацијата на ВОР 

7 Иницирање, координирање, насочување и следење 
на активностите во врска со интензивирање на 
воспитната функција во смисла на  индивидуалниот 
развој на ученикот  во образавниот процес 
(формирање тим) за следење на ефектите од 
реализацијата на содржините за унапредување на 
воспитната функција; 

Цела година Директор, 
наставници, стручна 
служба 

Поголема ефикасност и  
осовремување во 
реализацијата на ВОР 

7 Иницирање, координирање, насочување и следење 
на активностите во врска со интензивирање на 
воспитната функција во смисла на  индивидуалниот 
развој на ученикот  во образавниот процес 
(формирање тим) за следење на ефектите од 
реализацијата на содржините за унапредување на 
воспитната функција; 

Цела година Директор, 
наставници, стручна 
служба 

Поголема ефикасност и  
осовремување во 
реализацијата на ВОР 

8 Соработка и следење на работата на стручните 
соработници 

Цела година Директор, стручна 
служба 

Поголема ефикасност  во 
реализацијат на програмите 



 69 

   

Следењето ќе се реализира преку 

 I.1.3. Перманентно, стручно, педагошко-психолошко усовршување на наставниците, воспитувачите и друг стручен кадар 
преку: 

 Содржина Време Реализатор, 

Учесници, 

Соработници 

Очекувани ефекти 

1 Планирање за стручно усовршување на наставниците во 
училиштето и надвор од него; 

постојано Директор 

наставници 

Стручност и ефикасност 
во работењето 

9 Соработка и следење на работата на одделенските 
раководители 

Цела година Директор, наставници Поголема ефикасност  во 
реализацијата на одделенските 
часови и успешно водење на 
педагошката евиденција и 
документација 

10 Пособен акцент во врска со инструкциите од страна 
на директорот за начинот на описното и интерното 
оценување кај учениците од прво до трето одд. како 
и на бројчаното и екстерното оценување на 
учениците од четврто до деветто одд. и на 
структурата на -планирањето на оценувањето на 
постигањата на учениците следење на 
реализацијата на проектите во училиштето и   

Цела година Директор, наставници Поголема ефикасност  во 
реализацијата на програмит,  
успешно оценувањето на 
учениците, успешно 
реализација на сите проекти 

11 Увид во водењето на педагошката евиденција и 
документација. 

Цела година Директор, 
наставници, стручна 
служба 

Ефикасност, точност во водење 
на педагошката евиденција и 
документација 

12  Следење на оценувањето на учениците од страна 
на наставниците 

Цела година Директор, 
наставници, стручна 
служба 

Оценување на учениците по 
одност на поставените 
критериуми 
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2 Промовирање на наставници-ментори; 

 

По потреба Директор 

наставници 

Успешност во работата 

3 Одржување интерни семинари од страна на директорот, 
педагогот, психологот и наставниците и други семинари 
организирани од Бирото за развој на образованието; 

По потреба Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Ефикасност, 
стручност,успешност во 
работата 

4 Грижа за обезбедување на училиштето со стручна 
литература и списанија; 

По потреба Директор 

Наставници 

Стручна служба 

стручност во работата 

5 Индивидуална работа на сопственото стручно 
усовршување на директорот 

Континуирано Директор Стручност во работата 

 I.1.4. Работа со стручните органи и тела 

Директорот најнепосредно раководи со стручните органи во училиштето и тоа со 

 Содржина Време реализатор , 

учесници, 

соработници 

Очекувани ефекти 

1 Изготвување на анализи, осврти, извештаи, 
информации, училиштен информатор и други стручни 
материјали во врска со упатување и оспособување на 
наставниците и другите стручни соработници за 
аналитичко-студиска работа; 

Цела година Директор, наставници, 
стручни соработници 

Осовременување на наставата, 
кариерен развој на наставниците 
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I.1.5 Аналитичко-студиска работа 

  

 Содржина Време 

реализатор , 

учесници, 

соработници 

Очекувани ефекти 

1 Изготвување на анализи, осврти, извештаи, 
информации, училиштен информатор и други стручни 
материјали во врска со упатување и оспособување на 
наставниците и другите стручни соработници за 
аналитичко-студиска работа; 

Цела година Директор, наставници, 
стручни соработници 

Осовременување на наставата, 
кариерен развој на наставниците 

2 Анализа на постигањата, поведението и изостаноците  
на учениците во сите класификаци они периоди  

Цела година Директор, наставници, 
стручни соработници 

Осовременување на наставата, 
кариерен развој на 
наставниците,постигнување на 
поголеми резултати 

3 Проучување и анализирање на карактеристичните 
проблеми на наставно-образовниот процес (воспитни 
проблеми, општи, наставни и проблеми на поедини 
одделенија и паралелки 

Цела година Директор, наставници, 
стручни соработници 

Осовременување на наставата, 
унапредување на 
наставата,постигнување на 
повисоки резултати 

4 Анализа на ефектите од примената на иновации во 
наставата. 

 
 

 

Цела година Директор, наставници, 
стручни соработници 

Постигнување на повисоки 
резултати,осовременување на 
наставата,  
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2 Анализа на постигањата, поведението и изостаноците  
на учениците во сите класификаци они периоди  

Цела година Директор, наставници, 
стручни соработници 

Осовременување на наставата, 
кариерен развој на 
наставниците,постигнување на 
поголеми резултати 

3 Проучување и анализирање на карактеристичните 
проблеми на наставно-образовниот процес (воспитни 
проблеми, општи, наставни и проблеми на поедини 
одделенија и паралелки 

Цела година Директор, наставници, 
стручни соработници 

Осовременување на наставата, 
унапредување на наставата, 
постигнување на повисоки резултати 

4 Анализа на ефектите од примената на иновации во 
наставата. 

Цела година Директор, наставници, 
стручни соработници 

Постигнување на повисоки 
резултати,осовременување на 
наставата,  

  
 
 

 

 

 

 

I.1.6. Соработка со учениците и нивните организации 

 Содржина Време Реализатор, 
Учесници,  

соработници 

Очекувани ефекти 

1 помош при конституирање и организациона 
поставеност на ученичките заедници на одделенијата 
и паралелките и следење на нивната работа; 

Цела година Директор, ученици, 
стручна служба 

Унапредување на работата на УЗ 

2 непосредно учество во работата на ученичките 
организации и слободните активности; 
 

Цела година Директор, ученици, 
стручна служба 

Унапредување на работата на УЗ 
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3 координирање и насочување на активностите на 
наставниците во работата со надарените ученици и 
стимулирање за учество на натпревари 
 

Цела година Директор, ученици, 
стручна служба 

Стимулирање на работата со 
надарените ученици 

4     директорот организира за учениците: екскурзии и 
организирање настава во природа. 
 

Цела година Директор, ученици, 
наставници 

Успешно реализирање на екскурзии и 
настава во природа 

5 Работа со учениците кои се хиперактивни, со 
несоодветно однесување 

Цела година Директор, ученици, 
стручна служба 

Соодветно однесување на учениците 

6. Помош при работа со ученици со потешкотии во 
следењето на наставата и ученици со посебни 
образовни потреби 

Цела година Директор, ученици, 
стручна служба 

Пружање помош на учениците во 
совладување на наставниот 
нматеријал според нивните 
способности 

      

I.1.7. Соработка со родителите 

 Содржина Време Реализатор, 
Учесници,  

соработници 

Очекувани ефекти 

1 Планирање и следење на општи родителски 
средби 

По потреба Директор 

родители 

Информираност за постигањата 
на учениците 

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

По потреба Директор 

родители 

Подобрување на училишната 
клима во училиштето 

3 Соработка со родителите и нивно вклучувањње 
во реализација на Годишната програма за 
работан на училиштето 

По потреба Директор 

родители 

Вклучување на родителите за 
успешно реализирање на 
програмата на училиштето 

4 Вклучување на родителлите во изработка на По потреба Директор Вклучување на родителите во 
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анализи и извештаи родители изработка на извештаи и анализи 

5 Следење на реализација на Програмата за 
советување на родители 

Цела година Директор, стручна 
слушба 

Успешно реализација на 
програмата за советување 

6.  Индивидуални средби со родителите за 
надминување на утврдени проблеми со нивните 
деца 

Цела година Директор, стручна 
слушба 

Успешно надминувањем на 
проблемите 

7 Информирање на родителите за работа на 
училиштето и сите прашања од дејноста на 
училиштето 

По потреба Директор, родители Информираст за сите работи кои 
се одвиваат во училиштето 

8 Конституирање на Совет на родители, 
запознавање со Куќниот ред, закони, правила, 
нормативни акти 

септември Директор, родители Вклученост на родителите во 
сите сфери на работа на 
училиштето и запознавање со 
законските норми 

9 Учество во изработака на стручни материјали за 
Совет на родители  

Цела година Директор, родители Запознавање со новините во 
образованието 

 

I.1.8 Работата со наставници-почетници 

 Содржина Време Реализатор 
Учесници,  

соработници 

Очекувани ефекти 

1 Прифаќање и воведување во работата По потреба Директор, 
наставник 

Информираност за работат 
на училиштето 

2 Запознавање со концептот и општата 
програмска структура; 

По потреба Директор, 
наставник 

Информираност за општата 
програмска структура 

3 Воведување во задачите на соодветниот 
наставниот предмет 

По потреба Директор, 
наставник 

Воведен во задачите на 
соосдветниот наставен 

предмет 

4 Запознавање со сите видови планирања По потреба Директор, Запознаен со сите видови 
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наставник планирања 

5 Непосредна стручна дидактичко-методска 
помош во реализирањето на наставата и 
помош при полагање на стручниот испит; 
 

По потреба Директор, 
наставник 

Запознаен со дидактичко-
методската рабоата при 
полагање на стручен испит 

6. запознавање со сите акти и прописи во 
училиштето особено со Кодексот на 
однесување; 

По потреба Директор, 
наставник 

Запознаен со  сите прописи 
на училиштето 

7 Им  Имлементација на новиот наставен план и 
програма согласно законската регулатива 
 

По потреба Директор, 
наставник 

ИмИмплементиран  новиот 
наставен план и програма 
согласно законската 
регулатива 

8 Посредување со наставниците за 
соработка со наставници од други 
училишта на професионален план 

По потреба Директор, 
наставник 

Успешна соработка со други 
училишта 

9 Редовна посета на часовите, консултации 
со наставниците и пишување извештај за 
извршената посета 

   

 
 

 

I.1.9. Соработка со локалната средина 

 

 Содржина Време Реализатор 
Учесници,  

соработници 

Очекувани ефекти 

1 Соработка со општината, градоначалникот, 
одговорни лица, советници, служби и сектори, 
општински просветен инспекторат 

Цела учебна 
година 

директор Осовременување на 
воспитно-образовната 
работа на училиштето 

2 Соработка со училштата во општината Цела година Директор Афирмација на 
училиштето 
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3 Соработка со организации, фирми, установи во 
општината 

Цела година Директор Афирмација на 
училиштето 

4 Соработка со иститусции од интерес на 
вопитно-образовна дејност:Центри за 
социјална работа, Завод за ментално здравје 
на деца и младинци, ДКЦ, библиотеки, кина, 
музеи 

Цела година Директор Афирмација на 
училиштето, помош 
кога е неопходна 

 

I.10.. Евиденција и документација 

 

 Содржина Време Реализатор 
Учесници,  

соработници 

Очекувани ефекти 

1 Изработка на инструменти за следење и 
вреднување на работата на училиштето 

Цела година Директор, 
стручна служба 

Стручност и 
ефикасност во 
работата 

2 Изработка на план за професионалниот 
развој на наставниот кадар и 
стручните соработници  

Цела година Директор Кариерен развој на 
наставниците 

3 Изготвување на информации и 
анализи  

 

Цела година Директор Афирмација на 
постигањата на 
училишттео 

4 Изработка на евиденти листи за следење 
на дополнителната, додатаната, 
воннаставните активности 

Цела година Директор, 
стручна служба 

Стручност, 
ефикасност, 
професионалност во 
рабоата 

5 Изготвување на увиди од  посета на 
часови 

Цела година Директор, 
стручна служба 

Стручност, 
современи сознанија 
при реализирањето 
на наставата 

6. Изработка на ранг листа на нагледни По потреба Директор, Нагледност во 
реализација на 
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средстава за приорите за набавка наставници наставата 

7 Изготување на извештаи за работа на 
училиштето 

Цела година Директор, 
стручни 
соработници 

Афирмација на 
училиштето 

8 Дневник за работа на директорот 
(секојдневно бележење на дневните 
активности) 

Цела година Директо Увид во 
реализацијата на 
активностите на 
директорот 
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II.АДМИНИСТРАТИВНО-ОРГАНИЗАТОРСКА РАБОТА 
II.1.1. Распоредување на задачите на поедини носители; 

 

 

 

I.1.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоред на часови по предмети и наставници,додатана и дополнителна настава, стручни активи  и комиси 

 

 Содржина Време 
Реализатор, 
Учесници, 

соработници 
Очекувани ефекти 

1 

Распределба на задолженија околу техничките и 
други подготовки за почетокот на учебната година 

Август 

  

директор 

наставници. 
психолог, 

педагог, 

  

Ефикасност во 
работат 

 
2 

Распоред на часови и задолженија  Август директор 

наставници. 

Стручност, навремено 
рфеализирање на 
задачите 

3 Формирање тим и изготвување акционен план Мај Директор,тим Реализирање на 
поставените 
приоритеи во работа 
на училиштето 

4 Формирање на тим и учество во изготвување и 
следење на реализацијта на Годишната програма за 
работа на училиштето 

Август Директор, тим Поголема ефикаснот 
во реализацијата на 
Пфрограмата 

5 Формирање тим и акционен план за спроведување на 
самоевалуацијата на училиштето 

Септември Директор, тим Успешно направена 
самоевалуација на 
училиштето 
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 Содржина Време реализатор , 
учесници, 

соработници 
Очекувани ефекти 

1 

Учество во изготвување на распоред на часовите  по 
предмети и наставници за учебната година 

Август 

 

директор 

наставници. 
психолог, 

педагог, 

  

Ефикасност во 
реализацијата на 
наставата 

  

2 Следење на одржување на часовите од додатна и 
доплонителна настава 

Август директор 

наставници. 
психолог, 

педагог, 

  

Ефикасност во 
реализацијата на 
додатната и 
доплнителната 
наставата 

  

3 Формирање тим за изготвување план за развоја на 
училиштето 

Мај Директор, 
наставници 

Реализација на 
поставените 
приоритеи за работа 
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II.1.3.Техничка подготовка за почетокот на учебната година 

 

 Содржина Време Реализатор, 
Учесници,  

соработници 
Очекувани ефекти 

1 
Организирање и  следење на набавка  
на учебници 

По потреба 
Директор, 

Наставници 

Снадбеност со 
учебници 

2 Согледување на материјално-техничките 
услови во училиштето и преземање 
мерки за нивно подобрување  

Континуирано Директор, 

Наставници 

Снадбување со 
потребните материјали 

3 Опременост на училишната библиотека 
со стручна литература 

По потреба Директор, 
наставници, 
библиотека 

Опремена библиотека 

4 Подигање на нивото на одржување на 
хигиена во училиштето 

Постојано Директор 

Технички 
персонал,домаќин 

Одржување на 
хигиената на ниво 

5 Организирање, уредување и одржување 
на внатрешното и уредување на   
надворешното  училиштето 

Постојано Директор 

Технички 
персонал,домаќин 

Внатрешно и 
надворешно уредено 
училиште 
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II.1.4.Осврт на законските прописи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содржина Време Реализатор, 
Учесници, 

соработници 
Очекувани 

ефекти 

1 Запознавање на наставниот кадар со 
новини, насоки или укажувања од МОН, 
БРО 

Цела година Директор 
Наставници 

Стручност во 
реализација на 
наставата и 
воннаставата 

2 Распределба задачи и задолженија за 
Тимови и поединци,  

Цела година Директор 
Наставници, тимови 

успешно  
реализирање  на 
наставата и 
воннаставните 
активности 

3 Изработка и донесување на нормативни 
акти, соопштенија, кодекси и одлуки 

Цела година Директор 
Наставници, тимови 

Законско работење 
на училиштето 

4 Грижа за законското работење на 
училиштето при јавни набавки, 
организирање екскурзии и слично 
 

Цела година Директор 
Наставници, тимови 

Законско рабоење 
на училиштето 

5 Донесување кадровски решенија  и 
одлуки 

Цела година Директор 
Наставници, тимови 

Успешно кадровско 
и правилно 
донесување на 
одлуки и решенија  

6 Следење на прописите за работата и 
програмирањето  на работата на 
стручните активи, нивните права и 
обврски 

Цела година Директор 
Наставници, тимови 

Успешно 
реализирање на 
програмите на 
стручните активи, 
нивните права и 
обврски според 
дадените прописи 

7 Донесување на нови решенија за систем 
на внатрешно стимулирање,  
наградување и казнување 

Цела година Директор 
Наставници, тимови 

Донесените 
решенија позитивно 
стимулираат за 
работа, односно 
негативните појави 
се казнуваат 
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II.1.5.Организирање упис на ученици во прво одделние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содржина Време реализатор  
учесници, 

соработници 
Очекувани ефекти 

1 Формирање комисија за упис на учениците во 
прво одделение 

април Директор, стручни 
соработници, 
наставници 

Подготвеност за 
запишување на учениците 

во прво одделение 

2 Информирање на јавноста за упис во прво 
одделение 

април Директор, стручни 
соработници, 

Навремена информираност 
за запишување во прво 

одделеление 

3 Увид и консултации со стручните соработници 
за текот на уписот во прво одделение и 
формирање паралелки 

април Директор, стручни 
соработници, 

Информираност за 
завршеното запишување во 

прво одделение и 
формирани паралелки 
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II.1.6.Грижа за спроведување на куќниот ред во училиштето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содржина Време Реализатор, 
Учесници, 

соработници 
Очекувани ефекти 

1 Учество во подготување на куќниот ред во 
училиштето за сите вработени и ученици 

По потреба Директор, тим за 
подготвување на 
куќниот ред во 

училиштето 

Дисциплинираност во 
извршување на работните 
задачи и обврски на сите во 
училиштето  

2 Грижа за спроведување на куќниот ред  во 
училиштето 

Цела година Директор Ред и дисциплина во 
училиштето 

3 Следење на работата на административно-
техничкиот персонал 

Април Директор, 
административн
о-технички 
персонал, 

Создадени добри технички, 
хигиенски, санитарни услови 
во училиштето 

4 Следење на редовноста и дежурствата на 
наставниците и учениците 

Цела година Директор, 
наставници 

Ред и дисциплина во 
училиштето 

5 Ред и дисциплина во сите простории на 
училиштето и кај сите вработени 

Април Директор, 
стручни 
соработници, 

Навремена информираност 
за запишување во прво 
одделеление 

6 Организирање на акции за чистење и уредување 
на училиштето и училишниот двор 

Април Директор, 
ученици, 
наставници, 
технички 
персонал 

Чисто и уредно училиште и 
училиштен двор 
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II.1.7.Свикување седница на Наставничкиот совет и раководње со истиот и поднесување на извештај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.1.8.Управуавње со финасиското рабоење и завршната сметка 

 Содржина Време Реализатор,учесници,  
соработници 

Очекувани ефекти 

1 Планирање,подготовка  со седниците на 
Наставничкиот совет и имплементација 
на донесените одлуки и решенија 

По потреба Директор, наставници, 
стручна служба 

Успешно подготвен 
Наставнички совет 
имплементирани одлуките и 
решенијата 

2 Раководење со седниците на 
Наставничкиот совет 

По потреба Директор, Успешно реализирање на 
седниците на Наставнички 
совет 

3 Имплементација на донесените одлуки и 
решенија 

По потреба Директор, Успешно имплементирани 
донесените одлуки и решенија 
од седниците на Наставнички 
совет 

4 Подготвување на извештај за 
релизираните седници на Наставничкиот 
совет 

По потреба Директор, Успешно подготвен извештај  
од седниците на Наставнички 
совет 

 Содржини Време на 
реализација 

Реализатор, 

учесници, 
(соработниџи) 

Очекувани ефекти 

1 Изготвување на план за финсиското работење 
и план за јавни набавки  

Септември Директор, секретар, 
книговодител 

Успешно подготвен финасиски 
план и план за јавни набавки 

2 Организирање на попис на имотот, изработка 
на пресметки, завршна сметка и реализација на 
финансискиот план 

Декември Директор,секретар, 
домаќин, книговодител 

Успешно завршен попис, 
изработени пресметки, 
завршна сметка и реализација 
на финасискиот план 
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3 Грижa за законското работење на училиштето 
при јавни набавки 

Преку цела година Директор, комисија за 
јавни набавки 

Законско работење на училиштето 

4 Организирање на материјалното, финасиското 
и административно-техничкото работење на 
училиштето 

Преку цела година Директор, 
администартивно-
технички персонал 

Заноско работење на училиштето 

5 Донесување одлука во врска со 
инфраструктурни зафати 

По потреба Директор, комисија  Успешно решени инфраструктурни 
зафати 

6 Учество во изработка на завршна сметка на 
училиштето 

Декември-
февруари 

Директор, 
сметководител, 
домаќин комисија за 
попис 

Успешно завршена завршна 
сметка 

7 Учество во работата на Седниците на 
Училишниот одбор 

Преку цела година Директор, УО Законско работење на училиштето 

8 Подготвување извештаи, стручни материјали, 
текстови и анализи за потребите на 
Училишниот одбор 

По потреба Директор, УО Законско работење на училиштето 

9 Други прашања од организациската 
проблематика и материајлно-финансиските 
активности 

По потреба Директор, УО Законско работење на училиштето 

10 Доставување завршна сметка за финасиското 
работење 

Февруари Директор, УО Законско работење на училиштето 

11 Следење на финансиската состојба Преку цела година Директор, 
книговодител 

Увид во финансиската состојба на 
училиштето 
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II.1.9.Управување и донесување мерка за воведување на иновации во целовкупната работа на училиштето 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Содржина Време Реализатор, 

учесници,  

соработници 

Очекувани ефекти 

1 Следење на примена на различни 
модели и техники на учење во 
наставата 

Преку цела година Директор, наставници, стручни 
соработници 

Осовременување на наставата 

2 Следење на примена на 
компјутерската и друга современа 
технологија во наставата 

Преку цела година Директор, настаници Осовременување на воспитно-
образовната работа 

3 Примена на диференцирани цели 
во наставата 

Преку цела година Директор, наставници, стручни 
соработници 

Реализирање на наставата по 
однос на поставените цели 

4 Подготовка и одржување на 
родителски средби 

По потреба Директор, наставници, стручни 
соработници 

успешно реализирани родиелски 
средби 

5 Увид во примената  на ИКТ во 
наставата 

Преку цела година Директор, наставници Успешна примена на ИКТ во 
наставата 

6 Увид во примена на нагледни 
средства во наставата 

Преку цела година Директор, наставници Успешна примена на нагледни 
средства во   наставата 

7 Распоред на годишните одмори на 
вработените 

Јуни Директор, секретар Навремено информирање на 
наставниците  за користење на 
годишните одмори 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР 

Училишниот одбор е одлучувачко и одговорно тело за управување со училиштето. Неговата улога и состав се дефинирани со законот   

за основно образование. Тој е составен од девет члена и тоа: тројца претставници од наставниците и стручните соработници, тројца 

претставници од родителите, двајца претставници од основачот и еден претставник од МОН. Улогата на Училишниот одбор е: да ја 

реализира визијата на училиштето, избор на клучен персонал, финансиски надзор, следење и квалитет на оценување, следење и 

подобрување на односите со централните и локалните власти. 

Училишниот одбор својата работа ја обавува на седници кои се свикуваат по потреба, но најмалку еднаш на три месеци. 

Училишниот одбор во текот на учебната година дава мислења и донесува одлука по прашања од својата надлежност зацртани во Член 

113 во Статутот на О.О.У. „Христијан Тодоровски - Карпош” - Скопје до колку има потреба такви прашања да се стават на дневен ред. 

Раководејќи се од горенаведеното даден е и табеларен приказ на планираните активности на Училишниот одбор за учебната 2016/ 

2017 година. 

Активности Реализатори Индикатори Време 

1.Подготвеност на училиштето за почетокот на учебната 

2016/ 2017 година 

2. Реализација на редовна настава - снабденост на 

учениците со учебници 

3. Разгледување и усвојување на Годишната програма за 

работа на училиштето за учебната 2016/ 2017 год. и 

доставување до основачот - Општина Карпош 

4. Презентација на извештајот на Интегралната комисија од 

МОН 

Членови на Училишен  

одбор,директор 

Записници 
 

VIII-IX 
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1.Повратна информација за усвојување на Годишната 

програма на училиштето за учебната 2016/ 2017 година од 

основачот -Општина Карпош 

2. Извештај од работата и постигнувањата  на „Еко 

одборот“,тимот за МИО проектот 

3. Разгледување на тековни прашања 

Членови на Училишен  

одбор,директор 

Записници 
Извештаи 

X 

1.Анализа на успехот,изостаноците, поведението и 

дисциплината во првото тромесечие  од учебната 2016 / 2017 

година. 

2. Давање мислење по објавен оглас за прием на наставен и 

ненаставен кадар за учебната 2016 / 2017 год. 

3. Информација за реализација на тековни проекти  

4. Информација за сертифицирање на наставниот кадар по 

определени програмски подрачја и проекти 

5. Извештај од работата на Детската организација 

Членови на Училишен  

одбор,директор 

Записници 
Извештаи 

XI-XII 

1. Активно учество на УО во реализација на планираните 

активности, 

2. Разгледување на предлози од Наставнички совет, Совет 

на родители, ученици, наставници или друго инволвирано 

лице, 

3. Информации и помош во реализација на проектите во 

училиштето, 

4. Давање подршка на учениците, максимално користење на 

училишните ресурси, климата во училиштето, раководењето 

Членови на Училишен  

одбор,директор 

Записници 
Извештаи 

Тековно 
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и управувањето, 

5.Разгледување на измени и дополнувања во Законот на 

основно образование 

6. Донесување одлука за набавка и користење основни 

средства, 

7. Разгедување на правилници, акти и други прописи и нивно 

усогласување со законската регулатива, 

8. Анализа на извршените санации и 

потребните тековни и инвестициони вложувања, 

9. Попис, отпис и расходување, амортизиран инвентар 

1. Разгледување на предлог извештај за работата на 

училиштето во првото полугодие од учебната 2014/ 2015 

година. 

2. Разгледување и усвојување на годишната, завршна 

пресметка за материјално -финансовото работење за 2016 

година, 

3. Разгледување и усвојување на извештајот од пописот  за 

2016 год. 

4. Информација за реализација на планираните активности 
 

Членови на Училишен  

одбор,директор, 

сметководител 

Записници 
Извештаи 

I-II 
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1. Анализа на успехот, изостаноците, поведението и 

дисциплината на учениците во третото тримесечие од 

учебната 2016 / 2017 година 

2. Извештај од работата и постигнувањата на „Еко 

одборот“,тимот за МИО проектот 

3. Разгледувања на тековни прашања 

Членови на Училишен  

одбор,директор 

Записници 
Извештаи 

IV 

1.Анализа на успехот, изостаноците, поведението и 

дисциплината на учениците на крајот од учебната 2016 / 

2017 година 

2. Усвојување на предлог Извештајот за работа на 

училиштето во учебната 2016 / 2017 година 

3. Евалуација на работата на Училишниот одбор во 

тековната  година 

Членови на Училишен  

одбор,директор 

Записници 
Извештаи 

VI-VII 

                 

                                                                                   Претседател на УО: Анета Аначкова 
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Програма за совет на родители 

Цел  Активности  Реализатор  Време  Ефект  
Запознавање со 
Годишната програма на 
училиштето  

Средби Разговори  Родители Наставници 
Стручни соработници  

септември  Родители запознаени 
со работата на 
училиштето  

Соработка со локалната 
заедница  

Средби Разговори 
работилници  

Родители Наставници 
Стручни соработници  

октомври  Запознавање со 
работата на 
училиштето и 
институциите со кои 
соработува  

Запознавање на 
родителите со 
предвидените 
активности во рамките 
на ПМИО  

Средби Работилници 
Хепенинзи  

Тим за училишна 
унтеграција  

октомври  Поголема вклученост 
на 
родителите/старател
ите во планирање и 
реализација на 
активностите во 
рамките на ПМИО  

Подобрување на 
условите во кои работи 
училиштето  

Уредување 
Манифестации 
Еколошки акции  

Родители Наставници 
Стручни соработници  

Декмври Март април  Набавка на 
приоритетни 
материјали за 
училиштето 
Развивање на 
еколошка свест  

Учество во училишни 
активности и 
подобрување  

Формирање на комисии 
Учество во избор на  

родители  континуирано  Подобрени услови за 
престој ,учење и 
работа во  
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Програма за работа на психологот 

Примарна цел во работата на училишниот психолог е грижа за психичкото здравје на учениците што се остварува преку следењето и 

поттикнувањето на интелектуалниот, емоционалниот и социјалниот развој на учениците. 

Програмата за работа на училишниот психолог содржински се вклопува и е составен дел на програмата за работа на училиштето. 

Програмски подрачја на работа 

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

2. Следење и унапредување на воспитно-образовната работа 

3. Изготвување на стручни материјали 

4. Стручно усовршување 

5. Советодавно-консултативна работа 

6. Водење  педагошка евиденција и документација 

 
 
 

-Програмско подрачје - Планирање и програмирање на воспитно-образовната работа 

 

 Содржина на работата 
Соработници 

Време на 

реализација 

1. Учество во изработката на Годишната програма за работа на училиштето директор 

педагог 

наставници 

Август 

2. Изготвување на Годишна програма за сопствена работа директор 

педагог наставници 

август  

3. Формирање на паралелките Директор педагог 

аставници 

август  

4. Учество во изработка на Програма за работа со надарени ученици Директор педагог 

аставници 

август 

5. Учество во изработка на Програма за поддршка на  со ученици со емоционални и Директор педагог Август 
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потешкотии во учењето и посебни образовни потреби  аставници 

6. Учество во изработка на Програма за професионален развој на воспитно-образовниот 

кадар кадар 

Директор педагог 

наставници 

Август 

7. Изработка на програма за Професионална ориентација на учениците од IX одд. Директор педагог 

наставници 

Август 

8. 
Изработка на Програма за спречување на насилството во училиштето 

Директор педагог 

наставници 

Август 

9. Учество во глобалното планирање за реализирање на проектот  Меѓуетничка 

интеграција 

Директор педагог 

наставници 

Август 

 

 

Програмско подрачје -  Следење на воспитно-образовната работа во училиштето 

А.Утвредување на потенцијалните можности и карактеристики на личноста на ученикот 

 Содржина на работата Соработници Време на 

реализација 

1. Следење на прилагодувањето на учениците во прво и шестто одделение како и 

новозапишанитеученици 

наставници 

педагог 

во текот на годината 

2. Следење на реализацијата на наставата  и работата со учениците: 

Посета на часови 

Увид во дневниците за работа 

Учество во работата на одделенските и наставничките совети 

директор 

педагог 

наставници 

во текот на годината 

3. Индивидуална работа со ученици кои имаат потешкотии во учењето и 

прилагодувањето 

наставници во текот на годината 

4. Откривање на ученици со поголеми можности за учење и напредување наставници 

педагог 

во текот на годината 

5. Примена на психолошки мерни инструменти 

Тестови на способности 

Тестови на личност 

Социометриска метода 

Тест на бои 

Анкети 

 во текот на годината 
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6. Следење на прилагодувањето и однесувањето на  учениците со посебни потреби наставници 

педагог 

во текот на годината 

7. Професионална ориентација на учениците од IX одделение 

Проценка на професионалните интереси и способности на учениците 

ученици 

наставници 

претставници од 

Средни училишта 

февруари-јуни 

 

Б.Следење на напредувањето на учениците според нивните можности и според карактеристиките на нивната личност 

1. Откривање и следење на ученици кои нередовно ја посетуваат наставата, 
покажале слаб успех  или несоодветно однесување 

Наставници педагог во текот на годината 

2. Анализирање на интерперсоналните односи помеѓу учениците во 
паралелките и работа за подобрување на истите  

Наставници педагог во текот на годината 

3. Следење на успехот на учениците на секој класификационен период Наставници педагог во текот на годината 

4. Следење на односот ученик-наставник и предлагање на методи и техники 
за нехгово подобрување(по потреба) 

Наставници педагог  
директор 

во текот на годината 

5. План за работа со надарени и талентирани ученици Наставници педагог 
дефектолог 

во текот на годината 

6. Следење на оценувањето на учениците наставници педагог во текот на годината 

 

 

-Програмско подрачје - Советодавно-консултативна работа 

 Содржина на работата Соработници Време на 

реализација 

1. Советодавна работа со ученици кои потешко напредуваат или покажуваат 

асоцијално однесување, нередовност и слаб успех 

Наставници, педагог 

 

во текот на годината 

     

2. 

Советодавно- инструктивна работа со наставници Наставници во текот на годината 

     

3. 

Запознавање на наставниците кои ќе работат со учениците од I одд.со 

нивните особености  и   начини на работа 

Наставници август 
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4. 

Советодавно-консултативна работа со наставници почетници Наставници, педагог во текот на годината 

     

5. 

Советодавна работа со родителите чии деца имаат проблеми со учењето, 

редовноста и дисциплината 

Родители, педагог, 

директор 

во текот на годината 

6. Реализирање на Програмата за советување на родители Родители во текот на годината 

7. Психолошки работилници на одредени теми ( презентирани на стручни 

активи и наставнички совет) 

ученици 

наставници 

во текот на годината 

8. Индивидуална работа со ученици кои манифестираат емоционални 

проблеми 

наставници 

родители 

во текот на годината 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Програмско подрачје - Аналитичко - истражувачка работа 

 

 

Програмско подрачје - Соработка со стручни институции, локална заедница и стручно усовршувањe 

 
 

 Содржина на работата Соработници Време на реализација 

1. Учество во изготвувањето на полугодишниот и годишниот 
извештај за работа на училиштето 

Наставници 
педагог 
директор 

јануари-јуни 

2. Изготвување на полугодишен и годишен извештај за 
сопствената работа 

 јануари-јуни 

3. Изготвување на статистичкиот извештај  Септември 

4. Споредбена анализа- успехот на учениците во VI одд. со 
успехот во Vодд 
на крајот од  првото полугодие 

наставници јануари 
февруари 

5. Споредбена анализа- успехот на учениците во I год. 
Средно ичилиште со успехот во IX одд 
на  

Средни 
училишта 

Февруари-март 

6. Анкета за изборни предмети родители Мај 

7. Истражување: Примена на Скала за мерење на 
Емоционална компетентност 

Наставници 
ученици 

Февруари-март 

 Содржина на работата Соработници Време на 

реализација 

1. Соработка со образовни, здравствени, социјални институции претставници од содветните  

институции во текот на 
годината 

2. Соработка со локалната заедница претставници од содветните  

институции во текот на 
годината 
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Педагошка евиденција и документација 

 Содржина на работата Соработници Време на реализација 

1. Дневник за работа на психологот  

во текот на 
годината 

2. Професионално портфолио на наставниците  

во текот на 
годината 

3. Ученичко досие  

во текот на 
годината 

4. Анкети,резултати од тестирања, цртежи од ученици,работни листови  

во текот на 
годината 

 

 

 

 

 

3. Учество во работата на секцијата на психолози во основните 

училишта “Психовизија” 

психолози од основните 

училишта  во текот на 
годината 

4. Учество на семинари организирани од БРО и МОН 

Учество на стручни семинари,работилници и обуки 

институции 

во текот на 
годината 

5. Следење на стручна литература  

во текот на 
годината 
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Годишна програма за работа на училишниот педагог 

Годишната програма за работа на училишниот педагог е изготвена врз основа  на: 
- Законот за основно образование измените и дополнувањата на законот за основно образование; 
- Концепцискиот документ "Основно образование - содржини и организација на воспитно образовната дејност"; 
- Основите за проограмирање на воннаставната воспитно-образовна дејност на основното училиште и рабоптата на стручните 

работници од 1998 година; 
- Статутот на училиштето; 
- Основите за планирање на содржините и организацијата на воспитно-образовната дејност на основното училиште 2006 год; 
- Наставните програми;  
- Годишниот извештај за работа на училиштето за учебната 2015/16 година; 
- Годишната програма за работа на училиштето  во учебната 2015/16 година; 
- Условите, состојбата и потребите на училиштето; 

Календарот за работа во учебната 2016/2017 година; 

-Програмско подрачје - Планирање и програмирање на воспитно-образовната работа 

Бр

. 
Содржини на работа Соработници 

Време на 

реализација 

1. 

Учество во изработката на концепцијата на Годишната програма за 

работа на училиштето и изработка на нејзини поедини делови – 

формирање на комисии 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Август 

2. 
Учество и кординација во изработката на наставните планови и програми 

по одделенија и за поедини предмети 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Август Септември 

3. 

Учество во изработката на наставните планови за додатна, 

дополнителна настава, одделенска заедница, секции, екскурзиии 

настава во природа 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Август Септември 

4. 
Учество во изработката на плановите и програмите за работа на 

стручните органи на училиштето 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

5. 
Изработка на Годишна програма и месечни планирања за работа на  

педагогот 
Стручна служба 

Септември 

Секој месец 
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-Програмско подрачје - Непосредно следење на воспитно-образовната работа во училиштето 

 
Б

р. 
Содржини на работа Соработници 

Време на 

реализација 

1. Следење и набљудување на децата во група за упис во I одд. 
Наставници 

Стручна служба 

Мај 

 

2. 
Правење на анализа на карактеристиките на идните првачиња и 

учество во формирање на паралелките 
Стручна служба Август 

3. 
Запознавање на наставниците од прво одделение со 

карактеристиките на идните првачиња 

Стручна служба 

Наставници 
Август 

4. Распределување на доселени ученици од други училишта Стручна служба Континуирано 

5. 
Следење и давање помош при организација и реализација на 

задолжителната, додатната и дополнителната настава 

Директор 

наставници 

Стручна служба 

Август 

Јуни 

6. 
Следење и водење на педагошка евиденција и документација во 

училиштето 
Наставници Континуирано 

7. 

Следење на прилагодувањето на учениците во I одд. преку 

- посета на часови 

- разговор со ученици 

- разговор со родители 

Наставник 

Стручна служба 

Директор 

Континуирано 

8. 
Систематско  следење и анализирање на  наставниот процес како 

и работата на сите ученици 

Наставник 

Стручна служба 
Континуирано 

9. 

Откривање на ученици кои имаат потешкотии во учењето преку 

- посета на часови 

- разговор со наставници 

- разговор со родители 

- увид во одделенска книга 

Наставник 

Стручна служба 
Континуирано 
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10

. 
Следење на успехот и редовноста на учениците 

Наставник 

Стручна служба 
Континуирано 

11

. 

Следење на интерперсоналните односи ( Училишна клима ) во 

училиштето меѓу ученик-ученик, ученик-наставник и наставник-

наставник, на индивидуално и групно ниво 

Наставници 

ученици 
Континуирано 

12

. 
Следење на постапките на оценување на учениците 

Наставници 

Стрична служба 

Директор 

Континуирано 

13

. 
Систематско вреднување на својата работа Педагог Континуирано 

 

-Програмско подрачје - Советодавно-консултативна работа со учениците, наставниците и родителите 

Бр

. 
Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. 
Идентификување и работа на отстранување на педагошките причини на 

проблемите во учењето и однесувањето 

Стручна служба 

Наставници 

Ученици 

Континуирано 

2. 
Учество во организирање на активности и содржини каде учениците на креативен 

начин го организираат своето слободно време 

Стручна служба 

Ученици 
Континуирано 

3. 
Советодавна работа со ученици кои потешко напредуваат или покажуваат 

асоцијално однесување, нередовност и слаб успех 

Директор 

Стручна служба 

Ученици 

Ученици 

Континуирано 

4. 
Советодавна работа со наставници и ученици при избор на слободни активности, 

јавни настапи, конкурси, натпревари и др. 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Ученици 

Септември-Мај 

5. Советодавна работа со наставниците приправници 
Стручна служба 

Наставници 
Континуирано 
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6. 
Консултативни-советодавна работа со наставниците во разрешувањето на 

проблемите на релација ученик-ученик и ученик-наставник 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Континуирано 

7. 
Давање на потребна помош на одделенските наставници во квалитетно обавување 

на нивната улога 

наставници 

Стручна служба 
Континуирано 

8. 
Давање помош на наставниците во реализација на одредени часови како пример за 

добра пракса 

Наставници 

Стручна служба 
Периодично 

9. 
Учество во работата на стручните тимови и активи, и превземање мерки за 

унапредување на нивната работа 

Наставници 

Стручна служба 
Континуирано 

10. 
Советодавна работа со родителите чии деца имаат проблеми со учењето, 

редовноста и дисциплината 

Наставници 

Стручна служба 
Континуирано 

11. 
Давање, подршка и помош во работата на Советот на родители и Училишниот 

одбор 

Наставници 

Стручна служба 
Континуирано 

-Програмско подрачје - Аналитичко - истражувачка работа 

Бр. Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. 
Анализа на општите услови за реализација на воспитно-образовната работа 
во училиштето 

Директор 
Ст.служба 
Наставници 

Август-Септември 

2. 
Изработка на анализа за успехот и дисциплината на учениците на 
класификациони периоди - тромесечја, полугодие и крај на година според пол, 
националност 

Директор 
Ст.служба 
Наставници 

Ноември 
Декември 
Април 
Јуни 

3. 
Анализа на часовите на редовната настава и дручите облици на воспитно-
образовната работа на кои присуствувал педагог и согледување на нивната 
дидактичко-методска заснованост 

Директор 
Ст.служба 
Наставници 

Октомври 
Март 

4. Анализа и унапредување на работата на воннаставните активности 
Ст.служба 
Наставници 
Ученици 

Декември 
Мај 

5. 

Испитување на нивото и квалитетот на ученичките знаења 
- испитување на брзината  и точноста на читање на: 
а) нелогичен текст 
б) логичен текст 

Ст.служба 
 

Декември 
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-Програмско подрачје - Соработка со стручни институции, локална заедница и стручно усовршувањe 

Бр
. 

Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. Учество во работата на стручни друштва органи и организации 
( Современ педагог , БРО, други училишта и др) 

Педагог 
Наставници 

Еднаш месечно и по 
потреба 
 

2. Соработка со образовни, здраствени, социјални институции и други установи кои 
допринесуваат за остварување на целите и задачите на воспитно- образовната 
работа 

Ст.служба Континуирано 

3. Предлагање на нaбавка на стручна литература и списанија, правење на 
прегледи за актуелни теми и содржини 

Ст.служба Континуирано 

4. Учество во размена на искуства со други педагози и психолози Ст.служба Континуирано 

5. Работа на сопствено и стручно усовршување Ст.служба Континуирано 

6.  Учесво во воспоствување на соработка со локалната заедница и реализација на 
заеднички активности 

Директор 
наставници 
Стручна служба 
Ученици 

Континуирано 

-Програмско подрачје - Педагошка евиденција и документација 

Бр
. 

Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. Годишен глобален план и програм за сопствената работа Ст.служба Континуирано 

2. Месечен оперативен плана за работа Ст.служба Секој месец 

3. Хронолошки дневник за работа Ст.служба Континуирано 

4. Дневник за работа со ученици Ст.служба Континуирано 

5. Дневник за работа со наставници Ст.служба Континуирано 

6. Дневник за работа со родители Ст.служба Континуирано 

7. Дневник за следење на наставата и воннаставните активности Ст.служба Континуирано 
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-Програмско подрачје - Подготовка за сите облици на работа со ученици, наставници и родители 

Бр
. 

Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. Планирање на посета на часови Ст.служба Континуирано 

2. Планирање и подготовка на анализи,прикази и соопштенија Ст.служба Континуирано 

3. Следење на стручна литература Ст.служба Континуирано 

4. 
Подготовка и договарање со останатите стручни соработници , тимови и стручни 
институции за заедничките задачи и активности во училиштето и надвор од него 

Ст.служба Континуирано 

                                                                                                                                                                                       

Училишен педагог: Елена Арсовска 
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА 

Програмски подрачја за работа 

1. Работа со ученици 

 Поддршка на учениците во учењето 

 Следење и поддршка на развојот на учениците  

 Професионална и кариерна ориентација на учениците 

 

2. Работа со наставници 

 Поддршка на наставниците за планирање и реализирање на воспитно-образовниот процес и самоевалуацијата 

 Поддршка на наставниците за работа со учениците 

 

 3. Работа со родители 

 Индивидуални и групни советувања со родителите 

 Соработка со локалната заедница 

 

4. Соработка со заедницата 

 Соработка со локалната заедница 

 

5. Професионален развој и професионална соработка 

 Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето 

 

6. Аналитичко-истражувачка работа 

 Истражување во воспитно-образовната работа 

 Училишна структура, организација и клима 

 Училишна структура и организација 

 Училишна клима, безбедна средина и демократско учество 
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Оперативна програма за учебната 2016/2017 

Подрачје на 
активност 

Содржини за работа Реализатори и 
соработници 

Време на реализација 

 Изработка на сопствена Годишна 
програма за работа 

Дефектолог Август 2016 

 
 

Учество во изработка на 
Годишната програма на 
училиштето 

Стручна служба 
Директор 
 

Август 2016 

 Изработка на сопствена Месечна 
програма за работа 

Дефектолог Август 2016 

 
 
 

Работа со ученици 
 
 

Прием на првачиња, формирање 
на паралелки, прифаќање и 
распоредување на учениците со 
ПОП по паралелки 

Стручна служба 
Директор 
Наставници 
Родители 

Август-септември 2016 
Мај-јуни 2017 

Дефектолошка дијагностика на 
учениците со ПОП 
со цел да се направи проценка на 
индивидуалните можности и 
способности 

Стручна служба 
Наставници 
Родители 
 

Септември-октомври 
2016 

Опсервација на часови во 
паралелките со цел детектирање 
на ученици со ПОП 

Наставници Септември-октомври 
2016 
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Давање на 
соодветна поддршка 
и следење на 
напредокот на 
учениците со ПОП 

Помош на ученикот кој започнува да 
се вклучува во 
редовното одделение за да се 
адаптира во средината 

Наставници, 
Стручна служба 

Септември-октомври 2016 

 Подготовка на одделението за 
прифаќање на ученикот 
кој треба да се вклучи 

Наставници, стручна служба Септември-октомври 2016 

 Поддршка во училницата на 
вклучениот ученик   

Наставници, стручна служба Континуирано  

 Водење досие за секој ученик Наставници, стручна служба Континуирано  

 Изработка на индивидуални 
образовни програми за учениците со 
посебни образовни потреби (ПОП) 

Наставници, стручна служба Август-септември 
2016 

 Користење на диференцијација и 
индивидуализација со цел да се 
обезбеди пристап до настав-ните 
содржини 

  

 Користење на асистивна техноло-гија 
со учениците со ПОП 

  

 Учествува и врши ревизии на ИОП  Ноември-Декември 2016, 
Мај-Јуни 2017 

 Утврдува потреба од дополнителни 
сервиси за поддршка 

 Континуирано 
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Подрачје на активност Содржини за работа Реализатори и соработници Време на реализација 

Професионална и кариерна 
ориентација на учениците 

Дефектологот врши 
индивидуално и групно 
советување со учениците со 
ПОП за права на избор за 
понатамошно образование 

Дефектолог 
Стручна служба 

Мај 2017 

 Следење,  анализирање и 
евалуација на 
напредувањето на учениците со 
ПОП 

  

 Соработка со соодветните 
високошколски институции 
за професионална помош и 
консултација 

  

 Соработка со стручните служби 
во училиштето,  
надлежните институции (МОН и 
БРО), меѓународни 
асоцијации и организации, 
невладиниот сектор,  
општината 

  

 Соработка со здравствени 
установи и институции во 
полето на раното откривање,  
дијагностиката и 
третманот на учениците со 
ПОП 
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               Содржини за работа Реализатори и соработници Време на реализација 

Непосредна работа со 
учениците 

Реедукација на психомоторика Дефектолог По потреба 

 Развој на социјални вештини и 
комуникација 

Дефектолог По потреба 

 Вежби за надминување на 
дискалкулија,дислексија, дисграфија 

Дефектолог По потреба 

Советодавно-консултативна 
работа со наставници  

Инструктивно-советодавна работа со 
наставниците на учениците со ПОП 

Наставници Континуирано  

 Давање насоки за неопходните 
модификации и адаптации во наставата 

Дефектолог Наставници Континуирано 

 Давање насоки (групни или индивидуални 
консултации) за документирање на 
постигнувањата на учениците со ПОП 

Дефектолог Наставници Континуирано 

 Стручна помош на наставниците преку 
обуки за идентификување на учениците со 
ПОП и развивање стратегии  за работа со 
нив 

  

 Специфична методичка помош по одделни 
образовни дисциплини 

Наставници Континуирано  
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 Планирање стратегии за оценување на 
знаењето на учениците со ПОП 

Наставници, стручна служба Континуирано  

Работа со родители Соработка со родителите на учениците со 
посебни образовни потреби и им помага да 
ја разберат состојбата на нивните деца и 
да им ја дадат потребната помош и 
поддршка 

Родители 
Ученици 
 

Континуирано  

 Поттикнување и организирање присуството 
на                           родителите на учениците 
со ПОП во училиштето 

Родители 
Наставници 
Ученици 
 

Континуирано 

 Редовно информирање на   родителите за 
напредувањето на нивните деца 

Родители 
Наставници 
Ученици 

Континуирано  

 Ги информира родителите на децата со 
ПОП за нивните права, обврски и 
бенифиции кои можат да ги добијат и ги 
упатува до релевантни институции за 
помош 

Дефектолог Континуирано 

 

Соработка со заедницата Ги поврзува карактеристиките на 

учениците со формите на 

практична настава 

Дефектолог По потреба 

Соработка со други 

институции 

Соработка со здравствени 

установи и институции во 

полето на раното откривање,  

дијагностиката и 

третманот на учениците со ПОП 

 Континуирано  
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 Соработка со стручните служби 

во училиштето, надлежните 

институции (МОН и БРО), 

меѓународни асоцијации и 

организации, невладиниот 

сектор,општината 

 Континуирано  

 Соработка со Сојуз за 

дефектолози 

 Континуирано 

Професионално 

усовршување на 

дефектологот 

Посета на обуки,конференции кои 

ќе бидат предвидени во текот на 

учебната 2016/2017 година 

 По потреба 

 Вршење на дисеминации на 

стручни активи на предметна и 

одделенска настава на различни 

теми кои се поврзани со 

учениците со посебни образовни 

потреби 

 Континуирано 

Аналитичко истражувачка 

работа 

Спроведува акциски истражувања 

за подобрување на наставата 

Дефектолог Стручна служба По потреба 

Училишна структура и 

организација 

Периодично ја следи изработката 

на евиденцијата и 

документацијата на учениците со 

ПОП 

Дефектолог Континуирано 

 Се грижи за соодветна 

вклученост на учениците со ПОП 

Дефектолог Континуирано 
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во активностите на ученичките 

заедници (Им помага на 

ученичките заедници да ги 

прифатат учениците со ПОП) 

 

 

Дефектолог 

М-р Марија Цакиќ  
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Програма за работа на библиотекарот за учебната 2016/17година 

               Основната цел на училишната библиотека е да негува и  развива љубов и интерес кон книгата уште од најраната 

возраст, кај најмладата популација. Таа љубов посебно треба да се негува кај нашите ученици, кои во своите училишта ги прават 

првите чекори во прекрасниот и бесконечен свет на учењето и знаењето. Во тој контекс, училишните библиотеки претставуваат ,,центар 

на гравитација " во царството на знаењето во училиштата , во кои учениците ќе ги направат првите контакти и каде ќе остварат 

непосредна комуникација со книгите, ќе го совладаат начинот на нивното користење и ќе им служат за збогатување на нивните знаења.  

Преку различни форми на работа, библиотекарот  во тесна соработка со Клубот на млади библиотекари  и воспитно-образовниот 

кадар, успешно и целосно ја остарува  нивната  благородна мисија. 

Библиотекарот со своето образование и знаење, професионални компетенции, организациско и стручно искуство, работни навики, 

интеркадровски односи и мотивација, претставува главен двигател во развојот на училишната библиотека. Личните компетенции на 

библиотекарот претставуваат определен квантум на знаење и способности, ставови и вредности кои му овозможуваат успешно 

работење  и извршување на професионалните обврски. 

Реден 

број 

Содржина на активностите Носители на активноста Време на реализација 

1.  Годишно планирање за работа на  библиотекарот Библиотекар Август 

2. Прием и заведување на нови, прибирање и средување 

учебници за учениците за учебната 2016/17 година 

 Библиотекар Август - Септември 

3. Доделување  учебници  на  одделенските раководители и 

учениците  

( I-IX) одд. 

Библиотекар, комисија за 

доделување учебници 

Септември 

4. Промовирање на училишната библиотека Библиотекар, ученици  Септември 

5. Формирање клуб на млади библиотекари (библиотекарска 

секција) 

Библиотекар, ученици Септември 

    6. Обновување на членството и прием на нови членови во 

библиотеката 

Библиотекар   

Септември 
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7. Пласман на детскиот печат „Росица“ , „Другарче“, „Развигор“ 

и  „Наш свет“ 

Библиотекар Во континуитет 

(семтември – јуни) 

8. Изнајмување книги на учениците Библиотекар Во континуитет 

(семтември – јуни) 

9. Оспособување на оштетени книги за користење Библиотекар Во континуитет 

(семтември – јуни) 

10. Поттикнување и мотивирање на учениците за читање романи, 

раскази, приказни и др. литер. Видови 

Библиотекар Во континуитет 

(семтември – јуни) 

11. Помош и насочување на учениците при избор на книги за 

читање 

Библиотекар Во континуитет 

(семтември – јуни) 

12. Навикнување на учениците за внимателно ракување, чување 

и заштита на книгите 

Библиотекар Во континуитет 

(семтември – јуни) 

13. Совладување на методи, техники и средства за стекнување 

знаења во библиотеката  како трајни вредности кои 

учениците треба да ги понесат од училишните клупи 

Библиотекар Во континуитет 

(семтември – јуни) 

14. Евиденција ( печатирање, инвентирање и сигнирање) на 

подарени  книги   

Библиотекар Во континуитет 

(семтември – јуни) 

15. Помош во организирање наставни часови во библиотеката во 

рамките на редовната, додатната настава и слободните 

ученички активности 

Библиотекар, наставници, 

стручни соработници 

Во континуитет 

(семтември – јуни) 

16. Соработка со педагошко-психолошка служба за набавка  на 

стручна  и педагошка литература 

Библиотекар, директор, 

стручни соработници 

Во континуитет 

(семтември – јуни) 

17. Договор со наставниците за набавка на нова литература за 

ученици и наставници, со цел збогатување  на книжниот 

фонд во библиотеката 

Библиотекар, наставници, 

директор 

Во континуитет 

(семтември – јуни) 

 

 

18. 

Одбележување на Детската недела со активности кои ќе 

произлезат од учениците  и наставниците 

Библиотекар, ученици, 

наставници 

Октомври 
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19. Учество на општинскиот   натпревар   „Млади библиотекари “ 

 

Библиотекар, Клуб на млади 

библиотекари 

Октомври 

20. Ослободување од непотребните и неупотребливи учебници и 

расходување на непотребна литер. (еко-стандард 3, точки за 

акција бр.1) 

Библиотекар, комисија за 

расход на учебници, 

наставници- членови  на Еко – 

одборот 

Октомври 

21. Одбележување на месецот на книгата (посета на 

книжарници, Градски библиотеки и други  училишни 

библиотеки) 

 

Библиотекар, ученици, 

наставници,  директор 

Октомври 

   22. Подготовки за дочек на Новата 2017 год. ( изведба на 

предновогодишна претстава, организирање на 

предновогодишен базар и слично) 

Библиотекар, ученици  и 

наставници 

Ноември- Декември 

 

23. Организација  на награден литературен и ликовен конкурс по 

повод  8-ми Декември, ден на Св. Климент – чудотворец и 

литературно читање на наградените литературни творби  

Библиотекар, ученици и 

наставници 

Декември 

   24. Посета и соработка со библиотеки од отворен тип, заради 

црпење на искуство, односно унапредување на работата ( 

НУБ „СВ.Климент Охридски“, „Браќа Миладиновци“ , 

„Другарче“) 

Библиотекар, ученици  и 

наставници 

 Декември 

   25. Изработка на полугодишен извештај за работата на 

библиотекарот 

   Библиотекар Јануари 

   26. Упис на нови членови во библиотеката (учениците од II одд.) Библиотекар Јануари – Февруари 
 



 115 

27. Одбележување на Патрониот празник по однапред предвидена 
програма (специјални гости , познати детски писатели, пеачи, 

ученици и наставници од други училишта) 

 

Библиотекар,  ученици и 
наставници 

Декември – февруари 

28. Гостување на познати жени- писателки на литература за деца и 

млади  во училишната библиотека по повод  Денот на жената, 

8ми Март 

Библиотекар, Клуб на млади 

библиотекари, 

 

Март 

29. Соработка со новинарски (издавачки) куќи, МРТВ (учество во 

контактно – училишна емисија „ Sвон“) 

Библиотекар,  ученици и 

наставници 

Март 

30. Организација и учество на маскенбал „Априлијада 2017“ 

(избирање и прогласување најуспешни маски, гостување на 

ученици  и наставници од институции од локалната заедница, 

градинки и училишта) 

Библиотекар во соработка со 

институции од локалната 

заедница, ученици, 

наставници, родители и 

директор 

Април 

 

31. Посета на саем на книгата Библиотекар,  ученици и 

Наставници 

Април 

32. Одбележување на месецот на книгата преку  информирање, 

евиденција  (печатирање, инвентирање и сигнирање ) и 

промоција  на новокупените  книги 

Библиотекар 

 

Април 

33. Одбележување на големиот христијански празник „Велигден“ 

(организирање на Велигденска работилница, Велигденски 

хепенинг и  сл.) 

Библиотекар, ученици , 

наставници и родители 

Април 

 

34. Одбележување на Ден на трудот (читање реферат) Библиоткар, ученици и 

наставници 

Мај 
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36. Изложба на книги кои се најмногу читани во текот на учебната 

година по повод 24-ти Мај- Ден на словенските просветители 

Кирил и  Методиј 

Библиотекар, Клуб на млади 

библиотекари 

Мај 

37. Подготовка на сценарио за завршен  концерт 

(Доделување пофалници на учениците кои постигнале 

забележителни резултати во наставните и вон наставните 

активности, прогласување на читатели-рекордери на годината 

во училишната библиотека) 

Библиотекар, наставникот по 

музичко образование, 

ученици-клуб на млади 

библиотекари, ученици-

учесници и директор 

Мај 

38. Нарачка на учебници за наредната   2017/18  учебна година Библиотекар Јуни 

39. Враќање ( раздолжување) на учебниците од страна на 

учениците и одделенските  раководители 

Библиотекар, ученици, 

наставници, родители и  

директор 

Јуни 

 

40. Евиденција(пополнување записници за вратени / невратени 

учебници и надомест за истите) 

Библиотекар Јуни 

41. Попис за изгубени и невратени книги  во библиотеката и 

надомест за истите 

Библиотекар Јуни 

42. Договор со наставниците  и набавка  на книги за надарени 

ученици 

Библиотекар, наставници Јуни 

43. Анализа за работата на библиотекарот и клубот на млади 

библиотекари 

Библиотекар Јуни 

44. Средување на книгите и  естетскиот изглед на библиотеката Библиотекар Август – септември 

45. Анализа за работата на библиотекарот( изработка на годишен 

извештај) 

Библиотекар Август 
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Програма за работа на стручниот актив одделенска настава 

 

 

 

 

 

 

Рб Име и презиме Одд 

1. Катица Богоевска Прво 

2. Владанка Урошева Димитрова Прво 

3. Маја Јанковска Цакиќ Прво 

4. Валентина Ковачевска Прво 

5. Анета Аначкова Второ 

6. Силвана Арсовска Второ 

7. Катерина Дочинска Второ 

8. Елена Чакаловска Терзиќ Второ 

9. Лидија Исајловска Трето 

10. Мирјана Алексова Трето 

11. Оливера Павловска Трето 

12. Татјана Велкова Трето 

13. Светлана Зашева Четврто 

14. Анета Георгиева Четврто 

15. Ленче Постолова Четврто 

16. Благица Топалова Четврто 

17. Снежана Симовска Петто 

18 Елеонора Ѓеоргиева Петто 
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Главни цели 

-Подобрување на квалитетот на наставата преку внесување на современи методи,форми и нагледни средства во наставниот процес 

-зголемување на мотивацијата и одговорноста на наставниците за сопствено напредување  

- осовременување на воспитно-образовниот процес преку реализирање на Наставните планови и програми 

- Меѓусебно помагање во изработувањето на годишните програми преку пренесување на искуства од примена на стратегии и техники во  

претходното одделение 

- меѓусебно помагање и координирање на активностите на наставниците 

- споделување на искуства и дидактички стратегии во функција на образовниот процес 

- користење на ИКТ во наставата 

- примена на современи стратегии,техники и методи 
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Програма за работа на Стручниот актив на одделенска настава за учебната 2016/17год. 

Р. 

бр. 

Цел Тема/ содржина Ресурси Реализатори Време на реализација 

1. Предлози за изготвување на 

годишна програма за работа на 

стручниот актив за учебната 

2016/17 година 

Конститутивен 

состанок 

Договор за 

изедначување на 

методологијата за 

годишни и тематски 

планирања и дневни 

подготовки 

Закон за основно 

обрз. на Р.М.; 

наст. планови и 

програми, 

стручна литература 

 Одделенски 

наставници 

Август 2016 

2. Детектирање на надарени и 

талентирани ученици 

Работа со надарени 

ученици во дневен 

престој 

Компјутер, учебници, 

наст. листови, слики, 

хамер, природни 

материјали 

 Одделенски 

наставници 

Стручна служба 

Септември 

2016 

3 Мотивирачки пристап при 

описменување со примена на 

инвентивни и современи методи 

и техники на работа 

Презентирање на 

инвентивни и 

современи методи и 

техники при усвојување 

на печатни букви од 

македонската азбука 

Манипулативи, 

наставни листови, 

хамер, природни 

материјали 

 Одделенски 

наставници  

Октомври 

2016 
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4. Препознавање и работа со 

ученици со емоционални 

проблеми 

Соодветен пристап при 

работата со ученици со 

емоционални 

проблеми 

Хамер, слики, ЛЦД 

платно, проектор 

 Одделенски 

наставници 

Психолог 

Ноември 

2016 

5. Организирање на Новогодишни 

работилници 

Размена на идеи за 

декорација  и  

изработка на 

новогодишни украси 

Природни и 

вештачки материјали 

 Одделенски 

наставници 

Ученици 

Родители 

Декември 

2016 

6. Анализа  на современи форми и 

методи при обработка на текст-

Јазична писменост 

Споделување на 

искуства од примена 

на современи методи и 

техники 

Учебници, слики, 

наст. листови, хамер 

 Одделенски 

наставници 

Февруари 

2017 

7. Работилница за изработка на 

првоаприлски маски за 

априлијада 

Работилница 

 

Разновидни 

материјали 

 

 Одделенски 

наставници 

Ученици 

 

Март 2017 

8. Дисеминација од посетен 

семинар за дислексија 

Дисеминација 

Откривање и 

соодветен пристап со 

дислексични ученици 

Стручни материјали Лидија Исајловска 

Владанка 

Урошева 

Димитрова 

Април 2017 

9. Предавање на тема-

Интерперсонална комуникација 

во воспитно-образовниот проес 

Важноста на 

комуникацијата во 

воспитно образовниот 

процес 

Стручни материјали   

Мирјана Алексова 

Мај 2017 
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10 Извештај за работата на 

Стручниот Актив во учебната 

2016/2017 година 

Согледување и 

проценка на 

постигнатите резултати 

од работата на 

Стручниот актив 

Предлози за измени и 

дополнувања на 

програмата за работа 

на Стручниот актив на 

одделенска настава за 

наредна учебна година 

Извештаи 

Записници 

Стручна литература 

  Одделенски 

наставници 

 

Јуни 2017 

 

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

се во согласност на активот и претседателот  

Претседател на стручен актив наодделенска настава-Катица Богоевска 

\ 
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Програма за работа на стручен актив на предметна настава 

Реде

н 

Број 

Цели Содржина Реализатор Време Ресурси Очекувани ефекти 

1. Организација на активот 
 

Донесување на 
програма за работа 

Наставници од 
активот 

08. 2016. Програма и 
учебници 

Осовремување на 
наставата 

2. Запознавање со програмата по 
Кемриџ по предметот Природн и 
науки 

Анализа на новиот 
начин на работа по 
програма Кембриџ 

Наставникот                       
по предметот 
Природни науки 
Горан 
Тодоровски                

09.2016. Материјали од 
семинари 

Да се стекнат со 
знаења за новиот 
начин на предавање 
по Кембриџ 

3. Запознавање со програмата по 
Кемриџ по предметот Физика 

Анализа на новиот 
начин на работа по 
програма Кембриџ 
 

 
Наставникот 
предметот 
Физика Христина 
Борисовска 

 
10. 2016. 

 
Материјали од 
семинари 

 
Да се стекнат со 
знаења за новиот 
начин на предавање 
по Кембриџ 

4. 

Корелација меѓу Географија и други 

предмети 
Посета на пештера 
Пешна 

Наставник по 

Географија 

Биљана 

Гичевски 

10. 2016. 

Светло, Бусола, 

Шлем и друга 

спелеолошка 

опрема 

Истражување на 

спелеолошки 

објекти од различни 

наставни предмети 

5. Запознавање со програмата по 
предметот Математика 

Анализа на новиот 
начин на работа по 
програма Кембриџ 
 
 

Наставник по 
предметот 
Математика 
Витомир 
Лазороски 

 
11. 2016. 

 
Материјали од 
семинари 

Да се стекнат со 
знаења за новиот 
начин на предавање 
по Кембриџ 

6. 

Запознавање со програмата по 

предметот Биологија 

Анализа на новиот 
начин на работа по 
програма Кембриџ 
 

Наставникот по 
предметот 
Биологија 
Горан 
Тодоровски 

 

12.2016. Материјали од 

семинари 

Да се стекнат со 

знаења за новиот 

начин на 

предавање по 

Кембриџ 
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7. 

Полугодишен извештај 

Анализа на 

резултатите од 

работата на активот 

Наставниците 

од активот 
01.2017. Записници 

Заклучоци за 

работењето на 

наставниците 

8. Соодветен пристап на 
наставниците на децата со ПОП 

Препознавање и 
пристап со деца со 
ПОП 

Стручни 
соработници 

02.2017. Стручна 
литература 

Подобрување на 
пристапот на 
наставниците на 
децата со ПОП 

9. 

Усвојување на нови знаења 
Правопис во 

педагошка евиденција 

 

Наставник по 

Македонски 

јазик Ленче 

Алаџајкова 

03.2017. 

Правопис на 

македонски 

литературен 

јазик 

Правилно водење 

на педагошка 

документација 

10. 

Соодветен пристап на 

наставниците на децата со 

емоционални проблеми 

Емоционални 

проблеми 

Стручни 
соработници 

04.2017. 

Стручна 

литература 

Подобрување на 

пристапот на 

наставниците на 

децата со 

емоционални 

проблеми 

11. 

Корелација меѓу Географија и 

други предмети 

Дисеминација од 

одржани семинари 

Наставниците 
од активот 

05.2017. 

Материјали од 

семинари 

Запознавање на 

наставниците со 

темите од 

одржаните 

семинари во текот 

на годината 

12.  

Годишен извештај 

 

Анализа на 
резултатите од 
работата на активот 

Наставниците 

од активот 
06. 2017. 

 

Записници 

 

Заклучоци за 
работењето на 
наставниците 
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Акциски планови на воннаставни активности во учебната 2016/17 година во предметна настава 

-Aкциски план за  воннаставни  активности   по  македонски  јазик 

 Временска  рамка ( месеци)       

Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Носит 

 

ел 

начин на 

спроведување 

Инструменти очекувани 

резултати 

одговор

но лице 

      

потре

бен 

буџет 

- Изработка на плакати кои ја 

покажуваат мулти етничката 

иконографија. 

Електронска соработка со партнер 

училиштето 

-Средба на литературните клубови 

од Карпош и Чаир 

  х х  Х х    Ученици  

Наставик 

Компјутер, 

Телефон 

анкета Да се 

развие 

креативнос

т кај 

учениците. 

,МИО во 

образовани

ето  

 

Наставн

ик по  

македнс

ки јазик, 

Ленче  

Алаџајко

ва 

 

 

Составување едноставни крстозборки 

со примена на изучените граматички и 

лексички структури 

х  х    х  х  Ученици  

Наставик 

Учебник, речник, 

компјутер 

Набљудува

ње,истражув

ање, 

Да се 

развие  

креативнос

т,интерес 

за примена 

на 

усвоените 

структури 

Наставн

ик по  

македон

ски јазик 

 

 

Посета на театарска претстава    Х       Ученици  

Наставик 

Билети  

Автобус 

Анкета, 

прашалници 

Мотивација 

желба за 

проширува

ње на 

своето 

знаење 

Наставн

ик по 

македон

ски 

јазик 

 



 125 

Изработка на новогодишни 

честитки,драматизација 

   Х       Ученици  

Наставик 

ЦД,филмови,ТВ Анкета, 

прашалници 

Да се 

развие 

креативнос

т кај 

учениците 

Наставн

ик по 

македон

ски јазик 

 

Посета на саем на книга 

театар,кино 

       х х  Ученици  

Наставик 

Посета Анкета, 

прашалници 

Мотивација 

желба за 

проширува

ње на 

своето 

знаење 

Наставн

ик по 

македон

ски јазик 

 

одговорен наставник:   Ленче Алаџајкова 

 

Akциски план за француски јазик 

Учество во училишен 

квиз 

на знаења 

     х     Учен

ици  

Наст

авик 

Прашања Квиз прашања Да се развие 

интерес за 

натпревар,збогату

вање на знаења и 

презентација  

Наставник 

по 

француски 

јазик 

 

Слушање познати 

француски 

шансони,новогодишни 

и божиќни 

песнички,гледање 

играни и цртани 

филмови 

 х  х    х   Учен

ици  

Наст

авик 

ЦД,филмови

,ТВ 

Анкета, прашалници Да се развие 

интерес за 

француска 

музика,шансони  

Наставник 

по 

француски 

јазик 
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одговорен наставник: Јаворка Китевска      

    

                                  

Акциски план за англиски јазик 

 Временска  рамка ( месеци)       

Активност 9 10 11 1

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 носител начин на 

спроведува

ње 

Инструме

нти 

очекувани резултати одговорно 

лице 

потребе

н буџет 

Учество на филмскиот 

фестивал за деца и 

млади ,,Џифони 

Македонија,, 

 х           Ученици од 

предметна 

настава и 

наставнико

т по 

англиски 

јазик 

Даниела 

Станчевска 

Простории и 

локации 

предвидени 

со 

програмата 

на Џифони 

Македонија 

Проекција 

на 

краткомет

ражни и 

долгомет

ражни 

филмови 

предвиде

ни со 

програмат

а на 

Џифони 

Македониј

а, 

Работилн

ици 

Проширување и 

продлабочување на 

знаењата од областа на 

филмот и филмската 

уметности развивање 

на критички осврт кон 

истиот 

 

Наставник 

по англиски 

јазик 

Даниела 

Станчевска 

 

 

 одговорен наставник:  Даниела Станчевска    

 

Посета на саем на 

книга – посебно 

внимание на 

странските издавачки 

куќи 

       х х  Учен

ици  

Наст

авик 

Посета Анкета, прашалници Мотивација желба 

за проширување 

на своето знаење 

Наставник 

по 

француски 

јазик 
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-Акциски план за англиски јазик во одделенска настава –одговорен наставник Весна Аврамовска 

 Временска  рамка ( месеци)       

Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 носител начин на спроведување Инструме

нти 

очекувани 

резултати 

одговорно 

лице 

потре

бен 

буџет 

Реализација 
на активноста 

 
Активност 
Пишување 

поема за 8ми 
март 

      X      Учениците 
од 5то одд. 

Преку пишување- 
наставникот пишува на 
табла 10 придавки и 
учениците треба да 
состават поема на англиски 
ја  
Зик за својата мајка по 
повод празникот *Денот на 
жената*, при што треба да 
ги употребат сите зборови 
напишани на табла. На 
крајот, учениците гласаат 
за најдобрата поема.  

 
Табла 
Листови 
и моливи 

Се очекува 
учениците да се 
стекнат со нов 
вокабулар и да се 
оспособат да го 
употребат истиот 
со цел да 
пренесат јасна 
мисла. 

 
Весна 
Аврамовс
ка 

 
 

Реализација 
на активноста 

 
Активност 
Караоке на 

англиски јазик 

   X          
Ученици 
од 7 одд. 

 
Преку пеење- учениците 
пеат дел од песна на 
англиски јазик. На крајот, 
сите ученици  гласаат за 
најдобро испеаната песна. 

 
Простори
ја,микро
фон, 
Пишан 
текст на 
листови 
кои 
ученицит
е сами ги 
носат со 
себе (не 
мора) 

Се претпоставува 
дека учениците 
претходно го имаат 
подготвено и 
извежбано текстот 
за песната која ќе ја 
изведуваат, па 
притоа се очекува да 
утврдат голем дел 
на лексички и 
граматички фрази и 
образувања, и ќе се 
оспособат 
самостојно да ги 
употребуваат во 
секојдневна 
комуникација  

 
Весна 
Аврамовс
ка 
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Aкциски план за воннаставни активности по географија 

 Временска  рамка ( месеци)     

Задача активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 носител начин на 

спроведувањ

е 

инструменти очекувани 

резултати 

Истражување 

на пештерата 

Пешна 

-посета на 

пештера Пешна 

-истражување на 

пештерата 

 Х           -ученици од 

VII одд. 

- наставник 

по географија  

-предавање 

-истражување 

 

-скица 

-наставни 

листови 

-карти 

-бусола 

-метро 

-поттик за 

научни 

истражувања 

-добиен 

фотографски 

материјал 

-извештај 

Музеите 

поблиску до 

нас 

-посета на 

Природно научен 

музеј 

-разгледување 

на експонати во 

музејот 

   Х         -ученици од 

VII одд. 

-предавање 

-истражување 

- -запознавање 

со 

експонатите 

на музејот  

        

 

 

 

 

 

                                        

 



 129 

-Акциски план за музичко образование 

 Временска  рамка ( месеци)       

Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Носител начин на 
спроведув

ање 

Инструменти очекувани 
резултати 

одговорно 
лице 

потребен 
буџет 

Посета на 
фестивалот за 
детски песни 

Златно 
славејче 

  х        Ученици од 6 и 
7 одделение 

Присувств
о во 
универзал
на сала  

 Да се развие 
интерес кај 
децата за 
слушање на 
детска музика 

 
Наставник 
по музичко 
образовани
е 

 
Влезница за 
фестивалот 

Посета на 
класичен 

оркестар(маке
донска 

филхармонија, 
симф.орк. при 
опера и балет, 
воен оркестар 

      х х х  Ученици од 7,8 
и 9 одделение 

Посета Анкета, 
прашалници 

Да се развие 
љубов кон 
инструментал
на музика и 
музичките 
инструменти 

Наставник 
по музичко 
образовани
е 

Автобуска 
карта 

Посета на 
еден музички 
бенд(забавен 

и народен) 

 х    Х     Ученици од 8 и 
9 одделение 

Посета Анкета, 
прашалници 

Да се развие 
интерес за 
вокално 
инструментал
на музика, 
забавна и 
народна 

Наставник 
по музичко 
образовани
е 

Автобуска 
карта 

Средба со 
познати пеачи 
од забвната и 

народната 
музика 

 х  х   х    Ученици од 6, 7,  
8 и 9 одделение 

Посета, 
училница 

Анкета, 
прашалници 

Да се развие 
интерес за 
вокална  
музика, 
забавна и 
народна 

Наставник 
по музичко 
образовани
е 

Автобуска 
карта 

Посета на КУД 
Танец 

       х   Ученици од 8 и 
9 одделение 

Посета Анкета, 
прашалници 

Да се развие 
љубов кон 
македонската 
орска 
традиција и 
македонското 

Наставник 
по музичко 
образовани
е 

Автобуска 
карта 
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културно 
богатство 

Посета на 
средното 
музичко 

училиште 
Илија 

Николовски – 
Луј, Скопје 

        х  Ученици од 8 и 
9 одделение 

Посета  Да се развие 
љубов кон 
македонската 
орска 
традиција и 
македонското 
културно 
богатство 

Наставник 
по музичко 
образовани
е 

Автобуска 
карта 

Нагледен час 
од ученици од 

средното 
музичко 

училиште 
И.Н.Луј - 
Скопје 

 х  х  Х  х   Ученици од 6, 7,  
8 и 9 одделение 

Училишна 
спортска 
сала, 

Анкета, 
прашалници, 
 

Да научат 
основни 
движења од 
народни ора, 
да развиваат 
моторика на 
движењата   

Наставник 
по музичко 
образовани
е, 
Професор 
од средно 
музичко 
училиште 

 

Посета на 
една црква 

      х    Ученици од 8 и 
9 одделение 

Посета Анкета, 
прашалници, 
 

Да се развие 
чувство за 
религија и 
вера, 
Да се 
запознаат со 
позначајните 
македонски 
верски 
празници 

Наставник 
по музичко 
образовани
е, 
Свештено 
лице  

Автобуска 
карта 

Посета на 
балет 

        х  Ученици од 6, 7,  
8 и 9 одделение 

Посета  Да развиваат 
љубов за 
музичко 
сценски дела 

Наставник 
по музичко 
образовани
е 

Автобуска 
карта, 
влезница 

Посета на 
опера 

        х  Ученици од 6, 7,  
8 и 9 одделение 

Посета  Да развиваат 
љубов за 
музичко 
сценски дела 

Наставник 
по музичко 
образовани
е 

Автобуска 
карта, 
влезница 

одговорен наставник: Ангел Ќосев 
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-Акциски план за воннаставни активности по физичко и здравствено образование 

 Временска  рамка ( месеци)       

Активност 9 1

0 

1

1 

1

2 

1 2 3 4 5 6 Носител начин на 

спроведување 

Инструменти очекувани 

резултати 

одговорно лице потребен 

буџет 

Фудбалска 

игра 

X x      X x  Ученици од      

  6 ,7,8,9, 

 Одделение 

Тренинзи... 

Посета на 

определено 

училиште за  

натпревар. 

Анкета, 

Прашалници 

Селекција 

Да се развие 

интерес кај децата 

за спорт и спортски 

натпревари 

Наставник по  

Физичко   

здравствствено 

образование. 

 

Режиски 

трошоци 

Кошаркарс

ка игра 

  x X  x X    Ученици од      

  6 ,7,8,9, 

 Одделение 

Тренинзи... 

Посета на 

определено 

училиште за 

натпревар. 

Кошарка 

Анкета, 

Прашалници 

Селекција 

Да се развие 

интерес кај децата 

за спорт и спортски 

натпревари 

Наставник по  

Физичко   

здравствствено 

образование. 

Режиски 

трошоци 

Одбојкарс

ка игра 

  x X  x X    Ученици од      

  6 ,7,8,9, 

 Одделение 

Тренинзи... 

Посета на 

определено 

училиште 

занатпревар. 

Анкета, 

Прашалници 

Селекција 

Да се развие 

интерес кај децата 

за спорт и спортски 

натпревари 

Наставник по  

Физичко   

здравствствено 

образование. 

Режиски 

трошоци 

Есенски-

Пролетен 

крос 

 x      X   Ученици од      

  6 ,7,8,9, 

 Одделение 

Тренинзи... 

Дефинирана 

патека во 

природа,за 

трчање . 

Анкета, 

Прашалници 

Селекција 

Да се развие 

интерес кај децата 

за натпреварувачки 

дух. 

Наставник по  

Физичко   

здравствствено 

образование. 

Режиски 

трошоци 

по 

потреба  

Пинпонгар

ска 

секција 

X x x X  x x X x  Ученици од      

  6 ,7,8,9, 

 Одделение 

Тренинзи во 

училишната 

сала 

Прашалници 

Селекција 

Да се развие  

натпреварувачки 

дух,рефлекси, 

брзина,интелигенци

ја. 

Наставн.по  

Физичкоздрав.о. 

Општински тренер 

 

Режиски 

трошоци 

од 

општинат

а 

одговорен наставник:Сузана Здравковска 
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Акциски планови на воннаставни активности во учебната 2016/17год. во предметна настава 

Aкциски план за  воннаставни  активности   по  Ликовно образование 

 Временска  рамка ( месеци)       

Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 носител начин на 
спроведувањ

е 

Инструмент
и 

очекувани 
резултати 

одговорно 
лице 

потребен 
буџет 

Меѓународна 
детска 
ликовна 
колонија „Св. 
Пантелејмон“- 
Горно Нерези 
 

X          Ученици  
Наставик 

Ликовно 
творење, 
хепенинг 

Набљудува
ње, 
истражувањ
е, 
кадрирање 
на природен 
отворен 
простор 

Да се развие 
креативност кај 
учениците, 
дружење, 
ликовна критика, 
естетика 
 

 
Наставник по  
Ликовно 
образование- 
Лилјана 
Ружиновска 

 
Материјали 
за сликање 
(акрилни бои, 
пастел, 
картон, 
хартија) 

Ликовни 
конкурси, во 
организација 
на  (НСРР), 
општина 
Карпош, град 
Скопје, 
интерни во 
училиштето и 
тековни 
натпревари 

X x х   X х X х  Ученици  
Наставик 

Ликовно 
творење; 
посета на 
изложби 

Набљудува
ње,истражув
ање, 
презентациј
а 

Да се развие  
креативност, 
реализира 
индивидуална 
ликовна порака 

Наставник по  
Ликовно 
образование 
 
 

Цртачки и 
сликарски 
материјали 

Ликовни 
конкурси на 
Меѓународни 
детски 
ликовни 
изложби 

  x x    X   Ученици  
Наставик 

Ликовно 
творење, 
посета на 
изложби 

Креативно 
истражувањ
е, 
презентациј
а 

Да се развие 
интерес за 
натпревар,збогат
ување на знаења 
и анализа на 
уметничките 
творби 
презентација  

Наставник по 
ликовно 
образование 

Материјали 
за 
реализација 
на творбите 
(цртачки, 
сликарски 
материјали и 
графика) 

Изработка на    х       Ученици  ЦД,филмови, Анкета, Да се развие Наставник по Хамери, 
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новогодишни 
честитки, 
плакати 

Наставик ТВ прашалници
, 
презентациј
а 

креативност кај 
учениците 

Ликовно 
образование 

хартија, 
материјали за 
сликање и 
апликација 

Учество во 
проект на 
Музејот на 
македонската 
борба; 
 Посета на 
изложби и 
музеи 
 
 

X  x x  X  Х   Ученици  
Наставик 

Ликовно 
творење 
 
Посета на 
изложба 

Анкета, 
прашалници
, естетско 
вреднување 

Мотивација за 
откривање 
визуелни и 
ликовни 
асоцијации од 
други наставни 
предмети и 
индивидуално ги 
изразува во 
ликовни 
активности 

Наставник по 
Ликовно 
образование 

Материјали 
за  цртање и 
сликање; 
Патни 
трошоци 

Ликовен 
едукативен 
камп 
„Вангел 
Коџоман“- 
Струга 
2017 
 
 
 

         X Ученици 

Наставник 

Ликовно 
творење, 
презентација, 
естетско 
вреднување 

Ликовно 
творење, 
презентациј
а, естетско 
вреднување 

Развивање на 
креативност, 
стимулирање на  
творење и 
ликовно 
вреднување 

Наставник по 
ликовно 
образование 

Материјали 
за : цртање, 
сликање и 
графика 

           одговорен наставник:   Лилјана Ружиновска 
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Акциски план за Подмладок на Црвен крст 
Одговорен наставник: м-р Билјана Гичевски 

 2016/2017 
 временска  рамка ( месеци)      

Задача Активност 
 

9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 носител начин на 
спроведува

ње 

инструменти очекувани 
резултати 

одговорно лице 

„Училишен прибор 
за моето другарче“ 

 

-собирање 
на 
училишен 
прибор  
- 
класифицир
ање на 
собран 
материјал 

Х  
 

          ученици, 
вработени, 
родители 
 

доброволна 
хуманитарн
а акција во 
училиштето 
 

училишен 
прибор 

- помош на 
ученици од 
загрозени 
семејства од 
поплавените 
подрачја во 
Скопско 
- помош на 
семејствата од 
поплавените 
подрачја во 
Скопско  

Билјана Ги-
чевски 
 

Одбележување на 
Неделата на 
Младите на Црвен 
крст 

 

- посета на 
ООЦК 
Карпош 
 

 

 Х           ученици од 
VIII и IX 
одд., ООЦК 
Карпош 

посета на 
просторрите 
на ЦК 

 -зголемување на 
бројот на млади 
волонтери во ЦК 
-запознавање на 
учениците со 
активностите на 
ЦК 

Билјана 
Гичевски 

Одбележување на 
денот за Болестите 
на зависност 
 

- предавање 
од 
медицинско 
лице 

  Х          ученици од 
VIII и XI одд. 

предавање предавање, 
компјутер 

- запознавање на 
учениците од VIII 
и XI одд. со 
болестите на 
зависност 

-Билјана 
Гичевски 
-Медицинско 
лице волонтер 
од ЦК-гости 

Одбележување на 
Неделата за грижа 
на стари лица 

- собирна 
акција за 
овошје 
- посета на 

  Х          ученици од 
VI-IX одд, 
наставник 

посета на 
старечки 
дом 

собрано 
овошје, 
вклученост на 
10 ученици 

- зголемување на 
свесноста на 
учениците за 
старите луѓе 

Билјана 
Гичевски 
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старечки 
дом „Мајка 
Тереза“ 

Одбележување на 
Неделата на борба 
против СИДА-та 

- врсничка 
едукација за 
ученици од 
VIII одд. 

   Х         -ученици од 
IX одд. 
-младинци 
волонтери 
од ЦК-гости 
-наставник 

предавање нагледни 
средства, 
прашалници 

- збогатени 
знаења за СИДА 
 
 
 

Горан 
Тодоровски 

Забоздравствена 
заштита 

- предавање 
за ученици 
од I одд 

   Х         -ученици од 
I одд. 
-медицинско 
лице 
-наставници 
од I одд. 

предавање модел на 
вилица, четка  
за заби, паста 

- стекнати знаења 
за правилно 
миење на заби 
 

Владанка 
Димитрова 
Урошева, 
Валентина 
Ковачевска, 
Маја Цакиќ, 
Катица 
Богоевска 

Борба против 
срцевосадови 
заболувања 

- предавање 
за 
вработени 
во 
училиштето 

     Х       - 
медицинско 
лиц, 
волонтер на 
ЦК-гости 
-вработени 

-предавање -училница 
-презентација 
-постери 

- нови знаења за 
превенција на 
срцеви 
заболувања 

Горан 
Тодоровски 

Одбележување на 
Денот на 
крводарителството 

- 
крводарител
ска акција за 
вработени 

      Х      - вработени -
крводарител
ска акција 

медицинска 
опрема 

- зголемен број на 
крвни единици 
- спасување на 
човечки живот 

- ООЦК Карпош, 
-општина 
Карпош 

Значење на хигиена - предавање 
за значење 
на 
хигиената 

       Х     -ученици 
-вработени 

-предавање -училница 
-постер 
-хигиенски 
материјал 
(сапун, 
влажни 
марамчиња) 

- подигнување на 
хигиената 

- класни 
раководители 
- одделенски 
наставници 
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Aкциски план за јавна и културна дејност 

 Временска  рамка ( месеци)       

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

спроведув

ање 

Инструмен

ти 

Очекувани 

резултати 

Одговорно 

лице 

Потребен 

буџет 

                   

Свечен прием 
на првачиња 

х            Свечена 
приредба 

Просторија 
училишен 
хол 
 
 
 
 

 Меѓусебно 
дружење,  
родители 
ученици и 
наставници 

Катерина 
Дочинска, Маја 
ј.Цакиќ, 
Валентина 
Ковачевска 
,Елена 
Ч.Терзиќ 
 

 
 

Одбележување 
на Денот на 

независностан
а Р.Македонија  

8 Септември 

х            Читање 
реферат 

 

 

Просторија 

Компјутер 

Хартија 

Фотокопир 

 Збогатени 
знаења за 
празникот 

Билјана 
Огнаноска 

 

 

Одбележување 
на Детска 

недела 

 х           Приредба по 
повод прием 
на првачиња 
во Детската 
организација 

Просторија 

компјутер 

Хартија 

Фотокопир 

Сценарио Прием на нови 
членови во 
Детската 
организација 

 

Катерина 
Дочинска 

 

Одбележување 
на Денот  на 

востанието на 
Република 
Македонија 

 х           Читање 
реферат од 
страна на 
учениците 

Компјутер 
хартија 

Литератур
ни творби 

Збогатување 
на знаењата за 
празникот 

Миливоје Никиќ            
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11 Октомври 
 

Одбележување 
на Денот  на 
македонската 
револуционерн
а борба  23 
Октомври 

 х           Читање 
реферат од 
страна на 
учениците 

Компјутер  
хартија 

Литератур
ни творби 

Збогатување 
на знаењата за 
празникот 

Билјана 
Огнаноска 

 

Одбележување 
на Денот на 

ослободување 
на град Скопје 

13 Ноември  

  х          Ликовен и 
литературен 
натпревар 

Компјутер, 
хартија 

Ликовни и 
литератур
ни творби 

Подигнување 
на свеста за 
учество во 
натпревари,же
лба за 
знаење,подигн
ување на 
натпреварувачк
и дух 

Ленче 
Постолова, 
Лидија 
Исајловска 

 

Одбележување 
на Св. Климент 

Охридски, 8 
Декември  

   Х         Читање 
литературни 
творби 

Компјутер, 
хартија 

Литератур
ни творби 

Информиранос
т и збогатени 
знаења за 
празникот 

Билјана 
Огнаноска 

 

Новогодишен 
хепенинг 

   Х         Новогодишна 
работилница, 
продажен 
штанд, 
новогодишен 
концерт 

Компјутер, 
просторија
, 
хартија 

Творби од 
ученици 

Развивање на 
креативност, 
меѓусебно 
дружење 

Одделенски  и  
предметни 
наставници 

 

Патронен 
празник 

     х       Приредба 
положување 
цвеќе на 
бистата и 
доделување на 

Училишен 
хол, 
училишен 
двор 

 
Ликовни и 
литератур
ни творби 

Почит кон 
херојот Карпош 
меѓусебно 
дружење, 
подигнување 

Комисија за  
јавна и 
културна 
дејност 

 



 138 

награди од 
литературен и 
ликовен 
конкурс 

на свеста за 
учество во 
натпревари 

Одбележување 
на Денот на 

жената 8 Март 

      х      Литературен 
и ликовен 
конкурс 

Просторија 
хартија 
компјутер 

Литератур
ни и 
ликовни 
творби 

Подигнување 
на свеста за 
учество на 
конкурс, 
подигнување 
на 
натпреварувачк
и дух    
   

Ленче 
Алаџајкова,Лид
ија Јаневска  

 

Одбележување 
на Денот  на 

пролетта 

      х      Засадување 
садници во 
училишниот 
двор,уредува
ње на 
училниците 

  Развивање на 
еколошка свест 

Одделенските 
раководители 

 

Ден на шегата 1 
Април,  

подготовки за 
маскенбал 

      х      Изработка на 
маски 

  Развивање на 
креативност 

Одделенски 
раководители 

 

Ден на шегата 
Маскенбал 

       х     Презентација 
на маски 

  Меѓусебно 
дружење и 
забава 

Одделенски 
раководители 

 

Светски ден на 
планетата 

Земја 

       х     Ликовен и 
литературен 
конкурс 

Компјутер 
хартија 

Литератур
ни и 
ликовни 
творби 

Подигнување 
на свеста за 
учество на 
конкурси 

Ленче 
Алаџајкова, 
Ленче 
Постолова  

 

Одбележување 
на Големиот 
христијански 

празник 
Велигден 

       х     Изработка и 
продажба на 
ученички 
креации 

 Творби од 
учениците 

Развивање на 
креативност 

Класни 
раководители 

 

Месец  на 
книгата 

       х     Посета на 
саем на книга 

  Развивање 
навика за 
читање 

Билјана 
Огнаноска 
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Ученичка заедница 

Учениците активно се вклучуваат во планирањето и во креирањето на работата на училиштето, во наставните и воннаставните 
активности. Токму затоа заедницата на учениците претставува мошне значаен сегмент во организацијата на животот на училиштето. 
Преку нив учениците, сами или заедно со наставниците и родителите, се договараат и заземаат ставови за сите позначајни прашања 
што се во врска со наставата. Овие заедници се организирани во ученички заедници на ниво на паралелка и на училиште и тоа со 
учениците од VI до IX одд. 
Заедницата во рамките на паралелката соработува со одделенскиот раководител. Паралелката избира свое раководство кое изготвува 
програма за работа. Ученичката заедница на училиштето е највисока форма  на организирање и дејствување на учениците во 
училиштето.На состаноците на ученичката заедница се разгледуваат прашања и проблеми од ученичкото секојдневие, проблеми  со 
наставата, ученици со потешкотии во совладување на материјалот, како да им се помогне во успехот, редовноста и поведението и 
други актуелни проблеми. 
 
 
 
Ред. 
број 

Планирана активност Цел Време на реализација Реализатори  
 
 

1. Конституирање на ученичката заедница и избор на 
раководство 

Формирана ученичка 
заедница 

Септември одговорен наставник, 
ученици 

2. Улогата на ученичката заедница, предлози и  мислења   
за изработка на годишна програма за работа 

Добивање на мислења и 
предлози , како и сознанија 
за улогата на ученичката 
заедница 

Септември одговорен наставник, 
ученици 

3. Донесување на програмата  за работа  на ученичката 
заедница 

Донесена програма за работа Октомври одговорен наставник, 
ученици 

4. Разгледување на условите за учење,снабденост со 
учебници и други организациони прашања 

Добивање информации Октомври одговорен наставник, 
ученици, други 
наставници 

5. Разгледување на успехот и дисциплината на 
учениците во паралелките 

Добивање информации во текот на годината одговорен наставник, 
ученици, други 



 140 

наставници 

6. Почитување на куќниот ред и кодексот на однесување информирани ученици во текот на годината одговорен наставник, 
ученици, други 
наставници 

7. Запознавање на учениците со педагошките мерки информирани ученици Октомври одговорен наставник, 
ученици 

8. Организирање на културно-забавни активности подобрување на културно-
забавниот живот 

во текот на годината директор,ученици, 
одговорен 
наставник,библиотек
ар, др. наставници 

9. Активности за уредување на ентериерот во 
училниците 

Подобрување на амбиентот 
во училница 

во текот на годината ученици, одговорен 
наставник,др. 
Наставници 

10. Организирање на активности за одржување на 
хигиената во училиштето и училишниот двор 
Подобрување на еколошкиот амбиент во училиштето 

Подобрување на хигиената во текот на годината ученици, одговорен 
наставник,др. 
наставници, еко-
одбор 

11. Организирање на собирни акции Да се соберат средства за 
помош 
на социјални случаи  

во текот на годината Ученици,наставници,
одговорен 
наставник,организац
ија на црвен крст 

12. 
 
 
13. 
 

Развивање и негување на другарски однос, 
Пружање помош на учениците кои имаат потешкотии 
во учењето 
Работа со ученици кои покажуваат недисциплина на 
часовите 
 

Да се подобрат односите 
помеѓу учениците,успехот и 
дисциплината 

во текот на годината ученици, психолог, 
одговорен наставник 

14. Учество во одбележување на државни празници и 
свечености 

Одбележани празници во текот на годината директор,ученици, 
одговорен 
наставник,библиотек
ар, наставници 

 

Одговорен наставник: Даниела Станчевска 
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Програма за работата на Детската организација 

Содржина Цели Време на реализација Носител на активност 

Свечен прием на првачиња Позитивно доживување на училишната 

атмосфера 

септември Детска организација 

Прием на првачињата во Детска 

организација 

Запознавање на учениците со целите на 

Детската организација 

октомври Наставници 

Ученици 

Универзален ден на детето 

20 Ноември 

Запознавање со правата на децата Ноември Стручно лице 

Амбасада Меѓаши 

Патронен празник 

 

Искажување почит кон ликот и делото на 

ХТКарпош 

февруари Членови на детска 

организација 

наставници 

Ден на здравјето Поткревање на свеста за грижа за здравјето април Родител 

Спортски игри Да се потикнат на заедничко дружење преку 

игри 

мај Ученици 

наставници 

Светски дан против злоупотребата на 

децата 

Запознавање со формите на злоупотреба на 

детето 

јуни Стручен соработник 

 

Одговорен наставник: Дочинска Катерина 
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ПЛАН И ПРОГРАМА НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ 

 
Наставничкиот совет е највисок стручен орган во училиштето кој води грижа за целокупната стручна и воспитно-образовна дејност 
во училиштето.  
Членови на Наставничкиот совет се сите вработени наставници, а со него раководи и за неговата работа одговара директорот на 
училиштето.  
Наставничкиот совет работи по своја програма.  
Задачи на Наставничкиот совет се:  
 
утврдување на задолженијата на наставниците за реализација на наставата,  

разгледување и усвојување на извештаи, анализи и информации за постигањата на учениците по завршени класификациони 
периоди;  

утврдување на полугодишниот и годишниот успех на учениците;  

стручно усовршување на наставниот кадар преку стручни предавања и презентации  
 

ЦЕЛИ  СОДРЖИНА И 
АКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАТОР  ВРЕМЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА  

ОЧЕКУВАНИ 
ЕФЕКТИ  

Успешна организација на 
воспитно-образовната дејност  

Распределба на часови и  
задолженија  

Директор  
Стручни соработници  
Наставници  

Август  Навремени 
подготовки за 
успешен почеток на 
учебната 2015/16г.  

Презентација на процедурата 
за сертификација од ПМИО  
Насоки за планирање 
активности од проектот во 
годишните програми  

Планирање активности 
(долгорочни и 
краткорочни)  
Одржување часови  
Изготвување портфолио за 
сертифакција  

Тим за училишна  
интеграција  

Август  Реализирани 
активности во 
рамките на ПМИО  
Развиено чувство за 
соживот во 
мултикултурно 
општество  
Сертифицирани 
наставници  

Успешна организација и 
реализација на воспитно-
образовната дејност  

Усвојување на годишната 
програма за работа на 
училиштето  

Директор  
Стручни соработници  
Наставници  

Август  Унапредување на 
воспитно 
образовната 
дејноста во 
училиштето  
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Разгледување на успехот и 
поведението на учениците  

Извештај и анализа на 
успехот, редовноста и 
поведението на учениците 
по завршување на првото 
тримесечие  

Директор Стручни 
соработници  

Ноември  Подобрување на 
успехот на 
учениците  

Презентација на тема 
“Идентификација на надарени 
деца“  

Препознавање на 
надарени деца, избор на 
соодветни методи, форми 
и техники за работа со нив 
и нивно вклучување во 
додатна настава  

Психолог  ноември  Примена на соодветни 
форми, методи и 
техники во работата 
со надарените деца 
Учество на 
натпревари  

Подобрување на квалитетот 
на дневните планирања и 
унапредување на наставата  

Извештај од евалуација по 
посетени часови и увид во 
дневните подготовки во 
првото полугодие  

Директор Психолог 
Педагог  

Декември  Примена на 
современи наставни 
средства, форми, 
методи, стртегии и 
техники на учење и 
поучување  

 

Ациски план за еколошки активности 
 

  временска рамка 
(месец) 

     

Задача Активност 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 носител начин на спроведување Инструменти очекувани 
резултати 

одговор
но лице 

Буџ
ет 

Одбележување 
на Светски ден 
за заштита на 
озонската 
обвивка 

- предавање  
- дебата 
 

 
Х 

         -ученици од 
V одд 
-
наставници 

-разговор 
-презентација 

-презентација 
-постер 

- збогатени 
знаења за 
настанување на 
озонска дупка  

Горан 
Тодоро
вски 

/ 

Одбележување 
на 
Меѓународен 
ден без 
автомобили 

- возење 
велосипеди  

 
Х 

         -ученици од 
V одд 
- 
одделенски 
наставници 

-организирано 
пешачење до парк 

-велосипеди - зголемено 
користење на 
велосипеди 

Лазе 
Смилес
ки 

/ 
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Одбележување 
на 
Меѓународен 
ден за 
намалување на 
уништувањето 
на природата 

- изработка на 
флаери 
 

  
Х 

        -ученици 
-
наставници 
- технички 
персонал 

-изработка на 
флаери за заштита 
на природата 

боици, 
хартија, 
лепак, колаж 
и сл. 

- почист 
училишен двор 

Анета 
Георгие
ва 
Благица 
Топало
ва 
 

/ 

Одбележување 
на 
Меѓународен 
ден на 
пешаците 

- пешачење низ 
околината 

  
Х 

        -ученици 
-2 
наставника 

-организирано 
пешачење низ 
блиската околина 

- две групи 
ученици од I 
одд. 

- одбележување 
на денот 
 

Катица 
Богоевс
ка 
Маја 
Цакиќ 

/ 

Одбележување 
на 
Меѓународен 
ден на храната 

- „Здрава храна 
за детство без 
мана“ 
-презентирање  

  
Х 

        -ученици 
-одд. 
наставници 
 

-истражување 
-презентирање 

Изработка на 
рецепти за 
здрава храна 

- стекнување 
навики за здрава 
исхрана 

Елена 
Арсовск
а 

/ 

Еколошка 
фотоизложба 
 

-барање на 
локации за 
фотографирањ
е 
-
фотографирањ
е 
-поставување 
на изложба 

   
Х 

       -ученици 
 

-фотографирање 
 

-изработени 
фотографии 
 

-зголемена 
свесност за 
екологијата 
 

Лилјана 
Ружино
вска 
 

/ 
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Одбележување 
на Светски ден 
за заштеда на 
енергија 

-дебата 
-презентација 

       
Х 

   -
ученици 
од VIII и 
IX одд. 
-
наставн
ик по 
физика 

-дебатирање 
-
презентирање 

-постери - 
стекнувањ
е навики 
за 
штедење 
на 
електричн
а енергија 

Христина 
Антоноска 
Борисовск
а 

 

Одбележување 
на Светски ден 
за заштеда на 
водите 

- изработка на 
план на 
активности за 
штедење на 
вода 

      Х    -
ученици 
од VI и 
VII одд. 

-изработени 
постери 

-постер - примена 
на 
стекнати 
знаења во 
секојдневе
н живот 

Билјана 
Гичевски 

/ 

Одбележување 
на Светски ден 
на здравјето 

- предавање за 
зачувување на 
здравјето на 
младиот човек 

        
Х 

  -
ученици 
-
вработе
ни 

-постери 
-презентации 

-постер 
-
презентац
ија 

-стекнати 
навики за 
поздрав 
живот 

Горан 
Тодоровск
и 

/ 

Одбележување 
на Светски ден 
на планетата 

- изработка на 
презентација 
за планетата 
Земја 
 

        
Х 

  -
ученици 
од VIII 
 

-изработена 
презентација 
 

-
презентац
ија 

- 
зголемува
ње на 
свесноста 
на 
ученикот 
за 
значењето 
на 
планетата 

Билјана 
Гичевски 

/ 
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Одбележување 
на Светски ден 
за заштита на 
климата 

- предавање за 
климатски 
промени 
 

         
 
Х 

 -
ученици 
од IX 
одделе
ние 

-изработена 
презентација 

-
презентац
ија 

- 
стекнувањ
е знаења 
за 
значењето 
на климата 
за 
опстанокот 
на живиот 
свет на 
Земјата 

Билјана 
Гичевски 

/ 

Одбележување 
на Светски ден 
против 
пушењето 

-едукација 
  

         
Х 

 -
ученици 
од VIII и 
IX одд. 

-изработена 
презентација 

-
презентац
ија 

- здрави 
навики за 
здрав 
живот 

Горан 
Тодоровск
и 

/ 

Одбележување 
на Светски ден 
за заштита на 
животната 
средина 

- изработка на 
текстови и 
песни за 
животна 
средина 

          
Х 

-
ученици 
од VIII 
одд. 
 
 

-подготовка 
на проза и 
поезија 
 
 

-
изработен
и трудови 
од ученици 
 

-
одбележув
ање на 
денот 

Лидија 
Јаневска 

/ 

Одбележување 
на Ден на 
дрвото 

- засадување 
на насади 

  Х        -
ученици 
-
вработе
ни 

-засадување 
садници 

-садници - зголемен 
број на 
засадени 
дрвца  

директор / 

Ден на акција 
на еко-
училиштата- 

- „Мојата 
училница е 
пример“ 

  
Х 

      
Х 

  -
ученици 
-
вработе
ни 

-чистење и 
средување на 
училници 

-средени 
училници 

- 
подобрува
ње на 
условите 
за работа 
во 
училиштет
о 

одделанск
и  
наставниц
и и кладни 
раководит
ели 

/ 
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Ајде 
Македонија- 
ден на 
еколошка 
акција на 
младите и 
граѓаните на 
Република 
Македонија 

- еколошки 
активности 
(предложени 
од МОН) 

       
 
 
Х 

   -
ученици 
-
вработе
ни 

  - 
зголемено 
влијание 
на 
младиот 
човек врз 
зачувувањ
е на 
животната 
средина 

Билјана 
Гичевски 
Елеонора 
Георгиева 

/ 

Селекција на 
отпад 

- селектирање 
на пластичен 
отпад 
- селектирање 
на хартија 

 
Х 
 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

 
Х 

-
учениц
и 
-
вработ
ени 

-селектирање 
на отпад 

селектира
н отпад 

- 
зголемени 
количини 
на 
селектира
н отпад 
- почиста 
животна 
средина 

-Билјана 
Гичевски 
-хаус-
мајстор 

/ 

Интегрирање 
на екологија во 
настава 

- примена на 
различни 
наставни 
методи и 
техники во 
наставен 
процес 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х -
учениц
и 
-
настав
ници 

-примена на 
екологија во 
настава 

-збогатени 
наставни 
содржини 

зголема 
свест за 
екологија 

- наставен 
кадар 
- ученици 
- родители 

/ 
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Програма за професионален развој на  воспитно – образовниот кадар 

целиЦЕЛИ  Содржини и активности Реализатор Време Очекувани ефекти 

Организација и договор 

за работа 

-Формирање на тим за професионален 

развој  

-Изготвување на годишна програма за 

работа  

Стручни соработници 

наставници  

директор 

 

Август  

  

Успешна реализација 

на планираните 

активности  

  

Професионално 

усовршување за 

дадената тема 

 

Техники на учење 

Одд. наставник Силвана 

Арсовска 

  

Септември  

Проширување на 

знаењата и 

вештините на 

наставниците  

Професионално 

усовршување за 

дадената тема 

 

Препознавање и работа со надарени и 

талентирани ученици 

  

Психолог Вера Димовска  
Октомври – 

ноември 

Проширување на 

знаењата и 

вештините на 

наставниците  

Професионално 

усовршување за 

дадената тема 

 

Комуникациски вештини 
Надворешен 

предавач  
јануари  

Подобрување на 

комуникациските 

вештини 

Професионално 

усовршување за 

дадената тема 

 

Препознавање и работа со ученици со 

емоционални потешкотии 

Психолог Вера 

Димовска 
Март 

Проширување на 

знаењата и 

вештините на 

наставниците 

Професионално 

усовршување за 

Обуки и семинари во организација на 

БРО 

Советници 

Наставници 

Во текот на 

годината 

Проширување на 

знаењата и 
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Членови на тимот за Професионален развој:Мирјана Алексова, Вера Димовска, Силвана Арсовска, Весна Аврамовска 

  

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

дадената тема 

 

вештините на 

наставниците 

Професионално 

усовршување за 

дадената тема 

 

Дисеминација од посетените обуки и 

семинари 

Наставници 

Стручни 

соработници 

Во текот на 

годината 

Проширување на 

знаењата и 

вештините на 

наставниците 
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Акциски план за  МИО за учебната 2016-17  година 

 Временска  рамка ( месеци)       

Активнос
т 

9 1
0 

1
1 

12 1 2 3 4 5 6 7 8 носител начин на 
спроведув
ање(ресур

си) 

Инструмен
ти 

очекувани резултати одговорно лице потребе
н буџет 

Квиз на 

знаења 

  Х х         Ученици 

од 5-то 

одделени

е, 

наставни

ци 

Одржувањ

е на квиз 

Техничка 

поддршка 

училница, 

пофалниц

и 

Развивање на 

другарството 

соработката и 

меѓусебното 

почитување 

Класни 

раководители на 5- 

то одделение 

 

Работилн

ица: 

Млади 

писатели 

и поети 

     х х      Ученици 

од 6-то 

одделени

е, 

наставни

ци 

Пишување 

состави и 

песни на 

зададена 

тема 

Прибор за 

пишување, 

Компјутер, 

просторија 

Запознавање со 

културата на 

различните етнички 

заедници  и 

почитување на истата 

во духот на 

меѓуетничката 

интеграција  

Класни 

раководители на 6-

то  одделение 

 
 
 
 

Работилн

ица: 

Уметност

а не 

познава 

граници 

       х х    Ученици 

од 4-то  

до  6-то 

одделени

е, 

наставни

ци 

Изработка 

на ликовни 

творби на 

зададена 

тема 

Прибор за 

цртање(бо

и 

четки,фло

мастери) 

Уметноста не знае за 

предрасуди 

,стереотипи и ги 

поврзува културите низ 

вековите 

Класни 

раководители на 4-

то  одделение 
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Програма за советување на родители 

Врз основа на член 64а, 64б, 64в,64г, 64д и 64ѓ од Законот за основно образование Службен весник на Р.Македонија бр. 103/8, 

33/10, 150/10, 18/11 и 51/11 психологот на училиштето изготви: Психологот на училиштето согласно Законот за основно образование и 

обврската за советување родители по пријава на класниот раководител ќе организира советување СЕКОЈ ЧЕТВРТОК ОД 17 ДО 18 

ЧАСОТ aко: 

1.Ученикот направил повеќе од 10 неоправдани изостаноци или повеќе од 100 оправдани 

2.Ако ученикот покажува намален успех во учењето  во текот на една наставна година има негативна оценка по три и повеќе 

предмети или ако во краток временски период(едно тримесечие) на три и повеќе предмети му опаднал успехот за две или повеќе 

оценки 

3.Ако манифестирал несоодветно однесување кое трае подолг временски период 

По пријава на класниот раководител ќе организира советување 

 -Првата недела од месецот за родители чии деца изостануваат од настава 
- Втората недела од месецот за родители чии деца покажале слаб успех по три и повеќе предмети и намален успех во краток 
временски периодза две или повеќе оценки кај три и повеќе предмети 
-Третата и четвртата недела вторите  работилници за овие две појави 

По добиените упатства од Педагошката служба при МОН ќе се договорат термини за советување за асоцијално и антисоцијално 

однесување 
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Програма за професионална ориентација на учениците од IX одделение 

Ред. 
Број 

Планирана активност Цел Време на 
реализација 

Реализатори 

1. Информирање на учениците за потребата и 
значењето на професионалната ориентација 

Информирани ученици Септември-
октомври 

Психолог, 
Одделенски раководители, 
Ученици 

2. Работилница на тема Мојата идна професија Развивање на 
свесност кај учениците  
за сопствените 
интереси 

Октомври-
ноември 

Психолог, 
Одделенски раководители, 
Ученици 

4. Психолошки тестирања(примена на тестови за 
општи и специфични способности,анкетни листови 
и тестови на личност) 

Дa се добијат податоци 
за способностите и 
интересите на 
учениците 

Во текот на 
годината 

Психолог, 
Одделенски 
раководители,ученици 

5. Информирање на учениците за постигнатите 
резултати 

Информирани ученици 
за сопствените 
потенцијали 

Во текот на 
годината 

Психолог, 
Одделенски раководители, 
Ученици, родители 

6. Организирање на презентации од средните 
училишта 

Информирани ученици Во текот на 
годината 

Директор, одделенски 
раководители, 
ученици,педагог 

7. Изготвување информација за класните 
раководители во врска со уписот 

Информирани ученици Април-мај Психолог 
 

8. Информирање на учениците за конкурсот за упис 
во средните училишта 

Информирани ученици Април-мај Одделенски 
раководители,ученици 

9. Помош на учениците во пресметувањето на 
бодовите и можностите за конкурирање 

Да се добијат точни 
информации за 
можностите за упис 

Мај-јуни Психолог, 
 

10. Истакнување на огласна табла потребни 
информации околу запишувањето во средно  
\училиште 

Информирани ученици Јуни Психолог, 
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Следење на индивидуалните 

постигања на учениците со  ПОП  

 (прв квалификационен период)  

-Евиденција                  на 

успехот и редовноста 

  

  

-Користење на инструменти за 

следење и вреднување  

Одд. наставници  

Стручни соработници  

  

Ноември  

-Проценка на 

постигањата  

-Ревизија и дополнување 

на индивидуалниот 

образовен план   

  

-Определување на 

соодветни форми/методи 

Програма за работа на тимот за работа со деца со ПОП 

ЦЕЛИ  
СОДРЖИНИ И  

АКТИВНОСТИ  
РЕАЛИЗАТОР  ВРЕМЕ  ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ  

Креирање на политика   

за работа со ученици со посебни 
образовни потреби  

  

-Формирање на тим за 
инклузија на учениците со ПОП  

-Изготвување на годишна 
програма за работа на тимот за 
инклузија  

Стручни 
соработници Одд. 
наставници  

 

Август  

  

Успешна реализација 
на планираните 
активности  

  

Запознавање со бројот на ученици со 
ПОП, видот и степенот на 
попреченост    

-Разговор со одд.наставници 
од I до V одд.  

Стручни соработници  

Одд. наставници  

  

Септември  
Преглед и евиденција 
на учениците и видот на 
попреченост  

Индивидуализирање и 
прилагодување на  наставните 
содржини согласно способностите на 
учениците  

-Изработка на индивидуални 
образовни 
планови(долгорочни, 
среднорочни и краткорочни) за 
работа со учениците со ПОП  

-Диференциран пристап во 
работата  

Одд. наставници  

Стручни соработници  

  

Октомври  

-Успешна реализација 
на наставната програма 
со сите ученици  

-Континуирано следење 
на постигањата  

Следење на степенот на 
инклузираноста на учениците со ПОП 
во наставнообразовниот процес  

-опсервација и разговор со 
наставници, родители и 
ученици   

    
Подобрување на 
социјализацијата на 
овие ученици  
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за работа  

Градење на стратегии за учење со 

примена на индивидуален и 

диференциран пристап во 

работењето  

Сов.консул.разговори со 

родителите, одд.наствници и 

учениците,  

Стручни соработници, 

родители, 

одд.наставници 

Декември  

-Подобрување на 

постигањата   

  

Непосредна работа на дефектологот 

со учениците со ПОП  

-вежби за реедукација на 

психомоторикакласичен 

дефектолошки третман  

-вежби за говорната 

оспособеност на ученикот   

-вежби за дискалкулија, 

дислексија, дисграфија  

-работа со учениците за 

совладување на  

дефектолог  
Во тек на 

годината  
  

 одредени наставни содржини 

преку диференцирен пристап  

-придружба на учениците со 

ПОП при екстерното тестирање  

   

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

  

-Евиденција  на успехот и 

редовноста  

-Користење на инструменти за 

следење и вреднување  

Одд. Наставници и 

стручни соработници  

  

Јануари 

Февруари  

-Проценка на 

постигањата  

-Дополнување на 

индивидуалниот 

образовен план   

-Изнаоѓање на 

соодветни форми и 

методи за работа  
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-Подобрување на социјалниот и 

емоционалниот статус на 
учениците со посебни образовни 

потреби  

  

  

  

-Разговори со учениците на 

одд.часови   

-Разговори со родителите на 

родителски и индивидуални 

средби    

Стручни соработници, 

родители, 

одд.наставници 

Во тек на 

годината  

-Развивање на 
позитивни ставови кај 

учениците кон учениците 
со посебни образовни 
потреби  

-Вклучување на децата 

со посебни образовни 

потреби во локалната 

заедница  

Следење на индивидуалните 
постигања на учениците со посебни 
образовни потреби (трет 

квалификационен период) 

-Следење на успехот и 

редовноста -Користење на 

инструменти за следење и 

вреднување  

Одд. наставници  

Стручни соработници  
Април  

-Проценка на 

постигањата и 

однесувањето   

- Изнаоѓање на 

соодветни форми и 

методи за работа  

Изготвување на индивидуални 

инструменти за утврдување на 

постигањата на учениците со 

посебни образовни потреби  

Утврдување на критериуми за 

вреднување на постигањата на 

учениците со посебни 

образовни потреби согласно 

прилагодените индивидуални 

планови  

Одд. наставници  

Стручни соработници  

  

Мај  

Развивање на стратегии 

за користење на 

индивидуални 

инструменти и 

критериуми при 

вреднување на 

постигањата на овие 

ученици  

Соработка со надлежни 

институции    ( Завод за ментално 

здравје, Клиника за детски 

болести, Завод за слух, говор и 

глас, Клиника за психијатрија итн.)  

  

Одд. наставници  

Стручни соработници  

  

Во тек на 

годината  

Помош и поддршка на 

наставниците, 

родителите и учениците 

во процесот на 

инклузивната работа   

Унапредување на 

воспитнообразовната работа со 

учениците со ПОП  

  

  

-спроведување на интерни 

обуки за наставниците за 

изработка на индивидуални 

образовни планови за 

учениците со ПОП  

дефектолог  
Во тек на 

годината  

Повисоки постигања на 

учениците  
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Евалуација на активностите 
предвидени со програмата за 
работа со децата со посебни 
образовни потреби  

  

  

-Утврдување на јаки/слаби 

страни од реализацијата на 

индивидуалните образовни 

планови  

-Изготвување на развоен план 

за работа со овие ученици во 

идната учебна година  

Стручни соработници  

Одд. наставници  

 

Јуни  

Проценка на ефектите и 

постигнатоста  на 

планираните цели во 

воспитно образовниот 

процес со овие деца  

 

Тим за работа со деца ПОП: Вера Димовска-психолог,Елена Арсовска-педагог,Марија Цакиќ-дефектолог,Светлана Зашева,Анета 

Георгиева,Мирјана Алексова,Лидија Исајловска,Оливера Павловска,Татјана Велкова,Ленче Постолов 
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Естетско и функционално  уредување на училиштето и училишниот дворво учебната 2016/17 година 
 
Училиштето, просториите во него и училишниот двор  се средина во која учениците, наставниците  и останатите  вработени успешно 
ќе ги реализираат воспитно-образовните цели. 
 
План за реализација на активностите за естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 

Време на 

реализација 

Активност Носители на активноста 

Септември ●Уредување на училишниот хол по повод 1 Септември, првиот училишен ден 

●Уредување на пано по повод 8 Септември, Ден на независноста на 

Р.Македонија 

Оливера Павловска, Татјана 

Велкова 

 

Миливоје  Никиќ 

 

Октомври 

●Уредување на пано по повод Детска недела 

●Изложба на ликовни и литературни творби по повод 11 Октомври, Ден на 

Востанието на Р. Македонија 

Катерина Дочинска 

 

Лилјана Ружиновска, Лидија 

Јаневска 

Ноември ●Уредување на пано  биологија (по избор) 

●Уредување на пано  по повод 13 Ноември, Ден на ослободување на Скопје 

Горан Тодоровски 

 

Снежана Симовска, Елеонора 

Ѓеоргиева 
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декември ●Уредување на пано  по повод  8 Декември, Ден на Св.Климент 

Охридски 

●Уредување на пано по повод  Новогодишните и Божиќните 

празници 

Ленче Алаџајкова 

 

Одделенски наставници од 4а, б одделение 

Февруари ●Уредување на училишниот хол по поводПатрониот празник на 

училиштето , 7 Февруари 

Наставници  1-9 одд., одговорен наставник Владанка Д. 

Урошева 

Март ●Уредување на пано  по повод  8 Март, Денот на жената 

●Уредување на пано  по повод  Ден на пролетта и екологијата 

Лидија Исајловска, Мирјана Алексова 

Билјана Гичевски, Анета Аначкова и Силвана Арсовска 

Април ●Уредување на училишниот хол по повод   1 Април, Ден на 

шегата и смеата 

●Уредување на училишниот хол по повод  Велигденските 

празници 

●Уредување на пано  по повод  22 Април, Ден на планетата 

Земја 

Наставници  1-9 одд., одговорен наставникКатица 

Богоевска 

Наставници 1-9 одд., одговорни  наставници Маја Ј. 

Цакиќ и Валентина Ковачевска 

Наставници 1-9 одд., одговорни  наставници Даниела 

Станчевска и Весна Аврамовска 

Мај ●Уредување на пано  по повод 1 Мај, Ден на трудот 

●Уредување на пано  по повод 24 Мај, Ден на словенските 

просветители Св. Кирил и Методиј 

Витомир Лазороски 

Наставници  1-9 одд., одговорен наставник Јаворка 

Китевска 

Јуни ●Уредување на училишниот холсо дипломи, пофалници и 

благодарници по повод  постигнатите успеси на учениците и 

наставниците - ментори   во текот на  учебната година  

Наставници  1-9 одд., одговорни  наставници Христина 

А.Борисовска, Сузана Здравковска 
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ПРОГРАМА ЗА ЕКСКУРЗИИ И СЛОБОДНИ УЧЕНИЧКИ 

АКТИВНОСТИ ЗАУЧЕБНАТА 2016/2017ГОДИНА 
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ПРОГРАМА  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕДНОДНЕВЕН EСЕНСКИ  ИЗЛЕТ 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД  I-IX ОДДЕЛЕНИЕ ВО  

УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

 

 

Место на изведување на излетите:Пеленица 

Време на изведување на излетот:октомври 2016 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: Барање мислење за Програма за eднодневен есенскиизлет за учениците од I - IX одделение 

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за основно образование („Службeн весник на РМ” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
15/11, 6/12, 100/12,24/13 и 41/14),  Министерот за образование донесе Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците од основните училишта. 

Врз основа на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2016/17 година и со одлука на Училишниот одбор како и 
согласно член 7 од Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од 
основните училишта донесен од МОН, Стручниот тим за изведување на ученички екскурзии при ООУ „Христијан Тодоровски Карпош” 
oпштина Карпош - Скопје, изработи Програма за eднодневен есенскиизлетсо воспитно-образовен карактер за учениците од I - IX 
одделение.  
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Истата е доставена до Советот на родители, општина Карпош и Биро за развој на образование од кои за нејзина реализација 
треба да добие позитивно мислење.  

Во прилог Ви ја доставуваме Програмата за eднодневен есенски излет за добивање на Ваше мислење. 

Основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош” општина Карпош - Скопје, со учениците од I до IX одделение во учебната 
2016 / 2017 година планира да изведе eднодневен есенски излетвоПеленица, октомври 2016 година. 

 

1.Воспитно- образовни на еднодневен излет: 
 

 Да се потикнува развојот на самостојност кај учениците, социјализација и колективна заштита, 

 Да ги почитуваат традицијата и културното наследство на својата заедница и другите заедници во родниот крај, 

 Да се развива љубопитноста ( да се поставуваат прашања и да се одговара на нив), 

 Стекнатите знаења  да се применат во конкретни ситуации на терен, 

 Градење на еколошки навики, 

 Да се развиваат способности кај учениците (мисловни способности, разни мануелни спосбности), 

 Поттикнување на позитивни чувства (успешност, самосвест, позитивен однос кон стекнување на знаења,трајност на стекнати  
знаења), 

 Едукација, другарувања, рекреација, спортски активности. 

 Почитување на културните традиции, 

 Почитување на знаења и искуства на возрасните, 

 Воспоставување, развивање, негување и одговорност во меѓусебните односи, 

 Почитување и љубов кон природата и нејзиното наследство, 

 Љубов и одговорност кон татковината. 
 

2. Задачи 

 Да се изучат и истражат објектите и појавите во природата како и односите во општествниот живот, 

 Да се развива интерес за природата и градање на еколошки навики, 

 Да се изгради чувство на патриотизам, толеранција и соживот, 

 Да се развива позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности, 

 Да се поттикнат и манифестираат позитивните емоции, 

 Да се развива социјализацијата, колективната заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе, 

 Да се развива интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење. 
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3.  Содржина наактивности 

 Утврдување, проширување, систематизирање и практично применување на сознанијата за убавините на нашата татковина. 

 Спомениците сведочат за историјата и за минатото. 

 Убавините на родниот крај. 

 Културните традиции на мојата татковина. 
 

Активности: 

посета на Пеленица за есенскиот излет,октомври 2016 

Разгледување на културно – историски споменици, набљудување и собирање податоци, ликовно и литературно творење, рекреација, 

дружење. 

 

4.Раководител,наставници,ученици 

Стручен тим заполудневниот излет: 

 Лида Симјаноска-директор 
 Катерина Дочинска 
 Ленче Алаџајкова 

 

Раководител на еднодневниот излет: 

 Ленче Алаџајкова 
 

Учесници наеднодневниот излет : 

Одделенските наставници и учениците од I до IX одделение. 

 

5. Времетраење  
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еден ден-полудневен есенски излетво Пеленица.  

 

6. Локации за посета и правци на патување: 

Место на поаѓање: пред училиште 

Време на поаѓање: 8,00 часот (учениците да бидат на местото на поаѓање во 7,30 часот). 

Правци на патувањетоСкопје-Пеленица-Скопје 

 

7.  Техничка организација:   

Согласно Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од 
основните училишта донесен од МОН, ООУ „Христијан Тодоровски Карпош” Општина Карпош - Скопје ќе спроведе постапка со барање 
за прибирање на понуди за организирање на еднодневниот излет со објавување на јавен оглас во најмалку два весника.  

 Постапката ќе ја спроведува Комисијата составена од пет члена и тоа три члена од редовите на членовите на Советот на 
родители и два члена од редот на наставниците. 

Еднодневниот излет за учениците од Iдо IX одделение ќе го реализира Туристичка Агенција која што ќе биде избрана од страна на 
училишната комисија за избор на најповолна понуда и која ќе ги исполнува сите потребни пропишани критериуми. 

8.  Начин на финансирање:  

Еднодневниот есенски излет за учениците од I до IX одделениеќе биде финансиран од Општина Карпош 
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ПРОГРАМА  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЕДНОДНЕВЕН ПРОЛЕТЕН  ИЗЛЕТ 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД  I-IX ОДДЕЛЕНИЕ ВО  

УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

Место на изведување на излетите:Кучково 

Време на изведување на излетот:aприл2017година 

ПРЕДМЕТ: Барање мислење за Програма за eднодневен пролетен излет за учениците од I - IX одделение 

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за основно образование („Службeн весник на РМ” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
15/11, 6/12, 100/12,24/13 и 41/14),  Министерот за образование донесе Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците од основните училишта. 

Врз основа на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2016/17 година и со одлука на Училишниот одбор како и 
согласно член 7 од Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од 
основните училишта донесен од МОН, Стручниот тим за изведување на ученички екскурзии при ООУ „Христијан Тодоровски Карпош” 
oпштина Карпош - Скопје, изработи Програма за eднодневен пролетен излетсо воспитно-образовен карактер за учениците од I - IX 
одделение.  

Истата е доставена до Советот на родители, општина Карпош и Биро за развој на образование од кои за нејзина реализација 
треба да добие позитивно мислење.  

Во прилог Ви ја доставуваме Програмата за eднодневен пролетен излет за добивање на Ваше мислење. 

Основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош” општина Карпош - Скопје, со учениците од I до IX одделение во учебната 
2016 / 2017 година планира да изведе eднодневен пролетен излет во Кучково. 
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1.Воспитно –образовни цели: 

 Едукација, другарувања, рекреација, спортски активности 

 Почитување на културните традиции, 

 Почитување на знаења и искуства на возрасните, 

 Воспоставување, развивање и негување на пријателство, 

 Почитување и љубов кон природата и нејзиното наследство, 

 Љубов кон татковината. 

 Да се потикнува развојот на самостојност кај учениците, социјализација и колективна заштита, 

 Да ги почитуваат традицијата и културното наследство на својата заедница и другите заедници во родниот крај, 

 Да се развива љубопитноста ( да се поставуваат прашања и да се одговара на нив), 

 Стекнатите знаења  да се применат во конкретни ситуации на терен, 

 Градење на еколошки навики, 

 Да се развиваат способности кај учениците (мисловни способности, разни мануелни спосбности), 

 Поттикнување на позитивни чувства (успешност, самосвест, позитивен однос кон стекнување на знаења,трајност на стекнати  
знаења), 
 
 
2.Задачи 

 Да се изучат и истражат објектите и појавите во природата како и односите во општествниот живот, 

 Да се развива интерес за природата и градање на еколошки навики, 

 Да се изгради чувство на патриотизам, толеранција и соживот, 

 Да се развива позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности, 

 Да се поттикнат и манифестираат позитивните емоции, 

 Да се развива социјализацијата, колективната заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе, 

 Да се развива интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење. 
 

 

3.  Содржина на активности 

 Утврдување, проширување, систематизирање и практично применување на сознанијата за убавините на нашата татковина. 

 Спомениците сведочат за историјата и за минатото. 

 Убавините на родниот крај. 

 Културните традиции на мојата татковина. 
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Активности: 

посета наКучковоза пролетниот излет, април 2017 

Разгледување на културно – историски споменици, набљудување и собирање податоци, ликовно и литературно творење, рекреација, 

дружење. 

 

4. Раководител,наставници,ученци 

Стручен тим за пролетниот излет: 

 Лида Симјаноска-директор 
 Светлана Зашева-одд.наставник 
 Витомир Лазороски-професор 

 

Раководител на пролетниот излет: 

 Витомир Лазороски 
 
Учесници на пролетниот излет: 

Одделенските наставници и учениците од I до IX одделение. 

 

 

5. Времетраење на пролетниот излет: 

еден ден-полудневен пролетен излетво Кучково.  

 

6. Локации за посета и правци на патување: 
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Место на поаѓање: пред училиште 

Време на поаѓање: 8,00 часот (учениците да бидат на местото на поаѓање во 7,30 часот). 

 Правци на  патувањетоСкопје- Кучково-Скопје. 

 

7.  Техничка организација:   

Согласно Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од 
основните училишта донесен од МОН, ООУ „Христијан Тодоровски Карпош” Општина Карпош - Скопје ќе спроведе постапка со барање 
за прибирање на понуди за организирање на еднодневниот излет со објавување на јавен оглас во најмалку два весника.  

 Постапката ќе ја спроведува Комисијата составена од пет члена и тоа три члена од редовите на членовите на Советот на 
родители и два члена од редот на наставниците. 

Еднодневниот излет за учениците од Iдо IX одделение ќе го реализира Туристичка Агенција која што ќе биде избрана од страна на 
училишната комисија за избор на најповолна понуда и која ќе ги исполнува сите потребни пропишани критериуми. 

8.  Начин на финансирање:  

Еднодневниот пролетен излет за учениците од Iдо IX одделение ќе биде финансиран од Општина Карпош . 
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ПРОГРАМА  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНО- НАУЧНА ЕКСКУРЗИЈА 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД III ОДДЕЛЕНИЕ 

ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

Место на изведување на екскурзијата: КАВАДАРЦИ 

Време на изведување на екскурзијата:мај 2017 година 

 

ПРЕДМЕТ: Барање мислење за Програма за eднодневна екскурзија за учениците од  III одд. 

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за основно образование („Службeн весник на РМ” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
15/11, 6/12, 100/12,24/13 и 41/14), Министерот за образование донесе Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците од основните училишта. 

Врз основа на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2016/17 година и со одлука на Училишниот одбор како и 
согласно член 7 од Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од 
основните училишта донесен од МОН, Стручниот тим за изведување на ученички екскурзии при ООУ„Христијан Тодоровски Карпош” 
Општина Карпош - Скопје, изработи Програма за наставно-научна еднодневна екскурзија со воспитно-образовен карактер за III 
оддeление.  

Истата е доставена до Советот на родители, општина Карпош и Биро за развој на образование од кои за нејзина реализација 
треба да добие позитивно мислење.  

Во прилог Ви ја доставуваме Програмата за екскурзии за добивање на Ваше мислење. 

 Основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош”Општина Карпош - Скопје, со учениците од III одделение во учебната 2016 / 
2017 година планира да изведе еднодневна екскурзија во Кавадарци во мај 2017 година. 
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1.Воспитно –образовни цели 

 Да стекнат знаења за историското минато,историските настани,процеси и личности 

 Да го разберат значењето на старите градби од минатото за нашата историја и култура 

 Да го разберат функционирањето на стопански објект 

 Да се потикнува развојот на самостојност кај учениците, социјализација и колективна заштита, 

 Да се развива љубопитноста ( да се поставуваат прашања и да се одговара на нив), 

 Стекнатите знаења во училница да се применат во конкретни ситуации на терен, 

 Да се разберат настаните и појавите во природата( животот покрај река, езеро, во ридски предели) и градење на еколошки 
навики, 

 Да се развиваат способности кај учениците (мисловни способности, разни мануелни способности), 

 Едукација, другарувања, рекреација, спортски активности. 

 Почитување на културните традиции, 

 Почитување на знаења и искуства на возрасните, 
. 

 
2.Задачи 

Екскурзијата треба да обезбеди: 

 Да се изучат и истражат објектите и појавите во природата како и односите во општествниот живот, 

 Да се развива интерес за природата и градање на еколошки навики,  

 Да се изгради чувство на патриотизам, толеранција и соживот, 

 Да се развива позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности 

 Да се поттикнат и манифестираат позитивните емоции, 

 Да се развива социјализацијата, колективната заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе, 

 Да се развива интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење. 
 

3.  Содржини 

 Утврдување, проширување, систематизирање и практично применување на сознанијата за убавините на нашата татковина. 

 Спомениците сведочат за историјата и за минатото. 

 Убавините на родниот крај. 

 Културните традиции на мојата татковина. 
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Активности: 

 посета на Кавадарци 

 Посета на Стоби,Фени, ХЕЦ Тиквеш. 
 

4.Раководител,наставници и ученици: 

 Лида Симјаноска- директор 
 Лидија Исајловска 
 Мирјана Алексовска 
 Оливера Павловска 
 Татјана Велкова 

 
Раководител на екскурзијата: 

 Мирјана Алексовска 
 
 

Учесници на екскурзијата: 

Одделенските наставници и учениците од III  одделение 

5. Времетраење на екскурзијата: еден ден 

 

6. Локации за посета и правци на патување: 

Место на поаѓање: пред училиште 

Време на поаѓање: 8,00 часот (учениците да бидат на местото на поаѓање во 7,30 часот). 

Правци на патувањето 

При одење: Скопје- Стоби-Кавадарци 

При враќање:Кавадарци-Неготино-Скопје. 
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8.  Техничка организација:   

Согласно Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од 
основните училишта донесен од МОН, ООУ „Христијан Тодоровски Карпош” Општина Карпош - Скопје ќе спроведе постапка со барање 
за прибирање на понуди за организирање на еднодневна екскурзија  со објавување на јавен оглас во најмалку два весника.  

 Постапката ќе ја спроведува Комисијата составена од пет члена и тоа три члена од редовите на членовите на Советот на 
родители и два члена од редот на наставниците. 

Наставно-научната екскурзија ќе ја реализира Туристичка Агенција која што ќе биде избрана од страна на училишната комисија за 
избор на најповолна понуда и која ќе ги исполнува сите потребни пропишани критериуми. 

9.  Начин на финансирање:  

Еднодневната екскурзија ќе ја финансираат родителите/старателите на учениците. 
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ПРОГРАМА  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВА ВО ПРИРОДА 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД V ОДДЕЛЕНИЕ 

ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

Место на изведување на екскурзијата: Охрид 

Време на изведување на екскурзијата:мај 2017 

 

ПРЕДМЕТ: Барање мислење за Програма за настава во природа за учениците од  V одд. 

 

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за основно образование („Службeн весникна РМ” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 
15/11, 6/12, 100/12,24/13 и 41/14), Министерот за образование донесе Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и 
другите слободни активности на учениците од основните училишта. 

Врз основа на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2016/17 година и со одлука на Училишниот одбор како и 
согласно член 7 од Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од 
основните училишта донесен од МОН, Стручниот тим за изведување на ученички екскурзии при ООУ„Христијан Тодоровски Карпош” 
Општина Карпош - Скопје, изработи Програма за настава во природа со воспитно-образовен карактер за V оддeление.  

Истата е доставена до Советот на родители, општина Карпош и Биро за развој на образование од кои за нејзина реализација 
треба да добие позитивно мислење.  

Во прилог Ви ја доставуваме Програмата за екскурзии за добивање на Ваше мислење. 

 Основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош” Општина Карпош - Скопје, со учениците од V одделение во учебната 2016 
/ 2017 година планира да изведе четиридневна екскурзија во Охрид во месец мај 2017 година. 
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1. Воспитно-образовни цели 
 

 Да се запознаат со природното, културното и историското наследство во Западна Македонија 

 Да се потикнува развојот на самостојност кај учениците, социјализација и колективна заштита, 

 Да ги почитуваат традицијата и културното наследство на својата заедница и другите заедници во Западна Македонија, 

 Да се развива љубопитноста ( да се поставуваат прашања и да се одговара на нив), 

 Стекнатите знаења во училница да се применат во конкретни ситуации на терен, 

 Да се разберат настаните и појавите во природата( животот покрај река, езеро, во ридски предели) и градење на еколошки 
навики, 

 Да се развиваат способности кај учениците (мисловни способности, разни мануелни спосбности), 

 Поттикнување на истражувачки активности 

 Едукација, другарувања, рекреација, спортски активности. 

 Воспоставување, развивање и негување на пријателство 
 

 
 
 
2.Задачи 

 Да се изучат и истражат објектите и појавите во природата како и односите во општествниот живот, 

 Да се развива интерес за природата и градање на еколошки навики,  

 Да се изгради чувство на патриотизам, толеранција и соживот, 

 Да се развива позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности 

 Да се поттикнат и манифестираат позитивните емоции, 

 Да се развива социјализацијата, колективната заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе, 

 Да се развива интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење. 
 

3.  Содржина на активности: 

 Утврдување, проширување, систематизирање и практично применување на сознанијата за убавините на нашата татковина. 

 Спомениците сведочат за историјата и за минатото. 

 Убавините на родниот крај. 

 Културните традиции на мојата татковина. 
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          За наставата во природа е избран Охрид, за да може учениците да се запознаат со јужниот дел на нашата татковина, со 
прекрасните убавини на планината Галичица, Охридското Езеро и неговото крајбрежје, со карактеристиките на релјефот 
(ридче,рид,планина,котлина,поле,река,селска населба и друго), а исто така учениците да се запознаат со животинскиот и 
растителниот свет, со поими непосредно поврзани со сообраќајот, со стопанските објекти, со животот и работат на луѓето во регионот, 
со богатствата на земјата и со минатото на овој регион и нашата татковина. 

Цели: 

 Запознавање со стопанскииот развој на овој крај, соработка со останатите делови на татковината и нивна сообраќајна 
поврзаност 

 проширување на знаењата за релјефот, климата, истечните води, растителниот и животинскиот свет и други карактеристики за 
овој дел од Западна Македонија 

 сознаваат за минатото, културата и традицијата на македонскиот народ и народностите 

 проширување на знаењата за владеењето на Цар Самуил, писменост, владеењето на Османлиите 

 набљудуваат, опишуваат споменици на култура и го објаснуваат нивното значење 

 формираат позитивни ставови и навики за посета на спомениците на култура и стекнуваат правилен однос кон истите 

 го знаат значењето на словенската писменост и првите словенски просветители 

 развиваат патриотизам,хуманист, толеранција 

 ја препознаваат зависноста и поврзаноста на туризмот со минатото, културата и традицијата 

 подготвуваат изложби од собраниот материал 

 знаат да употребуваат различни извори на знаења  

 развиваат патриотски чуства 

 развиваат толеранција кон другите култури и религии 

 развиваат самостојност, трудољубивост, уредност, точност, одговорност, пријателство, толеранција, љубопитност, критичност 

 развиваат правилен однос кон тимската работа 

 развивање на почит кон познатите и заслужните личности, љубов и негување на нашата богата музичка традиција 

ТЕМА: Република Македонија културна ризница во светот 

ЦЕЛИ НА НАСТАВАТА: 
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МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

 Да се оспособува да пишува текст на зададени теми; 

 Да се опишува детално доживеана појава (опис на Охридското Езеро), опис на просторот во кој се наоѓа( опис на 
одмаралиштето и неговата околина) забележување на деталите и опишување на виденото; 

МАТЕМАТИКА 

 Да собира податоци за температурата на воздухот и водата во Охридското езеро; 

 Да претставува податоци со столбест и линиски дијаграм. 

ОПШТЕСТВО 

 Да ги запознае најважните културно историски знаменитости; 

 Проширување за владеењето на Цар Самуил, ширењето на Охридската Архиепископија, словенската писменост, владеењето 
на Османлиите; 

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Да знае соодветно да ги користи подлогите, приборот и сликарските материјали; 

 Да забележува различни тонови на боја во природата; 

 Да покажува голема осетливост на детали; 

 Да го воочува и користи комплеметарниот контраст на бои; 

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Да го развива опсегот на гласот; 

 Да свири на ДМИ; 

 Да развива навики за активно слушање на музика. 

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ: 

 Да увежбува и совладува елементи од фудбалот, одбојка; 

 Да ја сознае улогата на моториката поврзана со елементите со топка , слободно одење ид вижење со топка; 

 Развивање на мускулатурата на телото; подвижноста и ориентација и координација во просторот. 
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АКТИВНОСТИ: 

ОПШТЕСТВО 

 Посета на историски споменици и археолошки пронаоѓалишта; 

 Самоилова тврдина-разговор со кустос за настанокот на Самоиловото царство и значењето на истото за потелото на 
македонската држава; 

 Проширување на знаењата за поимот археологија и археолог преку разговор со археолог 

 Остатоци од стари градби, цркви, манастири, фрески(Стари град, Антички град, црквата Св. Софија, Плаошник, манастирот Св. 
Јован Бигорски, Св. Наум Охридски, Св. Никола Крушево) проширување на знаењата за фреско сликарство, копаничарство-
резбарска уметност-бигорски дрворез; 

 Изработка на плакат - Културното наследство на Р. Македонија со слики и цртежи; 

 Техника грозд: Изработка на грозд за природните особености на Р. Македонија (релјеф, боди, природни богатства) 

 Изработка на туристичка карта на Р. Македонија на посетените места; 

 Табела на поими – каратеристики на видови животни и растенија во Охридското Езеро. 

ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 Набљудување на непосредната околина (Охридско Езеро и пошироко); 

 Забележува внатрешен и надворешен простор; 

 Сликање комбинација на мал и големи форми; 

 Анализа на предмети од природата и воочување на бојата. 

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

 Набљудување (опис на Охридското Езеро, флора и фауна, стари градби, музеи и сл.) 

 Раскажување по дадени тематски зборови 

 Вежби за самостојно прераскажување на настан слушнат од друго лице; 

 Самостојно творење (проза и поезија-слободно и по дадена тема). 

 Презентација на творбите 

МАТЕМАТИКА: 
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 Собирање на податоци 

 Обработка и анализа на собраните податоци, 

 Запишување на податоците и графичко претставување; 

 Составување на текстуални задачи од собраните податоци 

 Изработка и презентација на одделенска книга од сотавените текстуални задачи 

МУЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ: 

 Изработка на ДМИ од природни материјали (тропалка од кутија со камења, тропалка од метални прадмети и сл.) 

 Свирење на фрази со импровизирани ДМИ направени од природни материјали 

 Пеење на песни со различни содржини. 

ФИЗИЧКО И З.О. 

 Слободно водење на топка во фудбалот; 

 Слободно фудбалско шутирање и шутирање на топка во одредена цел и во гол 

 Народна топка и одбојка 

 Натпревар меѓу одделенија. 

 

ОЦЕНУВАЊЕ И СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ: 

Во текот на наставата редовно се следат и вреднуваат постигањата на учениците, се прибираат показатели за нивните активности, 

мотивираност за работа, ангажираност и посветеност во работата, практична работа, посети, помош на своето другарче во работата, 

тимска работа во парови,  индивидуален пристап на секое дете,  усно и писмено изразување.Приоритетно се оценуваат умеењата на 

учениците во процесот на изведување на конкретна задача. 
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                                   Помошни средства за реализација на програмата 

Дидактички помагала и извори Други помошни средства 

- Дневен печат ,списанија 

- Слики,апликации,тв емисии 

- Учебник по општество 

- Енциклопедии 

- Наставни ливчиња 

- Географска читанка 

- Историска читанка 

- Восочни   

- водени бои 

- фломастери 

- темперни бои 

- четки  

- ножици  

- лепак  

- глина 

- монистри 

- камчиња 

- блок 

- колаж хартија 

 

Внатрешни соработници Надворешни  соработници 

 Актив на одд. настава 

 психолог 

 библиотека 

 Родител 

 

4.Раководител,наставници,ученици 

 Лида Симјаноска-директор, 

 Снежана Симовска-одд. наставник 

 Елеонора Ѓеоргиева- одд. наставник 
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Раководител на екскурзијата: 

 Елеонора Ѓеоргиева 

Учесници на екскурзијата: 

Одделенските наставници и учениците од V одделение 

5. Времетраење на екскурзијата: 

 Наставно –научната екскурзија за V одделение ќе се изведува во времетраење од четири дена. 

 

6. Локации за посета и правци на  патувањето: 

Место на поаѓање: пред училиште 

Време на поаѓање: 8,00 часот (учениците да бидат на местото на поаѓање во 7,30 часот). 

Правци на патување  

При одење-Скопје-Тетово-Гостивар-Маврово-Дебар-Струга-Охрид 

При врааќање-Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Крушево-Скопје 

Сместување:  

Хотелите „Десарет”и „Клеметица”се наоѓаат  во околината на градот Охрид. Објектите  ги имаат сите потребни стандарди кои се 

неопходни во однос на намената на истите. Хотелите располагаат со доволен број на соби (двокреветни и трокреветни ) за да се 
сместат учениците, содржат добро организиран простор за одржување на личната хигиена. 
Хигиената во објектите, кујните и другите простории во хотелите се одржуваат на високо ниво, а убавата трпезарија и другите 
пропратни простории ќе придонесат за пријатен престој на учениците.Спортските објекти и терени во непосредната околина ќе 
придонесат за непречено реализирање на спортско рекреативните активности, утринската гимнастика,спортските натпреварувања 
меѓу учениците и друго.  
 
Вечерниот културно забавен живот на учениците исто така ќе се реализира во објект кој нуди услови и простор за тоа. 

Прв ден: 
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 При одење: Скопје-Тетово-Гостивар-Дебар-Струга 

 Панорамско разгледување и попатно објаснување на Националниот парк „Маврово“, ХЕЦ „Шпиље“ 

 Манастирот „Јован Бигорски“ 

 Пристигнување во хотелот. 
 

Втор ден: 

 Охрид – посета на Самоиловата тврдина, Плаошник, Св. Софија, Антички град, Стари Град; 
Трет ден: 

 Свети Наум, Манастир „Св. Наум Охридски“, 
Четврти ден: 

 Крушево -споменик „Македониум“, споменик „Мечкин камен“, црква Св.Никола, 

 Враќање во Скопје. 

  
 

7.  Техничка организација:  

Согласно Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од 
основните училишта донесен од МОН, ООУ „Христијан Тодоровски Карпош” Општина Карпош - Скопје ќе спроведе постапка со барање 
за прибирање на понуди за организирање на настава во природа со објавување на јавен оглас во најмалку два весника.  

 Постапката ќе ја спроведува Комисијата составена од пет члена и тоа три члена од редовите на членовите на Советот на 
родители и два члена од редот на наставниците. 

Наставата во природа ќе ја реализира Туристичка Агенција која што ќе биде избрана од страна на училишната комисија за избор 
на најповолна понуда и која ќе ги исполнува сите потребни пропишани критериуми. 

8.  Начин на финансирање:  

Наставата во природа ќе ја финансираат родителите/старателите на учениците. 
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ПРОГРАМА 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНО- НАУЧНА ЕКСКУРЗИЈА 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД VI ОДДЕЛЕНИЕ 

ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

Место на изведување на екскурзијата:Западна Македонија 

Време на изведување на екскурзијата: април 2017 

ПРЕДМЕТ: Барање мислење за Програма за дводневна екскурзија за учениците од  VI одд. 

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за основно образование („Службeн весник на РМ” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 

15/11, 6/12, 100/12,24/13 и 41/14), Министерот за образование донесе Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и 

другите слободни активности на учениците од основните училишта. 

Врз основа на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2015/16 година и со одлука на Училишниот одбор како и 

согласно член 7 од Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од 

основните училишта донесен од МОН, Стручниот тим за изведување на ученички екскурзии при ООУ„Христијан Тодоровски Карпош” 

Општина Карпош - Скопје, изработи Програма за наставно-научна дводневна екскурзија со воспитно-образовен карактер за VI 

оддeление.  

Истата е доставена до Советот на родители, општина Карпош и Биро за развој на образование од кои за нејзина реализација 

треба да добие позитивно мислење.  

Во прилог Ви ја доставуваме Програмата за екскурзии за добивање на Ваше мислење. 

 Основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош” Општина Карпош - Скопје, со учениците од VI одделение во учебната 

2016 / 2017 година планира да изведе дводневна екскурзија во Западна Македонија 

во април 2017година. 
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1.Воспитно –образовни цели 
 

 Да се утврдат основните знаења за историските настани појави,процеси и личности од националната историја 

 Да ги почитуваат традицијата и културното наследство на својата заедница и другите заедници во родниот крај, 

 Да се развива љубопитноста ( да се поставуваат прашања и да се одговара на нив), 

 Стекнатите знаења во училница да се применат во конкретни ситуации на терен, 

 Да се разберат настаните и појавите во природата( животот покрај река, езеро, во ридски предели) и градење на еколошки 
навики, 

 Да се развиваат способности кај учениците (мисловни способности, разни мануелни способности), 

 Поттикнување на позитивни чувства( успешност, самосвест, позитивен однос кон стекнување на знаења,трајност на стекнати  
знаења), 

 Едукација, другарувања, рекреација, спортски активности. 

 Почитување на културните традиции, 

 Почитување на знаења и искуства на возрасните, 

 Воспоставување, развивање и негување на пријателство, 

 Почитување и љубов кон природата и нејзиното наследство, 

 Љубов кон татковината. 
 

2.Задачи 
 

 Да се изучат и истражат објектите и појавите во природата како и односите во општествниот живот, 

 Да се развива интерес за природата и градање на еколошки навики,  

 Да се изгради чувство на патриотизам, толеранција и соживот, 

 Да се развива позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности, 

 Да се поттикнат и манифестираат позитивните емоции, 

 Да се развива социјализацијата, колективната заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе, 

 Да се развива интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење. 
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     3.  Содржинанаактивности: 

 Утврдување, проширување, систематизирање и практично применување на сознанијата за убавините на нашата татковина. 

 Спомениците сведочат за историјата и за минатото. 

 Убавините на родниот крај. 

 Културните традиции на мојата татковина. 
 

За дводневната екскурзија е избрана Западна Македонија, за да може учениците да се запознаат со југозападниот дел на нашата 

татковина, со природните богатства во овој регион,со карактеристиките на релјефот(ридче, рид, планина, котлина, поле, река, селска 

населба и друго), а исто така учениците да се запознаат со животинскиот и растителниот свет,со поими непосредно поврзани со 

сообраќајот, со стопанските објекти, со животот и работат на луѓето во регионот, и со минатото на овој регион и нашата татковина. 

1 Ден 

 посета на Горен град и Маркови кули во Прилеп;  

 посета на археолошкиот локалитет Хераклеа;  

 пристигнување во Охрид во попладневните часови;   

2 Ден  

 посета на Вевчани и вевчанските извори; 

 враќање за ручек во хотел;   

 разглед на Охрид со Плаошник,  

 враќање во Скопје во попладневните часови . 

. 

 

4.Раководител,наставници и ученици 

 Лида Симјаноска- директор 
 Христина Антоновска Борисовска 
 Горан Тодорвски 
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Раководител на екскурзијата: 

 Христина Антоновска Борисовска 
 

Учесници на екскурзијата: 

Одделенските наставници и учениците од VI одделение. 

5. Времетраење  

 Наставно –научната екскурзија за VIодделение ќе се изведува во времетраење од два дена. 

6. Локација за посета и правци на патување 

Место на поаѓање: пред училиште 

Време на поаѓање: 8,00 часот (учениците да бидат на местото на поаѓање во 7,30 часот). 

Правци на патување:Скопје- Велес-Прилеп-Битола-Охрид-Вевчани-Охрид-Скопје 

Сместување:  

Хотелите „Десарет”и „Клеметица”се наоѓаат  во околината на градот Охрид. Објектите  ги имаат сите потребни стандарди кои се 

неопходни во однос на намената на истите. Хотелите располагаат со доволен број на соби (двокреветни и трокреветни ) за да се 

сместат учениците, содржат добро организиран простор за одржување на личната хигиена. 

Хигиената во објектите, кујните и другите простории во хотелите се одржуваат на високо ниво, а убавата трпезарија и другите 

пропратни простории ќе придонесат за пријатен престој на учениците.Спортските објекти и терени во непосредната околина ќе 

придонесат за непречено реализирање на спортско рекреативните активности, утринската гимнастика,спортските натпреварувања 

меѓу учениците и друго.  

Вечерниот културно забавен живот на учениците исто така ќе се реализира во објект кој нуди услови и простор за тоа. 

   Вечерниот културно забавен живот на учениците исто така ќе се реализира во објектот кој нуди услови и простор за тоа. 

7.  Техничка организација:   
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Согласно Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од 

основните училишта донесен од МОН, ООУ „Христијан Тодоровски Карпош” Општина Карпош - Скопје ќе спроведе постапка со барање 

за прибирање на понуди за организирање на дводневна екскурзија  со објавување на јавен оглас во најмалку два весника.  

 Постапката ќе ја спроведува Комисијата составена од пет члена и тоа три члена од редовите на членовите на Советот на 

родители и два члена од редот на наставниците. 

Наставно-научната екскурзија ќе ја реализира Туристичка Агенција која што ќе биде избрана од страна на училишната комисија за 

избор на најповолна понуда и која ќе ги исполнува сите потребни пропишани критериуми. 

8.  Начин на финансирање:  

Дводневната екскурзија ќе ја финансираат родителите/старателите на учениците. 
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ПРОГРАМА  

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНО- НАУЧНА ЕКСКУРЗИЈА 

ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД IX ОДДЕЛЕНИЕ 

ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

Место на изведување на екскурзијата: Охрид 

            Време на изведување на екскурзијата:април 2017 

ПРЕДМЕТ: Барање мислење за Програма за тродневна екскурзија за учениците од  IX одделение 

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за основно образование („Службeн весник на РМ” бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 

15/11, 6/12, 100/12,24/13 и 41/14),, Министерот за образование донесе Правилник за начинот на изведување на ученичките екскурзии и 

другите слободни активности на учениците од основните училишта. 

Врз основа на Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2016/17 година и со одлука на Училишниот одбор како и 

согласно член 7 од Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од 

основните училишта донесен од МОН, Стручниот тим за изведување на ученички екскурзии при ООУ„Христијан Тодоровски Карпош” 

Општина Карпош - Скопје, изработи Програма за наставно-научна тродневна екскурзија со воспитно-образовен карактер за IX 

оддeление.  

Истата е доставена до Советот на родители, општина Карпош и Биро за развој на образование од кои за нејзина реализација 

треба да добие позитивно мислење.  

Во прилог Ви ја доставуваме Програмата за екскурзии за добивање на Ваше мислење. 

 Основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош” Општина Карпош - Скопје, со учениците од IX одделение во учебната 

2016 / 2017 година планира да изведе тродневна екскурзија во Охрид во пролет 2017 година. 
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1.Воспитно –образовни цели 
 

 Да се запознаат учениците  со природното, културното и историското наследство на Р.Македонија, 

 Да се развијат патриотски чувства и чувства на припадност кон својата земја, 

 Да се поттикнува развојот на самостојност кај учениците, социјализација и колективна заштита, 

 Да ги почитуваат традицијата и културното наследство на својата заедница и другите заедници во родниот крај, 

 Да се развива љубопитноста ( да се поставуваат прашања и да се одговара на нив), 

 Стекнатите знаења во училница да се применат во конкретни ситуации на терен, 

 Да се разберат настаните и појавите во природата( животот покрај река, езеро, во ридски предели) и градење на еколошки 
навики, 

 Да се развиваат способности кај учениците (мисловни способности, разни мануелни способности), 

 Поттикнување на позитивни чувства( успешност, самосвест, позитивен однос кон стекнување на знаења,трајност на стекнати  
знаења), 

 Едукација, другарувања, рекреација, спортски активности. 
 Почитување на културните традиции 
 Почитување на знаења и искуства на возрасните 
 Воспоставување, развивање и негување на пријателство 
 Почитување и љубов кон природата и нејзиното наследство 
 Љубов кон татковината 

 
2.Задачи 

 Да се изучат и истражат објектите и појавите во природата како и односите во општествниот живот, 
 Да се развива интерес за природата и градење на еколошки навики,  
 Да се изгради чувство на патриотизам, толеранција и соживот, 
 Да се развива позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности, 
 Да се поттикнат и манифестираат позитивните емоции, 
 Да се развива социјализацијата, колективната заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе, 
 Да се развива интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење. 

3.  Содржина на активности 

 Утврдување, проширување, систематизирање и практично применување на сознанијата за убавините на нашата татковина, 
 Спомениците сведочат за историјата и за минатото, 
 Убавините на родниот крај, 
 Културните традиции на мојата татковина. 

Прв ден 
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-посета на Крушево, Ресен, Охрид  

- Крушево - спомен куќа на Тодор Проески, споменик „Македониум“, споменик „Мечкин камен“, 

 

- Ресен - Црква „Св. Георгиј“ Курбиново, 

Втор ден 

- Охрид – посета на Самоиловата тврдина, Плаошник, Св. Софија, Антички град, Стари град; 

Трет ден 

-Струга - Природонаучен музеј; 

- Дебар – ХЕЦ Глобочица и Шпиље, Косоврасти Бањи, кањонот на Радика, Св. Јован Бигорски; 

4. Раководител ,наставници и ученици 

 Лида Симјаноска- директор 
 Сузана Здравковска 
 Ангел Ќосев 

 
Раководител на екскурзијата: 

 Ангел Ќосев 
Учесници на екскурзијата: 

Одделенските наставници и учениците од IX одделение 

5. Времетраење  

 Наставно –научната екскурзија за IX одделение ќе се изведува во времетраење од три дена. 

6. Локации за посета и правци на патување 

Место на поаѓање: пред училиште 
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Време на поаѓање: 8,00 часот (учениците да бидат на местото на поаѓање во 7,30 часот). 

Правци на патување -Скопје- Крушево-Ресен-Охрид-Струга-Дебар-Скопје. 

Локации за посета 

Прв ден 

-посета на Крушево, Ресен, Охрид ,. 

- Крушево - спомен куќа на Тодор Проески, споменик „Македониум“, споменик „Мечкин камен“, 

 

- Ресен - Црква „Св. Георгиј“ Курбиново, 

Втор ден 

- Охрид – посета на Самоиловата тврдина, Плаошник, Св. Софија, Антички град, Стари град; 

Трет ден 

-Струга - Природонаучен музеј; 

- Дебар – ХЕЦ Глобочица и Шпиље, Косоврасти Бањи, кањонот на Радика, Св. Јован Бигорски; 

Сместување:  

Хотелите „Десарет”и„Клеметица” се наоѓаат  во околината на градот Охрид. Објектите  ги имаат сите потребни стандарди кои се 

неопходни во однос на намената на истите. Хотелите располагаат со доволен број на соби (двокреветни и трокреветни ) за да се 

сместат учениците, содржат добро организиран простор за одржување на личната хигиена. 

Хигиената во објектите, кујните и другите простории во хотелите се одржуваат на високо ниво, а убавата трпезарија и другите 

пропратни простории ќе придонесат за пријатен престој на учениците.Спортските објекти и терени во непосредната околина ќе 

придонесат за непречено реализирање на спортско рекреативните активности, утринската гимнастика,спортските натпреварувања 

меѓу учениците и друго.  

Вечерниот културно забавен живот на учениците исто така ќе се реализира во објект кој нуди услови и простор за тоа. 

7.  Техничка организација:  
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Согласно Правилникот за начинот за изведување на ученички екскурзии и други слободни активности на учениците од 

основните училишта донесен од МОН, ООУ „Христијан Тодоровски Карпош” Општина Карпош - Скопје ќе спроведе постапка со барање 

за прибирање на понуди за организирање на тродневна екскурзија  со објавување на јавен оглас во најмалку два весника.  

 Постапката ќе ја спроведува Комисијата составена од пет члена и тоа три члена од редовите на членовите на Советот на 

родители и два члена од редот на наставниците. 

Наставно-научната екскурзија ќе ја реализира Туристичка Агенција која што ќе биде избрана од страна на училишната комисија за 

избор на најповолна понуда и која ќе ги исполнува сите потребни пропишани критериуми. 

8.  Начин на финансирање:  

Тродневната екскурзија ќе ја финансираат родителите/старателите на учениците. 

 

                                     Директор 

                              ____________________________________ 

 

                                Комисија за екскурзии: 

  1 . Оливера Павловска ____________________ 
   2. Елеонора Георгиева _____________________ 
   3. Анета Аначкова   _______________________ 
   4. Ангел Ќосев        ________________________ 
   5. Сузана Здравковска ____________________ 
   6. Јаворка Китевска   ______________________ 
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Часови за одделенска настава  

Наставни предмети 
1.Задолжителни 
предмети 

I II III IV V 

Н Г Н Г Н Г Н Г Н Г 

Македонски јазик 6 216 6 216 6 216 5 180 5 180 

Математика 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 

Англиски  јазик 2 72 2 72 3 108 3 108 3 108 

Ликовно образование  2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Музичко образование 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Природни науки 2 72 2 72 2 72 - - 2 72 

Техничко образование - - - - - - 1 36 2 72 

Општество 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Физичко и здравствено 
образование 

3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

Работа со компјутер и 
основи на програмирање 

- - - - 2 72 2 72 - - 

Час за одд. Заедница - - 1 36 1 36 1 36 1 36 

2. Изборен предмет 
Творештво 

- - - - - - 1 36 1 36 

3. Изборен предмет 
Работа со компјутер 

- - - - - - - - 2 72 

ополнителна и додатна 
настава 

- - 2 72 2  72 2 72 2 72 
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ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Р.б. ПРЕДМЕТ 
VI VII  VIII IX 

н г н  г Н н Г 

1 Македонски јазик 4 144 4 144 4 144 4 144 

2 Математика 5 180 4 144 4 144 4 144 

3 Англиски јазик 3 108 3 108 3 108 3 108 

4 Француски јазик 2 72 2 72 2 72 2 72 

5 Историја 2 72 2 72 2 72 2 72 

 Природни науки 2 72       

6 Географија 2 72 2 72 2 72 2 72 

7 Граѓ.образ.     1 36 1 36 

8 Етика   1 36     

9 Биологија   2 72 2 72 2 72 

14 Информатика 2 72 1 36     

15 Ликовно образов. 1 36 1 36 1 36 1 36 

16 Муз.образ. 1 36 1 36 1 36 1 36 

17 Физ. и здрав.образ. 3 108 3 108 3 108 3 108 

Вк  28 1008 26 936 29 1044 30 1080 
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Програма за хор и оркестар 

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

Посебни цели: 

- да создава навика за редовност и точност; 

- да се развиваат творечки способности, етички и естетски вредности; 

- да развива колективен интелектуално-емоционален и кретивен однос кон  интерпретацијата на  хорските композиции; 

- да развива способност за индивидуално вокално интерпретирање; 

- да ги почитува дадените упаства на диригентот – менторот;    

- да ги проширува теоретските знаења во областа на  историјата на музиката;  

- да ги проценува вредностите на музичките дела преку анализа;    

- да открива нови можности за примена на хорска активност во синтетизираните  уметности или мултимедијален проект; 

- да учествува на разни видови настапи (во училиштето, локалната средина и др.)   

 - да соработува со други лица од културата, институции, стручни организации од областа на  уметноста и културата; 

  - да развива љубов и способност за вокална интерпретација и запознавање со културите на другите народи; 

 

 

 

 

 

 



 194 

ОБРАЗОВЕН  ПРОЦЕС 

Структуирање на содржините 

 

ДЕЛАТА ЗА 
ОБРАБОТКА 

Конкретни цели 

Ученикот: 
Дидактички насоки 

Наставникот: 

 

Време на реализација 

Аудиција 

  

- да е музикален; 

- да има чист глас; 

- да поседува 
соодветен тонски 
распон на гласот; 

- да демонстрира 
една песна по свој 
избор;  

 

 

- организирање на целосна аудиција (формирање на 
нов хор); 

-распејување; 

-колективно пеење; 

-поединечно преслушување; 

-нотен запис на народната песна ,,Билјана платно 
белеше” како најдобра заради  дијапазонот (децима); 

- реаудиција на новопримени хористи -членови 

- септември  

 

 

 

-во текот на цела учебна година   

-Основи на 
вокалната 
техника 

 

 

 

 

 

-да демонстрира 
правилна положба 
на телото за време 
на пеењето; 

-да дише правилно; 

-да применува 
вежби за дишење; 

-да демонстрира 
распејување; 

-објаснува за основните елементи на вокалната 
техника 

-објаснува вежби за распејување; 

-објаснува за значењето на вокалната техника и 
функционирање на фоноторните органи; 

-објаснува за внатрешен слух; 

-дискутира за пеењето со образложение дека тоа не 
е само физиолошка туку е и интелектуална дејност а 
потребно е и емоционално доживување на тоновите 
за да можат да допрат до свеста и душата на 

- септември  

- октомври 

- во текот на цела учебна година 
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слушателот; 

,,На час по 
пеење” –
Luigi 
Cherubini 
–  – 
(тригласен 
канон)  

-да дискутира за 
карактерот на 
комозицијата; 

-да демонстрира 
вокална 
интерпретација на 
канонот; - 
објаснува за канон 
и начинот на 
изведба 

- објаснува за канон и начинот на изведба -октомври 

-ноември 

,,Божикна 
песна”   

муз. 
Ј.Коџабаш
ија 

текст:Д.Бу
жаровски 

(тригласна 
ком.) 

-да објаснува за 
текстот на песната; 

-да дискутира за 
карактерот на 
композицијата; 

-објаснува за карактерот на песната;; -ноември 

-декември 

-јануари 

,,Мои 
ципјатки” 

Ар.:М. 
Гусеинли 

(тригласна 
ком.) 

-да дискутира за 
формата на 
композицијата; 

-да се 
приспособува за 
интерпретација со 
придружба на 
инструмент; 

-објаснува за начинот на исполнување на 
композицијата; 

-работа со солистите; 

-јануари 

-февруари 

-март 
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-да пее соло; 

-да објаснува за 
карактерот на 
композицијата; 

,,Ода на 
радоста”  

ком. 
Л.В.Бетов
ен  

Обра.:Руд
олф Матз 

(тригласна 
ком.) 

-да ја 
идентификува 
композицијата; 

-да дискутира за 
карактерот на 
композицијата; 

-објаснува за композиција и композиторот 

Л.В.Бетовен; 

-го анализира текстот; 

-март 

-април 

-мај 

,,Решил 
чичо да се 
жени”-
народна                   

(двогласн
а) 

-да дискутира за 
карактерот на 
комозицијата(шего
бијна) 

-да објаснува за 
текстот; 

-објасува за карактерот на компопзицијата; 

-објаснува за начинот на интерпретација; 

-април 

-мај 

Забелешка: во текот на учебната година може да дојде до промена на репертоарот. Ке се обработат и други композиции, зависно од 
интересот и желбите на учениците.  

 

Организација на хорската настава 

Часовите по ХОР ќе се организираат во текот на цела учебна година, а неделниот фонд е според тежинското ниво на композициите 
(тригласни) по  3 часа седмично. Во училишниот хор можат да членуваат учениците од VI, VII, VIII и IX одделение, според интересот и 
гласовните можности на учениците. Времето на реализација ќе биде по редовната настава.  Поради специфичноста на активностите 
времето на реализација ќе се организира спрема просторните можности на училиштето и можностите на учениците. Резултатите ќе се 
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презентираат на активностите во училиштето и Хорските смотри-натпревари кои се реализираат секоја учебна година и во локалната 
средина и пошироко за разни пригоди. 

Наставни методи и активности 

Во остварувањето на целите на училишниот ХОР ќе се применуваат  наставни форми и методи: истражувачка, проблемска, 
фронтална, групна, индивидуална и други. Од методите ќе се користат: разговор, дискусии, практична работа, демонстративна и 
други. Во работата ќе доминира иницијативноста, самостојноста, креативноста, слободно изразување на своите чувства преку вокална 
презентација. Ќе се соработува и со разни културно – уметнички институции и уметници кои ќе бидат гости во училиштето каде ќе 
може да се презентира професионален начин на хорска интерпретација. 

Просторни и материјално – технички услови 

Наставата по ХОР ќе се реализира во наменски кабинет по Музичко образование опремен со соодветни помагала, инструменти и  
стручна литература.  

Настапи: Училишниот хор ќе настапува на сите културно-уметнички манифестации предвидени во Програмата на училиштето. Исто 
така ќе учествува на хорски и оркестарски смотри/ натпревари организирани од БРО. 

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

- да создава навика за редовност и точност; 

- да се развиваат творечки способности, етички и естетски вредности; 

- да развива колективен интелектуално-емоционален и кретивен однос кон интерпретацијата на  инструмантални композиции; 

- да развива способност за колективно иструментално интерпретирање; 

-  да ги почитува дадените упатства на диригентот  – менторот;    

- да ги проширува теоретските знаења во областа на  историјата на музиката;  

- да ги проценува вредностите на музичките дела преку анализа;    

- да открива нови можности за примена на иструмантална активност во синтетизираните уметности или мултимедијален проект; 

- да учествува на разни видови настапи (во училиштето, локалната средина и др.)   
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      - да соработува со други лица од културата, институции, стручни организации од областа на  уметноста и културата; 

- да развива љубов и способност за инструменталнаа интерпретација и   запознавање со културите на другите народи;  

 

ОБРАЗОВЕН  ПРОЦЕС 

Структуирање на содржините 

 

ДЕЛАТА ЗА 
ОБРАБОТКА 

 

Конкретни цели 

Ученикот:   

 

Дидактички насоки: 

Наставникот: 

 

Време на реализација 

Аудиција - да е музикален; 

- да има чувство за ритм; 

- да поседува способност за 
инструментална интерпретација; 

- да демонстрира една песна по 
свој избор; 

- воочува времетраењето на 
нотите и паузите; 

- пее мелодиски вежби; 

- организира 
аудиција(формирање 
на оркестар); 

-проверување на 
знаењата од областа 
на основите на 
музичката писменост; 

- презентација на 
ритмички вежби; 

- презентација на 
мелодиски вежби; 

- септември  

- во текот на цела учебна година    

ЗАПОЗНАВАЊЕ СО 
ДЕТСКИ МУЗИЧКИ 
ИНСТРУМЕНТИ 

-да памти за поделбата на 
ДМИ(ритмички-мелодиски); 

-да препознава ДМИ(по нивната 
звучност)од други видови на 
инструменти; 

-да дискутира за секој инструмет 

-презентира ДМИ; 

-објаснува за 
поделбата на 
ДМИ(ритмички-
мелодиски); 

-демонстрирааудио-

- септември  

- октомври 
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од група на ДМИ; видео снимка со ДМИ и 
друг вид на 
инструменти; 

-објаснува за 
ДМИ(секој инструмент 
пооделно); 

-демонстрира слики за 
ДМИ; 

ВИДОВИ НА БЛОК 
ФЛЕЈТИ 

СОПРАНИНО 

СОПРАН 

АЛТ 

БАС 

-препознава видови на блок 
флејти; 

-ја идентификува СОПРАН блок 
флејта; 

-памти за начинот на чување и 
одржување на блок флејта; 

-правилно дишење; 

-да демонстрира вежби за 
дишење; 

-демонстрира правилен начин на 
држање на блок флрјти; 

-демонстрира вежби за секој тон 
(сол; ми; сол-ми; фа; сол-фа-ми; 
до; сол-фа-ми-до; ре; до-ре-ми -
фа-сол; ла; до2; си;) ; 

-демонстрира начинот на 
произведување на тонот преку 
одредени вежби за секој тон; 

-да дискутира за формата на 

-препознава видови на 
блок флејти; 

-објаснува за СПОРАН 
блок флејта; 

-објаснува како се чува 
и одржува блок флејта; 

-презентира правилен 
начин на дишење; 

 

 

 

-презентација на 
начинот на 
произведување на 
тонот 

(сол; ми; сол-ми; фа; 
сол-фа-ми; до; сол-фа-
ми-до; ре; до-ре-ми -
фа-сол; ла; до2; си;) ; 

-октомври 

-ноември 
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комозицијата; -објаснува како се 
произведува тон (за 
секој тон преку 
соодветни вежби); 

-објаснува за формата 
на композицијата; 

 

КАНОНИ -да демонстрира правилна 
интерпретација на канонот; 

-објаснува за канон и 
начинот на изведбата; 

-ноември 

-декември, јануари 

НАРОДНИ ПЕСНИ 

,,Цуцил пасе говеда” 

,,Перуниче девојче” 

,,Играле ергени” 

,,Заспало моме” 

-да ја воочува содржината на 
текстот 

-да дискутира за ритамот во 
народната песна 

-индивидуална демонстрација 

-групна демонастација 

- објаснува за 
народната песна 

-објаснува за ритамот 
во народната песна 

-демонстрира 
интерпретација на 
народната песна 

-јануари 

-февруари 

-март 

Композиции за 
натпревар-
смотри,задолжителни: 

-“ТАНЕЦ“-Ј.Хајдн 

-“Канон“-В.А.Моцарт 

  

 

-март 

-април 

-мај 

Забелешка: во текот на учебната година може да дојде до промена на репертоарот. Ке се работат и други композиции, зависно од 

интересот и желбите на учениците.  
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Организација на оркестарската настава 

  Часовите по оркестар ќе се организираат во текот на цела учебна година, а неделниот фонд е според тежинското ниво на 
композициите по  3 часа седмично. Во училишниот оркестар можат да членуваат учениците од VI, VII, VIII и IX одделение, според 
интересот и техничките можности на учениците. Времето на реализација ќе биде по редовната настава.  Поради специфичноста на 
активностите времето на реализација ќе се организира спрема просторните можности на училиштето и можностите на учениците. 
Резултатите ќе се презентираат на активностите во училиштето и Оркестарските смотри-натпревари кои се реализираат секоја учебна 
година и во локалната средина и пошироко за разни пригоди. 

Наставни методи и активности  

Во остварувањето на целите на училишниот оркестар ќе се применуваат  наставни форми и методи: истражувачка, 
проблемска, фронтална, групна, индивидуална и други. Од методите ќе се користат: разговор, дискусии, практична работа, 
демонстративна и други. Во работата ќе доминира иницијативноста, самостојноста, креативноста, слободно изразување на своите 
чувства преку инструменталан презентација. Ќе се соработува и со разни културно – уметнички институции и уметници кои ќе бидат 
гости во училиштето каде ќе може да се презентира професионален начин на инструменталан интерпретација.   

Просторни и материјално – технички услови 

  Наставата по оркестар ќе се реализира во наменски кабинет по Музичко образование опремен со соодветни помагала, 
инструменти и  стручна литература.  

Настапи: Училишниот оркестар ќе настапува на сите културно-уметнички манифестации предвидени во Програмата на училиштето. 

Исто така ќе учествува на хорски и оркестарски смотри/ натпревари организирани од БРО. 

            Одговорен наставник: 

                АНГЕЛ ЌОСЕВ 
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ПРОГРАМА ЗА ДОДАТНА НАСТАВА 

 
Aктивност 
 
 
 

Носители на 
активност  

ресурси инструменти Временска 
рамка 

Очекувани ефекти  

Креирање 
политика за 
поддршка на 
планирањето на 
додатната 
настава во 
училиштето  

-Директор -
Стручни 
соработници -
Наставници  

-Анализа на состојбата 
-Стручни материјали од 
БРО ( наставни 
планови и програми)  

-Прашалник за 
наставниците за 
ефектите од 
реализација на 
додатна настава  

Септември  -Увид во досегашната 
состојба при реализација 
на додатната настава  

Следење на 
реализацијата на 
додатната 
настава  

-Директор -
Стручни 
соработници  

-Следење на 
планирањата на 
наставниците -
Следење на 
постигањата на 
учениците вклучени во 
додатна настава  

-Посета на часови -
Евидентен лист за 
реализација на 
додатна настава -
Работни листови за 
учениците  

Во тек на 
годината  

-Подобар квалитет при 
реализација на 
додатната настава -
Обезбедување 
поддршка во редовната 
настава на надарените 
ученици  

Евалуација  -Директор -
Стручни 
соработници  

-Програми и подготовки 
на наставниците -
Посета на час  

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

Јуни  -Зголемени постигања 
на учениците кои 
покажуваат значителни 
резултати во 
определени области -
Поголемо учество на 
организирани 
натпревари на знаење  
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ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА 

 
 

Aктивност 
 
 
 

Носители на 
активност  

ресурси инструменти Временска рамка Очекувани ефекти  

Креирање на 
политика за 
поддршка на 
планирањето на 
дополнителна 
настава во 
училиштето  

-Директор -
Стручни 
соработници -
Наставници  

-Анализа на состојбата -
Стручни материјали од 
БРО ( наставни планови 
и програми)  

-Прашалник за 
наставниците за 
ефектите од 
реализација на 
дополнителната 
настава  

Септември  -Увид во досегашната состојба 
при реализација на 
дополнителната настава  

Следење на 
реализацијата 
на 
дополнителна 
настава  

-Директор -
Стручни 
соработници  

-Следење на 
планирањата на 
наставниците -Следење 
на постигањата на 
учениците вклучени во 
дополнителна настава  

-Посета на часови 
-Евидентен лист 
за реализација на 
дополнителна 
настава настава -
Работни листови 
за учениците  

Во тек на годината  -Подобар квалитет при 
реализација на дополнителната 
настава -Обезбедување поддршка 
во редовната настава на ученици 
со потешкотии во учењето  

Евалуација  -Директор -
Стручни 
соработници  

-Програми и подготовки 
на наставниците -Посета 
на час  

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

Јуни  -Зголемени постигања на 
учениците кои имаат потешкотии 
во учењето  

 
 
 
 
 
 
 
 



 204 

ПРОГРАМА ЗА ПОСЕТА НА ЧАСОВИ 
 

АКТИВНОСТ  НОСИТЕЛИ НА 

АКТИВНОСТ  

РЕСУРСИ  ИНСТРУМЕНТИ  ВРЕМЕНСКА РАМКА  ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ  

Креирање 
политика за 
поддршка на 
планирањето за 
посета на часови  

-Директор -
Стручни 
соработници -
Наставници  

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

-Прашалник за 
наставниците  

Септември  - Увид во реализација 
на наставата  

-Следење на 
реализацијата на 
наставата преку 
посета на часови -
Изготвување 
извештаи од увид 
во планирања на 
наставниците и 
посета на часови  

-Директор -
Стручни 
соработници  

- Годишни и 
тематски 
планирања на 
наставниците -
Дневни 
подготовки на 
наставниците  

-Инструмент за 
увид во 
дневните 
планирања на 
наставниците -
Инструменти за 
евалуација на 
часот  

Во тек на 
годината  

- Подобар квалитет при 
реализација на 
часовите -Користење 
современи приоди во 
наставата  

Евалуација  -Директор -
Стручни 
соработници -
Наставници  

-Програми и 
подготовки на 
наставниците  

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

Јуни  - Зголемена 
ефикасност на 
наставата  
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ПРОГРАМА ЗА УВИД ВО ПЕДАГОШКАДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
Aктивност 
 
 
 

Носители на 
активност  

ресурси инструменти Временска рамка Очекувани 
ефекти  

Креирање 
политика за 
поддршка на 
планирањетоза 

-Директор 
-Стручни  
соработници 
-Комисија  

-Анализа на 
состојбата 
-Стручни материјали 

-Прашалник за 
Наставниците 

Септември -Увид во 
досегашната 
состојба при 
водење на 

увид во 
педагошката 
документација 

-Наставници    Педагошката 
Документација 

Следење на 
водењето на 
педагошката 
документација 

-Директор 
-Стручни  
соработници  
-Комисија 

-Одделенска книга 
-Главна книга 
-Евидентни листови 
-Свидетелства-

Подготовки за час 

 Во тек на  
Годината 

-Континуирано  
водење на 
Педагошката 
Документација 

Евалуација -Директор-
Стручни 
соработници -
Комисија 

-Професионално 
досие 
нанаставниците-
Педагошки картон 
нанаставниците 

-Прашалник 
занаставниците-
Инструменти за: 
подготовка за 
час,водењеоддел
енска книга... 

Јуни 

-Квалитет при 
водење 
напедагошкатад
окументација 
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ПРОГРАМА  ЗА  СОРАБОТКА  СО  ЛОКАЛНАТА  СРЕДИНА 

Да се подобрат условите во 
училиштето, да се 
унапреди демократската 
свест  

Соработка со 
градоначалникот на 
општината  

Директор, стручни 
соработници и 
наставници  

Учебна 2016/2017 год.  Подобрување на 
условите во училиштето, 
унапредување на 
демократската свест  

Да се подобрат условите во 
училиштето  

Перманентна соработка 
со установи и 
претпријатија  

Директор и претседател 
на училишен одбор  

Континуирано во текот на 
учебната 2016/2017  

Подобрување на 
условите во училиштето  

Афирмација и 
промовирање на 
училиштето  

Одбележување на денот 
на училиштето  

Директор, стручни 
соработници, наставници, 
ученици и родители  

Октомври, 2017 Афирмирано училиште и 
јакнење на соработката 
со локалната средина и 
бизнис секторот  

Да се негува и издигнува 
културното ниво, да се 
афирмира општината  

Одбележување на 
Денот на општината  

Директор, стручни 
соработници, ученици, 
наставници, 
претставници од 
локалната самоуправа  

Ноември, 2016  Негување и издигнување 
на културно ниво, 
афирмирање на 
општината  

Размена на знаења, 
искуства и вештини, да се 
унапредува воспитно – 
образовната дејност  

Соработка со други 
основни училишта во 
рамки на Проектот за 
меѓуетничка 
интеграција во 
образованието  

Наставници, стручна 
служба на училиштето, 
директор  

Континуирано во текот на 
учебната 2016/2017  

Разменети знаења, 
искуства и вештини, 
унапредена воспитно - 
образовна дејност  

Продлабочување на 
знаењата за локалната 
самоуправа, стекнување 
сознанија за начинот на 
решавање на јавните 
прашања и проблеми во 
општината  

Едукација на учениците 
за функционирање на 
општинaта и нејзините 
структури (поврзани со 
Граѓанско образование и 
Општество)  

Ученици, наставници и 
вработени во општината  

Се определува според 
потребите  

Продлабочени знаења за 
локалната самоуправа, 
стекнати сознанија за 
начинот на решавање на 
јавните прашања и 
проблеми во општината  
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Развивање на еколошка 
свест, работни навики, 
чувство на солидарност, 
соработка  

Учество во акции од јавен 
интерес организирани од 
општината (еколошки, 
работни, хуманитарни)  

Ученици, одговорни 
наставници, одговорни 
лица од општината  

Се определува според 
потребите  

Развиена еколошка свест, 
работни навики, чувство на 
солидарност, соработка  

Да се води грижа за 
безбедноста на 
учениците во сообраќајот 
и за време на престојот 
во училиштето  

Соработка со полицијата 
на општина Карпош 

Претставници од 
полициската станица  

Континуирано во текот на 
учебната 2016/2017 

Грижа за безбедност на 
учениците во сообраќајот и 
за време на престојот во 
училиштето  

Подигнување на 
културно - образовното 
ниво и да се развиваат 
патриотски чувства кај 
учениците, вработените и 
локалното население  

Учество на прослави за 
празници, јубилеи со 
академии и манифестации 
од јавен интерес  

Ученици, наставници, 
претставници од 
општината  

Се определува според 
потребите  

Подигнато културно - 
образовното ниво и 
развиени патриотски 
чувства кај учениците, 
вработените и локалното 
население  

Да се подобри работата 
на училиштето, да се 
зајакне соработката со 
општината  

Перманентна соработка со 
градоначалник и 
општински инспектор  

Директор, стручни 
соработници, наставници  

Континуирано во текот на 
учебната 2016/2017  

Подобрување на работата 
на училиштето, јакнење на 
соработката  

Да се зајакне соработката 
и да се поттикне 
креативноста кај 
учениците  

Учество во избор за 
најубава мартинка во 
општината 

Ученици, одговорни 
наставници, одговорни 
лица од општината  

Март, 2017  Јакнење на соработката, 
поттикнување на 
креативноста  

Да се подобрува 
културното ниво и да се 
поттикнува креативноста 
кај учениците  

Одбележување на Денот 
на шегата-Први април  

Ученици од I до IX одд. и 
одговорни наставници  

Април, 2017  Подобрување на културно 
ниво и поттикнување на 
креативноста  

Да се зајакне 
соработката, да се 
поттикне креативноста и 
да се подобрува 
културното ниво кај 
учениците  

Учество на Велигденски 
хепенинг  

Ученици од I до IX одд., 
наставници, родители и 
одговорни лица од 
општината  

Април, 2017  Јакнење на соработката, 
поттикнување на 
креативноста, 
подобрување на културно 
ниво  
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Развивање на спортскиот 
дух кај учениците, 
соработка и дружење 
меѓу нив  

Учество на спортски 
манифестации  

членови на спортските 
секции, одговорни 
наставници  

Се определува според 
потребите  

Развиен спортскиот дух кај 
учениците, соработка и 
дружење  

Унапредување на 
воспитно - образовната 
дејност, јакнење на 
соработката  

Соработка со урбаната 
заедница Карпош  

Ученици, наставници, 
секретар на урбаната 
заедница  

Се определува според 
потребите  

Унапредена воспитно - 
образовната дејност, 
јакнење на соработката  

Да се подобрува 
работата во училиштето, 
да се јакне соработката, 
да се разменуваат 
знаења и искуства и да се 
унапреди воспитно - 
образовна дејност  

Соработка и размена на 
искуства со стручните 
соработници од основните 
и средните училишта од 
општината и градот  

Психолози, педагози, 
социјални работници, 
дефектолози  

Континуирано во текот на 
учебната 2015/2016  

Подобрување на работата 
во училиштето, јакнење на 
соработката, разменети 
знаења и искуства, 
унапредена воспитно - 
образовна дејност  

Да се информираат 
учениците за  

Соработка со средни 
училишта и нивна  

Ученици, наставници,  Мај, 2017 Информирање на 
учениците за работата на  

Едуцирање на учениците 
за заштита и превенција 
од болести на забите и 
телото, како и за заштита 
од пороци  

Соработка со амбулантата  Стручни лица од 
амбулантата 

Се определува според 
потребите  

Едуцирани ученици за 
заштита и превенција од 
болести на забите и 
телото, како и за заштита 
од пороци  
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ПРОГРАМА ЗА ОПШТЕСТВЕНО ХУМАНИТАРНА РАБОТА 
     

 

Развивање позитивен став кон 

трудот и чувство на одговорност 

Одржување и уредување на 
училишната зграда и училиниот 
двор одржување на хигиената во 
училницата, училишната зграда, 
училишниот двор и непосредната 
околина на училиштето и естетско 
обликување на просториите во 
училиштето 

Наставници и ученици 
Во текот на годината 
Почиста и поуредна 
работна средина 

Во текот на 
годината 

Почиста и поуредена 
работна средина 

Постигнување истрајност во 
рабоата, уредно и навремено 
извршување на задачите 

 
 

Уредување на непосредната 
околина на училиштето (еколошки 
акции, кампањи, редовни 
еколошки патроли) 

Наставници и ученици 
Еко одбор 

Октомври, Март и 
Мај  

Истрајност во работата и 
навремено извршување на 
задачите 

Развивање основни работни навики 
и умеења при ракување со алатот и 
приборот со кој се извршуваат 
работните задачи 

Одржување и уредување на 
културно-историските споменици 
и одбележување на значајни 
историски датуми (уредување на 
околината на споменикот на 
паднатите борци, одржување на 
историски часови) 

Наставници, ученици Октомври,декември 
мај 

Стекнати работни навики и 
умеење при ракување со 
алатот и приборот со кој се 
извршуваат работните 
задачи 

 
 
Стекнување основни знаења за 
организација на работата, 
почитување на туѓиот и сопствениот 
труд и соработка во процесот на 
работата 

 
 
Организирање на собирни акции- 
собирање на материјални 
средства од хуманитарен карактер 

 
 
Одговорни наставници 
и ученици  

 
 
Во текот на 
годината 

 
 
Развиена свест кај 
учениците за почитување на 
туѓиот и сопствениот труд 

Развивање љубов кон природата и 
природните убавини 

Организирање на акции на разни 
изработки од учениците (најмалку 
две во текот на учебната година) 

Наставници и ученици Ноември,Април и 
Мај 

Развиена свест и љубов кон 
природата и природните 
убавини 

Негување здрава и чиста околина и 
развивање работни навики 

Пошумување на голини во 
непосредната околина (активно 
учество во организирани акции) 

Наставници и ученици 
Еко одбор 

Ноември и Март Стекнати работни навики за 
одржување здрава и чиста 
околина 
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Да се подобрат условите во 
училиштето, да се 
унапреди демократската 
свест  

Соработка со 
градоначалникот на 
општината  

Директор, стручни 
соработници и 
наставници  

Учебна 2016/2017 год.  Подобрување на 
условите во училиштето, 
унапредување на 
демократската свест  

Да се подобрат условите во 
училиштето  

Перманентна соработка 
со установи и 
претпријатија  

Директор и претседател 
на училишен одбор  

Континуирано во текот на 
учебната 2016/2017  

Подобрување на 
условите во училиштето  

Афирмација и 
промовирање на 
училиштето  

Одбележување на денот 
на училиштето  

Директор, стручни 
соработници, наставници, 
ученици и родители  

Октомври, 2017 Афирмирано училиште и 
јакнење на соработката 
со локалната средина и 
бизнис секторот  

Да се негува и издигнува 
културното ниво, да се 
афирмира општината  

Одбележување на 
Денот на општината  

Директор, стручни 
соработници, ученици, 
наставници, 
претставници од 
локалната самоуправа  

Ноември, 2016  Негување и издигнување 
на културно ниво, 
афирмирање на 
општината  

Размена на знаења, 
искуства и вештини, да се 
унапредува воспитно – 
образовната дејност  

Соработка со други 
основни училишта во 
рамки на Проектот за 
меѓуетничка 
интеграција во 
образованието  

Наставници, стручна 
служба на училиштето, 
директор  

Континуирано во текот на 
учебната 2016/2017  

Разменети знаења, 
искуства и вештини, 
унапредена воспитно - 
образовна дејност  

Продлабочување на 
знаењата за локалната 
самоуправа, стекнување 
сознанија за начинот на 
решавање на јавните 
прашања и проблеми во 
општината  

Едукација на учениците 
за функционирање на 
општинaта и нејзините 
структури (поврзани со 
Граѓанско образование и 
Општество)  

Ученици, наставници и 
вработени во општината  

Се определува според 
потребите  

Продлабочени знаења за 
локалната самоуправа, 
стекнати сознанија за 
начинот на решавање на 
јавните прашања и 
проблеми во општината  
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Процедура 

За обезбедување на материјални средства за ученици од понизок социјално-економски статус 

 

 Активност Носители на активноста Време на реализација 

1 Идентификување на ученици на кои им е 
потребна помош 

Наставници 
Стручна служба 
ученици 

Континуирано 

2 Организирање на хуманитарни аккции 
-собирање на храна 
-собирање на облека 
-прибирање на парични средства 
 

Ученичка организација 
Подмладок на црвениот крст 
 

Континуирано 

3 Доделување на помошта на семејствата Ученичка организација 
Подмладок на црвениот крст 
наставници 

 

Континуирано 

4 Соработка со локалната самоуправа за 
(одделение за детска,социјална и 
здравствена заштита 

Стручна служба 
 

Континуирано 

5 Соработка со невладини организации Управа 
Стручна служба 

Континуирано 

6 Соработка со Црвен крст Подмладок на црвен крст Континуирано 
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ПРОГРАМА ЗА ОТКРИВАЊЕ И ГРИЖА ЗА УЧЕНИЦИ СО ЕМОЦИОНАЛНИ ТЕШКОТИИ 
 

     

Креирање на политика за работа 
со деца со потешкотии во учењето  

- Формирање на тим за 
поддршка - Изготвување на 
годишна програма за работа  

Стручни соработници 
Одд. наставници 
Одд.раководители  

Ааавгуст Успешна реализација на 
планираните активности  

Идентификација на ученици со 
потешкотии во учењето  

 
- Разговори со одд.наставници 
и раководители  
 

Стручни соработници 
Одд. наставници и 
раководители  

Септември Евиденција на овие ученици и 
градење стратегија за работа со 
нив  

Континуирана поддршка на 
учениците со потешкотии во 
учењето  

- Консултативни разговори на 
стручните соработници со 
одд.наставници, раководители 
и родители - советодавно 
консултативна работа со 
учениците со потешкотии во 
учењето  

Стручни соработници 
Одд. наставници 
Одд.раководители 
Родители  

Во тек на 
годината 

- Подобрување на постигањата - 
Вклучување во животот на 
паралелката, училиштето и 
локалната заедница - Зајакнување 
на родителските вештини и 
капацитети  

Следење на индивидуалните 
постигања и однесувањето на 
учениците со потешкотии во учењето 
(на секој квалификационен период)  

- Евиденција за успехот, 
редовноста и однесувањето  

Одд. наставници 
Одд.раководители 
Стручни соработници  

Ноември, 
јануари, 
април 

- Проценка на постигањата - 
Вклучување на овие ученици во 
групна работа и слободни 
ученички активности  

Обезбедување поддршка од 
соучениците  

- Сов.консул.разговори со 
одд.наствници и 
ракововодители и УЗ на  

Стручни соработници, 
родители,  

Во тек на 
годината 

- Подобрување на постигањата  
- Подобрување на  

 Паралелката 
-соработка со ЗМЗ, ЦСР, 
социјални патролни 
работници, 

одд.наставници, 
одд.раководители и 
предметни наставници  
 

 социјализацијата на овие     

ученици 

Подобрување на социјалниот и 
емоционалниот статус на 
учениците со потешкотии во 
учењето  

-Разговори со учениците -
Советодавни разговори со 
родителите на родителски и 
индивидуални средби  

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

Март -Развивање на самодоверба и 
самопочитување кај овие ученици  

Евалуација на активностите 
предвидени со програмата за 
работа со учениците со 
потешкотии во учењето  

- Утврдување на јаки/слаби 
страни од реализацијата на 
програмата и работата со 
учениците - Изготвување на 
стратегија за понатамошна 
работа  

Стручни соработници 
Одд. наставници 
Одд.раководители  

Јуни Проценка на ефектите и 
постигнатоста на планираните 
цели во воспитно образовниот 
процес, социјалниот и 
емоционалниот статус на овие 
учениц  
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КОДЕКС НА СИТЕ  ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО 

 
Доаѓај навреме на работното место; 

Почитуваj го соодветното  работно  време 

Врши ја совесно, одговорно и хумано својата  професија 

Почитувај го  куќниот ред во училиштето; 

Почитуај го секој  родител и ученик 

Почитуај  ги  ставовите  и одлуките  на органот на управување, раководниот орган  и стручните  органи 

Помагај  ги своите колеги  и  пренесувај  го искуството  на  помладите 

Гради  однос на пријателство, меѓусебно почитување и разбирање со учениците 

Почитувај  го  времетраењето на паузата и не ја користи надвор од предвидениот  временски  рок  и  надвор од училишните простории 

Воздржувај  се  од непотребно  влегување  на  часовите освен во случаеви кога тоа  го  бара  работната обврска предвидена за тој ден 

Остварувај  коректна  комуникација  со останатите вработени, учениците и родителите  без  вербални  напади  или навреди 

 Не прави   дискриминација  меѓу  вработените  и учениците по вера, раса, возраст, пол  или  социјален статус 

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

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

потребите  на  наставата 

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

Залага ј се  и бори се  за своето достоинство и достоинството на твојата професија 
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КУЌЕН  РЕД 

 

Наставата  започнува  во  8  часот 

Секој ученик  е  должен  да  дојде  навреме  на  училиште 

Почитувај  го  работното  време и времетрањето на паузите 

Информирај  навреме  за  твоето  отсуство  од  работа 

Oднесувај  се во училишните  ходници пристојно: без викање, свиркање и правење неред 

Секој  ученик  е  должен  да  го  чува  училишниот  инвентар 

Дежурните ученици од секоја паралелка се грижат за редот, дисциплината и хигиената во училницата 

Секој е должен да се грижи за хигиената во училиштето и училишниот двор 

Се што е намерно оштетено во училиштето целосно го плаќа сторителот 

Единствено наставниците ги носат дневниците, а на малите одмори дежурните ученици 

Да не се зборува на мобилен телефон за време на часовите 

Не влегувај непотребно на часовите , освен во случаеви кога тоа е неопходно 

За оние кои нема да се придржуваат  кон  Куќниот ред се превземаат соодветни мерк 

 

 

 

 

 



 215 

КОДЕКС ЗА НАСТАВНИКОТ 
 

Почитувај  ја   личноста на ученикот, родителот, колегата 

Биди  пример  со  својот изглед и однесување и гради културни и естетски навики  кај своите ученици 

Почитувај  го времетраењето  на  часот 

Не  прави  дискриминација  по  пол, етничко и социјално потекло 

Редовно  запишуавј го  часот и отсутните ученици 

За  време на  часот не  користи мобилен освен во итни случаеви 

Не  ја напуштај  училницата за време на часот, освен во итни случаеви 

Не  го  казнувај ученикот телесно, психички, не го малтретирај, не го заплашувај и не му се заканувај 

Навреме и објективно информирај 

Оценувај  го реално ученикот без оглед на другите оценки 

Навреме  повикувај  го  и известувај го родителот за постигањата, однесувањата  и  проблемите  на  неговото  дете 

Настојувај  учениците  пристојно  и дисциплинирано  да  се  однесуваат  во училиштето и надвор од него 

Почитувај  ги  одлуките  на  одделенскиот  и  наставничкиот совет 

Гради  односи  на меѓусебно разбирање, соработка, почитување со учениците и  другите вработени 

Секој  наставник  се обврзува да го почитува и спроведува овој кодекс 

За  непочитување и непридржување на овој  кодекс одговорен е прекршителот 
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КОДЕКС  ЗА  ОДНЕСУВАЊЕ НА   УЧЕНИЦИТЕ 

1.Настават азапочнува во 8 часот 

2. Доаѓај 20 минуту порано 

3. Не доцни на часовите   

4. Редовно ноди го ученичкиот прибор и биди подготвен за час 

5. Внимавај и не зборувај на час 

6. Биди присроен на часовите 

7. Грижи се за инвентарот во училницата и училиштето 

8.  Се што е намерно оштетено во училиштето целосно го плаќа сторителот 

9. Грижи се за хигиената во училиштето, фрлај ги отпадоците во корпите, селелектирај го отпадот 

10. Не трчај по ходниците и училницитњ за врема на одморите 

11. Не носи во училиштето непотребни предмети кои може да ја нарушат твојата безбедност и безбедноста на другите 

12. Исклучи го мобилниот телефон за време на часот 

13. Однесувај се пристојно, почитувај ги соучениците, наставниците и другите вработените 
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КОДЕКС 

ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ 

Родителот треба: 

- Своето дете да го донесе навреме на настава 

-  Во случај да доцнат да почекаат во холот до завршување на часот 

- Да се јави навреме ако ученикот е спречен да дојде во училиште 

- По завршувањето на анставата детето да го почека во холот на училиштето 

- Да ја почитува личноста на наставникот 

- Да ја почитува личноста на стручниот соработник, директорт и останатите вработени во училиштето 

- Да не се нарушува веќе започнатиот час 

- Да се почитиваат термините за посета на секој наставник 

Секој родител се обврзува да го почиотува овој кодекс 

За непочитување и непридржување на кодексот одговорен е лично 
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Tим кој учествува во изработката на Годишната програма на ООУ„Христијан Тодоровски  Карпош”-Скопје за учебната 2016/2017 

година: 

- Сите наставници од ООУ„Христијан Тодоровски Карпош”-Скопје, 

- Стручните соработници, 

- Директорот на училиштето.              

 

            

 

                                                                                                                                           Директор 

                                                                                                                                   ___________________ 

                                                                                                                                    Лида Симјаноска                                                                                                                                                               

    Претседател на Училишен одбор                             МП 

__________________________________      
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