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В о в е д

За да се постигне и проследи пат до успех и квалитет кој што нашето училиште секоја учебна година
го чекори потребно е да се планира, реализира и истото да се проследува преку Законот за Основно
образование. Токму поради тоа нашето училиште изработува Годишна програма во чии удел имаат
директорот, скоро сите наставници и стручните соработници од училиштето, како индивидуалци или
училишни тимови.

Годишната програма претставува најзначаен документ за работа на училиштето. Тука се
конкретизирани активностите на ниво на училиште, начинот и носителите за реализација на
планираните програмски содржини, цели и задачи, редовни и изборни програми, дополнителна и
додатна настава, воннаставни активности, разни манифестации, здравствено-социјална и еколошка
заштита на учениците, одговорностите на училишните субјекти како и очекуваните исходи и ефекти од
нивното остварување и други специфични активности што ќе се реализираат во интерес на
учениците. Составен дел на Годишната програма за работа ќе бидат и инструментите за следење,
анализирање и вреднување на остварените содржини од овој план и програма. Целта на нашето
училиште е секоја година да ги подобруваме и модернизираме условите за воспитно- образовната
работа, со цел ученикот да усвои знаења, да ги развива способностите и вештините потребни за
продолжување на школувањето и да ги продлабочи и прошири знаењата во функција на нивна
практична примена, односно да се оспособи да го примени стекнатото знаење во разни области.
Настојуваме континуирано да го усовршуваме наставниот кадар за квалитетно реализирање на
планираните активности, да го унапредуваме квалитетот на наставата и постигањата на учениците и
да го отвораме училиштето кон локалната средина и кон разни институтции и организации.

Годишната програма за работа на ООУ „25 Мај ”Гази Баба - Скопје претставува оперативен план за
работа со кој е програмирана целокупната работа во училиштето. Овој суштински документ треба
ефикасно да не води при реализација на планираните глобални активности, ефикасно следење на
сите чинители на воспитно - образовниот процес, ги предвидува сите форми и начини на работа
овозможени од условите во кои работи училиштето: материјаално-технички, кадровски, финансиски и
други услови во пошироката заедница каде егзистира училиштето.

Планирањето на сите активности во текот на учебната година опфатено со Годишната програма за
работа е мошне важно за успешно изведување на воспитно - образовната работа и севкупниот
училишен живот.

Појдовни основи за изработка на годишната програма за работа се:

 Законот за основно образование и Националната програма за развој на образованието
 Статутот на училиштето
 Годишниот извештај за работа на училиштето за претходната учебна година
 Условите за работа во училиштето и условите во локалната средина Приоритетните

подрачја во работата на училиштето
 Развојниот план на училиштето
 Концепција за деветгодишно воспитание и образование
 Протокол за работа со физичко присуство соодветно ситуацијата со ковид 19
 Новата предлог концепција (нови наставни програми) за 1, 2, 4 и 5 одд.

• Државна стратегија за развој на образованието и други документи

• Верификација на училиштето : Училиштето е верифицирано со акт број 14-1232/1 од 1986

година на Собрание на општина Гази Баба.
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ПЛАН ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ВО ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА ВО УЧЕБНАТА 2022/2023
ГОДИНА
Наставата може да се реализира преку три модели: 1. физичко присуство на учениците во училиште;
2. учење на далечина или 3. комбинирање на физичко присуство и учење од далечина во групи.

1.НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО НА УЧЕНИЦИТЕ Доколку епидемиолошката состојба во
државата е стабилна, наставата во основните училишта се одржува со физичко присуство на
учениците во училиште со почитување на Протоколот за настава со физичко присуство. Наставниот
час трае 40 минути во наставата со физичко присуство Нашето училиште ќе води евиденција на
дневна основа за присуство на наставниците. Реализацијата на наставата, отсуствата на учениците
се евидентира во е-дневник. Наставниците во училиштето ќе доаѓаат најмалку половина час пред
отпочнување на наставата и учествуваат во организирањето и спроведувањето на влегувањето на
учениците согласно распоредот на часови и Протоколот. Секое училиште за пристигнувањето, за
заминувањето на паралелките во и од училиштетo, за смените, користењето на големиот одмор
изготвувавме распоред. Нашето училиште ќе го прилагодува и усогласува Куќниот ред на училиштето
со Планот и Протоколот за настава со физичко присуство. За учениците наставата ќе се реализира со
физичко присуство во просториите на училиштето, со максимално искористување на просторните и
кадровските капацитети во училиштето и со задолжителна примена на сите заштитни епидемиолошки
мерки утврдени во Протоколот за настава со физичко присуство. Учениците кои се позитивни на
Ковид 19 или се во самоизолација, наставата може да се реализира преку учење од далечина.
Учениците кои следат настава од далечина се вклучуваат на часот во исто време додека наставникот
го одржува часот со учениците кои следат настава со физичко присуство.

Малиот одмор ќе се користи во траење од 5 минути меѓу часовите и голем одмор во траење од 15
минути. За време на одморите задолжително ќе се почитуваат мерките за заштита согласно
Протоколот за настава со физичко присуство, и ќе се намали колку што е можно повеќе физичкиот
контакт меѓу учениците. За време на големиот одмор кога учениците се во училишниот двор,
задолжително ќе се спроведува чистење на училниците со вода и сапун/детергент и со
дезинфекциско средство кое делува на вируси според упатство на производителот и задолжително се
проветруваат просториите. Учениците во наставата со физичко присуство ќе се вклучуваат со
согласност од родителот/старателот.

Стручните соработници во училиштето кои обезбедуваат поддршка на учениците со попреченост,
продолжуваат со поддршката на образовниот процес на учениците во училиштето или во домот на
ученикот и ќе бидат во постојана комуникација и координација со инклузивниот тим во училиштето и
родителите.

Доколку епидемиолошката состојба во државата или во одредени региони или општини се промени и
се забележува повторно ширење на вирусот на Ковид 19, Владата по препорака на Комисијата за
заразни болести, може да донесе одлука наставата, заради заштита на здравјето на учениците, за
учениците од петто до деветто одделение да се спроведе со учење од далечина. При настава со
учење на далечина, наставниот час трае 30 минути час со 5 минути приклучување. Наставата со
учење на далечина, наставниците ја реализираат од училница во училиштето со користење на
националната платформа.

Настава со учење на далечина работниот ден на ученикот ќе трае од 3 до 5 саати дневно, во
зависност од возраста на учениците и одмор од 10 (десет) минути по секој наставен час или
активност.

НАСТАВА СО КОМБИНИРАН МОДЕЛ - со комбинирање на наставата со физичко присуство и учење
од далечина во групи
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Учениците од прво до четврто одделение наставата ќе се реализира со физичко присуство во
просториите на училиштето, со максимално искористување на просторните и кадровските капацитети
во училиштето и со задолжителна примена на сите заштитни епидемиолошки мерки утврдени во
Протоколот за настава со физичко присуство. Учениците од петто до деветто одделение наставата ќе
се реализира со делење на одделенијата на две групи: - едната група наставата ќе ја следи со
физичко присуство, а втората група преку учење од далечина. Групите на ученици по циклуси ќе
бидат постојани (непроменливи)

Учениците кои немаат пристап до ИКТ или интернет, при настава со учење од далечина училиштето
може ќе организира настава со физичко присуство во училиште, со согласност од
родителите/старателите и исклучива согласност од Владата. Доколку родителите не се согласуваат
наставата да биде со физичко присуство, училиштето може да обезбеди ИТ уред кој се дава на
користење или ќе изготвува печатени материјали кои ќе ги преземаат родителите во соработка со
наставникот/класниот раководител.

Протокол за постапување на основните училишта во Република Северна Македонија за реализација
на воспитно-образовниот процес со физичко присуство на учениците во учебната 2022/2023 година.

1. Наставниот процес во учебната 2022/2023 година се одвива со физичко присуство во
училиштето.

2. Првиот ден од наставата задолжително започнува со упатства за учениците за тоа како
правилно и безбедно да се однесуваат, да одржуваат физичко растојание, хигиена на рацете и
заштита на сопственото здравје, но и здравјето на останатите ученици и вработените во
училиштето.

3. Училиштето за влез и излез на учениците ќе ги става во функција сите влезови на училишната
зграда и ќе изготвува распоред за влез/излез соразлично време на влегување и излегување на
учениците за секое одделение.

4. Распоредот за влез/излез ќе се истакнува на видни места во училиштето.

5. На влезот од училиштето, во ходниците и училниците ќе се поставуваат едукативнои
нформативни материјали, насоки за заштита на здравјето и безбедност во училиштето и средства
за дезинфекција на раце.

6. Влегување во училиштето ќе биде дозволено само со задолжително користење на заштитнa
маскa и дезинфекција на рацете за сите вработени и ученици во училиштето.

7. На секој влез од училиштето учениците ќе ги пречекува дежурен наставник кој му помага на
ученикот да ги дезинфицира рацете со дезинфекционо средство.

8. За контролиран влез и излез во/од училиштето, пред и внатре во училиштето, ќе се организира
редарска служба, со цел спроведување на редот и одржување на потребното растојание меѓу
учениците и тоа 2 редари пред влезот на училиштето и 2 редари во училиштето. Редарите ќе се
ангажираат од редот на вработените во училиштето, за што одлучувам јас како директор на
училиштето.

9. На учениците кои доаѓаат со организиран превоз, им се мери телесната температура пред
влегување во автобусот и се врши дезинфекција на рацете и обувките. Учениците кои имаат
зголемена температура (над 37.4°) се враќаат дома со препораки родителот да превземе
соооветни здравствени мерки. Превозниците кои вршат превоз на ученици ги почитуваат и
применуваат протоколите за превоз на патници.
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10. На сите вработени им се мери телесна температура пред влезот на училиштето со
безконтактен топломер и во случај на зголемена температура (над 37.4°) вработениот се упатува
кај матичен лекар.

11. На ученицитепред влезот на училиштето,им се мери телесна температура со безконтактен
топломер. Во случај на зголемена телесна температура (над 37.4°) не се дозволува влез на
ученикот во училиште и родителот се упатува на консултација кај матичниот лекар на ученикот.
Децата со знаци на други заразни болести исто така не смеат да доаѓаат на училиште.

12. Родителите/старателите/ ги испраќаат учениците до назначениот влез на училиштето и се
забранува нивно влегување во училиштето, освен за родителите/старателите/образовните
асистенти на учениците со посебни образовни потреби со задолжително носење на
маска/прекривка на лицето.

13. Се забрануваат сите видови физички контакти за поздравување меѓу вработените во
училиштето и меѓу учениците.

14. Наставниците треба да избегнуваат подолго да се задржуваат во наставничката канцеларија
и задолжително запазуваат физичка дистанца и носење на заштитна маска/прекривка на лице.
15. Пренесувањето на информациите и состаноците со родителите/старателите се одвива преку
телефон или преку некоја онлајн апликација која што ќе ја договорат родителите и наставниците,
или доколку дозволуваат временските услови на отворено.

16. Површините и предметите кои почесто се изложени на допир од страна на вработените во
училиштето и учениците, се дезинфицираат на почетокот и на крајот на секоја смена, а најмалку
два пати на ден. Училиштето изготвува листа на сите површини кои треба редовно да бидат
чистени.

17. Учениците од една паралелка престојуваат во една просторија, без можност за мешење на
ученици од различни паралелки во иста училница.

18. Просториитезадолжително се проветруваат после секој наставен час, најмалку половина час
пред пристигнување и по заминувањето на учениците.

19. За време на наставата во училницата, доколку дозволуваат временските услови, се остава
отворен прозорец.

20. Чистењето на училниците се врши пред почетокот на наставата, за време на одморот кога
учениците се во училишниот двор и по завршување на сите училишни активности, со вода и
сапун/детергент и со дезинфекциско средство кое делува на вируси според упатство на
производителот.

21. Употребата на тоалетите се организира на начин што ќе овозможи присуство на помал број
ученици и запазена дистанца.

22. Тоалетите треба да бидат функционални заради овозможување услови за почесто миење на
рацете со проточна вода и сапун и почесто се чистат со задолжително водење на евиденција за
спроведеното чистење и дезинфекција со средство кое делува на вируси според упатство од
производителот, алтернативно може да се користи 0,05% натриум хипохлорит (5% белило за
домаќинство кое се користи во размер 1:100) или 70% алкохол за дезинфекција на горни
површини.

23. Холовите, скалите и останатите заеднички простории ќе се чистат почесто, додека учениците
се на настава и по завршувањето на сите училишни активности.
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24. Чистењето на фискултурната сала, спортските игралишта, соблекувални, училишните
трпезариии другите помошни простории, се врши веднаш по користењето од страна на секоја
група ученици.

25. Училиштата воведуваат систем за еднонасочно движење на учениците низ просториите и
ограничување на бројот на лица кои истовремено се присутни во соблекувалните и контролирано
излегување и влегување во соблекувалните.

26. Учениците кои носат оброк/храна од дома треба да биде соодветно спакуван или готов
производ, притоа водејки сметка за стандардите и нормативите за исхрана за оваа категорија на
деца.

27. Учениците ги мијат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, пред и по доаѓање
од надвор и кога рацете изгледаат валкани.

28. Користењето на спортската сала, библиотеката и други простории треба да биде од група
ученици од иста паралелка, така што да нема можност за мешање на повеќе ученици од различни
паралелки(пр. За време на еден наставен час, една паралелка е во фискултурната сала, а две
паралелки се надвор во училишниот двор или на спортските терени).

29. Преминувањето низ заедничките простории треба да се организира така што додека
учениците и наставниците од една паралелка поминуваат во исто време, учениците и
наставниците од другите паралелки го чекаат својот ред, притоа укажувајќи им на учениците да
не допираат површини или предмети во просторот каде се движат.

30. Ќе се избегнува влегување на други лица (на пример, за чистење, поправка или внесување
храна) во училниците сè додека учениците се наоѓаат во нив, како и влегување во училишната
зграда на лица кои не се вработени во училиштето или деца кои не се ученици на тоа училиште.
31. Испораките за потребите на училиштата ја преземаат надлежните, вработени во училиштата
од споредниот влез на училиштето а главниот влез е дозволен само на сервисерите и другите
служби чии услуги се неопходни (пр. спроведување на превентивни и анти-епидемични мерки
како што се проверка на вода за потрошувачка, безбедност на храна и др.) со задолжително
почитување на мерката за дезинфекција на рацете и доколку е потребно носење заштитна
маска/прекривка и заштитници за обувките.

32. Доколку во училиштето се појави заболен од КОВИД-19 или лице кое имало контакт со лице
заболено од КОВИД-19, лицето треба да се изолира во посебна просторија со задолжително
носење на заштитна маска/прекривка, а директорот треба да воспостави комуникација со
Центарот за јавно здравје за добивање на понатамошни насоки за постапување. За преземените
активности училиштето ќе доставува извештај до општината, а општината до Министерството за
образование и наука.

33. Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште, наставникот/стручниот
соработник го изолира ученикот во посебна просторија со задолжително носење на заштитна
маска/прекривка и веднаш ги известува родителите/старателите, кои во најкраток временски
период треба да го земат детето со цел консултација и натамошни активности со матичниот
лекар на ученикот.

34. Доколку се потврди дека ученик е заболен од КОВИД - 19, се известува епидемиолошката
служба во Центарот за јавно здравје која итно треба да направи анкета со наставниците и
учениците за проценка на степенот на ризик врз основа на контактите кои ги имале.
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Нова Концепција за основно образовани

Првооделенците, второодделенците, четвртооделенците и петтоодделенците во новата
2022/2023 учебна година ќе учат по новата Концепција за основно образование која се темели во:
родова еднаквост, инклузивност, мултикултурализмот,  заштитата на животната средина,
почитување и заштита на правата. Наставните програми треба да обезбедат усогласеност со
Концепцијата и со сите стратегии и пристапи на настава и учење коишто се промовираат со неа.

Како клучни области на делување во нашиот образовен систем, може да се издвојат следните:

• совладување на основните вештини (математика, јазична писменост и природни науки),
вклучително и на дигиталните компетенции,

• совладување на трансверзални вештини, како што се: критичко размислување, претприемништво,
креативност и граѓански активизам преку пристапи кои се трансдисциплинарни, насочени кон
учениците и базирани на предизвици,

• негување и учење јазик или повеќејазичност за да се обезбеди мобилност во образованието и
пазарот на трудот и полесно да се надминат културните бариери со кои се соочува Европа денес,

• прифаќање на европска перспектива во образованието како комплементарна, на националните и
регионалните перспективи за да се овозможи увид во европските вредности и европското секојдневие,

• обезбедување институциите за образование и обука да бидат безбедни средини, без насилство,
говор на омраза, дезинформации и дискриминација.

1. Наставни програми

Новите наставни програми за прво одделение се изработени врз основа на Националните стандарди
донесени од страна на Министерството за образование и наука оваа година, а беа подготвувани од
Бирото за развој на образованието во изминатите две години.
Во програмите се наведуваат Националните стандарди, базирани на компетенции, кои учениците
почнуваат да ги стекнуваат од прво одделение, а продолжуваат да ги развиваат во наредните
одделенија, пред сè компетенциите кои произлегуваат од подрачјето со кое наставниот предмет има
директна врска, како и трансверзалните компетенции преку кои се остварува и интеграцијата и се
овозможува целосен развој на учениците.
Примерите на активности дадени во наставните програми се со акцент на активното учество на
ученикот и даваат јасни насоки како наставникот треба да ги организира и реализира активностите на
часот, преку експерименти, истражувања, решавање проблеми, дискусии со учениците.
За секоја тема/подрачје од наставните програми се предвидени резултати што секој ученик треба да ги
постигне, преку усвојување на наведените содржини и поими, а наставникот ќе ги следи и вреднува
постигнувањата на ученикот преку дадените стандарди за оценување (кои опфаќаат најмалку четири
нивоа на когнитивни постигнувања на учениците, согласно Блумовата таксономија: познавање,
сфаќање, примена и анализа/евалуација/креирање). Стандардите за оценување ќе придонесат кон
објективност и транспарентност во оценувањето и ќе им помогнат на наставниците во определувањето
и оформувањето на критериуми за оценување.

2.Наставен план

Наставниот план содржи задолжителни предмети, изборни предмети и други активности понудени од
училиштето, сите распределени по одделенија и по број на часови неделно и годишно.Со новата
концепција намален е бројот на предмети, а зголемено е времето за учење и престој на учениците во
училиште. Сè додека голем дел од учениците учат во училишта со двосменска настава,



ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022/23

15

задолжителниот престој на учениците од I до V одделение во училиштето е 5 часа на ден, од кои околу
3 до 3,5 часа поминуваат на наставни часови, а преостанатото време во други активности.
Бројот на задолжителни  предмети во основното образование  е од 8 до 11.Во прво одделение
опфатени се 8 предмети како и до сега, но со измена на бројот на неделни и годишни часови по некои
од предметите и се додадени слободни изборни предмети.Според ова во прво одделение по новата
Концепција се опфатени 10 предмети.

Предмети Бр. на часови во  2022/23 година

неделно годишно
Албански јазик 5 180

Математика 5 180
Англиски јазик 2 72

Природни науки 2 72
Општество 1 36

Музичко образование 1 36
Ликовно образование 1 36

Физичко и здравствено
образование

3 108

Животни вештини 1 36
Слободни изборни

предмети
2 72

Вкупно 22 828

Во второ  одделение по новата Концепција се опфатени 10 предмети.

Предмети Бр. на часови во  2022/23 година

неделно годишно
Албански јазик 5 180

Математика 5 180
Англиски јазик 2 72

Природни науки 2 72
Општество 1 36

Музичко образование 1 36
Ликовно образование 1 36

Физичко и здравствено
образование

3 108

Животни вештини 1 36
Слободни изборни

предмети
2 72

Вкупно 22 828
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Во четврто одделение по новата Концепција се опфатени 12 предмети.

Предмети Бр. на часови во  2022/23 година

неделно годишно
Албански јазик 5 180

Македонски јазик 2 72
Математика 5 180

Англиски јазик 3 108
Природни науки 2 72

Хисторија и Општество 2 72
Музичко образование 1 36
Ликовно образование 1 36

Физичко и здравствено
образование

3 108

Информатика и техничко
образование

1 36

Животни вештини 1 36
Слободни изборни

предмети
2 72

Вкупно 28 1008

Во пето одделение по новата Концепција се опфатени 12 предмети.

Предмети Бр. на часови во  2022/23 година

неделно годишно
Албански јазик 5 180

Македонски јазик 2 72
Математика 5 180

Англиски јазик 3 108
Природни науки 2 72

Хисторија и Општество 2 72
Музичко образование 1 36
Ликовно образование 1 36

Физичко и здравствено
образование

3 108

Информатика и техничко
образование

1 36

Животни вештини 1 36

Слободни изборни
предмети

2 72

Вкупно 28 1008
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Слободни изборни предмети ученикот избира два слободни изборни предмети во текот на една учебна
година, еден во прво полугодие, друг во второ полугодие од листа на слободни изборни предмети
утврдена во училиштето. Од I до III одд. слободните изборни предмети се реализираат како слободни
активности).

3.Планирање на наставата

Кога се работи за првиот период од основното образование (I до III одделение), наставниците имаат
слобода да планираат така да обезбедат реализација на наставата како целина – без видлива
поделба по наставни предмети и без дефинирано времетраење на часовите. Се очекува сето тоа да
му овозможи на наставникот да ја прилагоди наставата на возраста, потребите и темпото на
напредување на учениците со коишто работи. Притоа, се разбира, вкупниот фонд на часови предвиден
за секој одделен наставен предмет е испочитуван на неделно ниво.

Предвидените ефекти од ваквиот пристап на планирање на наставата се

 Зголемена е автономијата на наставниците во планирање на наставата.
• Учениците се активни учесници во наставата и нивната интеракција со наставниците е подобрена.
• Наставата е поинтересна и учениците се помотивирани за учење.
• Постигањата на учениците се подобрени.
• На наставниците им е дадена поголема слобода во користење на различни наставни методи и

техники.
• Наставата е усогласена со индивидуалните потреби и можности на учениците.
• Овозможено е учење базирано на искуство (преку проекти, истражувања и сл.)
• Овозможено е комбинирано учење и учење од далечина.

4. Оценување

Оценувањето е насочено кон постигање и проверка на степенот на постигнатост на пропишаните
стандарди за оценување кои се содржани во наставните програми. За учениците да можат да
прикажат што и колку постигнале, при оценувањето се користи широк дијапазон на постапки и методи
(како, на пример, есејски задачи, тестови, квизови, проблемски задачи, проекти), а на учениците им се
дава можност да ги прикажат своите постигања преку пишани продукти, практични продукти, усни
презентации, изведби и др. Притоа, се внимава начинот на проверка да биде што е можно повеќе
сообразен со соодветниот стандард за оценување и истовремено, постигнатоста на стандардот да
биде оценуван со користење на различни Концепција за основно образование 37 методи. На тој начин
се обезбедува поголема сигурност во заклучувањето за тоа дали и во која мера некој стандард е
постигнат. Училиштата имаат јасно поставен систем за информирање на учениците и родителите во
врска со методите кои се користат при оценување, со стандардите и критериумите за оценување, со
принципите на почитување на приватноста и дигнитетот на учениците и родителите, како и со
подготвеноста за давање дополнителни информации.

Формативно и сумативно оценување

За да овозможат секој одделен ученик да ги постигне очекуваните резултати, наставниците
применуваат формативно оценување, познато и како оценување за учење. Тоа налага наставникот да
го следи учењето и напредокот на секој ученик во сите наставни ситуации, навремено да му дава
повратни информации за учењето и постигањата, да го поттикнува на саморефлексија и
самооценување, да му помага да си постави цели за учење и да му дава насоки како да ги постигне.
Сумативното оценување во прво одделение е описно и е поврзано со определени периоди во
наставната година (крај на одделна тема, тримесечие, полугодие и крај на учебна година) и има за цел
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да укаже на тоа колку ученикот успеал да научи, односно колку ги постигнал очекуваните резултати за
конкретна тема или период или во која мера ги постигнал стандардите за оценување предвидени за
крајот на годината.

5.Наставни средства

Сите задолжителни наставни предмети и сите изборни предмети се покриени со квалитетни учебници
и/или наставни материјали кои се целосно усогласени со наставната програма и со потребите и
интересите на учениците. Учебниците задолжително се во печатена форма за учениците од I до V
одд.
За задолжителните предмети Музичко образование, Ликовно образование, Физичко и здравствено
образование и Техничко образование и информатика не се изготвуваат учебници, туку за
постигнување на резултатите предвидени со наставните програми, наставниците и учениците користат
наставни материјали. Наставни материјали се користат и за слободните изборни предмети, соодветно
на тематиката која ја покриваат и на потребите на учениците. Кога се работи за предметите за кои
постојат учебници (особено кога учебниците се во печатена или електронска форма) задолжително се
изработуваат и наставни материјали.

6. Помошни наставни средства и помагала

Нагледните средства и наставните помагала служат да ја зголемат активноста и мотивацијата на
учениците, да им го задржат фокусот на наставата и да придонесуваат за развој на функционалните
способности кај учениците. За таа цел училниците во училиштата се опремени со компјутери, печатач,
проектор и друга опрема која овозможува во наставата да се користат дигиталните учебници,
едукативните софтвери и другите дигитални и електронски достапни материјали во визуелна, аудио,
аудиовизуелна и/или текстуална форма. Освен тоа, училиштата обезбедуваат достапност на апарати
и инструменти кои се наменети како за спроведување експерименти и за поддршка на другите
истражувачки наставни активности така и за реализација на слободните изборни предмети (на пример,
лабораторија за хемиски експерименти, телескоп, опрема за готвење).

7. Професионални компетенции

Квалитетот на реализацијата на воспитно-образовниот процес во училиштата првенствено зависи од
компетенциите на целокупниот наставен кадар во училиштето, вклучително и на стручните
соработници и директорот. Нивните основни професионални компетенции ги вклучуваат знаењата,
способностите и вештините кои им се потребни за успешна работа во клучните подрачја од делокругот
на нивното работење во училиштето. Знаењата се однесуваат на познавањето и разбирањето на
образованието воопшто, како и на познавањето и разбирањето на специфични подрачја.
Способностите и вештините се однесуваат на примената на тие знаења во соодветните подрачја на
работа.
Наставниците се клучни за обезбедување квалитетно воспитание и образование. Инклузивното
образование е одговорност на сите наставници.
Образовни асистенти во наставата се учесници кои се под супервизија на наставникот со цел да се
подобри процесот на учење. Целта на подршката што ја даваат асистентите е преку соработка со
наставниците и со примена на методи на кооперативно учење и поучување да им помогнат на
учениците за максимално да ги реализираат своите потенцијали и да стекнуваат самостојност и
социјална вклученост во училичната средина.
Лични асистенти – се ангажираат како поддршка на учениците со во изведување на секоедневните
активности. Целта на личниот асистент е да му овозможи на ученикот  со попреченост соодветна
индивидуална помош за основните потреби како:движење,лична хигиена,хранење,облекување и
комуникација со другите.
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Образовни медијатори – се ангажираат за деца кои потекнуваат од социјално депривирани средини и
за оние кои се надвор од образовниот систем.Улогата на медијаторот е информирање за можностоте и
пристапот до училиштата, спроведување редовни средби населението и вработените во училиштата
со спецификите и потребите на ранливите групи во делот на образованието.
Тутори волонтери – се учесници во наставата кои обезбедуваат дополнителна подршка на учениците
по предмети кои се дел од наставниот план во учебната година во која е запишан ученикот. Преку
туторство се овозможува учење на јазикот кај учениците чиј мајчин јазик е различен од јазикот на
наставата.

1.Општи податоци за основното училиште

1.1.Табела со општи податоци

Податоци
Име на основното училиште ООУ „25 Мај“ Гази Баба-Скопје
Адреса, место, општина Алија Авдовиќ бр. 6, Синѓелиќ,

Гази Баба
Телефон 2 2521-395
Факс 2 2521-395
Веб-страница www.25maj.edu.mk
Е-маил ou25_maj@yahoo.com
Основано од. Собрание на општина Гази Баба -

Скопје
Верификација-број на актот Решение бр. 14-1232/1
Година на изградба 1965
Тип на градба тврда
Внатрешна површина на училиштето (m2) 2462
Училишен двор (m2) 13056
Површина на спортски терени и игралишта 800
Начин на загревање на училиштето пелети-нафта
Училиштето работи во смени (две)
Број на паралелки 63
Број на комбинирани паралелки /
Јазик/јазици на кој/кои се реализира наставата
во училиштето

албански

Во основното училиште има паралелки за
ученици со посебни образовни потреби

да

Во основното училиште има паралелки од
музичко училиште

/

Во основното училиште има ресурсен центар /

Други податоци карактеристични за основното
училиште
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1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во основното училиште

Членови на училишен одбор (име и
презиме)

Мевлудин Исмаили - претседател
Рахим Хамити - наставник
Сузана Курбардовиќ - наставник
Ваиде Реџепи - наставник
Азем Фазлиу - родител
Зуди Фејзулаи - родител
Садула Камбери - општина
Шерин Весели - претставник од ученички
парламент
Регис Хаскај - претставник од ученички
парламент

Членови на советот на родители
(име и презиме)

I-1 Шпенди Хамити
I-2 Ганимете Мамути
I-3 Букурије Ајети
I-4 Севдије Далип
I-5 Емин Сејран
I-6 Алим Ајети
I-7 Тасим Османи

II-1 Бурим Ибраими
II-2 Авни Ќаили
II-3 Бахтиша Шабани
II-4 Ферихан Алмими
II-5 Бурим Бучи
II-6 Садат Реџепи
II-7 Хамид Мамути

III-1 Сали Сељами
III-2 Зулфи Зенуни
III-3 Севдаил Рустеми
III-4 Фарук Адеми
III-5 Зуди Фејзулаи
III-6 Хамид Садики
III-7 Мевлудин Алили

IV-1 Буртим Ибраими
IV-2 Бехар Куртај
IV-3 Мевлудин Исмаили
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IV-4 Суат Сабедини
IV-5 Ајше Авдија
IV-6 Шехиде Абази
IV-7 Фати Ганија

V-1 Локман Синани
V-2 Скендер Дели
V-3 Нухи Сасдику
V-4 Бурхан Јахија
V-5 Седат Јахија
V-6 Лавдрим Арифи
V-7 Фаредин Ајредини

VI-1 Халим Бајрами
VI-2 Фарук Алија
VI-3 Зеќир Рамадани
VI-4 Рамадан Азизи
VI-5 Музафер Алили
VI-6 Тубе Весели
VI-7 Хамит Мамути

VII-1 Булнет Реџепи
VII-2 Садат Алија
VII-3 Исманил Рамадани
VII-4 Нијаз Белули
VII-5 Неџмедин Шаќири
VII-6 Азем Бѕќи
VII-7 Хамзи Демири

VIII-1 Сељами Сали
VIII-2 Џезаир Емрулаху
VIII-3 Африм Мамуту
VIII-4 Азем Фазлија
VIII-5 Мевлудин Зумбери
VIII-6 Синани Реџепи
VIII-7 Мевлудин Исмаили

IX-1 Адем Асипи
IX-2 Џезаир Емрулаху
IX-3 Ферат Јашари
IX-4 Агим Ќаили
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IX-5 Лавдрим Арифи
IX-6 Мифтар Абдуловски
IX-7 Менсур Бајрами

Стручни активи (видови) Одделенска настава, предметна настава

Одделенски совети (број на
наставници)

92

Членови на училиштниот инклузивен
тим (име и презиме)

Кадире Хоџа, Сузана Курбардовиќ, Фадил
Муртезани, Азиз Куртиши, Валбона Јахии.

Заедница на паралелката (број на
ученици)

63

Членови на ученичкиот парламент
(број на ученици, име и презиме на

претседателот на ученичкиот
парламент)

28 членови
претседател: Шерин Весели

Ученички правобранител Регис Хаскај

2. Податоци за условите за работа на основното училиште

2.1. Мапа на основното училишт
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2.2. Податоци за училишниот простор

2.3 Простор

Просторија

Вк
уп

ен
 б

ро
ј

П
ов

рш
ин

а 
(m

2)

С
ос

то
јб

а
(с

е 
оц

ен
ув
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од

 1
до

 5
, с

ог
ла

сн
о

Н
ор

м
ат

ив
от

 о
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20
19

 го
ди

на
)

Забелешка
(се наведува потребата од дополнителни

простории, реконструкции и сл.)

Училници 15 750
(м/2)

4

Кабинети 16 840
(м/2)

3

Библиотека 1 50
(м/2)

4 Просторија во нашето училиште ја користи
библиотеката „Браќа Миладиновци“ во соработка
со нашето училиште.

Медијатека 0
Читална 0
Спортска
сала

1 224
(м/2)

2 Спортската сала е во многу лоша состојба и е
неопходна рекострукција. Исто така, премала е за
1654 ученици (особено е против протоколите за
заштита од КОВИД-19, при што ќе се соочуваме со

Број на подрачни
училишта

едно (1)

Бруто површина 490

Нето површина 394

Број на спортски терени 1

Број на катови 1

Број на училници 4

Број на помошни
простории

1

Училишна библиотека 0

Начин на загревање на
училиштето нафта
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потешкотии при реализирање на часот по физичко
образование), значи неопходна е израдба на уште
една спортска сала во новиот објект и една
спортска сала во подрачното училиште.

Канцеларии 11 55
(м/2)

4

Училиштен
двор

2 20056
(м2)

4

Заеднички
простор за
прослави

0

Кујна 0
Трпезарија 0
Сензорска
соба

1 5

Друго

2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за простор, опрема и
наставни средства“

Наставен
предмет

(одделенска и
предметна
настава)

Постоечка опрема и наставни средства Потребна опрема и наставни
средства

Албански јазик Радио-цд, проектор, смарт-табла. Сликовници, лектири, магнетни
букви,
аудио-цд приказни и сл.

Математика Проектор, смарт-табла, компјутер, модел на
куб, голем часовник, двострана плочка за

геометриски фигури, геометриски фигури за
волумен, модел на цело (дропки),

вертикален бројач-сметало, дрвени тела по
геометрија

3Д-форми, линијари, магнетни
2Д и 3Д-форми,
табели со броеви, таблици за

множење,
средства за мерење

температура,
волумен и сл.
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Хемија Проектор, смарт-табла, компјутер, епрувата,
сталажа за епрувети, штипка за епрувети,
штипка за епрувета, лакмус плав, лакмус
црвен, магнезиумова лента, термометар,
термометар, пикатор за пипети, мензура,

чаша-елермаер, стоно стакло, четка,
монокуларен училишен микроскоп, покровно

стакло, предметно стакло,

Табела со хемиските елементи,
епрувети, заштитни очила,
униформи и сл.

Биологија Проектор, смарт-табла, компјутер, модел на
скелет, модел на око, торзо средно, модел

на срце, модел на панкреас и црн дроб,
модел на провидни бели дробови, модел на
мозок, модел на бубрег, прибор за дисекција

Слики од живиот свет

Физика Проектор, смарт-табла, компјутер, вага за
еднаквост, вага за течност,  вага за течност

и тежина
Ликовно обр. Проектор, смарт-табла, компјутер

Т.обр Проектор, смарт-табла, компјутер
Англиски јазик Радио-цд, проектор, смарт-табла, компјутер

Германски
јазик

Радио-цд, проектор, смарт-табла, компјутер

Македонски
јазик

Проектор, смарт-табла, компјутер

Физичко и
здравствено

обр.

Проектор, смарт-табла, компјутер, јарец-
јуниор, отскочна даска, вага за висина,

душек
Музичко обр. две пијанина, Ivan's MD10 – Мандолина,

Flight FM25 – Металофон, Lion Style XY15A –
Ксилофон, Club Salsa – Кастањети, Meinl
CAJ-NT – Кахон, Yamaha C30 - Класична

Гитара, AS Dajre – Дајре, Lion Style MUS120 -
Пулт за ноти, Walther Melodica - Мелодика и

блок флејта

Информатика
20 компјутери, проектор, смарт- табла

Етика
Проектор, смарт-табла,

Историја
Проектор, смарт-табла, компјутер

Географија
Проектор, смарт-табла, компјутер, 4

релјефни карти, глобус, 10 географски карти

Граѓанско обр.
Проектор, смарт-табла
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2.5.  Податоци за училишната библиотека

Нашето училиште поседува библиотека. во соработка со градската библиотека ,,Браќа
Миладиновци,,

Ред.бр
ој

Библиотечен фонд Количество

1. Учебници од I-IX одд. 220

2. Лектирни изданија на македонски јазик 510

3. Лектирни изданија на албански јазик 910

4. Стручна литература 100

5. Енциклопедии, атласи, лексикони, речници, списанија,
монографски публикации

250

2.6. План за обновување  и адаптација во основното училиште во оваа учебна година 2022/23

Што се преуредува или
обновува

Површина во  m 2 Намена

Се предвидува реновирање
на постоечката спортска

сала

220 м/2 За реализација на поефикасни
часови,
отстранување на ризици од
паѓање на
плафонот и повреди на
наставниците и
учениците.

Се предвидува изградба на
нова спортска сала во
централниот училишен

објект

1200 м/2 Бидејки една спортска сала не
го исполнува
капацитетот на учениците, има
потреба за
изградба на уште една
спортска сала
наменета за  реализација на
современа
настава според современи
стандарди и со
современи помагала и
средства кои се
неопходни за поуспешна
реализација  на
часовите по физичко
образование
(соблекувални, топки, душеци

и сл).



ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022/23

27

Се предвидува изградба на
нова спортска сала во

подрачниот училишен објект

1200 м/2 За реализација на современа
настава и со
современи помагала и
средства кои се
неопходни (соблекувални,
топки,
душеци и сл.)

Уредување на вториот дел
на дворот на училиштето во

централното училиште,
поставување на детски

реквизити за играње

Еколошки цели, педагошки
цели
(реализирање
настава  во природа),

развивање на
психомоторните вештини

учениците.
Сончеви панели за греење
Изработка на
фотоволтаичен систем на
моќност од 25,00 kw, (се
предвидува да се постават
пет групи со четри реда,
односно вкупно по 20
фотоволтаечни модули во
група, 100 поликристални
фотомотаички модули.

165.00 м/2 Целта е заштеда на
електричната енергија
И почиста околина, значи
екологија според
современите еко-стандарди.
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3. Податоци за вработените и за учениците во основното училиште

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

Ре
д.

 Б
р.

Име и
презиме

Го
ди

на
 н

а
ра

ѓа
њ

е

Звање

С
те

п.
  н

а
об

ра
зо

ва
ни

е

Работно место

М
ен

то
р/

со
ве

тн
ик

Го
д.

на
 с

та
ж

1 Турќане
Граждани 1968 М-р по одд.

настава 9 Одд.наставник во
прво одделение 31

2 Ибе Мустафа 1961 Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник во
прво одделение 38

3
Љирије
Имеровиќ-
Нишевци

1969 Педагог -
наставник

8

Одд.наставник во
прво одделение

22

4 Несрине
Бајрами 1974

Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник во
прво одделение 19

5 Фатиме
Сељами 1983

Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник во
прво одделение 9

6 Незаќет Беља 1980
Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник во
прво одделение 16

7 Фахрије
Пљакај 1965 Одд.

наставник 7
Одд.наставник во
прво одделение 32

8 Вехби Амети 1968
Проф. по
одд.настава 8 Одд.наставник 33

9 Зарифе
Селмани 1959

Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
43

10 Шиќерије
Сулејмани 1969

Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
27

11 Хабибе
Селими 1970

Проф. по
одд.настава 8 Одд.наставник 25

12 Хава Доко 1963
Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
37

13 Кадире Хоџа 1964
Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
32

14 Љумније
Љачи 1970

Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
25
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15 Емине Бахриу 1965
Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
38

16 Шќипе Садику 1973
Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
21

17 Авета Вејсели 1968
Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
24

18 Рамадан
Салих 1965

Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
34

19 Имране
Амети 1966

Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
28

20 Сузана
Курбардовиќ 1970

Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
мен
тор

19

21 Ваиде Реџепи 1970
Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
21

22 Игбал Зеќири 1968
Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
18

23 Хабибе
Нухија 1979

Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
18

24 Аријета
Имери 1967

Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
31

25 Ајрула Емини 1967
Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
31

26 Ајдар Сејди 1962
Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
38

27 Дитурие
Сефејдини 1989

М-р по одд.
настава 8

Одд.наставник
11

28 Ганимет
Кадри 1987

Проф. по
одд.настава 8 Одд.наставник 9

29 Бахтишах
Шабани 1982

Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
11

30 Јусуф Реџепи 1986
Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
8

31 Сизан Хамити 1967
Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
10

32 Садат Реџепи 1977
Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
18
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33 Вилдане
Сулејмани 1993

М-р по одд.
настава 8

Одд.наставник
6

34 Ваљбона
Јахии 1989

Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
3

35 Рејхане
Муртезани 1994

Проф. по
одд.настава 8

Одд.наставник
3

36 Фари Шабани 1989
Проф. по
одд.настава 8

Продолжен
дневен претстој 1

37 Љиндита
Љатифај 1984 Д-р на науки

- географија 10 Географија и
историја 14

38 Мерита Алили 1986
Нас. по
албански
јазик

8 Албански јазик 1

39 Аријета
Идризи 1977

Нас. по
албански
јазик

8 Албански јазик 11

40 Емине Салих 1988
Нас. по
албански
јазик

8 Албански јазик 11

41 Ресмие
Трстена 1987

Нас. по
албански
јазик

8 Албански јазик 9

42 Мирвет
Муслиу 1976 Нас. по

англиски јаз. 8 Англиски јазик 23

43 Арлинда
Кастрати 1982 Нас. по

англиски јаз. 8 Англиски јазик 18

44 Аријета Асани 1983 Нас. по
англиски јаз. 8 Англиски јазик 14

45 Нерџиване
Рамадани 1986 Нас. по

англиски јаз. 8 Англиски јазик 13

46 Севим
Џелили 1986 Нас. по

англиски јаз. 8 Англиски јазик 13

47 Бљерим
Троли 1986 Нас. по

англиски јаз. 8 Англиски јазик 13

48 Џејљан Таири 1993 Нас. по
англиски јаз. 8 Англиски јазик 2

49 Назифе
Реџепи 1993 Нас. по

англиски јаз. 8 Англиски јазик 3

50 Ајсер Лимани 1994 Нас. по
биологија 8 Биологија 5

51 Салије
Зимери 1965 Нас. по

биологија 8 Биологија 11

52 Нуран Лимани 1977 Етика на
религии 8 Етика на религии 12
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53 Јетон Муслиу 1977 Нас. по
физичко обр. 8 Физичко обр. 24

54 Вулнет
Салиху 1975

Нас. по
физичко обр. 8

Физичко обр.
21

55 Мебдилер
Сулејмани 1967

Нас. по
физичко обр. 8

Физичко обр.
21

56 Илир Зендели 1984
Нас. по
физичко обр. 8

Физичко обр.
14

57 Илир Гаши 1991
Нас. по
физичко обр. 8

Физичко обр.
3

58 Берат Абази 1985 Нас. по
физичко обр. 8 Физичко обр. 6

59 Фљорим
Муртезани 1996 Нас. по

физичко обр. 8 Физичко обр. 2

60 Нусрет
Шабани 1994

Нас. по
физика 8

Физика
3

61 Вулнет Аќифи 1988 Нас. по
географија 8 Географија 11

62 Аријета
Рамадани 1978

Нас. по
германски
јаз.

8 Германски јазик 18

63 Мирвет
Адеми 1985

Нас. по
германски
јаз.

8
Германски јазик

15

64 Теута Хаскај-
Војника 1981

Нас. по
германски
јаз.

8
Германски јазик

20

65 Ќефајете
Бектеши 1986

Нас. по
граѓанско
образ.

8 Социологија 13

66 Сејдије
Бајрами 1986 Проф. по

хемија 8 Хемија 2

67 Рабије Зенуни 1988 Наст. по
хемија 8 Хемија 5

68 Мирсад Алија 1983 Нас. по
информатика 8 Информатика 17

69 Фљорије
Алији 1984 Нас. по

информатика 8 Програмирање 13

70 Ибрахим
Демири 1994 Нас. по

информатика 8 Информатика 2

71 Агим Саити 1980 Нас. по
ликовно 8 Ликовно

образование 20

72 Аљбана
Реџепи 1992 Нас. по

ликовно 8 Ликовно
образование 4
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73 Елизабета
Стојановска 1964

Нас. по
македонски
јазик

8 Македонски јазик 36

74 Селма Исак 1976
Нас. по
македонски
јазик

8
Македонски јазик

13

75 Анета
Цаневска 1978

Нас. по
македонски
јазик

8
Македонски јазик

12

76 Рахим Хамити 1962
Нас. по
математика 8 Математика 36

77 Шеиде
Ферати 1976 Нас. по

математика 8 Математика 14

78 Рамадан
Османи 1994 М-р  по

музичко 9 Музичко
образование 5

79 Аљма Туша 1976 Нас. по
музичко 8 Музичко

образование 12

80 Медине
Амити 1988 Нас. по

биологија 8 Природни науки 8

81 Игбал
Мемиши 1985

Нас. по
албански
јазик

8 Албански јазик 2

82 Вилдан
Бекири Сулис 19956

Нас. по
албански
јазик

8 Албански јазик 1

83 Ариф Реџепи 1958
Нас. по
физика-
хемија

7 Физика 38

84 Зебибе
Сулејмани

1964
Нас. по
географија-
историја

7 Географија 34

85 Џезми
Бајрами

1965 Нас. по
историја 7 Историја 30

86 Фериз
Метуши

1979 Нас. по
историја 7 Историја 17

87 Симона
Стоименова

1993
Нас. по
македонски
јазик

7 Македонски јазик 5

88 Сузана
Сарачини

1959 Нас. по
математика 7 Математика 42

89 Саљат
Бектеши

1969
Нас. по
математика 7 Математика 22
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90 Азиз Куртиши 1967 Педагогија 8 Педагогија 13

91 Фљорије Дика 1982 Психологија 8 Психологија 16

92 Ајсер Гаши 1991 Дефектологиј
а 8

Специјален
едукатор и
рехабилитатор

4

93 Фердане
Муртезани 1997 Библиотекар 8 Логопедија 1

3.2. Податоци за раководните лица

Ред
.

бро
ј

Име и презиме

Годи
на на
раѓа
ње

Звање

Степен
на

образо
вание

Работно место

Мент
ор/

совет
ник

Годи
ни
на

стаж

1 Фадил
Муртезани 1968

М-р по
одделенска
настава

9 ДИРЕКТОР 24

2 Адем
Бајрами 1958

Професор
по
предметна
настава

8 Помошник  директор 42

3.3. Податоци за воспитувачите

Ред
.
бро
ј

Име
презиме

Годи
на на
раѓа
ње

Звање

С
те

пе
н 

на
об

ра
зо

ва
ни

е

Работно место
М

ен
то

р/
  с

ов
ет

ни
к

Го
ди

ни
 н

а 
ст

аж

1 Ардиан
Хамити

1990 Економски
факултет 8 Наставник по

математика 10

2 Рамадан
Исени

1990 Инжењер по
архитектура 8

Наставник по
техничко
образование

5

3 Егзона
Реџепи

1997 Машински
факултет 8 Наставник по

математика 2
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3.4. Податоци за вработените административни службеници

Ред
.
бро
ј

Име и презиме

Го
ди

на
на ра

ѓа
њ

е

Звање

Степен
на
образо
вание

Работно место
Години на
стаж

1 Надире
Демири 1986 Правен

факултет 8 Секретар 11

2 Шќипе
Куртај 1985 Гимназија 5 Благајник 0

3 Музафер
Сејди 1963 Гимназија 5 Домаќин 33

3.5.  Податоци за вработените помошно-технички лица

Ред.
број

Име и
презиме

Година на
раѓање Звање Степен на

образование
Работно
место

Години
на стаж

01 Сефедин
Садики 1965 Гимназија 5 Хаус-мајстор 8

02 Мерсада
Зеќировиќ 1968 Градежен

техничар 5 Хигиеничар 7

03
Бурхан
Сабедино
вски

1960 Средно
стручно 3 Хигиеничар 14

04 Реџеп
Шабани 1978 Средно

стручно 3 Хигиеничар 5

05 Ерџан
Рустем 1994 Средно

стручно 3 Хигиеничар 8

06 Ибрахим
Ферат 1992 Средно

стручно 3 Хигиеничар 6

07 Захиде
Јашаревиќ 1958 Основно 0 Хигиеничар 27

08 Џеват
Ферат 1958 Основно 0 Хигиеничар 27

09 Суеља
Реџеп 1965 Основно 0 Хигиеничар 23

10 Мујесира
Зеќировиќ 1960 Основно 0 Хигиеничар 27
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11 Наим Јакај 1966 Основно 0 Хигиеничар 25

12 Нухи
Садиков 1981 Основно 0 Хигиеничар 24

13 Башким
Мустафа 1983 Основно 0 Хигиеничар 8

14 Нусрет
Салијев 1976 Средно-

трговско 5 Чувар 8

3.6. Податоци за ангажираните образовни медијатори

Во нашето училиште немаме образовни медијатори.

3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар

Кадар Вку
пно

Етничка и полова структура на вработените
Македонци Албанци Турци Срби Роми Бошњаци

м ж м ж М ж м ж м ж м ж
Број на
вработен
и

115 3 40 68 1 3

Број на
наставен
кадар 85 3 27 54 1

Број на
воспитув
ачи 7 7

Број на
стручни
соработн
ици

4 1 3

Админис
тра-
тивни
работниц
и

3 3

Помошн
о-
технички
кадар

14 10 1 1 2

Директор 1 1

Помошн
ик
директор

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

Образование Број на вработени

Последипломски студии-втор циклус 3

Високо образование 90

Виша стручна спрема 6

Средно образование 9

Основно образование 7

3.9. Вкупни податоци за старосната структура на
вработените

Години Број на вработени

20-30 16

31-40 35

41-50 21

50-60 34

61 – пензија 9
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3.10 Податоци за учениците во основното училиште

Одд. Број на
пара-
лелки

Број
на

ученици

Етничка и родова структура на учениците
Македонц

и
Албанци Турци Срби Роми Други

м ж м ж м ж м ж м ж м ж
I 7 180 94 86
II 7 191 102 89
III 7 194 90 104

I-III 21 565 286 279
IV 7 202 111 91
V 7 198 108 90

IV-V 14 400 219 181
VI 7 186 100 86
VII 7 182 103 79

VI-VII 14 368 203 165
VIII 7 174 92 82
IX 7 175 98 77

VIII- IX 14 349 190 159
VI-IX 28 717 393 324

4. Материјално-финансиско работење на основното училиште

За финансиското работење на училиштето е одговорен директорот и сметководителот.
Финансирањето во училиштето се остварува преку дотации од буџетот на општина Гази Баба.
Во планот на расходи се предвидени средства за заштита и безбедност при работа на
вработените, средства за канцелариски материјали, средства за хигиена, како и комунални
трошоци.
Училиштето во својот план предвидува средства за семинари и конференции и обуки,
вонучилишни образовни активности, се со цел унапредување на воспитно - образовниот процес
и поголеми постигања во знаењето и напредокот на учениците. Исто така, училиштето располага
и со самофинасирачка сметка и три донаторски. Самофинансирачката сметка главно се
финансира од издавање на училишен простор за изучување на странски јазици и фолклорна
секција. Средствата од оваа сметка се користат за потребите на училиштето.
Донаторските сметки се финансирани од Европска комисија од Еразмус+ програмата.  Овие
средства  се  наменети  за  проекти,  со  цел  размена  на  знаење, вештини, таленти,
запознавање на процесот на образование на учениците од различни култури, држави, како
важни фактори за нивната иднина. Проектите имаат за цел да се едуцираат учениците за
вредностите кои се од суштинско значење за општеството и иднината на младите. По посета на
инспектори од оделението за финансии при општина Гази Баба утврдено е дека училиштето
работи коректно и посветено според важечките прописи за финансиско работење на буџетските
институции.
Нашето училиште останува и понатаму да се залага за совесно и прописно работење во полза
на учениците, вработените и локалната заедница
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5. Мисија и визија

5.1. М И С И Ј А Н А У Ч И Л И Ш Т Е Т О

Училиштето е јавна воспитно-образована установа во која учениците се стекнуваат со
квалитетни знаења. Нуди просторни услови и опременост, кои постојано се подобруваат.
Промените ги прифаќа како патување на кое перманентно се соработува со родителите,
институциите и локалната средина. Училиште со современ образовен процес, кое нуди
поддршка на детските права и мултикултурализмот, инклузивноста, ефективноста, здравјето,
сигурноста и безбедноста и услови за квалитетна, ефикасна и ефективна настава преку која се
изградуваат личности со развиена свест и способности за колективен и индивидуален развој и
оспособени за живеење во мултиетничко општество. Училиште кое перманентно вложува во
професионалниот развој и меѓусебната соработка на воспитно-образовниот кадар, работиме по
високи етички стандарди.

5.2. В И З И Ј А Н А   У Ч И Л И Ш Т Е Т О

Училиштето ќе биде посакувана средина во која учениците ќе напредуваат според своите
индивидуални способности, ќе се почитуваат учениците, ќе се негува позитивна училишна
клима, професионализмот во работата и градењето на демократски односи. Преку интерактивна
соработка меѓу учениците, наставниците и родителите да се изгради модерно учење според
светските стандарди, така што со заедничка сила и тимска работа, професионалност и
одговорност, да дадеме се од себе визијата да стане реалност.

1. Што сакаме да постигнеме?
Подобрување на условите за работа на сите инволвирани во воспитно-образовниот
процес, континуиран напредок и постигнување подобри резултати. Зајакнување на
дидактичкиот триаголник, поширока соработка со локалната самоуправа во реализација
на нашите стратешки цели во училиштето и повисок степен на знаења кај учениците,
соработка во сферата на мултикултурализмот, подигање на свеста кај учениците со
примена на современа настава, меѓусебна соработка, тимска работа.

2. На кој начин би го постигнале тоа?
Преку  аплицирање на разни проекти поврзани со образованието, организирани од
страна на МОН, БРО, УСАИД, УНИЦЕФ и сл. Преку перманентно учество на семинари и
обуки кои придонесуваат за современото учење, стекнување на нови методи и страгегии
за професионален развој на наставничкиот кадар, организирани од БРО, МЦГО, УНИЦЕФ
и сл.
Исто така и преку Ерасмус+ проекти и етвининг-проекти, што веќе од учебната 2020/2021
нашето училиште има договор за реализација на седум проекти на етвининг-програмата
со странски училишта: Турција, Литванија, Португалија, Италија, Романија (веќе три
успешно реализирани преку он-лајн платформата ЗООМ).
Преку учество на разни натпревари организирани од страна на општината,  МОН, БРО ,
други институции и сојузи  и сл.
Исто така, и преку меѓусебна соработка  меѓу наставниците, директорот и педагошката
служба, со позитивна клима во секоја смисла која ја  нуди училиштето (просторни
капацитети, најсовремени дигитални алатки, како проектори и смарт-табли, интернет и
сл.
Однапред предвидени акциски планови за учебната 2022/2023.
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6. „LESSONS LEARNED“ - Веќе научено/стекнати искуства

(Во ова поглавје треба да се напишат поуките од реализирањето на активностите од
претходната година, кои можат да бидат корисни за реализирањето на годинешните активности).

Во текот на 162 наставни дена (со скратени план-програми) во учебната 2021/2022 год., беше
реализирано повеќе од 90% од Годишната програма. Од прво до деветто одделение наставата
беше реализирана со физичко присуство, според наведените протоколи од страна на МОН, за
заштита од Ковид 19, успешно беа реализирани наставните програми по сите наставни
предмети, додека дополнитена и додатна настава се организираше според потребите на
учениците. Оваа учебна година, настава посетуваа и успешно го завршија одделението 1654
ученици од прво до деветто одделение, во рамките на 63 паралелки од I до IX одделение.
Описно оценување беше применувано во I, II и III одделение.
За успешно постигнување на поставените цели, училиштето најмногу ги користи искуствата
добиени од следниве релевантни извори: одлуки и препораки од Училишниот одбор и Советот на
родители; анализи и заклучоци од извештајот од спроведенета самоевалуација за работа на
училиштето (2017/2018 и 2018/2019); развојна програма на училиштето за 2017-2020 година;
анализи и искуства од работењето на наставнички совет, одделенски совет, стручни активи;
извештаи од реализација на наставните планови и програми; стекнати знаења и компетенции од
посетени обуки, семинари и работилници; правилници за работа и етички кодекси за сите целни
групи; критериуми и стандарди за оценување на постигањата на учениците; примена на ИКТ во
наставата и воннаставните активности; реализација на воннаставни активности, секции, проекти,
натпревари и слободни ученички активности преку: програма за интеграција на еколошката
едукација во образовниот систем, проекти за меѓуетничка интеграција во образованието,
мултикултурализмот  (МОН, МИМО–УСАИД/МЦГО, Градиме заедничка иднина - ОБСЕ и
општина Гази Баба), проекти од Еразмус + програмата (К1 и К2) при што активностите беа
успешно реализирани он-лајн,  етвининг-проекти. Со сите стекнати искуства, нашето училиште
ќе продолжи со успешна работа во учебната 2022/2023. Исто така, спремни сме и за учење од
далечина, зајакнување на претходните знаења и искуства на наставниците за поуспешна
реализација на овој вид настава во соработка со МОН, БРО, МЦГО и сл.
7. Подрачја на промени, приоритети и цели

Стручното усовршување на наставниот кадар и стручните соработници се остваруваше преку:
индивидуално стручно усовршување со следење на стручна литература и списанија, интерно
стручно усовршување со работа во стручните активи, екстерно стручно усовршување со посета и
учество на семинари, советувања организирани од Бирото за развој на образованието и други
институции. Индивидуалното стручно усовршување, воспитно-образовниот кадар во училиштето
го остваруваше поединечно преку следење на стручна литература и списанија кои во
училиштето ги има во мал број и заради тоа оваа активност се одвива во отежнати услови.
Стручно усовршување на воспитно-образовниот кадар преку семинари и обуки, организирани од
МОН, БРО, МЦГО, ПЕП, УНИЦЕФ.

1. Снабдување на училишната библиотека со лектири и професионална литература
2. Унапредување на соработката со родителите, а особено со родителите на учениците со

послаби постигања
3. Зајакнување на мотивираноста кај наставниците  преку систем на награди
4. Отворен ден за граѓанско образование чија намена е да се поттикне одговорноста кај

учениците за состојбите и условите во училиштето и заедницата  и да се зајакне
нивната иницијативност за преземање активности за позитивна промена.
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7.1. План за евалвација на акциски планови

Приоритетно
подрачје на

промени
Цели (кои промени и унапредувања ќе се постигнат)

Очекувани исходи (кои се очекуваните исходи од тие промени и како тие промени ќе
влијаат врз развојот на училиштето во целина)

Задачи (краткорочни цели, ги прикажуваат промените до кои се доаѓа за пократок
временски период)

Активности
(кои конкретни
чекори треба
да се преземат
за да се
исполни
поставената
цел)

Индик
а-тори
за
успех
(показ
атели,
факти,
инфор
мации)

Носители
на
активност
ите

Временска
рамка за
имплементација
(роковите треба
да бидат
поставени
реално)

Ресурси
(човечки,
финаси-
ски,
матери-
јални)

Тим за
следење на
реализацијата
на
активностите
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8.  Програми и организација на работата во основното училиштe

.1. Календар за организација и работа во основното училиште

8.2. Поделба на класно раководство, поделба на часовите на наставниот кадар, распоред на
часовите

Реализација на часовите на крајот  од учебната
2022/2023година

Предмети I II III IV V

Албански јазик 180 180 216 180 180
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Македонски јазик / / / 72 72

Англиски јазик 72 72 108 108 108

Математика 180 180 180 180 180

Општество 36 36 36 / /

Историја и општество / / / 72 72

Природни науки 72 72 72 72 72

Информатика и
Техничко образование

/ / / 36 36

Ликовно образование 36 36 72 36 36

Музичко образование 36 36 72 36 36

Физичко образование 108 108 108 108 108

РК и ОП / / 72 / /

Техничко образование / / / / /

Слободни иборни
предмети:

36 36 / 36 36

Изборен предмет-
општество

36

Реализација на часовите на крајот од учебната
2022/2023 година

Задолжителни предмети VI VII VIII IX

Албански јазик 144 144 144 144
Македонски јазик 108 108 72 72
Англиски јазик 108 108 108 108
Германски јазик 72 72 72 72
Математика 180 144 144 144
Историја 72 72 72 72
Географија 72 72 72 72
Граѓанска образование / / 36 36
Биологија / 72 72 72
Физика / / 72 72
Хемија / / 72 72
Техничко образование 36 / / /
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Информатика 72 36 / /
Етика / 36 / /
Иновации / / / 36
Природни науки и техника 72 / / /
Ликовно образование 36 36 36 36
Музичко образование 36 36 36 36
Физичко образование 108 108 108 108
Изборни предмети /

Етика на религиите 72 / / /
Воспитување за околината / 72 /
Проекти од музичко образование / 72 /
Проекти од информатика / / 72

Програмирање / / / 72

8.3.  Работа во смени

Смени: Час кога почнува наставата Час кога завршува наставата

I-ва смена 07:30 12:30

II-ра смена 13:00 17:55

8.4. Јазик/јазици на кој/и се изведува наставата

Македонски
јазик

Албански
јазик

Турски
јазик

Српски
јазик

Босански
јазик

Број на
паралелки

63

Број на
ученици

1682

Број на
наставници

92

8.5. Проширена програма

Опфатени се наставниците од III одделение:
3/1 Сузана Курбардовиќ
3/2 Дитурие Јенузи Сулејмани
3/3 Бахтиша Шабани
3/4 Валбона Јахии
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3/5 Ганимет Кадриу
3/6 Емине Бхриу
3/7 Игбале Зеќири

Со новата Концепција за основно образование опфатени се наставниците од прво, второ,
четврто и петто одделение:

1/1 Ибе Мустафа 4/1 Аријета Имери
1/2  Турќане Граждани 4/2 Шиќерије Сулејмани
1/3 Фатиме Селами 4/3 Веби Амети
1/4 Фарије Плакај 4/4 Ајрула Емини
1/5 Несрине Бајрами 4/5 Хабибе Селими
1/6 Несрине Бајрами 4/6 Шќипе Садику
1/7 Незаќет Бела 4/7 Фари Шабани
2/1 Рамадан Салих 5/1 Рејхане Муртезани
2/2  Кадире Хоџа 5/2 Ваиде Реџепи
2/3 Хава Доко 5/3 Вилдан Сулејмани
2/4 Хабибе Нухиу 5/4 Имран Амети
2/5 Авета Вејсели 5/5 Ајдар Сејди
2/6 Јусуф Реџепи 5/6 Сизан Хамити
2/7 Седат Реџепи 5/7 Зарифе Селмани

8.6. Комбинирани паралелки: Во училиштето немаме комбинирани паралелки.

8.7. Странски јазици што се изучуваат во основното училиште

Странски јазици Одделенија Број на ученици
Англиски јазик I-IX одд. 1683
Германски јазик VI-IX одд. 717

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

Наставници и класни раководители Одделение
Илир Гаши I одд.
Берат Абази II одд.
Флорим  Муртезани III одд.
Класни раководители IV одд.
Класни раководители V одд.

8.9. Изборна настава

На крајот од учебната 2021/22 год. се спроведе анкетирање меѓу учениците за избор на изборен
предмет кој ќе се реализира во учебната 2022/23 год.

Анкетните листови содржеа по три предмети од кои секој ученик требаше да заокружи еден и
потоа анкетниот лист потпишан од родител да се врати.
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Врз основа на добиените резултати од спроведената анкета, во учебната 2022/23 год. во нашето
училиште ќе се реализира настава по следниве изборни предмети:

Наставен предмет Оддел
ение

Број на
паралелки

(формирани
групи)

Број на часови Број на
ученици

Неделно годишно

Слободни изборни
предмети

I-II-IV-
V-

1,2,3,4
,5,6,7

28 2 72

Творештво III-
1,2,3,4
,5,6,7

7 1 36 194

Етика на религии VI-
1,2,3,4
,5,6,7

4 2 72 186

Воспитание за
околината

VII-
1,2,3

3

2 72 83

Проекти од музичка
уметност

VII-
4,5,6,7

4 2 72 99

Програмирање IX-
1,2,3,4
,5,6,7

7 2 72 175

Проекти од
информатика

VIII-
1,2,3,4
,5,6,7

7 2 72 174

8.10. Дополнителна настава

 Дополнителна настава ќе се организира за учениците кои имаат тешкотии во учењето и на кои
им е потребна повремена помош во текот на наставната година.

 Во текот на целиот воспитно-образовен процес со учениците кои покажуваат послаби
резултати ќе се работи со приспособени форми и методи за полесно совладување на
предвидените содржини.  Одделенскиот раководител ќе ги информира родителите на тие
ученици за обврската за задолжително посетување на дополнителна настава по соодветниот
наставен предмет. Секој наставник ќе води евиденција за присуство на часовите по
дополнителна настава. Учениците кои послабо напредуваат по повеќе од два наставни
предмети, во текот на еден месец ќе посетуваат дополнителна настава по два предмети по
избор, во договор со родителот и предметните наставници. Стручната служба активно
учествува во реализација на дополнителната настава со цел да се детектираат причините за
послабиот успех кај секој ученик. Со учениците кои послабо напредуваат во учењето и
покажуваат асоцијативно однесување стручната служба во училиштето ќе организира средби
со родители, согласно со Програмата за советување на родители.

 Дополнително, најдоцна до 20 септември, во согласност со распоредот за учебната 2022/23
година, ќе биде изработен и распоред за дополнителна настава по одделни предмети.
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8.11. Додатна настава

 Додатна настава се организира за учениците кои покажуваат значителни резултати по
одделни предмети.
 Основна цел е да се обезбеди систематска работа со надарените ученици кои во
текот на целата година покажуваат значајни резултати. Преку додатната настава се
овозможува стекнување на дополнителни знаења, унапредување на способностите, потесна
професионална ориентација, учество на натпревари.
 Дополнително, најдоцна до 20 септември, во согласност со распоредот за учебната
2022/23 година, ќе биде изработен и распоред за додатна настава по одделни предмети.

8.12. Работа со надарени и талентирани ученици

Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани ученици
Еден од главните предизивици во парадигмата за поместување од
традиционалното учење и настава е прашањето за индивидуализирано учење.

Образованието треба да одговори на барањата на сите ученици, за нивните стилови на
учење, методи на учење, интереси и таленти. Факт е дека категоријата на надарени и
талентирани деца бара повеќе персонализација, повеќе внимание со цел да се развијат
нивните вештини и способности. Програмите за помош на талентираните и надарени ученици
во минатото беа базирани на идејата за нивно обезбедување со повеќе информации, повеќе
материјали и можеби, повеќе активности со цел да се осигуриме дека тие на тој начин ќе
стекнат повеќе знаења. Денес на ваквите ученици им се приоѓа многу поорганизирано и од
повеќе аспекти. Во многу земји во светот, па и кај нас, на надарените и талентирани ученици,
соодветно Законот, им се нудат некои флексибилни образовни опции, како што се:

 порано запишување во училиште;

 прескокнување на учебни години;

 работа според напредни наставни програми;

 паралелно запишување во повисоки одделенија или напредни
паралелки;

 полагање на испити.

За работа со надарени и талентирани ученици се подготвува индивидуализирана програма за
работа во училиштето, со која е испланиран развојот на ваквиот ученик и неговото напредување
во учењето, земајќи ги притоа во предвид психолошкиот, педагошкиот и економскиот аспект.
Откако ученикот ќе биде препознаен од страна на наставниците како надарено дете, следува
процесот на идентификација, односно мерење на степенот на таа надареност од страна на
психолошко - педагошката служба, за што постојат посебни протоколи. Целиот процес се одвива
во соработка со родителот, односно старателот на ученикот.

вид на надареноста на ученикот вкупно ученици

де ф
и

ни
ц

иј
а јазично усно-јазично изразување- 10
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изразување ораторство

писмено-јазично изразување 5

комбинирано јазично
изразување

10

Математика 20

Природни науки 10

Талентирани ученици

Ликовна уметност 10

Музичка уметност 10

Спортски активности 10

Информатика 10

Историја и географија 5

ВКУПНО НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ ВО УЧИЛИШТЕТО 130

Стручната служба ја следи надареноста на учениците во следниве области:

Глобални цели кои се предвидени со програмата за работа со надарени и талентирани
ученици - целите кои треба да се имаат предвид при работата со надарени и талентирани
ученици, се следниве:

Развивање на способностите на ученикот;

Унапредување на постигањата на надарените ученици;

Учество на натпревари и промоција на ученикот;

Правилен психо-физички развој на личноста на надарениот ученик.

Овие цели се предвидува да бидат постигнати со реализација на следнава:

8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби

Директорот    формира    училишен    инклузивен    тим,    кој    се    грижи    за инклузивните
политики и практики на ниво на целото училиште и инклузивен тим за ученик којшто работи по
индивидуален образовен план. Инклузивниот тим, во состав   одпедагогот,   односно   психологот,
односно   социјален   работник   во училиштето, двајца наставници од редот на вработените на
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училиштето (еден наставник од одделенска настава и еден наставник од предметна настава),
двајца родители односно старатели, специјален едукатор и рехабилитатор и директорот на
училиштето, подготвува ИОП и модифицирана наставна програма за ученикот со попреченост
согласно неговите индивидуални потенцијали и потреби. При изработката  на  ИОП  и
модифицирана  наставна  програма,  инклузивниот  тим  за ученикот соработува со останатите
наставници и стручни соработници вклучени во образовниот процес на ученикот.
Индивидуалните образовните планови се составен дел и од годишните планирања на
наставниците. За поддршка на учењето за учениците со попреченост, основното училиште има
законска можност да обезбеди: образовен асистент, личен асистент, соодветна стручна
поддршка од центар за поддршка на учењето, инклузивен тим и асистивна технологија по
препорака на стручното тело за проценка и во согласност со индивидуалниот образовен  план
или  модифицираната  програма.  Училишниот  инклузивен  тим изработува Програма за деца со
потешкотии и посебни потреби и Програма за инклузивен тим за образование, согласно кои ги
планира и спроведува активностите на ниво на целото училиште за сите видови поддршка на
учениците со посебни потреби (ученици со попреченост, ученици со нарушување во
однесувањето, со емоционални проблеми, со специфични тешкотии во учењето, ученици  кои
потекнуваат  од  неповолни  социо-економски,  културни  или  јазични депривирани средини).
Туторска поддршка на учениците
Министерството обезбедува дополнителна поддршка за учениците, по предметите кои се дел од
наставниот план во учебната година во која е запишан ученикот, по претходно добиена писмена
согласност од родителот, односно старателот. Дополнителната поддршка ја реализира тутор-
волонтер, согласно со Програмата за обезбедување на туторство на ученици од основното
образование, која  ја  утврдува министерот.  Туторволонтер,  може  да  биде  редовен  студент
кој доброволно   подучува   ученици   и   кој   ги   исполнува   посебните   критериумите утврдени
во програмата. Согласно потребите на училиштето потребни се тројца тутори и испратено е
барање до општина.

8.14. Туторска поддршка на учениците

Училиштето нема склучено договор со факултетите.

8.15. План на образовниот медијатор

Училиштето нема образовен медијатор.

9.Воннаставни активности

За развивање на различните интереси на учениците, основното училиште организира
воннаставни активности согласно Концепцијата за воннаставни активности која на предлог на
Бирото, ја утврдува министерот. Учениците во воннаставните активности се вклучуваат
доброволно. За учеството во воннаставните активности се води евиденција во дневникот на
паралелката и на крајот на учебната година на ученикот му се издава додаток на свидетелство,
во кое се наведува учеството во воннаставните активности. Училиштето при организирањето на
воннаставните активности води сметка за заштита од дискриминација по било кој основ, како и
за примената на афирмативните мерки за вклучување на сите ученици. За воннаставните
активности училиштата, може да се стекнуват со средства за финансирање од учество на
проекти, доброволни прилози, донации, подароци (во пари, добра, имотни права), завештанија и
легати. Училиштето во рамките на својата воспитно-образовна дејност ги организира и
остварува следните воннаставни активности:
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9.1. Училишни спортски клубови

Училишниот спорт има непосредно влијание врз психофизичкиот развој кај учениците, го
зајакнува нивното здравје, изградува навики за здрав живот и спортска активност и култура на
добро држење на телото. Во организација на Федерација на училишен спорт на Македонија
(ФУСМАК) преку Сојузот на училишен спорт на град Скопје и општина Гази Баба, се
организираат натпревари како во колективните спортови (кошарка, фудбал, ракомет, одбојка)
така и во индивидуалните спортови (атлетика, карате, џудо,борење, пинг-понг, шах). Системот
на натпревари е предходно утврден од Организацијата на ФУСМАК и Сојузот на училишен спорт
на град Скопје, општина Гази Баба и тоа прво се организираат општинските натпревари,
победниците од тие натпревари учествуваат на регионалните натпревари, а победниците на
регионалните учествуваат на државни натпревари или на Државни Олимписки Игри кои се
организираат на секои две години. Натпреварите се организираат во текот на целата година од
септември до јуни во зависност од просторните услови во кои се одржуваат натпреварите. За
развивање и унапредување на сите форми на спортски активности на учениците, најмалку пет
наставници кои засновале работен однос на неопределено време во основното училиште,
основаат училишен спортски клуб, согласно Законот за здруженија и фондации и Законот за
спортот.

Во текот на учебната година се формираат неколку тимови:

- Кошарка
- Одбојка
- Фудбал
- Ракомет

Изборот е според афинитетот на учениците и нивните интереси. Одговорен наставник за
овие спортски тимови е наставниците по физичко и здравствено образование Преку
тренинзите учениците ги откриваат своите спортски афинитети и способности.

9.2. Секции/Клубови

Работата на секциите ќе се одвива по однапред изготвена програма од одделенските
наставници, каде се одредени содржините за работа и времето за реализација. Знаењата
добиени од работата во секциите ќе бидат презентирани на приредбите и прославите, на
натпреварите и квизовите што училиштето ќе ги организира во рамките на одделението,
училиштето и пошироко, а воедно и со учество на разни манифестации кои придонесуваат за
подобра презентација и афирмација на воспитно-образовната дејност на училиштето,како и
воспоставување на комуникација со другите училишта. Според карактерот и содржината на
работа,СУА се застапени како: - Слободни активности за проширување и продлабочување на
знаењата и способностите на учениците Културно - уметнички активности: предметна настава.

Секција Одговорен наставник

Литературна Ресмије Адеми, Анета Цаневска
Љубители на англискиот јазик Арлинда Кастрати
Млади географичари Линдита Селмани, Вулнет Аќифи
Млади историчари Фериз Метуши
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Млади математичари Ардиан Хамити, Саљате Бектеши
Млади хемичари Сејдије Бајрами
Млади физичари Нусрет Шабани
Млади биолози Ајсер Лимани
Екологија Медина Даши

Слободни културно – уметнички активности

Секција Одговорен наставник

Драмска Игбале Мемиши
Рецитаторска Арјета Идризи, Селма Исак
Млади јазичари Ресмије Адеми
Хор и оркестар Рамадан Османи и Алма Туша
Ликовна Агим Саити
Ритмичко-балетска Вулнет Салиху
Одбојка Мебдилер Сулејмани

9.3. Акции

Во училиштето се организираат хуманитарни настани по повод Денот на училиштето или други
одбележувања, одбележување на празниците според календарот, со јасно дефинирани
содржини, време на реализација и задолжени за реализација и супервизија во која задолжително
има претставници од советот на родители. За реализација на сите предвидени активности се
изготвува посебна програма. Податоци за лицата задолжени за реализација на акциите,
учениците кои ќе бидат активно вклучени, родители, потребни средства, материјали, извори,
време на реализација ќе бидат опфатени со Планот во прилог за планираните базари, прослави,
одбележувања на значајни датуми, Ден на екологија и Отворен ден на граѓанско образование,
одбележување на Ден на општината и Ден на училиштето, учество на учениците во разни
хуманитарни акции, кои имаат пошироко општествено значење и помош на социјално- загрозени
и   инвалидизирани   лица,   работни   акции   во   и   вон   училиштето, уредување на училниците
и училишниот двор и сл. За сите активности се изготвува  посебна  програма,  поддржана  од
Ученичката  заедница,  Училишниот одбор и Советот на родители. Во текот на учебната година
учениците ќе учествуваат на многубројни општински, регионални, државни и меѓународни
натпревари. Учеството на овие натпревари е според нивниот афинитет и способности.
9.4 Соработка со училишто надвор од државата

Нашето училиште исто така ќе продолжува со соработката со училишта надвор од државата во
областа на образовниот процес и тоа: Косово - Урошевац ОУ „ Астрит Битиќи“, Србија- Прешево
ОУ„ Ибрахим Келменди“, Албанија-Драч Колеѓ„ Тургут Озал„. Пријателството во областа на

Секција Одговорен наставник

Мал фудбал Илир Зендели

Кошарка Вулнет Салиу
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образованието за подобра иднина во образовниот процес и во учебната 2022/23 ќе продолжи
традицијата со братски собири и разни активности меѓу учениците од нашите училишта:
спортски активности, разни натпревари исл.

РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ,,ЕКО-УЧИЛИШТЕ”

Цели на проектот во училиштето:
 Рационална употреба на енергијата;
 Рационална употреба на водата;
 Намалување на отпадот;
 Промена на навиките;

Задачи на еко-одборот за постигнување на целите:
 Да се запознае со темите енергија, вода и отпад (предавања);
 Да одржи едукација на темите за целото училиште;
 Да изработи материјали за едукативни кампањи за училиштето (постери и налепници);
 Да организира настани по повод одбележување на еколошки денови за подигање на
јавната свест;
 Да изврши почетно снимање на состојбата на темите енергија, вода и отпад во
училиштето;
 Да креира активности (проекти) што ќе доведат до подобрување на состојбата;
 Да го мониторира изведувањето на проектите и подобрувањето на состојбата во
училиштето;
 Да изработи портфолио за проектните активности;
Формулар за членови на ЕКО-одбор
ФОРМУЛАР ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЕКО-ОДБОР
Учебна година 2022/2023

Податоци за формираниот Еко-одбор

Име и презиме Телефон Е-пошта
Координатор на
програмата

Веби Амети
Флорије Дика
Сузана Курбардвиќ

070469824
072538538
070234950

vehbi.ahmeti@hotmail.com
florije-l@hotmail.com
suzana.cuki@hotmail.com

Претседател на
Еко-одбор

Флорије Дика 072538538 florije-l@hotmail.com

Членови на Еко-одбор:

Име и презиме Позиција Институција
1. Aдем Бајрами Помошник дирек. О.О.У. ,,25 Мај,,
2. Ајдар Сејди Наст. О.О.У. ,,25 Мај,,
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3. Игбале Зекири Наст О.О.У. ,,25 Мај,,
4. Теута Хаскај Војника Наст О.О.У. ,,25 Мај,,
5. Валбона Јахии Наст О.О.У. ,,25 Мај,,
6. Саљате Бектеши Наст О.О.У. ,,25 Мај,,
7. Музафер Сејди домаќин О.О.У. ,,25 Мај,,
8. Реџеп Шабани Хигиеничар О.О.У. ,,25 Мај,,
9. Анета Цаневска Настав. О.О.У. ,,25 Мај,,
10. Есра Муртезани Ученик О.О.У. ,,25 Мај,,
11. Регис Хаскај Ученик О.О.У. ,,25 Мај,,
12. Мевлудин Исмаили Родител О.О.У. ,,25 Мај,,

ЕКОЛОШКИ КАЛЕНДАР

5 март Светски ден за заштеда на енергија
22 март Светски ден за заштеда на водите
7 април Светски ден на здравјето
22 април Светски ден на планетата
15 мај Светски ден за заштита на климата
31 мај Светски ден против пушењето
5 јуни Светски ден за заштита на животната средина
16 септември Светски ден за заштита на озонската обвивка
22 септември Меѓународен ден без автомобили
08 октомври Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата
15 октомври Меѓународен ден на пешаците
16 октомври Меѓународен ден на храната
Ден на дрвото – ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Република Македонија –
ненаставен ден
Ден на акција на еко-училиштата- се реализира два пати во текот на една учебна година
Ајде Македонија - ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Република Македонија

10. Ученичко организирање и учество

Според членот 68 (став 3 и 4) од Законот за основно образование, „за организирано
остварување на интересите на учениците во основното училиште, учениците се организираат во
заедница на паралелка и ученички парламент. Ученичкиот парламент го сочинуваат
претседателите на заедниците на паралелките“. Според тоа, ученичкиот парламент е облик на
организирање на учениците на ниво на училиште, а составен е од претседателите на
заедниците на паралелките во едно училиште. 20 Ученици го сочинуваат ученичкиот парламент,
претседател: (именуваниот председател на ученичкиот парламент беше од  9/1 одд. За учебната
2022/2023 год. Ќе биде именуван во текот на почетокот на учебната година според закон и
правила.

Според членот 68, став 8, Законот за основно образование препознава ученички правобранител,
чија улога е да „се грижи за заштита и унапредување на правата на учениците во училиштето“.
Ученички правобранител е ученичка функција и должност која претставува нов модел на
ученичко учество, доста значаен за заштита на детските права во училиштето. Според Законот,
ученичкиот правобранител се избира со мнозинство гласови од учениците од седмо до деветто
одделение, по пат на тајно гласање.
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ПОВИК ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЧКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ И ЗАМЕНИЦИ НА УЧЕНИЧКИТЕ

ПРАВОБРАНИТЕЛИ

ООУ „25 Мај“ – Гази Баба - Скопје објавува повик за избор на ученички правобранител и
заменици на ученичките правобранители.
Ученичкиот правобранител е ученик што ќе се грижи за заштита и почитување на правата на
децата во училиштето, кој ќе има обврска да ги промовира правата на детето, да препознава
повреда на детските права во рамките на училиштето и да ги пријави сите случаи на повреда на
детските права до надлежните органи во и надвор од училиштето (училиштен кадар и Народен
правобранител).

I. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО
Право на пријавување за функцијата ученички правобранител имаат учениците од 7, 8 или 9
одделение.
Право на пријавување за функцијата заменик на ученичкиот правобранител имаат учениците од
6, 7 и 8 одделение.

II. НАЧИН И РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ
Документи за пријавување: пријава и мотивационо писмо.
Заинтересираните кандидати можат да подигнат пријава од педагошко-психолошката
служба/класните раководители во училиштето. Потребно е кандидатите да ја пополнат и да ја
достават пријавата до педагошко-психолошката служба/ класните раководители.
Мотивационо писмо се доставува во слободна форма.
Краен рок за поднесување на документите: 15.09.2022 година

III. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР

Избор за ученички правобранител и негови заменици вршат учениците од 7 до 9 одделение
според следните
критериуми:
– пол,
– возраст,
– основно познавање на детските права,
– мотивација за пријавувањето,
– комуникациски и организациски способности,
– етничка припадност,
– претходно искуство, односно вклученост во воннаставните активности.

IV. ЗАДАЧИ И ОБВРСКИ на ученичкиот правобранител и неговите заменици:
• промовирање на правата на детето во училиштето преку едукативни – врснички работилници и
информативни настани;
• прибирање на претставки – поплаки од учениците (препознавање на прекршување на детските
права и обезбедување заштита за почитување на детските права);
• редовна комуникација и координација со педагошко-психолошката служба.
Мандатот на избраниот ученички правобранител и замениците на правобранителите е 2 (две)
учебни години (доколку правобранителот е 9 одделение, неговиот мандат е една учебна година).

Лице за контакт: стручна служба – мејл: florije-l@hotmail.com
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11.  Вонучилишни активности

11.1. Екскурзии, излети и настава во природа

ПРОГРАМА ЗА УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ И ИЗЛЕТИ
 Врз основа на член 42 став 2 од Законот за основно образование (Сл.весник на РСМ

бр.161/19) и Правилникот за начинот на изведување на екскурзиите, излетите и другите



ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022/23

55

вонучилишни активности на учениците од основно образование под бр.12-13487/1 од
19.11.2019 год. донесен од Министерство за образование и наука, Концепцијата за
воннаставни активности во основното образование стручниот тим на екскурзии,
формиран со одлука од страна на Училишниот одбор на училиштето, изготви Програма за
начинот на изведување на екскурзии, излети и други вонучилишни активности во ООУ„25
Мај“ Гази Баба- Скопје.

 Екскурзија е форма на воспитно-образовна работа со која на организиран начин се
прошируваат општите и стручните знаења и ученичките сознанија за одредени подрачја
од животот и работата на луѓето, се применуваат вештини и ставови преку непосредно
запознавање на појавите, како и односите во природната и општествената средина,
културно историските знаменитости, индустриските и земјоделските капацитети во
согласност со воспитнообразовната работа на училиштето. Воедно учениците се
запознаваат и со традицијата и обичаите во различни делови од Република Северна
Македонија.

 Изборот на место за организирање на еднодневниот есенски и пролетен излет е
направен врз основа на Извештајот од Училишниот парламент, а по резимирање на
спроведената анкета меѓу учениците, а потоа и меѓу наставниците.

 Во текот на учебната година екскурзиите ќе бидат организирани за сите ученици.

1.Табеларен приказ на планирани:настава бо природа,екскурзиии и злети.

Екскурзии / Излети Време на изведување * Релација Одделение

Еднодневен есенски
излет

Септември 2022 Кањон Матка и изложбен
центар
„Матка“

I – IXодд.

Еднодневен пролетен
излет Мај 2023

Излетничко место СРЦ-
Сарај I – IXодд.

Еднодневна екскурзија Мај 2023 Маврово III одд.

Дводневна екскурзија Mај 2023 Источен дел на РСМ (со
престој во Дојран)

VI одд.

Тродневна екскурзија Јуни 2023 Западен дел на РСМ
(со престој во Охрид)

IX одд.

Настава во природа
Мај 2023 Западен дел на РСМ

(со престој во Струга) V одд.

ИЗЛЕТИ
1.1 ЕСЕНСКИ ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ
Место: Кањон Матка и изложбен центар „Матка“
Носители на активностите:
одделенски и предметни наставници
учениците од I – IX одд.
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Воспитно- образовни цели:
Запознавање со Кањонот Матка и изложбениот центар „Матка“ со природните убавини,
да се развива интерес за природата, да се градат еколошки навики, да се развива љувов
кон дружењето и навики за разбирање при рекреација и игри.
Запознавање со природната околина,
Поттикнување и развивање самостојност на учениците, едукација,другарство и
рекреација;
Запознавање со природната околина,
Поттикнување и развивање самостојност на учениците, едукација,другарство и
рекреација

Задачи:
 Развивање интерес кон природата, градење еколошки навики.
 Развивање љубов кон зачувувањето на природата и природните ресурси.
 Да знаат за одржувањето на чиста околина.

Раководител на еднодневен есенски излет: Јетон Муслиу - наставник по физичко и
здравствено образование.
Содржина и опис на активности: Рекреација, дружење, набљудување, насочено внимание,
истражување, фотографирање.
Одговорен наставник: Мебдилер Сулејмани - наставник по физичко и здравствено
образование.
Други вклучени наставници: Сите одделенски раководители.
Ученици - учесници во есенскиот еднодневен излет
Во центарот на образовниот процес се учениците од I – IXодд.
Времетраење: Еднодневен есенски излет (тргнување во 08:30 часот од пред училишната
зграда, а враќање во попладневните часови пред училишната зграда).
Време на реализација*: Септември 2022 год.
Следење на реализацијата: фотографии, записници и преку извештаи за горенаведената
екскурзија.
Локации за посета и правци на патување: Училишна зграда ООУ„25 Мај“ Гази Баба-Скопје -
утврдената дестинација Кањон Матка.
Техничка организација: безбедни високотуристички климатизирани автобуси.
Начин на реализација:одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите.
Во организацијата и реализацијата ќе посредува избраната (лиценцирана) туристичка агенција.
Начин на финансирање: самофинансирање од страна на родителите.

1.2 ПРОЛЕТЕН ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ Место: Сарај
Спорски рекреативен центар,,Сарај,,
Носители на активностите:
Одделенски и предметни наставници
Учениците од I – IX одд.

Воспитно- образовни цели:
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Реализација на еднодневен излет со забавен и рекреативен карактер,
Запознавање со  околината СРЦ-Матка,Сарај ,
Попатно разгледување на околината низ градот Скопје  ,
Да се развива интерес за природата и градење на еколошки навики,
Да се развива интерес за спортски активности и рекреација,
Запознавање со природната околина,
Поттикнување и развивање самостојност на учениците, едукација, другарство и
рекреација

Задачи:
 Да се истражува природата и објектите во близината околина,
 Воспоставување, развивање и негување на пријателството,
 Да се поттикнат чувства кон зачувување на природата,
 Да се развива социјализација, колективна заштита и стекнување искуства за

осамостојување и грижа са себе и околината.

Раководител на еднодневен пролетен излет: Јетон Муслиу наставник по физичко и
здравствено образование
Содржина и опис на активности: Рекреација, дружење, набљудување, насочено внимание,
истражување, фотографирање
Одговорен наставник: Мебдилер Сулејмани наставник по физичко и здравствено образование
Други вклучени наставници: Сите одделенски раководители
Времетраење: Еднодневен пролеттен излет (тргнување во 08 часот од пред училишната зграда,
а враќање во попладневните часови пред училишната зграда).
Време на реализација*: Мај 2023 год.
Следење на реализацијата:фотографии, записници и преку извештаи за горенаведената
екскурзија.
Локации за посета и правци на патување: Училишна зграда ООУ„25 Мај“ - утврдената
дестинација Скопје – Сарај.
Начин на реализација: одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите;
Во организацијата и реализацијата ќе посредува избраната (лиценцирана) туристичка агенција.
Техничка организација: безбедни високотуристички климатизирани автобуси
Начин на финансирање: самофинансирање од страна на родителите
Ученици - учесници во пролетниот излет.
Во центарот на образовниот процес се учениците од I – IXодд.

1.3 ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД III одд– Маврово

Место- Западниот дел на РСМ
Еднодневна екскурзија ќе се изведе во Мај 2023 г. Патувањето започнува од Скопје – Маврово
Носители на активности:

 Одделенските раководители од III одд
 Ученици од III одд.
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Воспитно – образовни цели:
Запознавање со природните убавини и знаменитости на нашите краишта, нивните
природно-географски обележја, со релјефот, вегетацијата на овие простори,
негување на старите културни вредности и обичаи,

развивање љубов кон татковината и еколошката свест
развивање позитивен однос кон културните вредности и поттикнување  чувства кон
зачувување на истите
воспоставување,развивање  и негување на пријателство
да се развива социјализацијата, колективната заштита и стекнување на искуства за
осамостојување и грижа за себе и околината.

Задачи:
 Да знаат дека нашата татковина има природни богатства кои треба да се чуваат.
 да развиваат позитивен однос кон животната средина
 да знаат дека треба одговорно да се однесуваат при прошетка во природа.

Содржина и опис на активности: Рекреација, дружење, набљудување, насочено внимание,
истражување, фотографирање.
Наставни теми:

 животински свет во водата и покрај водата;
 усно и писмено изразување, пишување краток опис на природните убавини;
 цртање на геометриски тела кои не опкружуваат;
 истражување на интернет за  нашето минато и пишување на резултатите;
 игри и скокови во далечина;
 Пеење на песни кои ги знаат.

Раководител на екскурзијата: Сузана Курбардовиќ - одделенски наставник Одговорни
наставници: одделенските раководители на III-те одделенија Одговорен ученик:
Времетраење: Еднодневена екскурзија
Време на реализација*:Мај 2023 г.
Следење на реализацијата :фотографии, записници и преку извештаи за горенаведената
екскурзија.
Локации за посета и правци на патување:
Поаѓање на учениците од пред училиште во 08:00 часот. Се патува преку Тетово каде е
предвидено да се посети Шарената џамија. Се продолжува кон Гостивар со застанување во
Вруток на изворот на реката Вардар. Патувањето продолжува кон Маврово Пристигнување во
Маврово, разгледување на природните убавини на планината Бистра, Мавровското езеро и ски
терените Заре Лазаревски – Маврово. Организирана посета на Мавровската пештера.
Пристигнување во училиштето во попладневните часови

Начин на реализација:
Одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите;
во организацијата и реализацијата ќе посредува избраната (лиценцирана) туристичка агенција.
Техничка организација: Безбедни високотуристички климатизирани патнички автобуси,
туристички водач и постојана придружба од лекар во текот на патувањето и прошетките.
Начин на финансирање: самофинансирање од страна на родителите
Начин на вреднување и користење на резултатите:
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На сите одредишта ќе се прати работата и однесувањето на учениците, преку разговор и други
форми (пишување есеи, писмени состави, извештаи, описи, изработка на плакати и сл.) ќе се
добијат повратни информации

Ученици - учесници во пролетниот излет
Во центарот на образовниот процес се:
учениците од III -1 одд.
учениците од III -2 одд.
учениците од III -3 одд.
учениците од III -4 одд.
учениците од III -5 одд.
учениците од III -6 одд.
учениците од III -7 одд.

1.4 ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА – Дојран
Место- Источниот дел на РСМ
Дводневната екскурзија ќе се изведе во Мај 2023 г. Патувањето започнува  во 07:30ч од
училишната зграда. Потоа патување низ градовите: Скопје – Кратово – Пробиштип – Берово -
Струмица - Ново Село - Дојран.
Враќање – Дојран - Валандово –Демир Капија – Стоби – Скопје – пристигнување пред учишната
зграда во 19:00часот.

Носители на активности:
 одделенските раководители од VI одд
 ученици од VI одд.

Воспитно – образовни цели:

негување на старите културни вредности и обичаи
запознавање со природните убавини и знаменитости на нашите краишта,
нивните природно-географски обележја, со релјефот, вегетацијата на
овиепростори
запознавање со историјата на овие простори со музеи, цркви, водопади и
локалитетот Стоби идр.
развивање позитивен став кон спомениците и природната околина

Задачи:
 запознавање на природната средина и законитостите што влијаат во неа, со природните

убавини на крајот, поблиското и подалечното минато, како и други настани од историско
значење

 да развиваат позитивен однос кон животната средина
 да се развие чувството за одговорност, свесна дисциплина
 да се поттикнува и развива другарството , меѓусебно почитување, позитивен дух и

подобри меѓусебни односи

Содржина и опис на активности: Рекреација, дружење, набљудување, насочено внимание,
истражување, фотографирање.
Наставни теми: животински свет во водата и покрај водата, усно и писмено изразување,
геометриски тела, нашето минато, скокови во далечина,пеење
Раководител на екскурзијата: Саљате Бектеши – наставник по математика.
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Одговорни наставници: одделенските раководители на VI-те одделенија
Одговорени ученици: Претседатели во одделение
Времетраење: дводневна екскурзија (едно ноќевање, два дена). Тргнување во 07.30 часот
Следење на реализацијата:фотографии, патни налози,записници и преку извештаи за
горенаведената екскурзија.
Време на реализација*: Мај 2023 г.

Локации за посета и правци на патување:
1. ден: Поаѓање на учениците од пред училиште во 07.30 часот. Се патува за Кратово со

панорамско разгледување на градот, запознавање со историјатот на градот, кулите,
Радин мост, музејот. Патот продолжува за Берово, разгледување на езерото. Се
продолжува за Струмица / Дојран. Сместување во хотел со три ѕвезди. Организирана
забава во хотел . Ноќевање

2. ден: Појадок, посета и разгледување на  водопадите, Смоларски или Колешински. Ручек
во хотелот. Поаѓање за Скопје преку Валандово и Удово со разглед на Демиркаписката
клисура. Се продолжува за Стоби со разгледување и запознавање со локалитетот. Со
панорамско разгледување и попатни одмори нa Велешко езеро се продолжува за Скопје.
Пристигнување пред училишната зграда во 19:00 ч.

Начин на реализација: Одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите.
Во организацијата и реализацијата ќе посредува избраната (лиценцирана) туристичка агенција
Техничка организација:
Висококвалитетни, климатизирани, безбедни патнички автобуси, добри услови на сместување –
хотел кој е категоризиран или одговара на условите со 3 ѕвезди (соба со најмногу 3 легла, секоја
соба има сопствен тоалет и туш, во секоја соба има греење –клима уред/парно, ТВ), wifi,
безбедна и разновидна храна, туристички водач и постојана придружба од лекар во текот на
патувањето, прошетките и престојот во хотелот
Начин на финансирање: Трошоците на патувањето ги сносат родителите.
Начин на вреднување и користење на резултатите: На сите одредишта ќе се прати работата
и однесувањето на учениците, преку разговор и други форми (пишување есеи, писмени состави,
извештаи,описи, изработка на плакати и сл.) ќе се добијат повратни информации
Ученици - учесници во дводневна екскурзија низ Југоисточна Македонија

Во центарот на образовниот процес се:
ученици од VI 1 одд.
ученици од VI 2 одд.
ученици од VI 3 одд.
ученици од VI 4 одд.
ученици од VI 5 одд.
ученици од VI 6 одд.
ученици од VI 7 одд.

1.5 ТРОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА – Охрид

Место – Западниот дел на РСМ
Тродневната екскурзија ќе се изведе во јуни 2023 г. Патувањето започнува од Скопје– Тетово –
Гостивар - Маврово – Дебар – Струга (Вевчани) - Охрид –Кичево - Скопје

Носители на активности:
 Одделенските раководители од IX одд,
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 Ученици од IX одд.

Воспитно – образовни цели:

Набљудување на природните убавини и богатства на нашата татковина;
Истражување на културното, духовното и историското значење на местата кои ги
посетуваат учениците;
Усовршување на способноста за: насочено внимание, воочување, селективно воочување
и бележење на детали и податоци;
Развивање: љубопитност, досетливост, упорност и истрајност, свест за зачувување на
природата, природните реткости и други духовни и материјални вредности;
Да се негува и развива: индивидуалната, тандемската и групната работа меѓу учениците и
позитивните навики како што се самостојноста, толеранцијата и истрајноста;
Организирање на ученички работилници во корелација со наставните предмети.

Задачи:
 запознавање на природната средина и законитостите што влијаат во неа, со природните

убавини на крајот, поблиското и подалечното минато, како и други настани од историско
значење;

 да развиваат позитивен однос кон животната средина;
 да се развие чувството за одговорност, свесна дисциплина;
 да се поттикнува и развива другарството , меѓусебно почитување, позитивен дух и

подобри меѓусебни односи.

Содржина и опис на активности: Рекреација, дружење, набљудување, насочено внимание,
истражување, фотографирање.
Наставни теми: животински свет во водата и покрај водата, усно и писмено изразување,
геометриски тела, нашето минато, скокови во далечина,пеење
Раководител на екскурзијата: Илир Зендели - одделенски раководител на IX-2 одделение
Одговорни наставници: одделенските раководители на IX одделенија
Одговорни ученци: Претседатели на одделениета
Времетраење: тродневна екскурзија (две ноќевања, три дена). Тргнување во 07.30 часот.
Време на реализација*: Мај 2023 год.
Следење на реализацијата: фотографии, патни налози,записници и преку извештаи за
горенаведената екскурзија.

Локации за посета и правци на патување:
1.ден: Тргнување на групата од пред училиште во 7:30 часот. Се патува преку Тетово каде е
предвидено да се посети Шарената џамија и Тетовското кале. Се продолжува кон Гостивар со
застанување во Вруток на изворот на реката Вардар. Се продолжува кон Маврово, а од таму по
кањонот на река Радика...
Се продолжува кон Дебар и кон Струга, каде е предвидена прошетка по бреговите на реката Црн
Дрим и разгледување на градот. Од таму патувањето води кон Вевчани и Вевчанските Извори.
Се продолжува кон крајната дестинација за овој ден-Охрид каде се пристигнува во доцните
попладневни часови. Следува сместување во хотел со ноќевање и вечера.
2.ден: Појадок. Потоа се оди на претпладневна посета на Наколната населба (Музеј на вода), а
потоа кон Свети Наум со разгледување и одмор. Следи враќање во хотел на ручек и
попладневен одмор. Попладне кратка посета на Охрид / Струга и прошетка низ старата чаршија
/ истекот на реката Црни Дрим. Враќање во хотелот на вечера, а по вечерата организирана
посета на диско во Охрид / Струга. Враќање на полноќ во хотел.
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3.ден: Појадок. Потоа следи прошетка во Охрид и посета на Св. Софија, Канео, Плаошник,
Самоилова Тврдина, амфитеатарот. Предвидена е повторно прошетка низ стариот дел на Охрид
и запознавање со охридската архитектура. По разгледувањето следи враќање во хотелот за
ручек и одјавување, односно спремање за враќање преку Кичево со мал попатен одмор на
превојот Стража. Оттаму се продолжува кон Скопје. Пристигнување пред училиштето во
вечерните часови.

Начин на реализација:
Одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите, во организацијата и
реализацијата ќе посредува избраната (лиценцирана) туристичка агенција.
Техничка организација:
Висококвалитетни, климатизирани, безбедни патнички автобуси, добри услови на сместување -
– хотел кој е категоризиран или одговара на условите со 3 ѕвезди (соба со најмногу 3 легла,
секоја соба има сопствен тоалет и туш, во секоја соба има греење –клима уред/парно, ТВ), wifi,
да е во непосредна близина на езерото, безбедна и разновидна храна, туристички водач и
постојана придружба од лекар во текот на патувањето, прошетките и престојот во хотелот.
Начин на финансирање:
Трошоците на патувањето ги покриваат родителите.
Начин на вреднување и користење на резултатите:
На сите одредишта ќе се следи работата и однесувањето на учениците, преку разговор и други
форми (пишување есеи, писмени состави, извештаи,описи, изработка на плакати и сл.) ќе се
добијат повратни информации.

Ученици - учесници во тродневна екскурзија низ Западна Македонија
Во центарот на образовниот процес се:
ученици од IX -1одд,
ученици од IX -2одд,
ученици од IX-3одд,
ученици од IX-4 одд.
ученици од IX-5 одд.
ученици од IX-6 одд.
ученици од IX-7 одд

1.6 НАСТАВА ВО ПРИРОДА – Западна Македонија

Место – Западниот дел на РСМ - Струга
Носители на активностите:

 одделенските раководители на V одделенија,
 учениците од V одд.

Воспитно образовни цели на наставата:
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Учениците изворно да се здобијат со знаења, претстави и поими во природната средина и
истите да се дополнуваат, потврдуваат и систематизираат со промена и користење на
современи педагошки форми и методи и техники на работа;
Учениците да се запознаат со природно - географските, биолошко - еколошките,
етнолошките, антрополошките и културните обележја на  Струга и Охрид;
Развивање способност за набљудување и воочување на предметите и појавите во
животната средина, согледување и сфаќање на нивните меѓусебни врски и односи во
природата и општествената средина;
Продлабочување, проширување и збогатување на ученичкото искуство за откривање на
нови знаења преку организирање на истражувачки постапки;
Решава голем проблем разложувајќи го на помали проблеми или го претставува
користејќи дијаграми;
Усно и писмено  го образложува начинот на решавање и размислување;  поставува
хипотези (претпоставки ) и ги проверува.  Утврдува дали одговорот е разумен;
Развивање љубов и почит кон татковината, нејзините убавини и историското минато;
Учениците подобро меѓусебно да се запознаат, да се продлабочи другарството и да се
надминат социјалните и националните разлики;
Да се негуваат и развиваат индивидуалната, тандемската и групната работа помеѓу
учениците и позитивните навики како што се самостојноста, толеранцијата и истрајноста;
Развивање смисла за убавото, чување на природата и духовните богатства, формирање
навики за организирано културно користење на слободното време.

Задачи:
 развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
 поттикнување и манифестирање на позитивни емоции;
 позитивен однос кон верските и културните вредности;
 социјализација и колективна заштита;
 развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво

живеење;
 да се поттикнува и развива другарството , меѓусебно почитување, позитивен дух и

подобри меѓусебни односи.

Содржина и опис на активности: Рекреација, дружење, набљудување, насочено внимание,
истражување, фотографирање.

СОДРЖИНИ: Наставни теми за истражување
Природни науки и екологија:

 Водата како животна средина- истражување на Струшкото Езеро - флора и фауна;
 Земјата и воздухот како животна средина и услов за живот; Сонцето, услов за живот;

Растенија и животни кои се среќаваат во крајот, Изработка на хербариум
Општество: Културното наследство на тлото на РМ; Селска куќа и стара градска куќа–
архитектура.
Мајчин јазик - Литература и творење:

 Употреба на голема буква при пишување на имиња на држави, народи, градови, села,
области и нивните жители.

 Читање проза и поезија за историјата, животот и работата на луѓето во Струга и
околината;

 Литературно творење,пишување извештаи. Голема буква при пишување на празници
објекти и градови чие име е напишано со број (цифра).

Математика:
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 Решавање задачи со мерење и решавање проблеми со користење на мерки за време
(секунда, минута,час, ден,месец и година), нивно претставување со дијаграм, распоред
даден во 24 часа и календар во интервали од седмици и месеци.

Култура и фолклор:
Народни песни, носии, ракотворби, игри, традиции и обичаи од Струга -посета на куќата на
Миладиновци, Мостот на поезијата,  с. Вевчани.
Спорт:

 Утринска гимнастика; Одење и пешачење во природа;
 Атлетски дисциплини и натпревари;
 Спортски игри: фудбал, ракомет, народна топка; Рекреативно - забавни игри (игри без

граници)
Производствено - корисна работа:

 Изработка на украси од глинамол, растителни делови и други природни материјали;
 Изработка на книги и постер за Струга;
 Културно - забавни активности;
 Вечер на хумор и смеа; Избор на најдобар глас;
 Вечер на народни игри и модерен танц; Квиз натпревар; Најдобра маска; Игранка.

Хигиена и здравје:
 Одржување лична и општа хигиена; Норматив, листа за јадења на здрава и разновидна

храна значајна за раст и развој на учениците.

Раководител на настава во природа: Ваиде Реџепи одделенски раководител,
Одговорни наставници: одделенските раководители на V одделенија.
Одговорен ученик: Претседатели на одделениа.
Времетраење: пет дена во Мај 2023 год.
Време на реализација*: Мај 2023 год.
Следење на реализацијата: фотографии, патни налози,записници и преку извештаи за
горенаведената екскурзија.

Локација за посети и правец на патување:
1. ден: Поаѓање од Скопје, пред ООУ ,,25 Мај ,, во 8:00 ч.

Упатување кон Струга и попатна посета на: Шарената џамија во градот Тетово, изворот на
реката Вардар – Вруток, вештачкото езеро Глобочица и хидроцентралата Шпиље.
Пристигнување во градот Струга во попладневните часови; сместување во хотел со три ѕвезди,
во непосредна близина на Струшкото езеро; вечера.

2. ден:
 Станување; 07:00 – 07:15м
 Утринска гимнастика; 07:15 – 07:45м
 Лична хигиена и уредување на собите; 07:45 – 08:00
 Доручек; 08:00 – 09:00
 Посета на културни знаменитости во градот Охрид: минување низ Горна порта,

Антички театар, Плаошник и Самоилова тврдина, црква Св. Јован Богослов –
Канео, црква Св. Софија, куќата наРобевци. Прошетка низ Охридската чаршија.
Времетраење: 9:00–13:30ч. Враќање во хотелот.  ручек и попладневен одмор.

 Ручек; 14:00 – 15:00
 Време за одмор; 15:15 – 15:45
 Ужина; 16:00 – 16:30
 Настава: 16:30 – 18:30
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 Цртање-култура и фолклор. Литературно творење; опишување на посетените
места со кратки реченици. Истражување: на животински и растителен свет покрај
вода и пишување извештај од истото.

 Вечера; 18:30-19:30
 Културно - забавни активности; 20:15 – 22:00
 Лична хигиена и спиење. 22:15

3. ден:
 Станување; 07:00 – 07:15м
 Утринска гимнастика; 07:15 – 07:45м
 Лична хигиена и уредување на собите; 07:45 – 08:00
 Доручек; 08:00 – 09:00
 Упатување кон Вевчани. Посета на Вевчански извори, куќата на Михајло Пупин,

црквата Св. Никола .Краток одмор и упатување кон градот Струга.Посета на
Природонаучен музеј Др. Никола Незлобински,куќата на браќата Миладиновци,
чаршијата и течението на реката Црн Дрим. Враќање во хотел.

 Ручек; 14:00 – 15:00
 Време за одмор; 15:15 – 15:45
 Ужина; 16:00 – 16:30
 Настава: 16:30 – 18:30
 Активности во попладневните часови, покрај брегот на езерото: работа во групи –

Мајчин јазик: пишување извештај од посетата на градот Струга, литературно
творење; пишување поезиа,  ликовно обр. цртање на езерото, разгледување на
релјефот во околината. Се собираат изработките и учениците креираат книга со
наслов според нивната идеа. Излижба на сработеното и споделување мисли и
идеи.

 Вечера во 19:00 ч.
 Забава 20:00 – 22:00 ч. и учество во натпреварот Златен глас.
 Лична хигиена и спиење. 22:15

4. ден:
 Станување; 07:00 – 07:15м
 Утринска гимнастика; 07:15 – 07:45м
 Лична хигиена и уредување на собите; 07:45 – 08:00
 Појадок 08:00 – 09:00
 Упатување кон манастирот Св Наум Охридски. Посета на Заливот на коските, манастирот

Св. Наум Охридски, црквата Св. Петка, изворот на реката Црн Дрим и Мостот на желбите.
Враќање во хотел.

 Ручек; 14:00 – 15:00
 Време за одмор; 15:15 – 15:45
 Ужина; 16:00 – 16:30
 Настава: 16:30 – 18:30
 Музичко обр.  пеење на песната ,,Шота, изразување по слушана музика, измислување

кореографија за дадена песна. Учениците во група го покажуваат нивното креативност.
 Вечера во 19:00 ч. Забава 20:00 – 22:00 ч.

5. ден:
 Станување; 07:00 – 07:15м
 Утринска гимнастика; 07:15 – 07:45м
 Лична хигиена и уредување на собите; 07:45 – 08:00
 Појадок: 08:00 – 09:00
 09:15 – 10:00 спакување на личните работи и средување на собите
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 Одјавување од хотелот и враќање во Скопје.
 Попатна посета на градот Битола – античкиот град Хераклеа и Широк сокак.

Пристигнување во Скопје, во попладневните часови.

Начин на реализација:
 Одредиштата се избрани според интересот на учениците и родителите;
 Во организацијата и реализацијата ќе посредува избраната туристичка агенција.

Техничка организација: Висококвалитетни, климатизирани, безбедни патнички автобуси,
безбедна и разновидна храна, добри услови на сместување (секоја соба да има сопствен
тоалет). Објектот во кој ќе се изведува наставата во природа задолжително да биде – хотел кој е
категоризиран или одговара на условите со 3 ѕвезди (соба со најмногу 3 легла, секоја соба има
сопствен тоалет и туш, во секоја соба има греење –клима уред/парно, ТВ), wifi, во непосредна
близина на езерото, во кругот на хотелот да има спортски терен за зиведување настава по
физичко и здравствено образование и да има најмалку една училница, опремена според
Нормативот за простор, опрема и наставни средства за деветгодишното основно образование
во Република Северна Македонија, туристички водач и постојана придружба од лекар во текот
на патувањето, прошетките и престојот во објектот.
Начин на вреднување и користење на резултатите::

 На сите одредишта ќе се прати работата и однесувањето на учениците, преку разговор и
други форми (пишување есеи, писмени состави, извештаи,описи, изработка на плакати и
сл.) ќе се добијат повратни информации.

Ученици - учесници во настава во природа - Западна Македонија
Во центарот на образовниот процес се:
ученици од V -1 одд,
ученици од V -2 одд,
ученици од V-3 одд,
ученици од V-4 одд,
ученици од V-5 одд.
ученици од V-6 одд.
ученици од V-7 одд.

Напомена*: Екскурзиите кои се организираат за III,V, VI и IX одделение, односно
еднодневната екскурзија до Маврово за III одделение, настава во природа за V
одделение, дводневна екскурзија за VI одделение, како и тродневната екскурзија за IX
одделение , ќе бидат организирани во соработка со партнер училиштето ООУ„ Дане
Крапчев“ - Скопје, општина Гази Баба имплементирани во програмата за МИО и
Концепцијата за воннастави активности.

Стручен тим за подготовка на програмата за екскурзија:
Сузана Курбардовиќ- одделенски наставник
Саљате Бектеши – наставник по математика
Илир Зендели- наставник по физичко и здравствено обр.
Ваиде Реџепи – одделенски наставник
Мевлудин Исмаили – родител
Дренуша Емини – родител
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Азем Фазлија – родител

12. Натпревари за учениците

За учениците што покажуваат особен успех по одделни наставни предмети се организираат
натпревари на општинско, регионално и државно ниво. Натпреварите ги организираат
акредитирани здруженија на наставници. Ученичките натпревари играат значајна улога во
развојот на личноста на ученикот и претставуваат мотивирачки фактор за постигнување на
повисоки резултати во одредени области. Придонесуваат да се зголеми интересот на учениците
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кон разни активности, да се развива натпреварувачкиот дух, да се зближуваат учениците од
разни средини и да се врши правилен избор на талентирани ученици. Тие претставуваат дејност
преку која се презентираат успесите на учениците и училиштето поразлични предмети и
подрачја на воспитно-образовната дејност. Одговорните наставници самостојно ги определуваат
начинот и правилата за натпреварување, како и начинот на пријавување за натпреварите за што
транспарентно и навремено ги информираат учениците. Учениците кои ќе покажат најдобри
резултати на натпреварите на училишно ниво, потоа треба да го претставуваат училиштето и на
натпревари од повисок ранг (општински, градски, државни натпревари), за кои ќе бидат
менторирани од страна на наставниците одговорни за одделни наставни предмети. Во рамките
на можностите и согласно Правилникот за наградување на ученици, училиштето ќе овозможи
симболични награди и дипломи/пофалници за најдобрите ученици. Планот за општински,
регионални, државни и меѓународни ученичките натпревари кои ќе се организираат и во кои ќе
учествува училиштето во текот на учебната 2022/2023 година . Општествено хуманитарна
работа. Општествено-хуманитарна работа во училиштето е планирана активност со однапред
изготвена програма за работа. За оваа цел се изготвуваат програми за заштита и чување на
природата и околината, организирање на базари, хепенинзи, прослави и одбележувања на
значајни датуми, историски часови, Ден на екологија и Отворен ден на граѓанско образование,
одбележување на Ден на Општината и Ден на училиштето, учество на учениците во разни
хуманитарни акции, кои имаат пошироко општествено значење и помош на социјално загрозени
и инвалидизирани лица, работни акции во и надвор од училиштето, уредување на училниците и
училишниот двор и сл. Сите активности кои ги планира училиштето се поддржани од ученичката
заедница, Училишен одбор и Совет на родители и за секоја активност училиштето изготвува
посебна програма. Задачите на општествено-хуманитарната работа е да се развие позитивен
однос кон другите, да се негува почит кон работниот човек,чувство на одговорност, развивање
работни навики, да придонесе за постапен развој на истрајноста во работата, уредно и
навремено завршување на задачите, развивање навики за одржување на општа хигиена во
училиштето и околината, да развива, стекнува и создава љубов кон природата, околината,
природните и историските објекти и споменици, развивање еколошка свест кај учениците.

13. Унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и меѓуетничката
интеграција

Со годишната програма за работа на училиштето во учебната 2022/23 год. се планирани низа
активности кои ќе ја вклучат меѓуетничката интеграција во наставата. Меѓу другото, во
училиштето ќе се организират повеќе наставни и воннаставни активности како во самото
училиште, така и во соработка со партнер училиштето во кои ќе бидат вклучени ученици од сите
етнички групи 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 групи.
Учениците  ќе имаат можност да ја доживуваат  Р.С Македонија како мултикултурна држава во
која живеат различни етнички групи со што ќе можат да ги воочат   предностите на
мултикултурната држава и ќе развиваат свест за прифаќање на различностите и почитување на
јазикот, културата и обичаите на другите етнички групи.
Училиштето ќе обезбеди простор, време, услови, работна рака и пари и ќе изготви план за сите
активности и ќе ги вклучи сите вработени во реализација на гореспоменатите активности.
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Општината, советот на родители, училишниот одбор, како и членови на месните заедници,
невладините организации и бизнис секторот исто така ќе бидат вклучени на најразлични начини:
финансиски, материјално и со работна рака  во помагањето за реализирање на зацртаните
активности.
Покрај споменатите активности  ученици од сите етнички групи и различна полова припадност ќе
бидат вклучени во разни спортски натпревари организирани во самото училиште како и во
другите училишта на ниво на општина Гази Баба и во градот Скопје. Меѓу нив можеме да ги
споменеме натпреварите во лигата за фудбал и кошарка, турнирите во ракомет и одбојка,
натпреварите во пинг понг, бадминтон, есенски крос, атлетика, возење ролерки и велосипеди и
останати спортски настани.
Забелешка – Можни се промени и дополнувања во програмата и акциониот план, како и во текот
на спроведување на активностите и планираните содржини!
Тим: Сузана Курбардовиќ – одд. наставник, Саљате Бектеши – наставник по математика, Ајдар
Сејди - одд. наставник, Елизабета Стојановска – наставник по македонски јазик.

14. Проекти што се реализираат во основното училиште

Се претставуваат сите проекти (поединечно) кои се реализираат во училиштето и институциите
со чија поддршка и помош се реализираат истите. Поточно, се наведуваат: името на проектот;
која е целта и исходите од реализацијата на проектот; име и презиме на вклучениот/ите
наставникот/ците или стручни соработници, временска рамка во која се реализира проектот;
средствата за реализација на проектот и од каде се обезбедуваат и други податоци кои
основното училиште смета дека се потребни за претставување).

Поврзување на еколошката програмасо редовната настава

Целта на овaa Програма е рационално користење и намалување на потрошувачката
на електрична и топлинска енергија, на водата, здрава средина за учење и уреден и
функционален училишен двор во согласност со потребите за заштита   на
животната   средина.   Ќе   се   реализира   преку   интегрирање   на еколошките
содржини од деветте еколошки теми во предметите и наставните содржини од I-IX
одделение преку имплементирање на активности на часовите во редовната  настава
и  воннаставни  активности,  а  ќе  се  вклучат  сите  субјекти  во училиштето,
родители, локална самоуправа и други институции.

Меѓуетничка интеграција во образованието
Како     двојазично     училиште,     наш     приоритет     е     мултикултурализмот, меѓуетничката
интеграција и младинскиот активизам. За таа цел учествуваме во сите  постоечки  проекти  во
државава  кои  се  однесуваат  на  зајакнување  на капацитетот на наставниците и учениците за
изведување на заеднички активности. На пример, поддржувачи на вакви активности се МОН,
ОБСЕ, УСАИД, МЦГО, МОФ и општина Гази Баба. Директорот на училиштето е вклучен во
изработка на Стандарди за интеркултурно образование поддржано од МЦГО и УСАИД.
Заедничка грижа за правилно насочување на учениците. Целта на овој проект е преку разни
активности да се зајакне врската родител – ученик - наставник,  со  што  во  образовниот  систем
ќе  се  започне  со  зајакнување  на воспитната компонента во процесот на основното
образование.

Активности во рамки на Erasmus+ и Etwinning projects,

Преку   оваа   платформа,   наставниците   имаат   можност   да   комуницираат,
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соработуваат,  дебатираат,  иницираат  и  развиваат  проекти  во  кои  се  вклучени  и
учениците, да споделуваат знаења, искуства, активности и добри практики од цела
Европа и пошироко. Воедно, нуди  и стручно  усовршување на наставниците  преку
вебинари, онлајн работилници и семинари. Активностите на е-Твининг поттикнуваат
соработка меѓу европските училишта со примена на разни ИКТ-алатки достапни на
платформата и изработка на виртуелни проекти. Поради активната вклученост на
платформата    е-Твининг,   училиштето   е    прогласено   за   е-Твининг   училиште
(2021/22година).
Нашето  училиште  тековно  е  вклучено  во     Еразмус+  проекти  КА229
Со годишната програма за работа на училиштето во учебната 2022/23 год. се планирани низа
активности кои ќе  вклучат  etwinning проект акртивности во наставата. Меѓу другото, во
училиштето ќе се организират повеќе наставни и воннаставни активности како во самото
училиште, така и во соработка со партнер училиштета од другите држави во кои ќе бидат вклучени
ученици од сите возрасни групи 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.
Забелешка – Можни се промени и дополнувања во програмата и акциониот план, како и во текот
на спроведување на активностите и планираните содржини!
Инклузивно образование

Покана за учество во истражувачки проект за инклузивно образование како пилот училиште со
цел да се проучи разбирањето на наставниците на инклузивното  образование  и  факторите  кои
влијаат  на  инклузивната  практика.

Други проекти:

Исто така нашето училиште аплицира во проекти од МОН и ОПСЕ мал и голем гранд. За малиот
гранд соработка со ОПУ „Иднинa,,
НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ: ПАТУВАМЕ,ИСТРАЖУВАМЕ И СОНУВАМЕ

За големиот гранд соработка со ООУ ,,Дане Крапчев,, на тема ,,ТЕРМОМИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ
ВО РС МАКЕДОНИЈА,,

15. Поддршка на учениците

Постигнувањата на учениците се составен дел на извештаите за учениците за нивниот успех и
редовност кои редовно се следат и се бележат и воедно се прават споредбени резултати, а
истиот начин на работа ќе продолжи и оваа учебна година. Анализата на постигнатите
резултати ќе ја прави стручната служба.

Секое дете може да го достигне својот максимум ако му се даде соодветна можност. Затоа
наставниците им даваат поддршка на сите ученици ги третираат ученицицте рамномправно и
правично, ги препознаваат нивните индивидуални разлики и ги земаат во предвид во својата
работа. Стручните соработници ја темелат работата врз основа на континуирана опсервација и
проценка на напредокот на нивното здравје, нивните потенцијали, силните страни вештините и
семејното опкружување. Во текот на учебната година се следат постигањата на
учениците,нивната редовност и поведение. Се прави анализа на успехот и по предметите по кои
учениците постигнуваат послаби резултати се организира дополнителна настава. Се
идентификуваат учениците со потешкотии во учењето и со нив стручната служба обавува
советодавни разговори, ги насочува кон користење на ефикасни техники за учење градење на
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работни навики. Исто така се идентификуваат и надарените ученицина кои преку додатна
настава им сеовозможува да ги прошируваат и продлабочуваат знаењата. На учениците им се
овозможува своите активности да ги презентираат пред пошироката јавност, како на пр. драмски
проекти, учество во телевизиски емисии, изложби,проекти и сл. За талентираните учемици
наставниците организираат секции со цел да се подготвуваат учениците за успешно учество на
општински, регионални и републички натпревари. За учениците од завршната година се
организираат различни форми на професионална ориентација.

- Превентивни програми (насилство, болести на зависност, асоцијално однесување, соработка
со установи за безбедност и социјална грижа) Превентивната програма за насилство има за цел
да се спречи насилното однесување во училиштето и да се едуцираат учениците за ненасилно
решавање на конфликтите.

- Целта на превентивната програма за асоцијално однесување е преку вклучување на учениците
со асоцијално однесување во разни активности и проекти и нивно –поуспешно вклучување во
училишните активности.

Превентивните програми предвидуваат соработка со МВР и Здравствени институции.

Во рамките на наставата и оваа учебна година ќе се обрне внимание на едукацијата на
учениците за нивната безбедност и социјалнa грижа во која покрај одредени теми кои ќе се
реализираат на одделенските часови ќе се вклучат и установи кои ќе дадат свој придонес.

Покрај ова училиштето ќе реализира активности надвор од училиште како посети на институции,
објекти, знаменитости.

Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од злоупотреба и
запуштање, спречување дискриминација
Во училиштето има изготвено програма за превенција на насилно однесување, со
цел намалување на асоцијалното и насилното однесување, обезбедување сигурност
и доверба меѓу учениците, зголемување на степенот на меѓусебно разбирање и
толеранција и оспособување за решавање конфликтни ситуации во кои учествуваат
учениците преку индивидуални и групни активности. Училишниот тим за намалување
на насилното однесување на учениците прави детектирање  на  видовите  насилно
однесување  во  училиштето,  местата  каде  се случуваат и презема соодветни
мерки за нивно сузбивање и намалување. Стручните соработници и наставниците
остваруваат советодавна работа со учениците-жртви на насилно однесување и
учениците кои манифестираат.

15.1. Постигнување на учениците

Успехот на учениците на крајот на учебната 2021/2022 годд. среден успех е 4.40

Среден успех од 4-то до 9-мо одделение е :
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 Во четврто одд. деветтолетка среден успех 4.40
 Во петто одд. деветтолетка среден успех 4.41
 Во шесто одд. деветтолетка среден успех 4.43
 Во седмо одд. среден успех 4.06
 Во осмо одд. среден успех 4.16
 Во девето одд. среден успех 4,43

Од 1-во до 3-то одделение учениците се описно оценети.

Споредено помеѓу одделенијата од IV до IX највисок среден успех :

IV/3 4.71

V/3 4.70

VI/2 4,67

VII/3 4,75

VIII/2 4,56

IX/6 4,78

На ниво на училиште направени се вкупно 1566 изостаноци од кои 1431 се оправдани, а 135 се
неоправдани за учебната година 2021/2022. – а во предходната учебна 2020/21 годд имаше 5127
што значи во ова учебна година намалена е за 3561 намален бројот на изостатоци во споредба
со предходната учебна година.

За мотивација на учениците ќе се врши промовирање на постигнувањата и активностите во
училиштето во јавноста со посредство на медиуми (фејсбук профил на училиштето, веб-
страница на училиштето, веб страница на општината). На сите ученици кои постигнале добри
резултати на натпреварите, на Денот на училиштето, директорот им доделува пофалници за
постигнати резулатати и промоција на училиштето.

15.2. Професионална ориентација на учениците

Концептот на програмата за ПОП ќе се реализра преку петкратниот модел:

 Самоспознавање :препознавање на сопствените потенцијали, подготвеност за напредок
преку настава и учење

 Информации за занимањата и кариерата:подготовка на расположивите информации за
занимања на структуиран начин

 Запознавање со патиштата на образованието: запознавање со мрежата на училишта и
кариерата која ќе придонесе за носење одлуки за избор на посакуваната струка/занимање

 Во реалниот свет на работата: претставување на занимања, спроведување на тест за
реален избор на занимањето

 Носење одлуки за избор на училиштето/занимањето – самостојно,промислено и
одговорно носење одлука за избор на училиштето, занимањето
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Професионалната ориентација подразбира вклучување и меѓусебно поврзување на сите оние
кои имаат одлучувачка улога во развојот на личноста на учениците, вклучени во процесот на
донесување одлуки при изборот како и на сите кои се вклучени во професионалниот развој на
учениците. Во реализација на програмата ќе бидат вклучени: родителите, наставниците,
стручните соработници. Како носители во реализација на програмата се: училишниот психолог,
дефектолог, класните раководители, одделенските и предметни наставници. Реализацијата на
програмата ќе се остварува преку редовната и изборната настава.

Програмата ќе ги опфати сите ученици кои посетуваат редовна настава како и учениците со
оштетен слух и говор кои посетуваат 8 и 9-то одделение.

Програма за превенција од насилно однесување во основното училиште

Планирана програмска

активност

Време на

реализација

Реализатор Целна група Очекувани исходи
и ефекти

Обезбедување од страна
на

приватна агенција според

посебна програма за
работа

Во текот на

учебната
година

Агенција за

обезбедување

Учениците Намалување и
превенција на

инциденти на
насилно

однесување и

ограничен пристап
на надворешни

лица во
училиштето од

безбедности
причини.

Секојдневно дежурство од

страна на наставниците со

определено место и
задачи со водење

секојдневна евиденција и
записи како поминало

дежурството

Во текот на

учебната
година 2022-

2023

Сите
наставници

Учениците Превенција од
инциденти на

насилно
однесување

Секојдневни дежурства од

страна на ученици со
посебно

место и задачи на
дежурниот

ученик

Во текот на

учебната
година

Ученици од I V
– IX

одделение

Учениците Превенција од
инциденти на

насилно
однесување

Вклучување во проекти на
тема

справување со насилство

Во текот на

учебната

МВР

„Автокоманда“

Ученици,
наставници и

педагошко

Стекнување
знаења и вештини

за
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од

страна на други
институции

година

Општина

Гази Баба

психолошка

служба

справување и
разрешување на

конфликти и
намалување на

насилно
однесување

Организирање
работилници за

учениците во и надвор од
училиштето за
справување со

конфликти на
конструктивен

начин

Во текот на

учебната
година

НВО,
училишен

парламент,

наставници

Учениците Стекнување
знаења и вештини

за

справување и
разрешување на

конфликти

Задачи:

Анализа на безбедносната средина во училиштето; Планирање на превентивни активности;
Јасно дефинирање на процедурите во ситуации на насилство; Организирање и промовирање
на активностите на училиштето чија цел е заштита на учениците од насилство ; Учество во
проекти и сл. Развивање на соработка со институциите кои работат со деца и семејство;
Информирање на учениците и родителите за содржините кои се важни за безбедноста ;
Известување на Наставничкиот совет, Советот на родители и Училишниот одбор за
реализација на Програмата за заштита од насилство; Промовирање на примери на добра
пракса

Задачи на Тимот за превенција на насилството се:

- Информирање на учениците, вработените и родителите за училишна политика за
намалување на насилството и можности за барање поддршка и помош од Тимот за
превенција;

- Учество во обуки и проекти за развивање на компетенции потребни за превенција на
насилство; - Предлагање на мерки за превенција и заштита, организирање на консултации и
учество во проценката на ризик и донесување одлуки за постапки во случај на сомневање или
случување на насилство;

- Вклучување на родителите во превентивните и интервентните мерки и активности;

- Следење и проценка на ефектите од преземените мерки за заштита на учениците;

- Соработка со стручни лица и институции заради посеопфатна заштита на учениците од
насилство;

- Водење и чување соодветна документација;

- Известување на стручните тела и органи во училиштето.
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Антикорупциска едукација на учениците во основните училишта:
И оваа учебна година во нашето училиште се планираат активности како дел од проектот -
Антикорупциска едукација на учениците во основните училишта.
Цели:
Ученикот/ученичката:

 да се запознае со поимите корупција, антикорупција,интегритет и етичност
 да се запознае што значи „одолевање на социјален притисок“
 да знае за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на спречување и

заштита од истата
 да ги препознава механизмите за спречување на корупцијата
 да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството;
 да ја сфати улогата на Државната комисија за спречување на корупциja и механизмите

преку кои таа делува;
 да анализира како и каде може да се појави корупцијата и на кој начин може да се

спречи истата;
 да се стави во ситуација во која ќе има активна улога, преку која ќе разбере за

антикорупцијата и за потребата од антикорупциска едукација
Родителите: да бидат запознаени со учеството на учениците во проектот:
Планирани активности:
Во училиштето ќе бидат спроведи повеќе активности како дел од проектот:

 Спроведување на анкетен прашалник преку кој ќе се проверат-утврдат предзнаењата
на учениците за поимот корупција, облиците во кои се појавува корупцијата, начините
за заштита од корупцијата и институцијата која се бори против корупцијата

 Запознавање на учениците со терминот корупција, механизмите за заштита и улогата
на ДКСК за спречување на корупцијата

 Запознавање на родителите со целите и реализацијата на активностите кои ќе се
превземат во училиштето како дел од проектот

 Ликовно и литературно творење на тема поврзана со корупцијата
 Драматизирање и дебатирање на тема поврзана со корупцијата
 Предавање од стручно лице за корупцијата , антикорупцијата и начините за заштита и

борба против корупцијата
 Реализација на содржини поврзани со корупцијата во рамките на редовните часови
 Антикорупциска едукација на учениците во основните училишта

Согласно нацрт записникот од Триесет и втората седница на Владата на Република Македонија,
одржана на 17.10.2017 година, која се однесува на Информација на активностите за
имплементација на клучните мерки под димензијата Антикорупција на Стратегијата на
Југоисточна Европа 2020 , МОН донесе одлука за дополнување на Годишната програма на
училиштата со активности поврзани со антикорупциска едукација.

Цели на проектот

Ученикот/ученичката:

 да се запознае со поимите корупција, антикорупција,интегритет и етичност
 да се запознае што значи „одолевање на социјален притисок“
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 да знае за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на спречување и
заштита од истата

 да ги препознава механизмите за спречување на корупцијата
 да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството;
 да ја сфати улогата на Државната комисија за спречување на корупциja во Република

Македонија и механизмите преку кои таа делува;
 да анализира како и каде може да се појави корупцијата и на кој начин може да се

спречи истата;
 да се стави во ситуација во која ќе има активна улога, преку која ќе разбере за

антикорупцијата и за потребата од антикорупциска едукација
 да се стави во улога на активен граѓанин кој ќе придонесе за развојот нa Република

Македонија
Родителите:

 да бидат запознаени со учеството на учениците во проетот
Планирани активности

Во училиштето ќе бидат спроведи повеќе активности како дел од проектот:

 Спроведување на анкетен прашалник преку кој ќе се проверат-утврдат предзнаењата
на учениците за поимот корупција, облиците во кои се појавува корупцијата, начините
за заштита од корупцијата и институцијата која се бори против корупцијата

 Запознавање на учениците со терминот корупција, механизмите за заштита и улогата
на ДКСК за спречување на корупцијата

 Запознавање на родителите со целите и реализацијата на активностите кои ќе се
превземат во училиштето како дел од проектот

 Работилница направена од учениците за нивните соученици, наставници и родители
 Анализа од спроведената работилница
 Ликовно и литературно творење на тема поврзана со корупцијата

Драматизирање и дебатирање на тема поврзана со корупцијата
Тим: Директор, Педагошка служба, Теута Хаскај Војника, Сузана Курбардовиќ, Анета
Цаневска, Ресмије Адеми, Ваиде Реџепи.

16. Оценување

16.1 Видови оценување и календар на оценување

Во врска со оценувањето на учениците како и досега и во следнава учебна година ќе има:
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Описно оценување на учениците од I - III одд

Учениците од I одделение описно ќе се оценуваат на третото тримесечие и на крајот од
учебната година.

Учениците од II и III одделение квартално описно ќе се оценуваат (прво тримесечие, полугодие,
трето тримесечие и на крај на учебната година),

Учениците од IV и V одделение во првото и третото тримесечие описно ќе се оценуваат, а на
полугодие и на крај на учебната година ќе се оценуваат бројчано.

Описно и бројчано оценување за учениците од IV - VI одд

Учениците од VI до IX одделение квартално бројчано ќе се оценуваат.

Усното проверување се ќе спроведува континуирано во текот на учебната година, следејќи ги
критериумите за оценување од БРО и Кодексот на оценување во училиштето.

Писменото проверување ќе се спроведува континуирано во текот на учебната година според
наставниот план и програмa и според законот за писмено проверување , а во врска со
оптеретеноста на учениците за дневно или неделно писмено проверување (дневно најмногу по
едно, а седмично по две писмени работи).

За да го спроведеме оценувањето наставниците ќе имаат обвrска по својот наставен предмет
да ги планираат методите и инструментите на вреднување и оценување на учениците во
годишните и дневните планирања, Стручните активи во училиштето ќе ги ускладат
критериумите, начините и постапките на вреднувањето и оценувањето, наставниците на
почетокот и во текот на учебната година да ги запознаат учениците со начините, постапките и
критериумите-стандардите на вреднување и оценување согласно наставниот план и програм,
како и со целите и очекуваните исходи, ќе се трудиме транспарентноста во оценувањето да се
подобри, а родителите навреме ќе бидат информирани за оценките. Писмените работи и
тестови на знаења ќе бидат давани на увид и на учениците и на родителите и ќе се чуваат во
досиејата на учениците.

Во нашето училиште доследно се спроведува формативното и сумативното оценување за кои
наставниците на крајот на учебните години даваа извештаи за искуствата од нивната примена.
Бидејќи тие беа позитивни и водеа кон подобрување на успехот на учениците, истите ќе
продолжиме да ги применуваме

Меѓу оценувањата кои ги користат наставниците се:

 писмено и усно одговарање на прашања поставени од наставникот или од ученицте,
 одговарње на есејски прашања во писмена и усна форма,
 листи за проверка, усни презентации,
 писмени работи и тестови на знаење,
 есеи,
 проектна работа и задачи,
 портфолија.

Сите инструменти кои се употребуваат се во насока на формативно и сумативно оценување и
следење на
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постигањата на ученицте, со зедничка цел за пронаоѓање на проблемите во учењето и нивно
полесно надминување, како и формирање на јасна, прецизна и реална оценка на крајот на
годината. Задачи на оваа подрачје се;

• Воспоставување на систем за постојано следење и прибирање податоци за
планирање на оценувањето и постигањето на ученицте

• Следењето да стане перманетна задача на сите субјекти вклучени во воспитно-
образовната дејност;

• Унапредување на континуитетот и објективноста во оценувањето;
• Стручно усовршување на наставниот кадар за оценувањето јавно информирање за

постигањата на сите субјекти кои се вклучени и заинтересирани за воспитно-
образовната дејност;

• Објективно вреднување и оценување на резултатите кои се постигнуваат во
наставата;

• Приоритетна задача на училиштето и сите субјекти во него е следењето на
оценувањето и воведување етички

• кодекс на оценувањето на ниво на училиште.

Цели на оваа прграма се:

1. Унапредување на континуитетот и објективноста во оценувањето

2. Зголемена соработка и комуникација на училиштето со родителите и на локалната заедница

3. Подржување на континуитетот и објективноста во оценувањето

4. Примена на разни форми на оценување со почитување на стандардите и критериумите за
оценување:

1. Унапредување на континуитетот и објективноста во оценувањето

Задачи и

активности

Реализализатори
и

целни групи

Ресурси Следење,

повратна

информација

Време на

реализација

Резултати

Планирање
на

оценувањето

Наставници

стручни служби

Програми,

планирања.

планови

Портфолија,

записници
од

одд. совети,

планирања

Август-

септември

Усвоена
програма,

предадени

планирања

Следење на

процесот на

оценување

Директор

педагошка
служба

наставници

Планирања
на

наставниците

Извештаи,

записници

континуирано Реализирани

посети,
изработени
извештаи

Анализа на Директор , Наставни Извештаи Јануари Подобрен
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резултатите
од

следење на

оценувањето

педагошка
служба

наставници

планирања
за

оценувањето

записници

анализа на

податоци

Јуни континуитет на

оценувањето

2. Зголемена соработка и комуникација на училиштето со родителите и на локалната заедница

Активности Носители Реализација Резултати

Планирање на
родителски

средби и состаноци

Стручна служба,

наставници,
директори

континуирано Зголемена соработка со

родителите и информираност на
родителите

Одржување на
средби и

состаноци

Стручна служба,

наставници,
директори

континуирано Зголемена соработка со

родителите и информираност на
родителите

16.2.Тим за следење анализа и поддршка

Тимот за следење- анализа и поддршка ќе го сочинуваат:

1. Стручната служба
2. Двајца предметни наставници
3. Двајца одделенски наставници

Тимот ќе работи според програма која ќе ја изготви во месец Септември, а која ќе содржи
активности насочени кон поддршка на учениците во постигање на подобри резултати, поддршка
на наставниците кои исто така постигнуваат повисоки резултати во работењето и на оние кои се
соочуваат со одредени проблеми во работата.

Во текот на учебната година, тимот ќе прави анализа на состојбите со оценувањето преку
користење на инструменти за прибирање податоци, а ќе изготвува и извештаи за постигањата
кои ќе бидат јавно презентирани пред наставниците.

16.3. Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно
образовниот кадар.
Во учебната 2022-23 година ќе се следат и вреднуваат планирањата и подготовките за
наставата. Сите наставници се должни да ги достават новите годишни глобални планови како и
првите наставни теми до септември во тековната година. Исто така, секој од нив треба да
поседува дневна подготовка за реализација на наставниот час, а 2 од нив ќе бидат предмет на
анализа. Следењето и вреднувањето на работата на наставниците и стручните соработници ќе
го врши директорот, стручниот соработник, советници од Бирото за развој на образованието и
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Државниот просветен инспекторат. Следењето и вреднувањето на работата на наставниците ќе
опфати:

 Настава и други видови организирана работа со учениците;
 Следење и оценување на учениците;
 Планирање на наставата, избор на форми, методи и средства за нејзино реализирање;
 Подготовка на дидактички помагала;
 Соработка со родителите;
 Вршење задачи на одделенски раководител и спроведување на ОЖВ работилници;
 Учество во интерно проверување на учениците;
 Водење педагошка евиденција и документација;
 Уредување на кабинети, игралишта сл.
 Оргнизирање културни, спортски и други општо корисни активности со учениците;
 Водење на слободни ученички активности и работа на проекти и истражувања со

учениците;
 Подготвување и изведување екскурзии, излети, натпревари, настава во природа и сл;
 Учество во училишни проекти;
 Сертификација.

Стручната служба и директорот континуирано ќе го следат напредокот на
наставниците преку Професионално досие за наставниците и стручните соработници.

16.4.Самоеваулација на училиштето

Во месец октомври 2019 год. се изработи Самоевалуација на училиштето за учебните 2018/19
год. Во нејзино изготвување беше вклучен тим од наставници кој беше формиран на
Наставничкиот совет во август - за периодот 2019/20 год. Целта на самоевалуацијата е
согледување на клучните јаки страни и надминување на слабите страни за реализација на
воспитно образовната работа. За особена посветеност во работата во програмата Еко-
училиште, за достигнувањето во едукацијата за одржлив развој и еколошки манаџмент и
постојано подобрување на активностите од областа на заштитата на животната средина во
училиштето и пошироката заедница на нашето училиште ни е доделена ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН
СЕРТИФИКАТ- Еко-училиште наградено со зелено знаме.
Преглед на тимовите за евалвација на работата на училиштетo за учебната 2018/19;

Ред.Бр. Подрачје Членови на тимот за евалвација

Членови на комисија Азиз Куртиши педагог – Кординатор
- Сузана Курбардовиќ одд. наставник
- Турќане Граждани одд. наставник
- Теута Хаскај Војника нас. По германски
јазик
- Мевлудин Исмаили пред. Совет на
родители

I. Организација и реализација на настава и
учење

Кадире Хоџа – кординатор
- Алајдин Имеров – подкординатор
- Рамадан Исени – член
- Анета Цаневска – член
- Арјета Имери – член
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II. Постигања на учениците Хава Доку – кординатор
- Ибе Мустафа - подкординатор
- Емине Бахриу – член
- Имране Амети – член
- Несрине Бајрами – член

III. Професионален развој на наставниот
кадар

- Турќане Граждани
- Ваиде Реџепи – подкординатор
- Арлинда Кастрати – член
- Лирије Нишевци- член
- Арјета Асани – член

IV. Управување и раководење со училиштето - Авета Вејсели – кординатор
- Дитурије Сулејмани- подкординатор
- Нуране Лимани- член
- Блерим Троли – член
- Арјета Рамадани – член

V. Комуникации и односи со јавноста - Шиќерије Сулејмани – кординатор
- Веби амети – подкординатор
- Јусуф Реџепи - член
- Игбале Зеќири – член
- Елизабета стојановска – член

VI. Училишна клима и култура - Сузана Курбардовиќ – кординатор
- Ајдар Сејди – подкординатор
- Ајсер Лимани – член
- Теута Хаскај Војника – член
- Батиша Шабани – член

VII. Соработка со родители - Мирвете Зендели – кординатор
- Селма Исак –подкординатор
- Алма Туша – член
- Фатиме Селами – член
- Мирсад Алија - член

17. Безбедност во училиштето

(Програма за лична и колективна заштита и безбедност, превенција и заштита од приридни и
други несреќи-пожари, поплавии слични закани и ризици, план за евакуација со предвидени
вежби на ниво на училиште, курсеви за прва помош и заштита итн.).

Во училиштето сите заедно ќе се залагаат за безбедост во наставниот процес и
воннаставите активности. Училиште ќе обезбеди чувство на сигурност, а сите присутни во
училиштето како и во училишниот двор. Основна цел на безбедноста е сите учесници во
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воспитно-образовниот процес да се чувствуваат згрижени, заштитени од сите видови
опасности. Во училиштето постои Правилник за заштита од пожари и експлозии и План за
заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи

18. Грижа за здравјето

18.1. Хигиена во училиштето

Хигиената во училиштето ќе се одржува како и досега од страна на техничкиот персонал, но со
активно ангажирање и залагање на сите вработени.

Значајна улога ќе имаат одделенските раководители и сите останати наставници, преку
постојано укажување на учениците за значењето на хигиената и преку активности за градење на
хигиенски навики кај учениците. Исто така не помалку значајна улога треба да превземат и
родителите.

18.2. Систематски прегледи

Систематски прегледи Одделенија кои ќе бидат опфатени со систематски
преглед

Реализација ( пред или после
наставата)

Во придружба:

Систематски прегледи I-во одд.

III-то одд.

V- то одд.

Пред наставата Класен раководител и
родител

VII- мо одд. Пред наставата Класен раководител

Систематски преглед на
заби

I- во одд

IV- то одд

Пред наставата Класен раководител и
родител

VII- мо одд После настава Класен раководител

18.3. Вакцинирање

(Се наведува кои ученици се опфатени со календарот за имунизација и вакцинација,
одговорното лице од училиштето (според насоките од Министерството се забранува вакцинација
во училиштата поради несакани ефекти).

Вакцина Одделенија кои се опфатени Одговорно лице

Дите и полио

МРП

I- одд

II- одд

III- одд

IX- одд

Психолог/одделенски наставници

18.4. Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштата

Исхраната е еден од најважните фактори за правилен раст и развој на децата и има големо
влијание врз работните способности на учениците. При спроведување на правилна исхрана во
училиштата неопходно е познавање на основните принципи на правилната исхрана:
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• Рационална исхрана
• Умерена исхрана
• Разновидна или мешана исхрана
• Рамномерна исхрана
• За да се исполнат овие принципи големо влијание имаат одредени фактори и критериуми.

ФАКТОРИ

 возраста на децата,односно потребата на организмот(количината која се припрема)
 економските можности
 културни навики во исхраната

КРИТЕРИУМИ

 естетски-кој што претставува правилен начин на сервирање како и привлечен начин на
јадењето(при што поволно влијание би имало врз децата односно врз нивниот апетит-со што би
се поттиклале да јадат)

 санитарен критериум-кој подразбира микробиолошка исправност на продуктите кои се
користат во исхраната кај децата(обрнувајќи внимание и на радиолошката и хемиската
исправност на продуктот.

ЦЕЛИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИСХРАНА

 Правилна исхрана на децата
 Поттикнување на децата за размислување за здравата храна како и нејзино конзумирање
 Разговор со родители и ученици во врска со исхраната во училиштето
 Соработка на комисијата за исхрана со родителите со цел изнаоѓање на решенија околу

исхраната на децата(доколку е потребно)
 Спроведување анкета на учениците во врска со нивните желби за топлиот оброк
 .Во врска со менито кое го имаат-за две недели е различно(при завршување на втората

недела пак се започнува од првата недела).
 Учениците во класична настава се хранат со ужина, за време на големиот одмор.
 Доколку учениците одат на екскурзија добиваат ланч-пакет, истиот го добиваат и за Нова

година како и за последниот училишен ден.

АКТИВНОСТИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИСХРАНА

Комисијата за исхрана има за цел да се состане пред почетокот на учебната година со цел да
одреди мени, термини кои ќе важат до крајот на учебната година во врска со влегувањето во
кујна-односно правење на распоред за учениците при исхрана во кујната, при што треба да се
придржуваат на временскиот интервал како и термин кој им е даден. Комисијата за исхрана ќе
одржува состаноци секогаш кога ќе има потреба, односно во текот на учебната година,
одговорните на генерации.
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19. Училишна клима

19.1. Дисциплина

Дисциплината во училиштето го опфаќа меѓусебниот однос на сите субјекти во воспитно –
образовниот процес ( ученици, наставници, персонал ), како и односот на секој од нив
поединечно кон материјалните добра и училишниот имот. Таа е пропишана и се реализира
според повеќе правни акти како: правила за однесување на учениците, куќниот ред училиштето,
интерни правила за педагошки мерки, распоред на дежурства на наставниот кадар и распоред
на дежурства на ученици во училиштето. Во нив детално се разработени правилата на
однесување на секој од гореспоменатите субјекти, како и санкциите во случај на прекршување
на утврдените правила. Во насока на континуирано унапредување на училишната клима и
дисциплината на училиштето, за учебната 2022/2023 година, предвиден е состанок на
Наставничкиот совет за да наставниот кадар ги детектира негативни појави забележани во
начинот на однесување на сите субјекти вклучени во воспитно-образовниот процес во
претходниот период. Ќе се изведат заклучоци на состанокот и ќе се изготви план за
подобрување на училишната дисциплина.

План за подобрување на училишната дисциплина:

Изготвување на листа на дежурни ученици во училиштето-целта е контролирање на движењето
на надворешни лица посетители на училиштето; носители на активноста се ученици од 6-то до
9-то одделение; време на реализација е текот на цела учебна година. - Изготвување на
листа на дежурни ученици по одделенија-контролирање на однесувањето на учениците за време
на одморите; носители на активноста се ученици од 6-то до 9-то одделение; време на
реализација е текот на цела учебна година. –

Изготвување на листа на дежурни наставници во двете смени – контролирање на однесувањето
на учениците за време на одморите; носители на активноста се наставници од предметна и
одделенска настава; време на реализација е текот на цела учебна година. Исто така изработен е
распоред на дежурни наставници, заради воспоставување на поголема контрола во училиштето
( во училниците, ходниците, санитарните јазли и сл.). Напомена: распоредот на дежурни
наставници е дел од прилозите. Тековно во рамките на секоја работна недела се изработува и
распоред на дежурни ученици во училиштето кои го контролираат влегувањето на сите
надворешни посетители на училиштето. Тие вршат и писмена евиденција на тековните
збиднувања за време на одморите. Контролата на движење и активности во училишниот двор ќе
се обезбеди преку постоечкиот систем за видео надзор.

19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето:

Во училиштето се развива одговорен однос кон уредувањето и одржувањето на просторот и
опкружувањето на училиштето и естетскиот момент на просторот (училниците ) во кои се
поминува голем дел од денот. Преку реализацијата на општествено корисната работа кај
учениците ќе се негува позитивниот однос кон работата. Во прилог на тоа во училиштето ќе се
превземаат следните активности:

 одржување на училиштето преку уредување на училниците и кабинетите, ходниците,
училишната зграда и училишниот двор.

 Во училиштето главна цел е преземање активности за зачувување на животната и
работната средина и нејзино естетско и функционално облагородување. Исто така во
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училиштето функционираат и слободните ученички активности со кои ќе се создадат
претпоставки за задоволување и негување на индивидуалните интереси и способности на
учениците, а во интерес на уредувањето и одржувањето на просторот и опкружувањето на
училиштето. Такви се ликовната секција и секцијата на млади биолози.

19.3. Етички кодекси:

Училиштето во рамките на своето работење има изготвено Етички кодекс за однесување на
наставниците, Етички кодекс за однесување на учениците, а некои од начелата за етички кодекс
на вработените во училиштето опфатени се и во рамките на одредбите од куќниот ред на
училиштето. ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕТО ОВИЕ ПРАВИЛА НА
ОДНЕСУВАЊЕ ЌЕ ГО ПОДОБРАТ КВАЛИТЕТОТ НА УЧИЛИШНИОТ ЖИВОТ СО ШТО СИТЕ ЌЕ
СЕ ЧУВСТВУВАМЕ ПОБЕЗБЕДНО И ПОПРИЈАТНО ВО УЧИЛИШТЕТО

 Во училиштето доаѓај редовно навреме;
 Биди пример со твоето пристојно и удобно облекување;
 Води грижа за својата лична хигиена;
 Води грижа за хигиената во училишните простории и училишниот двор, отпадоците фрлај

ги во корпа;
 Чувај го училишниот имот, за направената штета ќе бидеш одговорен;
 Подгответе ја училницата за час, а по завршување на часот, училницата оставете ја

уредна, без отпадоци и проверете дали сте заборавиле нешто;
 Разубавете ја училницата, направете пријатен амбиент за учење;
 Биди подготвен, внимателен и активен на часовите;
 Секогаш кога нешто не ти е јасно прашај го наставникот;
 Барај да бидеш јавно оценет и секогаш да го знаеш резултатот од својот труд;
 Сослушувај, кажи го своето и почитувај го мислењето на другиот;
 Биди искрен и добар другар, помогни му секогаш кога е во неволја;
 Времето што го поминуваш во училиште нека ти биде исполнето со многу нови сознанија

и убаво другарување;
 Твоето мислење и твоите предлози остави ги во сандачето за предлози и забелешки.

Правилник за однесување на вработените ОСНОВНИ ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ НА
ВОСПИТНО – ОБРАЗОВНОИОТ КАДАР ВО УЧИЛИШТЕТО ЦЕЛТА НА ОВИЕ ПРАВИЛА Е ДА СЕ
ПОСТИГНЕ ПОЗИТИВНА КЛИМА ЗА ПОДОБРА И ПОКВАЛИТЕТНА РАБОТА ВО УЧИЛИШТЕТО

Воспитно – образовниот кадар треба да се насочува кон:

 Перманентно подобрување на сопствената работа и работната средина;
 Професионален однос
 конструктивно справување со конфликти
 почитување на индивидуалните разлики и мислења
 одржување на работната етика
 позитивна коректна комуникација (вербална и невербална)
 практикување на тимската работа
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19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето

Континуираното образование, односно усовршување на наставникот има свое посебно значење.
Потребата на нашето време, изразена во ставот постојано да се учи, односно да се учи во текот
на целиот живот е од особена важност токму за наставничката професија. Создавањето
стимулативни општествени и професионални услови за професионален развој во наставничката
професија значително ќе го промени односот на наставникот кон сопствениот професионален
развој.

Ликот на наставникот треба да биде во согласност со реалното случување и секојдневните
потреби во воспитно – образовниот процес. Тоа е лик на наставник, богат на општо образовно и
стручно поле, оспособен и мобилен на планот на стекнување потребни вештини за успешно
реализирање на неговата професија. Значи, наставникот ќе мора, покрај стекнувањето на
формалното образование и постојано стручно и професионално да се усовршува.
ООУ „25 МАЈ“ – ГАЗИ БАБА, СКОПЈЕ

20. Професионален развој на воспитно – образовниот кадар

За да обезбеди квалитетна образовна настава, училиштето планира професионален развој на
воспитно-образовниот кадар кое подразбира стекнување на нови и усовршување на постојните
компетенции.

Здравствената криза поврзана со КОВИД-19, неизбежно, го измени начинот на кој се реализира
воспитно-образовниот процес, училишните активности и сите учествувавме во прилагодувањето
на ново настанатата ситуација, со користење на ресурсите кои беа достапни. Доколку се
продолжи со настава од далечина и во оваа учебна 2022-2023 година , наставниците имаат
потреба од семинар и обука, што ќе го организираат МОН, БРО, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА и други
владини институции, невладини институции и организации. Приоритетите кои беа нагласени, за
непречено реализирање на онлајн настава се следните:

 Обука за користење Дигитални едукативни материјали прилагодени на наставните
единици.

 Дидактички насоки за реализација на настава на далечина, согласно наставните програми
 Обука за платформи прилагодени за проверка и тестирање на знаењата на учениците.
 Тимот за професионален развој на образовниот кадар, од направената анализа на
 потребите на наставниците од дополнителни обуки и релизираните активности во

минатата година, ги издвои следните теми (компетенции) кои остануваат да се
реализираат во оваа 2022/ 2023 учебна година.

20.1. Детектирање на потребите и приоритетите

Потребите на наставниците за професионален развој ќе се утврдуваат на првите состаноци на
стручните активи во месец Септември.

Во текот на учебната година сите понудени обуки ќе бидат доставени до наставниците за кои се
наменети или стручните соработници, истите ќе бидат разгледани и посетени. После учеството
на обуки, учесниците ќе одржат дисиминација во училиштето по претходно изготвена програма и
акционен план, а за истата активност ќе бидат изготвени и извештаи.

Во функција на професионалниот развој на наставниците ќе се организираат и отворени часови,
работилници и размена на искуства во рамките на активите.
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Во овој дел ги наведуваме сите училишни и интерни програмски определби кои придонесуваат
за професионален развој и стручно усовршување на стручните соработници и наставници.
Покрај нив, активно ќе учествуваме и на сите семинари и едукативни работилници организирани
од МОН, БРО УСАИД или други невладини организации.

Планирани активности Цели Реализатор Време на
реализација

Методи и
постапки за
реализација

Формирање на тимови
кои ќе вршат обука на
наставниците

Поголема
ефикасност во
работата,

Наставни-ци и
ученици

Септември Успешно
функционирање
на тимот

Идентификација за деца
со посебни потреби

Препознавање на
посебните
образовни potrebi
на учениците

Наставни-ци и
ученици

Тимот за
професионален
развој

Септември-
ноември

Успешно
препознавање и
помагање на
учениците со
посебни
потреби

Изведување настава и
активности со знаењата
стекнати од обуките

Прилагодување
на наставата на
потребите на
учениците

Наставни-ци и
ученици

Тимот за
професионален
развој

Февруари-
јуни

Организирање
на работилници

Следење на постигањата
на учениците со посебни
потреби

Дебати,трибини,размена
на искуство

Прилагодување
на наставата на
потребите на
учениците

Наставни-ци и
ученици

Тимот за
професионален
развој

Февруари-
јуни

Презентација

Ефективно училиште и
професионален развој

Проучување и
разработка на
професионалниот
развој како една
од
карактеристиките
на ефективно
училиште

Тимот за
професионален
развој

Март Усна
презентација на
тимот

Изработка на извештај за
постигнатите резултати и
правење на анализа за
потребите за
професионален развој

Презентација на
постигањата

Тимот за
професионален
развој

Мај Воочување на
потребите за
професионален
развој
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20.2. Активности за професионален развој

ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Вид на активност Цел Време на
реализација

Носители

Изработка на план за
професионален развој

Следење на
професионалниот развој на

наставниците, стручната
служба и директорот

Јули Тим за
професионален

развој

Евидентирање на
реализираниот вид на

професионалниот развој во
Училишната база на

податоци

Педагошкиот картон на
наставникот;

Професионалното досие

Утврдување и дополнување
на базата со податоци

Август Тим за
професионален

развој

Самостојно следење на
стручна и прирачна

литература

Унапредување на стручното
знаење

Во текот на
учебната

година

Наставници
Стручна служба

Директор

Вклучување на училиштето
во проекти и семинари кои

промовираат индивидуален
пристап кон ученикот

Едукација на наставниците,
стручната служба, директор

за усовршување на
стручното знаење

Во текот на
учебната

година

Наставници
Стручна служба

Директор

Опсервирање на јавни
часови кај свои колеги од

училиштето

Подобрување на квалитетот
на наставата

Во текот на
учебната

година

Наставници

Едукација на наставниците
за работа со талентирани

ученици.

Унапредување на стручното
знаење

Ноември-
декември

Дефектолог

Психолог

Партнерство со други
училишта од општината и

пошироко

Размена на идеи и искуства Во текот на
учебната

година

Наставници
Стручна служба

Директор

Посетување на on-line
курсеви од областа на

интерес

Унапредување на стручното
знаење

Во текот на
учебната

година

Наставници
Стручна служба

Директор

Планирање на
дополнителната,

додатна настава и
воннаставни активности

Подобрување на квалитетот
на наставата

Во текот на
учебната

година

Наставници
Стручна служба

Директор

Изработка на квалитетни
годишни и тематско-

Подобрување на квалитетот
на годишните, тематско

Август Наставници
Стручна служба
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процесни планирања процесните и дневните
планирања на наставниците

Директор

Планирање на оценувањето Подобрување на етичноста
во оценувањето

Август Наставници
Стручна служба

Директор

V.Б.2. Развива ефективна
соработка со семејствата и
членовите на заедницата во

работата на училиштето

Улогата на родителите во
образовниот процес.

Зајакната соработка меѓу
родителите и училиштето

Во текот на
учебната

година

Родители и
наставници

II.А.3 Познава современи
стратегии за реализација на

наставата

Збогатување на знаењата за
активна настава со техники

Јануари Наставници
Стручна служба

Директор

20.3. Личен професионален развој

 Наставниците во текот на својата работа се должни континуирано професионално да се
усовршуваат.

 Министерот донесува годишна програма за обуки за стручно усовршување на
наставниците до крајот на месец јануари за тековната година.

 Предлог годишната програма за обуки за стручно усовршување ја изработува и предлага
Бирото во соработка со Центарот и Државниот просветен инспекторат.

20.4. Хоризонтално учење

Активност Реализатори Време
1 Поддршка на наставниците во избор на

ученици за ученичка заедница
Прирачник за,,Демократско учество на

учениците во училиштето“.

Училишен тим за меѓуетничка
интеграција

Септември

3 Поддршка на наставниците за
изведување активности со ученици од

различен етнички состав
Работилници од Прирачникот за

Активности за заедничко учество на
учениците со мешан етнички состав,,

Училишен тим за меѓуетничка
интеграција во соработка со

партнер училиштето

септември
октомври

5 Менторства и сертификација Определени наставници
ментори

Континуирано

5 Стратегии за намалување на
малтретирање и сајбер насилство

Училишен тим за ненасилно
однесување

Ноември
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20.5. Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар

Наставниците во основните и средните училишта може да напредуваат во звања

Категоријата наставник се добива со полагањена стручен испит за наставник. Наставникот може
да напредува во звањата наставник-ментор и наставник-советник.

Професионалните стандарди за звањата наставник-ментор и наставник-советник и начинот на
стекнување ги пропишува министерот на предлог на Бирото и Центарот.Бројот на наставници
кои може да се стекнат со звања наставник-ментор или наставник-советник за секоја општина,
општина во градот Скопје, односно град Скопје за секоја фискална година го определува
министерот, по претходна согласност од Владата на Република Северна Македонија.

21. Соработка на основното училиште со родителите/старателите

21.1. Вклученост на родителите/старателите во животот и работата на училиштето

Училиштето постојано е отворено за соработка со родителите како за информирање на
родителите така и за нивна вклученост во организирањето и донесувањето на одлуки во
работата на училиштето преку Советот на родители и нивно вклучување во проектните
активности. Соработката со локалната средина ќе се оствари преку редовни средби на Советот
на родителите на училиштето, на Советите на родителите на паралелките и на Училишниот
одбор. Целта на оваа соработка со локалната средина покрај останатото ќе биде: мотивирање
на родителите за проширување и продлабочување на соработката, нејзино интензивирање,
промена на ставовите на родителите кон училиштето, подигање на нивото на педагошките
знаења на родителите и поттикнување на месното население на работни акции од локален
карактер. Родителите и локалната самоуправа ќе го остварат своето влијание врз училиштето во
сите области на неговата работа преку работата на Училишниот одбор. При организирањето на
разновидни манифестации за одбележување на: државни празници, јубилеи, годишнини на
познати историски дејци и друго училиштето ќе соработува со локалната средина. Ќе се
организира одбележуваање на Денот на училиштето преку повеќе пригодни манифестации меѓу
кои и свечена академија. Исто така училиштето со своја програма ќе учествува на Детските
смотри од слободните ученички активности, ќе организира посети на кино, театарски претстави,
изложби, музички манифестации, галерии и музеи.

Во животот и работата на училиштето Советот на родители по претходно изготвена програма за
работа, ги детектира состојбите во училиштето од типот на потребни дефекти и поправки на
инвентарот и подобрување на условите за работа, дава сопствени идејни планови за
организирање на активности во училиштето. Исто така Советот на родители ги поттикнува
родителите да учествуваат во донесување решенија и одлуки во интерес на сите субјекти во
училиштето и реализација на истите.

Во процесот на учење родителите и покрај тоа што се вклучени со нивните мислења и сугестии
за дополнување и измени на секаков вид планирања, даваат поддршка на наставниците за
олеснување на работата со ученици со потешкотии во развојот и посебно ја поддржуваат
соработката за напредување на учениците-таленти ( професионална и стручна помош од страна
на родителите за истите). Семејствата исто така помагаат во прибирање на дидактички
материјали, помагала и други наставни средства и материјали. Им даваат поддршка на
реализаторите за иновирање во наставата и помагаат при професионалната ориентација на
учениците.
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За активностите во училиштето родителите даваат иницијативи за поуспешна реализација на
слободните ученички активности и другите воннаставни активности, натпревари, екскурзии,
приредби, манифестации, промоции и др. За поголема вклученост на семејството во
училиштето, тоа организира едукативни работилници за родители, Типизирани предавања и
третирање на теми преку соопштенија, флаери, плакети, брошури, училишни весници.
Организира советодавно- консултативни работилници-индивидуални и групни, посета на
семејства и др. Постојат многу начини и идеи за поголема вклученост на семејството во
активностите на училиштето. Некои од нив се:

1. Отворен ден за родителите- Мојот/мојата – татко/мајка знае ( на одделенски час или на некој
друг час чија материја е соодветна со предавањето, родител одржува предавање на учениците
за својата професија-родителот е во улога на наставник ) 2. “ Кај мојот дедо “ – заедничка посета
( ученици и родители ) на фарма ( за ученици од одделенска настава ) 3. Oрганизирање на
спортски натпревари по повод патрониот празник ( или други празници ) помеѓу родители и
наставници, а во улога на навивачи се учениците со цел да се развие другарувањето и
спортувањето меѓу учесниците 4. Добротворна акција за собирање пари и облека- “ Ние сме
хумани, а вие? ”- организатори на целата акција се родителите и одделенските или класните
раководители. Во одреден ден родителите (по еден претставник од родителите од секоја
паралелка заедно со одговорните наставници паричните средства ги собираат и по договор ги
префрлаат на сметка на некоја институција како хуманитарна помош, а собраната облека ја
предаваат во Црвен крст). 5. Работна акција за уредување и чистење на дворот и непосредната
околина на училиштето (наставници, ученици, и родители) 6. По повод празникот на жената 8 ми
Март се организира акција изработка на ракотворби под името “ Mојата мајка / баба и јас умееме
“ кои потоа на аукција ќе се продаваат, а средствата се повторно за хуманитарни цели или за
санирање на некој недостаток во училиштето 7. Организирање на заеднички излет на
паралелките заедно со родителите на учениците под мотото “ Ајде да се дружиме и другаруваме
“. Се спроведува на тој начин што секој одделенски и класен раководител на паралелката во
соработка со претставниците на Советот на родители се договараат, организираат и одат на
заеднички излет во непосредната околина на градот. 8. Организирање на Училишна-Образовна
Програма по повод 22-ри Ноември Ден на Албанската Азбука и 28-ми Ноември, ден на
Албанското знаме. 9. Организирање на активности по повод 7-ми Март, ден на Албанскиот
наставник, 10. Организирање на активности по повод денот на буквите (месец Мај).

21.2. Вклученост на родителите/старателите во процесот на учење и воннаставните активности

Родителите постојано ќе бидат вклучени во процесот на учење со тоа што ќе бидат
информирани за наставниот план и програма, како и самиот наставен процес на различни
начини:

 преку Советот на родители
 преку групни и индивидуални средби со наставници
 преку стручната служба на училиштето
 преку Е-дневникот

Со тоа ќе им се даде можност навреме да бидат информирани и навреме да делуваат по
прашањето на успехот и поведението на своите деца.

Учеството на родителите во процесот на учење ќе биде насочено и кон давање помош при
изработка на нагледни средства и дидактички материјали за покреативно изведување на
наставата.

Во активностите во училиштето ќе бидат земени во предвид дадените предлози од стана на
родителите, во однос на учество на разни манифестации (продажни, изложбени и собирни акции
во училиштето) како помошници во изработка на производи зависно од темата , промоции, како
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и посета на одредени институции и објекти кои се тесно поврзани со наставниот план и
програми.

Во донесување одлуки

Како членови на органите на училиштето активно ќе учествуваат во давање предлози за
донесувањето одлуки во врска со изведување екскурзии, опременост на училиштето,
организирање презентации, трибини на теми интересни за учениците и родителите, уредување
на училишниот простор и сл.

Активности Извршители Време

Информирање на родителите за меѓусебните права и обврски
на родителите, учениците и училиштето: ∙ Обврски што
произлегуваат од законските прописи на основното образование
и воспитание; ∙ Посебни права, обврски и одговорности на
учениците, нивните родители и училиштето ∙ Запознавање со
годишната програма на училиштето

директор,
психолог,
педагог,
наставници

учебна
година
2022/23

Вклучување на родителите во подрачјето грижа за здравјето на
учениците, за подобрување на условите за работа (хигиена во
училиштето, училниците, ходниците, училишниот двор и други
простории)

родители,
наставници,
педагог,
психолог

учебна
година
2022/23

Вклученост на родителите во следењето на субјективното
оптоварување на учениците; ∙ осовременување на наставата
преку запознавање на формите и методите и информирање за
проверувањето и оценувањето на знаењата на учениците.

родители,
наставници,
психолог,
педагог

учебна
година
2022/23

∙ Соработка со семејството и училиштето психолог,
педагог,
наставници

учебна
година
2022/23

Вклучување на родителите во воннаставните активности :
предметна настава (слободни активности за стекнување знаења
слободни културно-уметнички активности и технички активн.);
одделенска настава(секциите што се застапени во паралелката)

родители,
наставници,

учебна
година
2022/23

∙ Организирање и изведување на заеднички прослави (Нова
година, Патронат на училиштето и др.)

родители,
наставници,
ученици

По
договор

∙ Анализа на работата на училиштето во текот на целата учебна
година.

директор,
психолог,
педагог

учебна
година
2022/23
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21.3. Едукација на родителите/старателите:

Ќе бидат организирани едукативни работилници за родители во склоп на работата на Советот на
родители, родителски средби и други форми на работа со родителите, средби со стручната
служба во функција на Советување на родители, како и индивидуални средби и средби во мали
групи од едукативен карактер

22. Комуникација со јавноста и промоција на основното училиште

Училиштето редовно организира манифестации, хепенинзи, забави со цел да се интензивира
соработката меѓу установте и училиштето на локално ниво и да се поттикне и развие
меѓусебната соработка.

Локална заедницa:

Со цел поголема промоција на училиштето во јавноста, како и за поуспешно
остварување на програмските задачи на училиштето, во текот на учебната година се
планираат состаноци, разни средби, дебати, трибини, посети на институции и
бизнис-компании    во    локалното    опкружување.    Училиштето    соработува    со
Општината  при  реализација  на  разновидни  активности:  реализација  на   еко-
програмата, разни собири и здружувања за одредени случувања во училиштето,
одбележување на патрониот празник на училиштето, приемот на првачиња во
Детската организација, отворени денови, промоција на активности за меѓуетничка
организација,   соработка   со   бизнис   заедницата,   посети   на   градоначалник,
едукативни центри и институции во Општината.

Институции од областа на културата

Учениците континуирано ќе учествуваат на литературни и ликовни конкурси, ќе
посетат изложби, културно-историски споменици, а во планирањата на наставниците
вклучени се и организирани посети (виртуелно и со физичко присуство) музеи,
кинотеки, театри, детски фестивали, саем на книгата и друго.
Институции од областа на образованието

• Училиштето има соработка со:
• МОН при доставување на годишната програма на училиштето, годишниот извештај  за

работата  на  училиштето  и  тековна соработка  при  воведување  и реализација на сите
промени, укажувања и новини кои произлегуваат од Министерството.

• БРО  за  унапредување  на  наставата,  наставните  програми,  посета  на  обуки  и
семинари на наставниот кадар и друго.

• Општината преку општинскиот инспектор, советници и активот на директори на ниво на
општина за низа консултации, размена на искуства, тековни прашања и разни прослави

• Основните училишта за наставни и воннаставни активности (спортски натпревари  и
натпревари  од  други  подрачја,  литературни  читања,  размена  на искуства помеѓу
наставниците, конкурси и др.).

• Средните училишта за професионална ориентација на учениците и промотивни и
едукативни активности на средните училишта.

• Невладини организации.
• Училиштето има соработка со невладиниот сектор на државно и меѓународно ниво:

Советодавен центар за деца и родители, USAID, UNICEF, ОБСЕ.
Скопје, Црвен Крст на град Скопје и друго.
Спортски друштва
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• Здравствени организации
• За грижа за здравјето и безбедноста на учениците и вработените и за

реализација на програмата „Грижа за здравјето на учениците“, училиштето
има соработка со: Здравствениот дом „Ченто“, здравствени установи во
близината, Центарот за социјални грижи, осигурителни компании и друго.
Медиуми
Промоцијата на училиштето се врши преку соработка со медиумите. Поважни
активности од наставната и воннаставната работа ќе бидат објавувани во
општинскиот весник, како и во други дневни и неделни печатени медиуми. Ја
продолжуваме соработката со телевизиските куќи во емисии од областа на
образованието.  Исто  така,  јавноста  континуирано  се  информира  за
училишните случувања преку
FB-профилот на училиштето (SH.F.K 25 MAJI),училишната веб-страna
(www.25maj.edu.mk )
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23. Следење на имплементацијата на годишната програма за работа на основното
училиште

Приоритетни
подрачја за следење

Начин и време
на следење

Одговорно/ни
лице/а

Кој треба да
биде

информиран
за следењето

Унапредување на
професионалните
компетенции на
наставниот кадар,
стручната служба и
другите вработени во
училиштето преку
следење на современи
текови   и тенденции;
креираме дигитални
иновации во
училиштето и грижа за
здравјето и
добросостојбата на
учениците и
наставниците
(позитивно учење –
образование).

Преку одговорни
лица за
планирање и
реализација;
Извештаи за
спроведените
активности;
Записници од
состаноци на сите
инволвирани;
Анкети;
Набљудување и
повратни
информации; Чек
листи и листи за
следење на
планиран
ите
активност
и.

Директор
Стручна служба
Раководител на
подрачно
училиште Домаќин
на
Училиштето

Вработени
те
Учениците
Советот на
родители
Училишниот
одбор Општината
МОН

Осовременување на
воспитно-образовната
работа преку
подобрување на
просторните услови во
училиштето
(кујна со
трепезарија,
спортска училница,
фискултурна сала,
доградба на
училници)

- извештаи
- реализациј

а на
проектите

Директор
Раководител на
ПОУ Надзорен
орган

Учениците
Наставниците
Советот на
родители
Училишниот
одбор Општината

Демократска
партиципација на
учениците во
парламентот

Присуство
состаноци
на
ученички
парламен
т
Планот на
тимот за
граѓанско
-програма за

Директор
Стручна
служба Тим за
поддршка на
работата на
ученичкиот
парламент и
ученикот
правобранител

Учениците
Наставниците
Советот на
родители
Училишниот
одбор БРО
МЦГО
Општина
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работа на
ученичка
заедница
-ученички
иницијативи
- апликации
-акциони планови
-извештаи

Унапредување на
квалитетот на наставата

-посета на часови
-формулар за
следење на час
-
наставни
чки
портфоли
ја
-електронски
ученички
портфолија
Следењето ќе се
одвива во текот
на
целата
учебна
година

Директор
Стручна
служба
Наставници
Тим за ИКТ

Учениците
Родителите
Наставници
те БРО
МОН
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24. Евалуација на годишната програма за работа на основното училиште

(Во овој дел треба да се наведе на кој начин ќе се реализира евалуацијата на активностите
предвидени со годишната програма за работа на основното училиште. Процесот на евалуација
го зема предвид искуството на сите што биле вклучени во имплементацијата на годишната
програма за работа на основното училиште. Во овој процес посебно внимание се обрнува на
собирањето докази односно податоци поврзани со индикаторите односно критериумите за успех,
со формирање заклучоци и препораки. Доказите можат да се соберат преку: прашалници,
документи, записници и протоколи, дискусии, интервјуа, увид во работата на учениците,
процесот на набљудување, независни евалуациони извештаи и други инструменти).

Заклучок

Годишната програма за работа на училиштето има за цел систематски, преку тимска работа, да
ги определи целите кои ќе го водат училиштето кон постигнување на образовните стандарди и
критериумите за квалитетно образование.

Во Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2022/23 година, се содржани
поглавја од информативен карактер за учениците и персоналот, но и за наставата и
воннаставните активности. Водечките приоритети, цели и операционализирање на активностите
се дел од програмите за работа на директорот, стручните соработници, училишни органи и тела.

Во минатата учебна година, реализирани се програмските цели кои се базираат на наставните и
воннаставните активности на училиштето. Од постигнатиот успех на учениците, може да се
согледа дека се усвоени содржинските цели. Редовноста на учениците задоволува, поведението
за сите ученици е примерно и се базира на коректно и проактивно однесување.

Улогата на родителите е значителна, а функционирањето на Советот на родители покажува
посветеност и активност во училишниот живот.

25. Комисија за изработка на годишната програма за работа на основното училиште

(Се наведуваат имињата и работните позиции на оние кои ја изготвиле годишната програма за
работа на основното училиште)

1. Сузана Курбардовиќ – Одделенски наставник

2. Ваиде Реџепи – одделенски наставник

3. Анета Цаневска - Предметен наставник

4. Теута Хаскај Војника – предметен наставник

5. Ресмије Адеми – предметен наставник

6. Флорије Алији- наставник по инфоматик
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26. Користена литература

1. Закон за основно образование (Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019
година)

2. Закон за наставници и стручни соработници во основните и средните
училишта (Службен весник на РСМ, бр. 161 од 5.8.2019 година)

3. Закон за заштита на децата (Службен весник на РСМ, бр. 23/13; 12/14;
44/14; 144/14; 25/15; 150/15; 27/16; 163/17; 21/18; 198/18; 104/19; 146/19 и
275/19 година)

4. Законот за работни односи (Службен весник на РСМ, бр. 62/05; 106/08;
161/08; 130/09; 50/10; 52/10; 124/10; 47/11; 11/12; 39/12; 13/13; 25/13;
170/13; 187/13; 113/14; 20/15; 33/15; 72/15; 74/15; 129/15; 167/15; 27/16 и
120/18 година)

5. Закон за административни службеници (Службен весник на РСМ, бр. 27/14; 199/14;
6. 48/15; 154/15; 5/16; 142/16 и 11/18година)
7. Закон  за  вработени  во јавниот  сектор  (Службен  весник на  РСМ, бр.

27/14;  199/14;  27/16  и 35/18 година)
8. Закон за заштита на лични податоци (Службен весник на РСМ, бр. 42/20 година)
9. Закон за јавни набавки (Службен весник на РСМ, бр. 24/19година)
10. Закон за извршување на Буџетот на РСМ
11. Закон за постапување по преставки и предлози (Службен весник на РСМ, бр.

87/08; 13/13:156/15 и 193/15 година)
12. Закон  за  слободен  пристап  до  информации  од  јавен  карактер

(Службен  весник  наРСМ, бр.101/2019)
13. Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците кои се

помалку 20 проценти од населението од РСМ (Службен весник на РСМ,
бр.64/18 година)

14. Закон за заштита на укажувачи (Службен весник на РСМ, бр.196/15 и
35/18 година (пречистен текст))

15. Закон за локална самоуправа (Службен весник на РСМ, бр. 5/02)
16. Правилник  за  формата  и  содржината  на  развојната  и  годишната

програма  за  работа наосновното училиште, бр. 18-6579/1 од 6.7.2020
година

17. Правилник  за  организацијата  и  начинот  на  спроведување  на
дополнителната  идодатната настава во основните училишта,

18. Правилник за формата и содржината на личниот план за
професионален развојна наставниците и стручните соработници во
основните и средните училишта, бр.18-4000/1 од 18.3.2020 година

19. Правилник за основните професионални компетенции на наставниците
во основнитеи средните училишта по подрачја, бр.18-3999/1 од
18.3.2020 година

20. Правилник за основните  професионални компетенции по подрачја на
стручниотсоработник во основните и средните училишта, бр.18-3998/1
од 18. 3.2020 година

21. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за
покривање натрошоците за котизација и пат за учество на еден
меѓународен натпревар од областана математиката, информатиката и
природните науки.

22. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на
професионалното досие за наставникот и стручниот соработник во
основно и средно училиште, бр.18-4698/1 од 24.4 2020 година
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23. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за
напредување во звање наставник-ментор,  наставник-советник,  стручен
соработник-ментор  и  стручен соработник- советник, бр.18-4808/1 од
5.5.2020 година

24. Правилник за начинот и обемот на работните задачи во рамките на
работното времена наставниците и стручните соработници во текот на
40-часовна работна недела,бр.18-4809/1 од 5.5.2020 година

25. Правилник за професионалните стандарди за звањата стручен
соработник-ментор и стручен соработник-советник и начинот на
стекнување,

26. Правилник  за  професионалните  стандарди за  звањата  наставник-
ментор  и  наставник- советник и начинот на стекнување, бр.18-4882/1 од
6.5.2020 година

27. Правилник за програмата за полагање на стручниот испит на наставник-
приправник истручен соработник-приправник и за начинот на
спроведувањето на стручниот испит,бр.18-4879/1

28. Правилник за начинот на менторска поддршка на приправникот, бр.18-5437/1
29. Правилник за начинот на избор на основно училиште, поблиските

критериуми иначинот на организирање на наставата во здравствени
установи, казнено-поправни ивоспитно-поправни установи, како и во
домашни услови, бр.18-6575/1

30. Правилник за начинот и поблиските критериуми на организирање и
изведување нанатпреварите на учениците по одделни предмети на
општинско, регионално и државнониво во основното образование,
бр.18-6573/1

31. Правилник   за   начинот   на   формирање   на   комисиите   и   нивниот
број,   проценувањето напристигнатите  апликации  и  документација  на
наставниците  за  стекнување  на  звањето наставник-ментор  и
наставник-советник,  бодирањето  на  кандидатите,  ранг  листата,како  и
начинот на работењето на комисиите.

32. Правилник  за  следење  и  вреднување  на  работата  на  наставниците,
Бр.18-15334/1_

33. Програма  за  професионална  ориентација  за  учениците  од  осмо  и
деветто  одделение  од основните училишта, Бр. 12-11595/1

34. Правилник за професионални компетенции за директор на основно училиште, Бр.
12-11597/1

35. Правилник за дополнување на правилникот за начинот на изведување
на екскурзиите, излетитe  и другите вонучилишни активности на
учениците од основните училишта, Бр. 12- 11297/1

36. Правилник за стандарди за напредување во звање, Бр. 18-10443/1
37. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето за

напредување во звање наставник-ментор,  наставник- советник,
стручен  соработник-ментор  и  стручен  соработник- советник

38. Стандарди за професионално однесување на стручните соработници во
основните исредните училишта

39. Стандарди за професионално однесување на наставниците во
основните и средните училишта

40. Концепција за воннаставни активности во основното образование
41. Концепција за државното тестирање во основното образование
42. Концепција за инклузивно образование
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43. Упатство за настава во продолжен престој на ученици од различни
паралелки иразлични одделенијаза настава во продолжен престој на
ученици од различнипаралелки и различни одделенија

44. Упатство за настава во продолжен престој на ученици од иста паралелка
45. Упатство за постапката за пријавување и заштита на ученик жртва на

која било одформите на насилство, злоупотреба и занемарување
46. Водич   за   ученичко   учество,   ученичко   организирање   и   заштита

на   детските   права воосновните училишта
47. Водич за работа на училишниот инклузивен тим
48. Наставните планови и програми од БРО
49. Концепцијата за деветгодишното образование

Скопје, 15.08.2022
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ПРИЛОЗИ НА

ГОДИШНАТА

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

НА
ООУ„25 Мај„

ГАЗИ БАБА – СКОПЈЕ

ЗА УЧЕБНАТА

2022/2023 ГОДИНА
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ПРИЛОГ 1: ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОР
Работата на директорот е насочена кон унапредување на сите сегменти на воспитно
образовната работа и целосно остварување на целите и задачите на воспитно-
образовниот процес во училиштето и образованието.

Директорот ги врши следниве работи:
- го застапува и претставува училиштето и е одговорен за законито работење,

- ја организира, планира и ја води работата на основното училиште,
- ја следи и унапредува воспитно - образовната работа во училиштето,
- подготвува Развојна програма на училиштето,
- подготвува предлог на годишна програма за работа и извештај на училиштето,
- е одговорен за реализација на годишната програма за работа,
- е одговорен за остварување на правата и обврските на учениците,

- е надлежен за пријавување на кој било облик на насилство, злоупотреба и
- занемарување сторено врз ученик, до надлежните институции утврдени со закон,
- врши избор на наставници, стручни соработници и друг административно - технички

кадар согласно закон и актите на училиштето,
- врши распоредување на наставници, стручни соработници и друг административно -

технички кадар,
- одлучува за престанок на работен однос на наставници, стручни соработници и

воспитувачи и друг административно -
технички кадар согласно закон и колективен договор,

- врши контрола врз начинот на водењето на професионалните досиеја на
наставниците и стручните соработници,

- поттикнува, следи и организира стручно оспособување и усовршување на
наставниците и стручните соработници,

- организира менторство за наставниците - приправници, стручните соработници -
приправници, воспитувачи - приправници, присуствува на часови во наставата согласно
планот за посета на часови од годишната програма за работа на училиштето, за што
составува препораки и забелешки од остварената посета кои се приложуваат кон
професионалното досие на наставникот и ја следи работата на наставниците, стручните
соработници и воспитувачи и ги советува,

- ја следи работата на училишниот педагог, психолог и другите стручни работници,
- се грижи за соработката со родителите односно старателите,
- ги известува родителите односно старателите за работата на училиштето и за измени

на правата и обврските на учениците,
- одлучува за воспитните мерки,
- ја организира и следи работата на училишниот инклузивен тим и други тимови во

училиштето,
- ја следи работата на стручните органи во училиштето,
- ја поттикнува и следи работата на заедницата на учениците,
- обезбедува извршување на одлуките на училишниот одбор,
- ја донесува систематизацијата на работните места на училиштето,
- одлучува за склучување договори за работните односи,
- го формира училишниот инклузивен тим,
- покренува постапка за дисциплинската одговорност на вработените во училиштето,
- се грижи за соработката на училиштето со здравствената установа во општината и
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- врши други работи согласно закон и статутот на училиштето.
Освен горенаведените работи, директорот на основното училиште со ресурсен центар ги врши
и следниве работи:

врши избор на образовни и лични асистенти кои им даваат поддршка на основните училишта
во работата со ученици со попреченост,
врши распоредување на образовни и лични асистенти кои им даваат поддршка на основните
училишта во работата со ученици со попреченост и
-поттикнува, следи и организира стручно оспособување и усовршување на образовните и
личните асистенти кои им даваат поддршка на основните училишта во работата со ученици со
попреченост.

Пред да отпочне со планирањето и програмирањето на својата работа, директорот најнапред
треба да ги проучи и анализира сите услови и состојби се со цел да се здобие со соодветни
познавања и квалитетни оценки за она што треба да биде приоритет во планирањето.

Директорот треба да ја организира воспитно - образовната работа во училиштето. Од него
зависи организацијата и реализацијата на сите подрачја на надворешната и внатрешната
структура на наставата, а индиректно и работата на наставниците.

Програмата за работа на директорот е интегрален дел на програмата за работа на
училиштето. Но, ако тргнеме од фактот дека директорот е главниот носител на таа програма,
сосема е разбирливо дека програмата за работа на директорот е камен - темелник на кој што
се потпираат сите други програми, спојница која што ги поврзува и надоврзува сите
поединечни програми. Директорот, како педагошки раководител во училиштето, во функција на
таа примарна компонента, предметот и содржината на својата програма за работа глобално ја
структуира во две основни групи на работа и тоа: Административно организаторска
Педагошко- инструктивна.

АДМИНИСТРАТИВНО ОРГАНИЗАТОРСКА РАБОТА

Во рамките на оваа подрачје директорот се јавува како организатор и иницијатор на
целокупната работа во училиштето. Како орган на раководење ги спроведува насоките и
одлуките што ги донесуваат органот на управување и стручните органи (Училишен одбор,
Наставнички и одделенски совет, одделенски раководители, стручни активи).

А. Административно-организаторска работа
- Финансиска

- Материјална

- Нормативна работа (проучување закони и прописи)

- Извршување увид

- Давање помош

- Вреднување и корекција

Организационо-техничко средување на училиштето

Функционалност на училници, работилници, спорт. терени, библиотека и др.
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Претплата и користење на стручна литература, педагошки списанија и весници, ученичка
лектира, наставни средства и учебни помагала.

Планирање и организација на ученички екскурзии од научен и рекреативен карактер.

Планирање посети на музеи, театри, изложби и слично.

Административно-правна работа

Работа со органот на управување.

Помош при изработка на нацрт-акти и слично.

Документација и евиденција

Водење педагошка документација.

Персонални досиеа за наставниците.

Документација за планирање на воспитно-образовната работа, документација за следење на
воспитно-образовната работа.

Документација за истражувања и испитувања извршени во училиштето.

Документација за извршени посети на часови.

Б. Педагошко-инструктивна работа

Концепциско – програмско.

Изготвување оперативна програма на активности за период јуни – август. Утврдување на
општите состојби во училиштето за остварување на дејноста.

Изготвување на предлог - распределба на одделенските раководства и распределба на часови.

Изготвување на програма за работа на Наставничкиот совет и стручно усовршување на
наставниците.

Изготвување на Годишна програма за работа на Директорот.

Помош на наставниците во изготвување на Годишните Глобални и тематски планирања.

Изготвување на Годишна програма за работа на училиштето.

Изготвување распоред на часови и слободни ученички активности. Вложување во
унапредување на климата за работа.

Соработка со стручни органи.

Следење на организацијата и реализацијата на наставно - образовната работа и друга
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стручно педагошка работа во училиштето

Увид во годишните и тематските планирања и програмирања на наставата и воспитно
образовната работа Преглед на одделенските дневници и матични книги со осврт на истите.

Увид, следење, насочување и водење евиденција за изработка на дневните планирања.

Увид, контрола и следење на остварување на стручните оперативно - организациски,

материјално - техничките и дидактичко - методските подготовки за реализација на наставната и
воннаставната активност.

Посета на часови.

Посета на часот на одделенскиот раководител со цел да се види реализацијата на воспитната
компонента во наставата.

Посета на часови за додатна и дополнителна настава остварување на задолжителни
разговори, консултации. советување и давање помош на наставниците за подобрување на
состојбите.

Насочување и следење на активностите во врска со интензивирање на воспитната функција на
училиштето.

Работа со наставници - педагошки увид во наставата

Запознавање со општо програмска структура посебно со измените и дополнувањата во
наствните планови и програми.

Непосредна стручна методско - дидактичка помош во реализацијата.

Непосредна стручна помош на наставник почетник.

Следење и вреднување на работата.

Советодавна работа со наставници, ученици и родители.

Увид во дневните подготовки на наставниците за часови.

Посета на часови (редовни, дополнителни, додатни и др. активности).

Анализа на часовите и консултации со наставниците.

Следање на реализацијата на планот за унапредување на училишното оценување.

Работа со стручни органи и тимови во училиштето

Запознавање со соодветните законски акти за дејноста.

Планирање и програмирање на работата на Наставничкиот совет и реализација на
програмските задачи.
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Формирање училишен инклузивен тим, за период од три години кој се грижи за инклузивните
политики и практики на ниво на целото училиште.

Формирање инклузивен тим за ученик којшто работи по индивидуален образовен план (во
натамошниот текст: ИОП) или по модифицирана наставна програма.

Формирање тим за училишна интеграција за период од три години, составен од седум члена и
тоа претседателот на ученичкиот парламент, ученичкиот правобранител и од редот на
стручните

соработници и наставници.

Помош во планирање и реализација на задачите на Одделенските совти.

Помош, учество, давање насоки за работа на стручните активи.

Помош, следење на реализација на часот на одделенскиот раководител.

Запознавање со соодветните законски акти за дејноста.

Редовно следење на литература за организацијата на работа на стручните органи во
училиштето.

Поттикнување стручни и целосни расправи по сите прашања кои се на дневен ред
насостаноците.

Редовно присуство на сите седници на стручните активи во училиштето.

Подготвување и водење на седниците на Наставнички совет и настојување да се реализираат
донесените заклучоци.

Поднесување извештаи пред Наставнички совет за превземените мерки во врска со
унапредувањето на ВОР во училиштето.

Работа со ученици и ученички организации

Индивидуален контакт.
Го свикува првиот состанок на ученичкиот парламент.

Помош во конструирање и работа на ученичките организации.

Помош во работата на новодојдените ученици и надарени ученици.

Работа со ученици кои покажуваат асоцијално однесување.

Работа со ученици кои покажуваат слаби резултати.

Насочување и давање помош во организирање на културно забавниот и спортскиот живот на
учениците.

Давање иницијатива за реализацијата на зимски и летни одмори на учениците.
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Поттикнување за естетско уредување на просторот во училиштето.

Поттикнување на соработка со локалната средина (со организациите од општината).

Поттикнување на соработка со културни институции и организации од локалната средина
(кино,

театар, библиотека, музичко училиште, пионерски дом и сл.).

Следење и разрешување на карактеристични воспитно-образовни предизвици

Одлучување за одложувањето на следењето на наставата од здравствени или други причини
по претходно даден на предлог на комисија;

Аналитичко-студиска работа и осовременување на восп.-образовната работа;

Анализа на годишните глобални и тематски планови на наставниците Увид во дневните
подготовки на наставниците;

Изработка на анализи, извештаи на постигнатите резултати во работата на Училиштето
Упатување на наставниците во аналитичка работа во наставата и останатите области
Изготвување информации: за работа на ученичките организации за одржување;

натпревари на учениците за соработка со др. воспит.образ.институции;

Соработка со стручни служби во училиштето и стручни институции надвор од Училиштето
Учество во работата на стручните соработници во училиштето при програмирање, следење и
контрола над работата Соработка со МОН, Биро за развој на образование и локалната
заедница на Р.С. Македонија;
Соработка со стручни организации, друштва и институции;

Обезбедување на стручно усовршување на наставниот кадар преку семинари, курсеви,
консултативни состаноци, следење евиденција и увид во резултатате од тоа усовршување;

Изготвување на Училишно планирање за унапредување за оценувањето;

Перманентно стручно педагошко-психолошко усовршување на наставниот воспитниот и друг
стручен кадар;

Грижа за обезбедување на Училиштето со неопходна стручна литература како и поттикнување
за користење на истата Упатување на воспитно-образовниот кадар на стручно усовршување
надвор од Училиштето (повратно информирање за ефектитр од советувањето);

Непосредна стручна помош во реализацијата на наставните содржини Индивидуална работа
на сопствено стручно усовршување;

Работа со наставници, воспитувачи и стручни соработници;

Запознавање со општата програмска структура, посебно со измените и дополнувањето на
наставните планови и програми;

Непосредна стручна, методско-дидактичка помош во реализацијата;

Непосредна стручна помош како и воведување во задачите на наставниот предмет што го
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предава: наставник- почетник, новодојден - наставник во Училиштето;

Давање поддршка во работа со ученици кои покажуваат асоцијално однесување, давање
поддршка во работа со ученици кои покажуваат послаби резултати во учењето;

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

Соработка со родителите на учениците;

Непосредно вклучување на родителите во процесот на реализацијата на плановите и
програмите во училиштето. Планирање, програмирање и грижа за реализација на задачите за
работа на Советот на родители;

Планирање, подготовка и реализација на соработката со родителите Помош во планирање и
реализација на состаноците со родителите;

Организирање и координирање на активности за информирање на родителите Непосредно
учество во педагошкото образование на родителите;

Индивидуални и групни средби и разговори со родителите;

Откривање на родители кои можат да се вклучат и придонесат во реализирање на одредени
активности;

Редовно информирање на родителите од животот и работата со училиштето, одделенските
раководители, непосредно и посредно преку навремено запознавање на родителите со редот
во училиштето;

Други работни задачи на директорот
Постојано обезбедување материјално-технички услови за работа;
Следење и увид во финансиско-административното работење во училиштето;
Грижа за хигиената во училиштето;
Формира тричлена комисија за упис на првачиња;
Следење на законските прописи;
Работа со управните органи;
Подготовка и учество во седниците на Училишниот одбор и неговите комисии и тела;
Подобрување на климата во училиштето;
Предлага Комисија за самоевалуација;
Подготвува Развијна програма;

По потреба Годишната програма за работа на директорот на училиштето може да претрпи
промени во склоп со актуелни тековни проблематики и информации од воспитно образовната
дејност. При изработка на Годишната програма за работа и нејзина реализација ќе се користи
Законот за основно образование, Законот за наставници, Правилникот за формата и содржината
на развојната и годишната програма за работа на основното училиште, Правилник за начинот и
поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по
одделни предмети на општинско, регионално и државно  ниво  во  основното  образование,
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Правилник за  начинот  на  избор  на  основно  училиште,  поблиските  критериуми  и начинот на
организирање на наставата во здравствени установи, казнено-поправни и воспитно-поправни
установи, како и во домашни услови, Правилник за начинот на менторска поддршка на
приправникот, Правилник за програмата за полагање на стручниот  испит  на  наставник-
приправник  и  стручен  соработник-приправник  и  за  начинот  на  спроведувањето  на
стручниот испит, Правилник за професионалните стандарди за звањата наставник - ментор и
наставник - советник и начинот на стекнување, Правилник за професионалните стандарди за
звањата стручен соработник-ментор и стручен соработник-советник и  начинот  на  стекнување,
Правилник за  начинот  и  обемот  на  работните  задачи   во  рамките  на  работното  време  на
наставниците и стручните соработници во текот на 40-часовна работна недела, Правилник за
формата, содржината и начинот на водење на професионалното досие за наставникот и
стручниот соработник во основно и средно училиште, Правилник за формата и содржината на
образецот на барањето за покривање на трошоците за котизација и пат за учество на еден
меѓународен   натпревар   од   областа   на   математиката,   информатиката   и   природните
науки,Правилник   за   основните професионални компетенции по подрачја на стручниот
соработник во основните и средните училишта, Правилник за основните  професионални
компетенции  на  наставниците  во  основните  и  средните  училишта  по  подрачја, Правилник
за формата и содржината на личниот план за професионален развој на наставниците и
стручните соработници во основните и средните училишта наставниците и стручните
соработници во основните и средните училишта, Правилник за организацијата и начинот   на
спроведување   на   дополнителната   и   додатната   настава   во   основните   училишта,
Правилник   за   формата, содржината и елементите на Програмата за поддршка на
приправникот и Извештајот за совладување на основните професионални компетенции и
неговата подготвеност за полагање на стручен испит, Правилник за начинот на изведување на
екскурзиите,  излетите  и  другите  вонучилишни  активности  на учениците  од основните
училишта,  Концепција  за  воннаставни активности  во  основното  образование,  Упатството  за
наставниците  за  начинот  на  оценување  на  учениците  во  период  на реализација на настава
преку далечинско учење, Концепцијата за далечинско учење и други законски и подзаконски.

Оперативна програма за работа на директорот

Програмска содржина Очекувани резултати Соработници и
комуникација

Време на
реализација

Организација на животот
и работата во
училиштето, распоред,
задолженија и
дежурства на
наставниците и целиот
персонал прилагодено
со состојбата во однос
на Ковид 19
(прилагодување на
процесот на наставата,
оценувањето и
соработката со
учениците
и родителите)

Подготовка за успешен
почеток на учебната
година.

Стручни активи, Стручни
соработници,
Наставници, Активи

август
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Изготвување акциони
планови за постапување
по препораките од
Комисијата за
Самоевалуација 2018/20
година.

Унапредување на
квалитетот на работата на
училиштето

Директор, Стручни
активи,
Стручни соработници,
Наставници, Активи

Август/септември

Формирање училишен
инклузивен тим (измени
во неговиот состав)

Формиран училишен
инклузивен тим, кој се
грижи за инклузивните
политики и практики на
ниво на
целото училиште

Директор
Училишен инклузивен
тим

август

Формирање инклузивен
тим за ученик којшто
работи по индивидуален
образовен план (ИОП)
или по
модифицирана наставна
програма

Формиран инклузивен тим
за ученик којшто работи по
индивидуален образовен
план (ИОП) или по
модифицирана
наставна програма

Директор Инклузивен
тим на ученик

Август/септември

Соработка со Локалната
самоуправа,
Министерство
за образование и наука
и Бирото за развој на
образованието на РМ

Да се увидат и применат
сите новини и промени

Директор Инклузивен
тим на ученик

Август/септември

Соработка со Локалната
самоуправа,
Министерство
за образование и наука
и Бирото за развој на
образованието на РМ

Да се увидат и применат
сите новини и промени

Министерство за
образование,
Педагошки завод и
претставници на
Министерството

август
Септември

Насоки и координација
во планирањето и
програмирањето

Планирањето и
програмирањето да се
изврши квалитетно според
наставниот план и програм

Директор,
Стручни соработници

август
Септември

Увид и учество во
подготовките за прием
на
учениците  во
училиштето, особено
организирање на

Да се одбележи почетокот
на учебната година.

Стручни активи, Стручни
соработници,
Одделенски
раководители

август
Септември
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програма за прием на
првачиња

Подготвува Развојна
програма за четири
години

Анализа, осовременување
и унапредување на
работата на училиштето

Директор Август

Свикување на првиот
состанок на ученичкиот
парламент

Да даде подршка на
учениците членови на
ученички парламент

Директор, одговорни
наставници, ученици
претставници на
ученички парламент

септември

Вмрежување на
ученичките парламенти
на ниво на Општина

Зајакнување на
демократската
партиципација и
меѓуетничка интеграција на
учениците

Директор, одговорни
наставници, ученици
претставници на
ученички парламент

септември

формирање тим за
училишна интеграција
за период од три години,

Формиран тим за
училишна интеграција

Директор, 7 члена на
тимот и тоа
претседателот на
ученичкиот
парламент, ученичкиот
правобранител и
педагог,
психолог, дефектолог,
одделенки наставник,
предметен наставник

септември

Увид во годишните и
тематските
распределенија
(планирања) на
наставниците.

Да се види квалитетот на
планирањето и да се укаже
на недостатоците.

Директор,
Стручни соработници,
Наставници

септември

Работа со наставниците
почетници

Заеднички да се
индентификуваат
проблемите во
планирањето и
организирањето на
наставата

Стручни соработници,
Претседатели на активи
Наставници – ментори

Септември
континуирано

Општествено корисна
работа – одржување на
училишните простории и
дворот.

Да се уредат училниците,
кабинетите, холот и
училишниот двор.

Директор, Хигиеничари,
Наставници,
Ученици

Континуирано

Увид во работата на Да се започне со Директор,



ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022/23

112

проектите изготвување на
одделенските “портфолио”.

Стручни соработници,
Наставници

Септември

Увид и давање упатства
за правилно водење
педагошката
документација во
училиштето

Да се види квалитетот на
планирањето и де се
отстранат евентуалните
грешки.

Директор,
Стручни соработници,
Наставници

Септември

Увид и давање упатства
за ажурирање на е-
дневник ЕМИС и ХРМ

Да се види навремено
внесување и водење е-
дневник (внесување на
новозапишани ученици,
распоред на чсаови,
планирани писмени
роверки...).

Директор,
Администратори за
ЕМИС и ХРМ Септември

Стручен и аналитички
увид во сите планови
доставени до
дирекророт

Да се види квалитетот на
планирањето и да се
отстранат евентуалните
грешки.

Директор, Стручни
соработници, Септември

Работа со одделенски
раководители за
реализирање на
одделенски часови

Да се упатат
одд.раководители за
правилно и функционално
реализирање на одд. час.

Директор,
Стручни соработници,,
Одделенски
раководители

Септември

Увид во
организационата
поставеност на
ученичките организации
и слободните ученички
активности

Да се увиди
функционалноста и
организираноста на
слободните ученички
активности.

Директор,
Стручни соработници,
Наставници

Септември

Увид во ЛППР на
наставниците

Да се увидат потребите на
наставничкиот кадар и
стручните соработници.

Директор, Стручни
соработници,
Одговорни на стручен
актив

Септември/окто
мври

Подготовка и
реализација на
екскурзии.

Добро осмислување и
реализирање на
екскурзиите.

Директор,
Стручни соработници,
Наставници

IX-X, V-VI

Размена на искуства со
други директори.

Стекнување на нови
искуства од областа на
раководењето.

Директор Во текот на цела
година
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Следење на
активностите на
наставниците
планирани во Развојната
програма на училиштето
за првата година

Примена на активности и
задачи на наставникот со
кои кај учениците,
поттикнува критичко
мислење, анализа и
решавање проблеми.

Директор,
Стручни соработници,
Одговорни наставници

Цела година

Посета на часови од I до
IX одд.

Да се види како се
реализираат предвидените
задачи со
програмите и квалитетот
на извршените задачи.

Директор, Стручни
соработници

Во текот на цела
година

Преглед на
одделенските книги
(дневници )

Со цел правилно да се
евидентираат соджините
во нив и нивниот реден
број

Директор, Комисија за
преглед Октомври

Увид во главната книга -
запишување на
првооделенците.

Да се види квалитетот на
извршените задачи.

Директор, Стручни
соработници

Октомври

Увид во дневните
подготовки на
наставниците

Да се види дневната
подготовка за час и
примената на современи
форми и методи.

Директор, Стручни
соработници

Трета седмица
септември,
октомври,
ноември,
декември
февруари, март,
април, мај

Следење на примената
на нови наставни
форми,методи и
средства во наставата

Да се унапредува воспитно-
образовната работа во
училиштето

Директор, Стручни
соработници, Континуирано

Увид во водењето на
педагошката евиденција
и документација

Поефикасно водење на
педагошката евиденција и
документација

Директор, Стручни
соработници, Континуирано

Организација и прием на
првачињата во Детската
организација.

Организирано стапување на
децата во детската
организација.

Одговорен наставник Октомври

Следење на примената
на нови наставни
форми, методи и

Да се унапредува воспитно-
образовната работа во
училиштето.

Директор, Стручна
служба

Континуирано
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средства во наставата.

Увид на часовите од
дополнителна и додатна
настава со цел да се
оцени нејзината
ефикасност и
изготвување на извештај
на извршените
педагошки увиди

Да се види ефикасноста од
реализацијата на додатната
и дополнителната настава

Директор, Стручни
соработници, Октомври

Усовршување на
формите за соработка
со родителите.

Да се запознаат и
иницираат родителите за
поголема соработка со
училиштето.

Директор,
Стручни соработници,
родители

Континуирано

Увид во работата на
хигиеничарите.

Да се подобри хигиената во
училиштето и санитарните
јазли.

Директор, Хигиеничари Континуирано

Организација и
одржување на
Одделенските совети за
првото тромесечие.

Да се види успехот на
учениците и да се
согледаат пропустите.

Директор, Стручни
соработници,
Наставници Ноември

Подготовка, одржување
разгледување и анализа
на успехот и
дисциплината на
учениците во првото
тромесечие на
Наставнички совет.

Анализа на успехот и
поведението во ова
тромесечие.

Директор,
Стручни соработници,
Наставници

Ноември

Увид во работата на
Стручниот актив,
Посета на нагледен час
во паралелка со
примена на современи
форми на наставна
работа

Да се види час во кој се
применети современи
форми на наставна работа

Директор, Стручни
соработници,
Наставници Ноември

Анализа на структурата
со реализираните
активности на ниво на
стручен актив

Да се увидат позитивните и
негативните страни и да се
разменат идеи

Директор,
Стручни
соработници,,Стручни
активи -Наставници

Континуирано

Увид во одделенските
книги во реализација на
наставните и

Да се види како се
реализираат
наставните програми и

Директор, Стручни
соработници, Тим за
воннаставни Ноември
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воннаставните
активности

воннаставните активности. активности

Консултативни
состаноци во ПЕ на
МОН-Гази Баба

Запознавање со новините
во воспитно-образовниот
процес

Директор,
Претставници на ПЕ-
Скопје По потреба

Планирање и подготовки
за одбележување на
Денот на училиштето,
задолженија по активи,
програма и сл.

Успешно да се реализираат
подготовките за патрониот
празник на училиштето.

Директор,
Стручни активи,
Стручни соработници

Ноември

Следење на
реализацијата на
програмата за
дополнителна и додатна
настава

Да се види квалитетот на
реализацијата на
дополнителната и
додатната настава

Директор, Стручни
соработници, Континуирано

Следење и насоки за
поуспешна реализација
на програмите за
слободните ученички
активности

Да се изврши увид во
квалитетот во
реализацијата на
слободните ученички
активности

Директор,
Стручни соработници,
Наставници

Континуирано

Увид во дневниците со
нагласок на
оценувањето и примена
на формите на
оценувањето на
знаењето на учениците

Упатување на наставниците
во правилно користење на
формите
на оценувањето

Директор,
Стручни соработници,
Наставници

Декември

Советодавна работа со
учениците  кои
нередовно ја посетуваат
наставата,
недисциплина и
соработка со нивните
родители

Да се спречат несаканите
појави и оштетување на
инвентарот и да се
отстранат причините за
нередовно посетување на
наставата

Директор,
Стручни соработници,
Одделенски
раководители Континуирано

Организација на
Новогодишен базар

Да се сочува и негува
традицијата и обичаите

Директор, Наставници.
Ученици Декември

Организација и
подготовка за
одржување на
Одделенски совети на
крајот од првото
полугодие

Да се изврши увид во
успехот на учениците и да
се согледаат јаките и
слабите страни при
оценувањето

Директор,
Стручни соработници,
Наставници

Декември -
Јануари
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Организација и
одржување на
Наставнички совет на
крајот од првото
полугодие.

Анализа на успехот и
поведението на учениците
во првото полугодие.

Директор,
Стручни соработници,
Наставници

Декември -
Јануари

Подготовки и учество во
одржување на
родителските средби

Разрешување на тековни
проблеми.

Директор, Стручни
соработници,
Одделенски
раководители

Декември -
Јануари

Изготвување
полугодишен извештај
за работата на
учениците во првото
полугодие

Да се соберат податоци за
квалитетен полугодишен
извештај

Директор,
Стручни соработници,
Наставници

Јануари

Разговор со
наставниците за
проблемите кои се
јавуваат кај нив при
реализацијата на
програмските задачи

Да се идентификуваат и
отстранат проблемите за
поуспешно одвивање на
наставата

Директор, Наставници
По потреба

Увид во работата на
пописната комисија

Да се види квалитетот на
извршениот попис

Директор,
Чл. на пописна ком.

Декември -
Јануари

Состанок со
Училишниот одбор-
разгледување на
полугодишниот извештај
за работата на
училиштето

Да се информира
Училишниот одбор за
содржината на
полугодишниот извештај

Директор, Секретар,
Сметководител,
Членови на УО Јануари

Предавања против
болести на зависност и
социо- девијантните
појави

Заштита, превенција и
отргнување на учениците од
овие пороци

Директор, Стручни
активи , Стручни
соработници, Јануари

Присуство и учество во
работата на Стручните
активи

Да се види како се
реализираат предвидените
задачи со
програмите и квалитетот на
извршените задачи.

Наставници , Стручни
соработници, Тековно

Увид во водење на
педагошката евиденција
и документација

Поефикасно водење на
педагошката евиденција и

Директор, Комисија за
прегледување Јануари
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документација

Учество и насоки за
професионално
ориентирање на
учениците од IX одд.

Помош на учениците за
избор на идно занимање

Директор, Стручни
соработници,
Наставници

Во текот на цела
година

Увид во работата на
библиотеката - стручен и
детски печат (списанија)

Да се зголеми бројот на
претплата на детски печат

Директор, Библиотекар
Февруари

Увид во работата на
училишниот парламент

Поднесување извештај за
работата на ученичката
заедница

Директор, Одговорни
наставници Февруари

Изнаоѓање на форми за
користење на
слободното време на
учениците во рамките на
училиштето

Правилно и рационално
користење на слободното
време на учениците во
училиштето

Директор, Стручни
соработници,
Наставници

Март

Увид во работата на
библиотеката -
медијатеката

Да се види искористеноста
на фондот на книги и негово
збогатување

Директор, Библиотекар
Март

Организација и
реализација на
Одделенските совети за
третото тромесечие

Да се види успехот на
учениците и да се согледа
пропуштеното

Директор,
Стручни соработници,
Наставници

Март - Април

Формирање тричлена
комисија за упис на
првачиња

Успешно да се спроведе
уписот на првачиња

Директор Педагог
Двајца одделенски
наставници кои што ќе
водат прво одделение
во
наредната учебна
година

Март - Април

Подготвување и
одржување седница на
Наставничкиот совет на
кој ќе се разгледува
анализата на успехот и
поведението на
учениците во третото
тромесечие на учебната
година

Анализа на резултатите од
наставно - воспитната
работа во
третото тромесечие на
учебната година

Директор,
Стручни соработници,
Наставници

Март - Април
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Увид во Реализација на
наставата  I од IX до
одделение

Да се увиди правилноста во
реализациајта на наставта
и
примената современи
наставни средства и
помагала

Директор, Стручни
соработници,

Трета седмица
од Октомври
Прва седмица
Декември
Трета седмица
Март Втора
седмица мај

Увид во Реализацијата
на воннаставните
активности и друга
стручно – педагошка
дејност производно –
корисна работа,
активности од МИО
програмата, еко
активности и грижа за
здравјето

Да се уреди училишниот
двор и истиот да се засади
со дрвца и цвеќе
Да се јакне
мултикултурализмот и
меѓуетничката интеграција

Стручни соработници,
Одговорни наставници,
Еколошка секција ТИМ
за МИО Континуирано

Изготвување на упатсво
за работа на
наставниците
со учениците кои
покажуваат
незадоволителни
резултати

Упатување на наставниците
да
работат со ученици кои
покажуваат
незадоволителни резултати

Директор, Стручни
соработници, Април

Организирање и
спроведување на
процесот на
Самоевалвација на
училиштето

Формирање тимови,
континирано следење на
работата

Директор Април

Одлучување за
одложувањето на
следењето на наставата
на прваче од
здравствени или други
причини по претходно
даден  предлог на
комисија

Да се даде поддршка на
ученици првачиња кои
имаат потреба од
одложување на почетокот
на наставата

Директор, комисија Во текот на
наставната
година

Спроведување на
уписот во  прво
одделение

Опфаќање на сите деца од
таа возраст

Стручни активи ,
Одговорни наставници

Мај (во текот на
целиот месец)

Организација и
изведување на

Да се запознаат учениците
со местата кои ќе ги

Директор, Тим за
екскурзии Наставници

Септември/Окто
мври Април/Мај



ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022/23

119

екскурзии  и настава во
природа во Р.С.
Македонија - маршута и
траење.

посетат.

Информации и насоки
за родителите за упис на
учениците во средните
училишта

Да се запознаат родителите
со условите за упис во
средните училишта

Директор, Стручни
соработници,
Наставници, Родители

Мај Јуни

Организирање состанок
на одделенската
заедница и родителите
на деветто одделение -
полуматурска
забава.

Подготовка за успешно
организирање на
полуматурската
забава.

Директор, Наставници,
Родители Мај

Учество во работата на
Стручните активи

Да се увиди работата на
стручните активи. Давање
предлози и сугестии

Директор, Стручни
соработници,
Наставници ,
Стручни активи

Мај

Набавка на
сведителства за
учениците

Навремено набавување на
свидетелства за учениците

Директор, Секретар Јуни

Организација и
одржување на
Одделенски совети на
крајот од учебната
година

Да се внимава на единствен
критериум за оценување на
крајот од учебната година

Директор, Стручни
соработници,
Наставници

Јуни

Анализа и утврдување
на постигнатите
резултати на учениците
на крајот од учебната
година на Наставнички
совет

Да се утврдат рез. на
учениците пост. во оваа
учебна година

Директор, Стручни
соработници,
Наставници

Јуни

Увид во изготвување на
распоред за изведување
на продолжителна
настава

Поефикасно изведување на
продолжителна настава

Директор, Стручни
соработници,
Наставници

Јуни

Разгледување на
резултатите од
продолжителната
настава на Одделенски
и Наставнички совет

Да се видат резултатите од
продолжителната настава

Директор, Стручни
соработници,
Наставници

Јуни
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Подготовка за изработка
на Годишен извештај за
работата на училиштето

Правилно да се пополнат
табелите за Годишниот
извештај

Директор, Стручни
соработници,
Наставници

Јуни

Изработка на Годишен
извештај за работата на
училиштето

Навремено изготвување на
Годишниот извештај

Директор, Стручни
соработници, Јуни

Разгледување на
Годишниот извештај за
работата на училиштето
на Наставнички совет

Разгледување на
Годишниот извештај

Директор, Стручни
соработници,
Наставници

Јуни

Одржување на седница
со Училишниот одбор -
усвојување на
Годишниот извештај за
работата на училиштето

Усвојување на Годишниот
извештај за работата на
училиштето

Директор, Членови на
УО Јуни

Подготовка на Развојна
програма за период од 4
години

Да се испланира мисијата и
визијата во работата на
училиштето за период
следниот период

Директор Наставнички
совет, Совет на
родители,
Училишен одбор Јуни

Организирање на
доделување на
свидетелства за
завршено одделение

Доделување на
сведителства за завр. одд.

Директор, Наставници
Јуни

Подготвување на
упатство за изготвување
на распоред на часовите
за наредната година

Навремено изготвување на
распоред на часовите за
наредната
година

Директор, Психолог,
Наставници Јуни

одржување на
продолжителна настава
и поправни испити
состаноци со активи
издавање решенија за
користење на
год.одмори
подготовка за поправка
– санација на простории

Следење на промените и
новините во сите делови на
планирањето и
подготовките за почетокот
на
учебната година

Директор, Стручни
соработници,
Наставници Тековно

Соработка со Бирото за
развој на образованието
и Министерството за

Да се следат промените и
новините во сите делови на
планирањето и

Одговорни лица во
Министерството и
соработници во Биро за
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образование и ПЕ при
општина Гази Баба

подготовките за почетокот
на учебната година

развој на
образованието-
Р.С.Македонија

Август

Да се прегледаат сите
простории на
училиштето поради
утврдување на состојба
пред почетокот на
новата учебна година

Утврдување на состојба
пред
почетокот на новата учебна
година

Технички персонал Август

Подготовка и одржување
на работната седница на
Стручните активи и
Наставничкиот совет

Давање инструкции за
изготвување на програма на
Стручните активи

Стручни активи на
настава, Директор

Август

Конечна (завршна фаза)
на изготвувањето на
Годишната програма за
работа на училиштето

Изготвување на Годишната
програма по делови и како
целина

Стручни активи,
Тимови, Директор Јуни/јули/Август

Изготвување на годишен
извештај за работата на
училиштето во учебната
година

Да се увиди целокупната
работа на училиштето во
учебната година

Стручни активи ,
Директор Јуни-Август

Изготвување на предлог
листа на нагледни
средства и помагала кои
треба да се дообезбедат
и докомплетираат и по
одреден распоред да се
стават во функција

Збогатување со нагледни
средства и помагала за
поуспешно реализирање на
наставата

Претседател на активи ,
соработници Август

Подготовка и одржвање
на Наставничкиот совет
на кој ќе се изврши
распределба на
предметите на
наставниците,
одделенските
раководства и
определување на
евентуален технолошки
вишок

Подготовка за успешен
почеток на учебната година

Директор, Стручни
активи на наставата Август

Учество во Изготвување
на распоред на часови
во учебната година

Да се изготви прецизен
распоред на часови во
учебната година

Директор, Одговорен
кој ќе го изготвува
распоредот Август
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Седница на Училишниот
одбор - усвојување на
Годишната програма за
работа на училиштето

Да се усвои Годишната
програма за работа на
училиштето

Директор, Членови на
УО

Најдоцна до 14
Август

Седница на Советот на
родители

Конституирање на Советот
на родители и соработка за
подобрување на успехот и

Директор,
Стручни соработници,
Членови на СР

Август

дисциплината на учениците
како и подобрување на
условите за работа

Набавка на педагошка
документација

Да се превземат и
дистрибуираат
свидетелства, главна книга
и
ученички легитимации

Директор, БРО
Август
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Прилог бр.2

Програма за работа на психолог во 2022/23 година

р.бр. СОДРЖИНА НА РАБОТАТА Време на
реализација

СОРАБОТНИЦИ

1. Подготовка за новата учебна година август Психолог,
наставници

2. Оформување и средување на податоци август Психолог,
наставници

3. Учество во изработката на Годишната програма
за работа на училиштето во учебната 2022/2023
година

август Психолог,

директор

4. Учество во формирањето паралелки во прво
одделение

август Директор

педагог,настав.

5. Изготвување на статистички извештаи за
претходната и наредната учебна год.

септември Психолог г,
наставници

секретар

6. Изготвување на список на ученици од прво одд. септември Психолог

7. Учество во проектот Инклузија на децата со
посебни потреби

октомври Психолог

8. Учество на семинари ,, Ученици со Дислексија,, во тек на
учебна год.

Психолог

9. Следење на адаптацијата на учениците од прво-
одд. деветолетка,.

цела учебна
година

Психолог
,наставници

10. Следење на адаптацијата на учениците од
второ-одд. деветолетка,.

цела учебна
година

Психолог
,наставници

11. Следење на адаптацијата на учениците од
шесто-одд. деветолетка,.

цела учебна
година

Психолог
,наставници

12. Соработка со воспитно-образовни и други
институции и установи

цела учебна
година

Психолог

13. Учество на состаноците на секцијата на
психолози

еднаш
месечно

Психолог

14. Учество во Друштвото на психолози
“Психовизија”

еднаш
месечно

Психолог

15. Анализа на успехот и поведението на крајот на
првото тромесечие

ноември директор

Психолог

16. Изготвување список на ученици со 3 и повеќе
слаби и изнаоѓање мерки за подобрување на

еднаш
месечно

Психолог
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успехот

17. Индивидуални разговори со учениците кои
покажуваат послаб успех и несоодветно
однесување, и соработка со нивните родители

цела учебна
година

Психолог

18. Следење и консултативно-инструктивна работа
со одд.наставници, класни раководители и
воспитувачи

цела учебна
година

Психолог

19. Перманентно следење и консултативно-
инструктивна работа со сите наставници во
врска со реализацијата на “Активна настава-
интерактивно учење”

цела учебна
година

Психолог,

наставници

20. Вклучување и реализација на проектот
“Инклузија на децата со посебни потреби во
редовните училишта во Р.М.”

 Давање инструкции на наставниците за
работа со овие деца и взаемна соработка
за успешна реализација на овој проект

цела учебна
година

Психолог ,
инклузивен тим

21. Континуирано следење и водење евиденција за
успехот и редовноста на учениците

цела учебна
година

Директор, психолог

,настав.

22. Советодавна работа со родители и наставници цела учебна
година

психолог

23. Интерактивна трибина со учениците на тема
“Култура на однесување во и надвор од
училиштето”

Декември-
фебруар

Психолог,
наставници

24. Интерактивна трибина со учениците на тема “Да
научиме да учиме” (методи и техники за
поефикасно учење)

цела учебна
година Психолог,

натавници

25. Психолошки работилници со учениците
(“Соработка”; “Разрешување конфликти”;
“Препознавање на емоции”; “контрола на
емоционалните реакции”; “Невербална
комуникација” “Животни вештини и вредности”
итн.)

Декември,ја
нуар,април

психолог

26. Организирање предавања од стручни лица за
болестите на зависност и СИДА

цела учебна
година

психолог

27. Учество во работата на Одделенскиот Совет цела учебна
година

психолог

28. Учество во работата на Наставничкиот совет цела учебна
година

директор, психолог

29. Соработка со сите наставници,
одд.раководители, а особено од I, V и IX одд.

цела учебна
година

психолог
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30. Вклучување во проекти ’’ ’во тек на
учебната

година

психолог

31. Спроведување анкети Октомври,
мај

психолог

32. Учество во Одделенскиот актив од I-IV одд. цела учебна
година

Наставници,
психолог

33. Изготвување на полугодишниот извештај на
училиштето

јануари Директор, психолог

36. Спроведување анкета во осмо одд. за
професионалните интереси на учениците

март психолог

37. Анализа на успехот и поведението во второто
тромесечие

март психолог

38. Водење на професионалната ориентација на
учениците од IXодд.:

 Информирање на учениците, родителите
и класните раководители за средните
училишта во Скопје и Македонија,

 Водење евиденција за дотогашниот успех
на учениците од V-IX одд.

 Организирање презентации на средни
училишта за учениците од IX одд. и
информирање за конкурсот за упис, за
презентациите вон училиштето и
организирање посети во средни
училишта,

 Спроведување индивидуално интервју со
секој ученик од IX одд. со цел
професионална ориентација и
советување,

цело второ
полугодие

наставници

родители, психолог,
Директор

39.
Презентација на резултатите од полугодишните

и годишните тестирања

цела учебна
година

психолог

40.
Презентација на резултатите од анкети

цела учебна
година

психолог

41.
Презентација на резултати од истражувања

цела учебна
година

психолог

42. Соработка со поликлиника во Маџари и
евиденција на систематски контроли и
вакцинирање

Септември-
јуни

психолог

43. Упис на деца за прво одделение и водење на
нивната документација

мај-
септември

психолог
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 Наблудување на регистрираните ученици
 Давање информации за вкупниот број

запишани првачиња
 Извештај за наблудуваните ученици во

прво одд. и формирање на паралелки
44. Упис на деца во прво-одд. и водење на нивната

документација
мај психолог

45. Учество во изготвувањето на Годишниот
извештај

Јуни Директор, психолог
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Прилог бр.3

Програма за работа на педагог во 2022/23 година
Програмата  за  работа  на  педагогот  е  изработена  во  согласност  со  Законот  за  oсновно
образование,    Статутот  на училиштето,  Годишниот  извештај  за  работа  на  училиштето  за
учебната  2022/2023 год.  и Правилникот    за  основните професионални компетенции по
подрачја на стручниот соработник во основните и средните училишта.

р.бр.
СОДРЖИНА НА РАБОТАТА

Време на
реализација

СОРАБОТНИЦИ

1. Подготовки за новата учебна година Август директор

наставници

2. Упис на децата за прво одделение кои не се
запишани со законскиот рок

 Проверување на предзнаењата преку
набљудување

 Разговори со родителите
 Контакти со наставниците
 Давање информации за вкупниот број

запишани првачиња
 Извештај за резултатите добиени со

набљудувањето на учениците и
формирање на паралелки

мај – август директор

одд.наставници

родители

3. Учество во изготвување на програмата за
работа на училиштето

Август Директор

4. Учество во подготовките за првиот училишен
ден за прием на првачињата и останатите
ученици

Август директор

настав.ученици

5. Секција на педагозите на град Скопје цела учебна
година

педагози

советници

6. Одбележување на годишнина за независна и
самостојна Р.Македонија

Септември наставници

ученици

7. Следење и консултативно-инструктивна работа
со одд.наставници, класни раководители и
воспитувачи

цела учебна
година

советник

директор

психолог

8. Изготвување на статистички извештаи за
претходната и наредната учебна год.

Септември педагог

секретар
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9. Изготвување на список на сите ученици Септември Педагог

10. Вклучување и реализација на проекти септември-
април

Дир.педагог.наст.

родители,учен.

11. Обука на наставниците за Образование за
животни вештини кај учениците од прво до
четврто одделение, а потоа следење на
нивните часови при реализација на истото

Септември

прво
полудодие

Ибе Мустафа

12. Перманентно следење и консултативно-
инструктивна работа со сите наставници во
врска со реализацијата на “Активна настава-
интерактивно учење”

цела учебна
година

Советници

директор

педагогнастав.родители

13. Реализација на проектот “Инклузија на децата
со посебни потреби во редовните училишта во
Р.М.”

 Давање инструкции на наставниците за
работа со овие деца и взаемна
соработка за успешна реализација на
овој проект

цела учебна
година

Советници

Инклузивен тим

родители

14. Организирање на “Детска недела” Октомври

15. Следење на наставата во текот на целата
учебна година

директор

16. Следење и помагање на учениците од прво
одделение кои имаат потешкотии во нивното
адаптирање и усвојување на првите наставни
содржини со новата Програма за пабота

цела учебна
година

психолог

18. Анализа на успехот и поведението на крајот на
првото тромесечие

Ноември директор

-педагог

19. Учество во работата на стручните активи октомври –
јуни

педагогнаставници

20. Учество во работата на Наставничкиот совет Директор,

21. Соработка со Бирото за развој цела учебна
година

советници

22. Изготвување на полугодишниот извештај на
училиштето

Јануари директор

-педагог

23. Полугодишно тестирање на знаењата по
предметите Албански јазик и Математика
(изготвување, прегледување, анализа,
подготовка на аналитички листови, извештаи и
ранг-листа според постигнувањата);

Декември -педагог -
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24. Испитување на брзината и точноста во
читањето

декември-
февруари

педагогодд.наставници

25. Евиденција за учениците кај кои се појавуваат
потешкотии во учењето, разговори со
учениците, наставници и родителите за
надминување на тешкотиите

цела учебна
година

одд.раководители

родители

26. Учество во работата на Одделенскиот Совет цела година Педагог

27. Средување на педагошката документација Март педагогодд.раководител

28. Анализа на успехот и поведението во второто
тромесечие

Март Педагог

29. Подготовки за професионална ориентација Март педагог

30. Подготовки за Патрониот празник на
училиштето

март-мај Директор

настав.ученици

31. “Априлијада” – учество во организацијата март-април одд.раков.учен.

32. Годишно тестирање на знаењата по
предметите Албански јазик и Математика
(изготвување, прегледување, анализа,
подготовка на аналитички листови, извештаи и
ранг-листа според постигнувањата);

Мај Педагог

33. Презентација на резултатите од
полугодишните и годишните тестирања

Педагог Педагог

34. Презентација на резултатите од анкети мај Педагог

35. Учество на практични часови Мај Педагог

36. Подготовка за упис на првачиња Мај - педагог;родители

37. Средување на педагошката документација Јуни педагог,наставници

38. Анализа на успехот и поведението на крај на
учебната година

Јуни Директор, помошник
директор

Педагог

39. Учество во работата на Годишниот извештај Јуни Директор,педагог
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Прилог 4
Годишна програма за работа на специален едукатор и рехалибилитатор во учебната
2022/23 година
Програмски подрачја за работа

1. Наставен процес- Поддршка на наставниците и учениците

1.1. Советодавна- консултативна работа со наставниците

► Поддршка на наставниците во разбирање на потребите на учениците со посебни образовни
потреби и важноста од зголемување на нивните постигнувања

► Pабота со оддленските и предметните наставници во поставување на реалистични
очекувања во однос на напредокот на овие ученици

► Стручна помош на наставниците во однос на методите и средствата кои ги користат во
работата со овие ученици

►Организирање и обезбедување континуирано професионално напредување на наставниот
кадар преку стручни предавања и литература

► Редовно следење и известување за релевантни настани, обуки и семинари

1.2. Директна работа со ученици со посебни образовни потреби и потешкотии во учењето

► Идентификација на учениците на кои им е потребна стручна помош и поддршка

► Дефектолошка дијагностика

► Работа со учениците на совладување на одделни наставни содржини

► Следење на напредокот на учениците и остварувањето на целите кои се предвидени во
индивидуалниот план

► Надгледување на поддршката за учениците, вклучувајќи ја и ефективноста на
подучувањето и учењето

►Професионална ориентација на учениците

2. Работа и советување на родители

► Соработка со родителите на учениците со посебни образовни потреби и известување за
целите, напредокот и постигнувањата

► Советување за сите прашања во доменот на образование и воспитание

► Информирање за нивните права и обврски поврзани со инклузијата

► Индивидуални и групни советувања на родители

3. Планирање и програмирање

► Изготвување на сопствената програма за работа
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► Учество во изготвување на програмата за работа на училиштето, како и во изготвување на
други програми

► Во соработка со наставниците изработување Индивидуални образовани планови за
учениците со пречки во развојот

4. Следење и унапредување на воспитно- образовната работа

► Советување на директорот и локалните власти за потребните ресурси за работа со ученици
со посебни потреби и зголемување на нивните постигнувања

► Координација во обезбедувањето на поддршка од различни професионалци и институции
за учениците во училиштето 191

► Учество во работата на Инклузивниот тим во училиштето

► Соработка со релевантни здравствени, социјални и образовни институции, со цел
обезбедување на потребна поддршка

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 клима, безбедна средина и демократско учество

Подрачје на активност Содржини за работа Реализатори и
соработници

Време на
реализација

Изработка на сопствена
Годишна програма за работа

специален
едукатор и
рехалибилитатор

Август 2022

Учество во изработка на
Годишната програма на
училиштето

Стручна служба

Директор

Август 2022

Изработка на сопствена
Месечна

програма за работа

специален
едукатор и
рехалибилитатор

Август 2022

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 2022

Мај-јуни 2023



ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022/23

132

Дефектолошка дијагностика
на учениците со ПОП

со цел да се направи проценка
на индивидуалните можности
и способности

Стручна служба

Наставници

Родители

Септември-
октомври 2022

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

Наставници Септември-
октомври 2022

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 2022

Подготовка на одделението за
прифаќање на ученикот

кој треба да се вклучи

Наставници,
стручна служба

Септември-
октомври 2022

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

2022

Користење на
диференцијација и
индивидуализација со цел да
се обезбеди пристап до
наставните содржини

Наставници,
стручна служба

Континуирано

Користење на асистивна
технологија со учениците со
ПОП

Наставници,
стручна служба

Континуирано

Учествува и врши ревизии на
ИОП

Наставници,
стручна служба

Ноември-
Декември 2022,
Мај-Јуни 2023

Утврдува потреба од
дополнителни сервиси за
поддршка

Наставници,
стручна служба

Континуирано

Подрачје на активност Содржини за работа Реализатори и
соработници

Време на
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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 2023

Следење, анализирање и
евалуација на

напредувањето на учениците
со ПОП

Дефектолог
Стручна служба

Континуирано

Соработка со соодветните
високошколски институции

за професионална помош и
консултација

Дефектолог
Стручна служба

Континуирано

Соработка со стручните
служби во училиштето,

надлежните институции (МОН
и БРО), меѓународни

асоцијации и организации,
невладиниот сектор,

општината

Дефектолог
Стручна служба

Континуирано

Соработка со здравствени
установи и институции во

полето на раното откривање,
дијагностиката и

третманот на учениците со
ПОП

Дефектолог
Стручна служба

Континуирано
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Подрачје на
активност

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

Планирање стратегии за
оценување на знаењето на

Наставници,
стручна служба

Континуирано

Подрачје на
активност

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
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учениците со ПОП

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

Дефектолог
Стручна
служба

Континуирано

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

Дефектолог
Стручна
служба

Континуирано

Соработка со Сојуз за дефектолози Дефектолог Континуирано
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Професионално
усовршување на
дефектологот

Посета на обуки,конференции кои ќе
бидат предвидени во текот на
учебната 2022/2023 година

Дефектолог 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 во активностите
на ученичките заедници (Им помага

на ученичките заедници да ги
прифатат учениците со ПОП)

Дефектолог Континуирано
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ПРИЛОГ 5

Програмза за работа на библиотекар во учебната 2022/23 година
Во  текот  на  учебната  година  во  библиотеката  се  собира,  стручно  обработува  и  дава  на
користење  библиографски материјал потребен на учениците и наставниот кадар за извршување
на училишните задачи. Работата на библиотеката се вградува во наставно-образовната работа
на училиштето.

Основните задачи на библиотеката се:
развивање на култура на читање и творечки потенцијали;
оспособување  на  учениците  за  самостојно  и  ефикасно  пронаоѓање  на  потребните
информации  при  барањето  на одредена литература;
поттикнување на учениците за учество во културната дејност на училиштето;
обнова на книжниот фонд;
континуирано и систематско водење на пропишаната евиденција и документација ;
заштита на библиотечниот материјал;
библиотечно-информативна дејност;
меѓубиблиотечна соработкa на ниво на општина и град;
секојдневно се води прoпишаната евиденција за издадени книги и библиотечен материјал;
се води библиотекарска секција;
се изработува полугодишен извештај и годишен извештај;
се обработува книжниот фонд во МДК систем

Работа со ученици:

АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ РЕАЛИ
ЗАЦИЈА

СОРАБО
ТНИЦИ

ИНДИКАТОРИ,
ДОКАЗИ/ ФОРМИ,
МЕТОДИ

СЛЕДЕЊЕ/
ПОВРАТНА
ИНФОРМАЦИ
ЈА
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Креативни
работилници
за
читање и
пишување на
лични творби.
Се користат
платформи
потребни за
комуникација
на далечина:
веб страната
на
училиштето,
комуникација
преку
платформата
зум,
електронска
пошта и сл.

Разивање и
следење на
напредокот на
читателските,
креативни и
информациски
способности кај
учениците.

контину
ирано

наставни
ци,
родител
и,
стручни
соработн
ици

Материјали,
фотографии од
активностите
Индивидуална
Групна Разговори
Дијалози, писмено
изразување

извештаи
изложби
програма за
работа

Тематски
изложби на
книги како и
поучување на
учениците за
користење на
ресурсите за
истражување
во
библиотеката

Промовирање
на читањето и
развивање на
читателските
способности кај
учениците во
склад со
нивните желби
и интереси

Одбеле
жување
на
значајн
и
датуми :
Ден на
осамост
ојување
Ден на
мајката
Светски
ден на
книгата
Ден на
мајчини
от јазик.

Наставн
ици,
родител
и,
стручни
соработн
ици

Материали,
фотографии од
активностите
Индивидуална
Групна Разговори
Дијалози
писмено изразување

Извештаи,
изложби
програма за
работа

Запознавање
на учениците
со различни
форми на
библиотечна
граѓа и
оспособување
на учениците

Развивање на
вештини за
самостојно
учење и
користење
извори на
информации
(информациска

континуи
рано

наставници,
родители, стручни
соработници
материјали,
фотографии
индивидуална,
групна форма
активна метода –

извештаи
изложби
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за користење
на разни
методи за
самостојно
учење;
Користење на
електронска
пошта, веб
страната на
училиштето,
зум и други
платформи  за
комуникација
на далечина.

писменост),
самостојно
користење на
книги,
енциклопедии,
лексикони,
интернет;

замислување,
сеќавање,
дискутирање,
воочување и
решавање на
проблемот

Помош на
учениците при
избор на
литература за
воспитно -
образовни
потреби и
естетски ;

Поттикнување
за разбирање и
разговор за
прочитаното.
Читање заради
усвојување на
знаења како и
од задоволство.

контину
ирано

наставни
ци,
родител
и,
стручни
соработн
ици

Материјали,
извештаи
индивидуална,
групна форма
учење од искуство –
засновано на
претходни знаења

извештаи

Упатување на
внимателно
користење и
чување на
библиотечниот
материјал

Стекнување
знаења од
областа на
библиотекарств
ото и
примена на
знаењата на
млад
библиотекар;

контину
ирано

наставни
ци,
родител
и,
стручни
соработн
ици

Материјали,
извештаи
индивидуална,
групна форма
кооперативен метод
– се формира лично
искуство, во
заедница се
решаваат
проблемите

извештаи

Следење и
поддршка на
развојот на
учениците

Активности Цели Реализа
ција

Соработ
ници

Индикатори/докази,
форми, методи

Следење
повратна
информација

Следење на
интересот и
потребите за
набавка на

Учениците
покажуваат
интерес кон
најновите
изданија во

контину
ирано

директор
наставни
ци
стручни
соработн

книги, лектири,
стручна литература
индивидуална
групна

инвентарна
книга
евиденција
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нова
литература.
Користење на
електронска
пошта, зум и
други
платформи за
комуникација
на далечина.

библиотеката.
Учествуват во
изборот на
литература. Се
интересираат
за средување и
сместување на
книгите по МДК
ситем.

ици
родител
и

разговори, дијалози

Известување
за активности
на учениците
во
библиотеката и
на веб
страната,
известување
на активот на
општествена
група
предмети.

Информирани
ученици и
активни
учесници во
сите активности
на
библиотеката.
Искажуваат
спремност за
учество на
културни
манифестации,
покажуваат
вештина во
читањето, усно
изразување,
комуникација

контину
ирано

директор
наставни
ци
стручни
соработн
ици
родител
и

книги, лектири,
стручна литература
индивидуална
групна
разговори, дијалози

инвентарна
книга
евиденција

Следење и
анализа на
потребите и
интересот на
корисниците и
евидентирање
на потребите
(правење
план) за
набавка на
нови книги и
избор на
најактивни
читатели.

Учениците
учествуват во
изборот на
литература. Се
интересираат
за средување и
сметување на
книгите по МДК
ситем

контину
аирано

директор
наставни
ци
стручни
соработн
ици
родител
и

книги, лектири,
стручна литература
индивидуална
групна
разговори, дијалози

инвентарна
книга
евиденција

Запознавањен
а учениците со
состојбата на
читањето, ги
известувам за

Учестуваат во
активностите на
библиотеката.
Одговорно се
однесуваат кон

контину
ирано

директор
наставни
ци
стручни
соработн

книги, лектири,
стручна литература
индивидуална
групна

инвентарна
книга
евиденција
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невратени
книги. Избор
на
најактивните
читатели и
учесници во
активностите
на
библиотеката.

книгите и
бесплатните
учебници.
Навреме ги
враќаат и ги
читаат книгите
позајмени од
библиотеката.

ици
родител
и

разговори, дијалози

Поддршка на
наставниците
за планирање
и реализирање
на воспитно-
образовниот
процес и
самоевалуациј
ата

Активности Цели Реализа
ција

Соработ
ници

Индикатори/
докази/форми/метод
и

Следење,
повратна
информација

Планирање и
соработка со
наставниците,
директорот,
стручните
соработници
за
ангажирањето
на
библиотеката и
активно
учество во
изведувањето
на тимската,
групната и
индивидуализи
рана настава.
Учество во
проекти: МИО,
ЕКО,
ненасилство и
вклучување во
нови.

Реализација на
потребите за
различни
современи
методи и
форми во
изведувањето
на наставата.

контину
ирано

директор
наставни
ци
стручни
соработн
ици

книги, лектири,
стручна литература
индивидуална
групна
разговори, дијалози

инвентарна
книга
евиденција

Следење на Мотивираност и
вештина за

контину директор
наставни

книги, лектири,
стручна литература

инвентарна
книга
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интересот и
потребите како
и известување
при набавка на
нова
литература.
Користење на
електронска
пошта, зум и
други
платформи за
комуникација
на далечина.

доаѓање до на
образовните и
воспитни
информации .

ирано ци
стручни
соработн
ици

индивидуална
групна
разговори, дијалози

евиденција

Поттикнување
на
наставниците
и учениците за
користење на
стручна
литература за
изработка на
проекти и
задачи.
Користење на
електронска
пошта, зум и
други
платформи за
комуникација
на далечина.

Преку
упатувањето на
соодветни
извори на
информации,
воведување во
истражувачка
работа и
развивање на
социјални
вештини  кај
корисниците на
библиотеката.

контину
ирано

директор
наставни
ци
стручни
соработн
ици

книги, лектири,
стручна литература
индивидуална
групна
разговори, дијалози

инвентарна
книга
евиденција

Поддршка на
наставниците
за работа со
учениците

Упатување на
начините за
користење на
различни
видови
литература
според
потребите на
наставата и
воннаставните
активности.
Користење на
електронска

Поттикнување
на читањето и
информациска
писменост,
мотивираност и
вештина за
доаѓање до на
образовните и
воспитни
информации .
Користење на

контину
ирано

директор
наставни
ци
стручни
соработн
ици

книги, лектири,
стручна литература
индивидуална
групна
разговори, дијалози

инвентарна
книга
евиденција
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пошта, зум и
други
платформи за
комуникација
на далечина.

ресурсите на
библиотеката

Едукација на
родители

Активности Цели Реализа
ција

Соработ
ници

Индикатори/
докази/форми/метод
и

Следење
повратна
информација

Разговори како
да се поттикне
интересот за
читање кај
учениците
преку личен
пример и
набавка и
позајмување
на
привлечна ,
поучна
вооспитно
образовна
популарна
литература за
учениците .
Користење на
електронска
пошта, зум и
други
платформи за
комуникација
на далечина.

Родителско
учество за
развој и
збогатување на
знаењата,
интересот и
љубовта кон
книгата,
јакнење на
сигурноста кај
учениците во
нивните
способности  и
мотивација за
читање и
едукација.

Контину
ирано

родител
и
наставни
ци
стручни
соработн
ици

книги, лектири,
стручна литература
индивидуална
групна разговори,
дијалози

инвентарна
книга
евиденција

Соработка со
родителите во
набавка на
литература
преку
почитување и
уважување на
нивни
предлози со
разговори,
анкети.

Актино учество
на родителите
во
поттикнување и
развој на
читателските
способности кај
нивните деца.

контину
ирано

родител
и
наставни
ци
стручни
соработн
ици

книги, лектири,
стручна литература
индивидуална
групна разговори,
дијалози

инвентарна
книга
евиденција
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следење на
каталози на
издавачките
куќи, подароци
од страна на
родителите на
училишната
библиотека.

Соработка со
стручни
институции и
организации

Активности Цели Реализа
ција

Соработ
ници

Индикатори/
докази/форми/метод
и

Следење
повратна
информација

Соработка и
следење на
активностите
на НУБ „Св.
Климент
Охридски “ –
следење на
обуки,
семинари,
библиотекарст
вото,
доставување
барање
новини за
набавка на
потребна
литература.
Соработка со
библиотеки од
локалната
заедница и
пошироко.
Следење на
веб портали на
релевантни
институции и
здруженија.
Формални и
неформални
контакти со
библиотекари
за размена на

Преку
користење на
каталогот на
книги, како и
преку различни
медиуми
учениците се
поттикнуваат за
примена на
разни методи
на
информирање,
се развива
свест за
информациона
и писменост.

контину
ирано

директор
наставни
ци
стручни
соработн
ици

Книги, лектири,
стручна литература,
индивидуална група,
разговори, дијалози.

Инвентарна
книга,
извештаи,
евиденција
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идеи и
искуства.
Соработка со
издавачки
куќи, за
информации
за изданија,
списанија за
во соработка
со Редакција
Детска радост,
Просветно
дело, Феникс,
Топер, Тримакс
и сл.

Личен
професионале
н развој

Активности Цели Реализа
ција

Соработ
ници

Индикатори/
докази/форми/метод
и

Следење
повратна
информација

- Работење на
постојано
подобрување
во водењето и
организација
на
библиотеката.
- Следење
стручна
литература и
информации
значајни за
образование и
воспитание. -
Внесување
новини во
работењето со
наставниците
и учењето. -
Планирање,
водање
евиденција,  и
поседување
докази (обуки,
семинари,
сертификати)
за личниот

Унапредување
во
библиотекарско
то работење со
учениците,
внесување на
нови
активности,
креативност кај
учениците
нивно учество и
залагање во
библиотеката
заради
образование,
постигање на
воспитни цели и
личен развој,
соработка меѓу
учениците,
исполнување на
ученичките
задачи и цели.

контину
ирано

директор
наставни
ци
стручни
соработн
ици

Книги, лектири,
стручна литература,
индивидуална група,
разговори, дијалози.

Инвентарна
книга,
извештаи,
евиденција
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професионале
н  развој. -
Однесување
согласно
етичкиот
кодекс на
професијата.
Користење на
електронска
пошта, зум и
други
платформи  за
комуникација
на далечина.

Прилог 6
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШЕН ОДБОР

Училишниот одбор е орган на управување во училиштето. Според измените во закон за основно
образование од 05 август 2020 година, Училишниот одбор ќе има ново конституирање бидејќи во
неговиот состав ќе има 7 члена, тројца претставници од наставниците, стручните соработници,
тројца од родителите и еден претставник од основачот. На седниците се покануваат без право
на глас директорот и двајца претставници на ученици избрани од ученичкиот парламент.
Претседател на УО е претседателот од Совет на родители Мевлудин Исмаили, а записничар е
одделенскиот наставници: Ваиде Реџепи, одд.наст. Рхим Хамити. Училишниот одбор има важна
улога во образовниот систем. Добро етаблиран, училишниот одбор ја обезбедува потребната
поддршка за училиштето, за да се подобрат неговите перформанси како образовна институција,
како и постигнувањата на учениците. Тој обезбедува форум преку кој родителите и другите
членови на училишната и локалната заедница може да дадат свој придонес во унапредувањето
на училиштето, како и во резултатите и постигнувањата на учениците. Родителите, покрај
наставниците, се клучни во континуираното зајакнување на нашиот образовен систем и нивната
вклученост има важна улога во успехот на учениците. Преку ангажманот во училишните одбори
тие имаат можност да влијаат на реализацијата и на резултатите од наставните програми.

Училишниот одбор на основното училиште:
донесува статут на основното училиште,
предлага годишна програма за работа и извештај за работа на основното училиште до советот
на општината,
донесува Развојна програма на училиштето,
предлага финансиски план до основачот,
предлага завршна сметка до основачот,
врши интервју со кандидатите за директор,
предлага на градоначалникот на општината односно на министерот еден кандидат од
пријавените кандидати на објавениот јавен оглас за избор на директор,
дава предлог до директорот за избор на наставниците и стручните соработници,
одлучува по приговорите и жалбите на вработените во основното училиште,
одлучува по жалбите на ученици, родители, односно старатели на ученици
врши и други работи утврдени со статутот на основното училиште.
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Оперативна програма за работа на Училишниот одбор

Планирани активности: Време на
реализација

Реализатор Очекувани резултати

Подготовка на Годишната
програма за работа на
Училишниот одбор
Усвојување на годишниот
извештај за работата на
училиштето на крајот од
учебната 2021/2022 година
Разгледување и усвојување
(донесување) на Годишната
програма за работа на
училиштето за учебната
2022/2023 година
Конституирање на
училишниот одбор,
утврдување на измени на
членовите согласно ЗОО
Разглдување и усвојување
на предлог план за јавни
набавки

јули -
август

Членови на
Училишниот одбор,
директор, двајца
ученици од
ученички
парламент,

Следење на работата на
училиштето Предлагање на
усвојување на Советот на
опшината Согледување на
забелешките на членовите
на Училишниот одбор околу
содржините во Годишната
програма и соработка за
нејзина имплементација
Конструиран нов УО за
непречено реализирање на
програмите

Дополнување и усвојување
на Статутот на училиштето,
согласно измените во ЗОО
Учество во донесување на
планот за спроведување на
Самоевалуација на
училиштето за 2018/2019 и
2019/2020 година и Развојна
програма на училиштето
Информација околу огласите
за екскурзии,
фотографирање, исхрана на
учениците, изнајмување на
простор во училиштето

септември –
октомври

Членови на
Училишниот одбор,
директор, двајца
ученици од
ученички
парламент,

Непречено и навремено
реализирање на Годишната
програма на училиштето
според Статутот на
училиштето согласно ЗОО
Согледување на состојбата
во училиштето и
одредување на приоритети
за подобрување на работата
во училиштето Навремено
реализирање и соработка

Формирање Пописна
комисија Разгледување и
предлагање на финансиски
план до основачот
Информација за
постигнатиот успех и
поведение на учениците за
крајот на прво тромесечие за
учебната 2022- 2023 година

ноември -
декември

Членови на
Училишниот одбор,
директор, двајца
ученици од
ученички
парламент,

Навремено согледување на
материјалната состојба во
училиштето Согледување и
дискусија на членовите на
Училишниот одбор околу
потребниот финансиски план
и неговата реализација.
Соработка за постигнување
подобар успех и поведение
кај учениците

Разгледување на
финансовиот извештај и

февруари Училишниот одбор,
Директор,

Училишниот одбор околу
годишниот финансиски план
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други извешти кои се
однесуваат на материјално -
финансовото работење во
училиштето Разглдување и
усвојување на план за јавни
набавки Усвојување на
Полугодишниот извештај за
работата на училиштето за
учебната 2022/2023 година
Разгледување и усвојување
на елаборатот од Пописот за
2022 година

Сметководител,
претседател на
пописна комисија,
двајца ученици од
ученички
парламент,

и неговата реализација
Непречено и навремено
реализирање на потребите
на училиштето Предлагање
на усвојување на Советот на
опшината Навремено
утврдување на
материјалната состојба во
училиштето

Информација за
постигнатиот успех и
поведение на учениците за
крајот на второ тромесечие
за учебната 2021- 2022
година

март -
април

Членови на
Училишниот одбор,
директор

Соработка за постигнување
подобар успех и поведение
кај учениците

Усвојување на годишниот
извештај за работата на
училиштето на крајот од
учебната 2021/2022 година
Усвојување на
Самоевалуацијата на
училиштето Усвојување
Развојна програма на
училиштето мај - јуни
Членови на Училишниот
одбор, директор, двајца
ученици од ученички
парламент, Согледување на
забелешките на членовите
на Училишниот одбор околу
развојниот план за работа и
самоеваулацијата, како
водичи кон подобрување на
работата во училиштето.

мај - јуни Членови на
Училишниот одбор,
директор, двајца
ученици од
ученички
парламент,

Согледување на
забелешките на членовите
на Училишниот одбор околу
развојниот план за работа и
самоеваулацијата, како
водичи кон подобрување на
работата во училиштето

Дава мислење до директор
за избор на наставници и
друг персонал по основ на
јавен оглас за работни места
по потреба на училиштето
Поддршка за воведување и
реализација на проекти
Одлучување по жалби на
ученици, родители-
старатели Разгледување на
приговори од вработените
би дава мислење до
директорот за нивно
решавање Одлука за отпис и

тековно Членови на
Училишниот одбор,
директор,
сметководител,
двајца ученици од
ученички
парламент,

Подобрување на квалитетот
на работата и навремено
пополнување на
ослободените работни места
Надминување на
проблемите и подобрување
на климата и условите за
работа Согледување на
забелешките на членовите
на Училишниот одбор околу
развојниот план за работа и
самоеваулацијата, како
водичи кон подобрување на
работата во училиштето.
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расходување на искршен,
амортизиран, непотребен
инвентар Анализа на
изврешените санации и
потребните тековни и
инвестициони вложувања
Вклучување во активностите
од работата на училиштето –
отворен Ден по граѓанско
образование, прослави,
хепенинзи, посети, приредби
Врши тековни работи
согласно законските одредби
од делокругот на своите
надлежности Разгледување
на други прашања

Афирмација на училиштето
Соработка и помош за
непречено и навремено
реализирање на годишната
програма и потребите на
училиштето.

ПРИЛОГ БР: 7:

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ

Советот на родители на училиште го сочинуваат по еден претставник од Родителските одбори
на ниво на паралелка и ќе работи по своја годишна програма, која во текот на учебната година
може да трпи измени зависно од актуелните проблеми во училиштето. Задачите на овој Совет
се да води грижа за задоволување на потребите на учениците на ниво на Училиште, пред се за
постигнување добри резултати во учењето, правилно користење на нивното слободно време,
соработка со наставниците, подобрување на успехот, поведението и редовноста на учениците,
помош во обезбедување подобри услови за работа во Училиштето, ги запознава родителите со
активностите од проектите во кои е вклучено училиштето и др.

Програмски содржини Време на
реализација

Реализатори

-Конституирање на Советот на родители
(партиципирање со нови членови) ;
-Запознавање на родителите со новите
подзаконски акти, протоколи и уредби за работа и
поддршка на родителите при реализација на
наставата и воннаставните активности;
-Организациони прашања во врска со
подготовките за реализација на ВОР за новата
учебна година;
-Информирање за Годишна програма на
училиштето; брошура за родители
-програма за работа на Советот на родители во
учебната 2021/22 година;

Септември Претседател на Совет на
родители директор,
педагог, психолог,
специјален едукатор и
рeхaбилитатор, Совет на
родители, наставници
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- Информации за Е- дневник во наставата;
-Информации околу користење на учебници по
предмети и одделенија и за набавката на нови и
распределба.

-Запознавање со Павилникот за учебници од
МОН;
-Тековни и нови проекти - цел и предности;
- Предавања и работилници за грижа на здравјето
на учениците;
-Родителски средби, одбирање и презентирање
теми за родители;
-Опременост на кабинети;
-Осовременување на дизајнот на училишниот
простор;
-Иницирање на родителите да дадат свои
предлози за унапредување и организација на
животот во училиштето и воспитно образовната
работа, во наставните и воннаставните
активности;
-Реализација на здравствената и социјалната
заштита на

Тековно Претседател на Совет на
родители директор,
педагог, психолог,
специјален едукатор и
рeхaбилитатор, Совет на
родители, наставници

учениците, екскурзии, излети, организирање на
хуманитарни акции за помош на ученици кои се
социјално загрозени;
-Соработка меѓу родителите од централното и
подрачното училиште за реализација
на активности од Проектот за МИМО.

-Запознавање со куќниот ред и негово
почитување;
-Запознавање на родителите со Правилникот на
училиштето за педагошки мерки - награди,
пофалби и казни;
-Учество во избор на понудувачи за исхрана,
екскурзии, детски печат, фотографирање, јавни
набавки, зимувања и летувања,

Тековно Претседател на Совет на
родители директор,
педагог, психолог,
специјален едукатор и
рeхaбилитатор, Совет на
родители, наставници
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посети и набљудувања, фотографирање и
алманаси, полуматурска вечер;
-Подобрување на условите за работа на
училиштето и др.

-Организирање хепенинзи; По потреба Претседател на Совет на
родители, директор,
педагог психолог,
специјален едукатор и
рeхaбилитатор, Совет на
родители, наставници

-Разгледување на успехот и поведението на
учениците во првото тримесечие;
-Реализација на здравствена и социјална заштита
на учениците.

Ноември Претседател на Совет на
родители директор,
педагог, психолог,
специјален едукатор и
рeхaбилитатор, Совет на
родители, наставници

-Извештај за работата на училиштето и
постигнатите резултати во првото полугодие во
учебната 2021/22 год.;
-Анализа на успехот на учениците и преземање
мерки за подобрување на истиот.

Јануари Претседател на Совет на
родители директор,
педагог, психолог,
специјален едукатор и
рeхaбилитатор, Совет на
родители, наставници

-Извештај за постигнатите резултати во третото
тримесечие;
-Анализа на соработката на училиштето со
семејството за реализирање на годишната
програма.

Април Претседател на Совет на
родители директор,
педагог, психолог,
специјален едукатор и
рeхaбилитатор, Совет на
родители, наставници

- Одбележување на Денот на училиштето. Мај Претседател на Совет на
родители директор,
педагог, психолог,
специјален едукатор и
рeхaбилитатор, Совет на
родители, наставници

-Собирни акции, помош на учениците кои се од
социјално загрозени семејства;
-Хигиена и уредување на просторот во и вон
училиштето.

Тековно Претседател на Совет на
родители, директор,
педагог, психолог,
специјален едукатор и
рeхaбилитатор, Совет на
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родители, наставници

-Разгледување и усвојување на Годишниот
извештај за работата и постигнатите резултати на
училиштето во учебната 2021/22 год.

Јуни Претседател на Совет на
родители директор,
педагог, психолог,
специјален едукатор и
рехабилитатор, Совет на
родители, наставници

-Подготовка за изработка на Годишната програма
за Совет на родители за наредната учебна
година.

Јуни Претседател на Совет на
родители, директор,
педагог, психолог,
специјален едукатор и
рехабилитатор, Совет на
родители, наставници

Прилог бр.8

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ

Содржина на активноста Време на
реализација

 Распределба на часови и одделенски раководства
 Разгледување и усвојување на Програмата за екскурзии за учебната

2022/23 год.
 Одредување на одговорни наставници за стручни активи
 Известување за запишани првачиња за учебната 2022/23 год.
 Давање насоки за изработка на план за примена на ИКТ на часовите за

потребите на Годишната програма на училиштето
 Подготовка за прием на првачиња
 Одредување одговорни наставници за неделна проверка на е-

дневникот

Август

 Разгледување и усвојување на Годишната програма на ООУ“25 Мај’’ за
учебната 2022/23 год.

 Договор за одржување на родителски средби од I до IX одд.

Август
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 Насоки за дополнување на Годишниот план и програма
 Договор за екскурзии
 Известување за педагошка евиденција и документација
 Договор за реализација на активности
 Договор за „Месец на книгата“ и „Ден на гладтта“

Октомври

 Утврдување на успехот и поведението за првото тромесечие во
учебната 2022/23 год.

 Договор за родителска средба

Ноември

 Реализација на Наставниот план и програма за првото полугодие од
учебната 2022/23 год.

 Утврдување на успехот и поведението на учениците за првото
полугодие од учебната 2022/23 год.

 Разгледување и усвојување на Полугодишниот извештај за работата на
училиштето на крајот од првото полугодие од учебната 2022/23година.

Јануари

 Известување за „Ден на екологијата“
 Договор за реализација на Еко – проектот

Март

 Договор за патрониот празник на училиштето
 Формирање комисија за упис на првачиња за учебната 2023/24 год.
 Утврдување на успехот и поведението на учениците во третото

тромесечие од учебната 2022/23год.
 Информирање за фотографирање на учениците од I до IX одд.
 Договор за Ден на Европа
 Договор за родителска средба

Април

 Номинирање на истакнат наставник од предметна и одделенска
настава и ученик на генерација за учебната 2022/23 год.

Мај

 Реализација на Наставниот план и програм и усвојување на успехот и
поведението на учениците на крајот од учебната 2022/23 год.

 Формирање комисија за прегледување на дневници
 Предлог за ученик на генерација
 Информација за е-дневникот
 Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата на

ООУ „25 Мај“ – Скопје за учебната 2022/2023
 год.
 Поделба на решенија за Годишен одмор

Јуни

Училиштен инклузивен тим, ангажираните образовни медијатори, тутори, хор и оркестар,
заедница на паралелката, ученички парламент, ученички правобранител.
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ПРИЛОГ БР. 9
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ АКТИВИ

Што ќе биде цел на обработуваните содржини во склоп на Стручниот Активи

1. Да се изберат содржини за обработување кои се најкорисни за сите наставници,содржини
од кои наставниците имаат

најголема потреба во својата работа.

2. Да се подобри квалитетот на следењето и оценувањето на учениците

3. Способност и квалитет за реализација на интегрирана настава

4. Способност и квалитет за реализација на практичен час

5. Дружење, соработка, почитување на различностите, толеранција, јакнење на
натпреварувачки дух
За учебната 2022/23 стручниот актив на одделенска настава ја планира својата работа според
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однапред планираната програма за работа со активности кои ќе ги организира во следните
насоки:

 Подобрување на квалитетот на наставата со примена на активна настава и
кооперативно учење

 Активно вклучување во планирање на професионално надоградување
 Изработка на портфолио за професионален развој
 Унапредување на работата со ученици со посебни образовни потреби
 Изработка на критериумски тестови и нивна примена во објективно оценување на

знаењата на учениците
 Активности за професионално усовршување на наставниот кадар
 Споделување на знаења, стручност и искуства
 Водење на Е дневник и примена на ИКТ во наставата
 Реализација на интегрирани часови во наставата, Интеграција на ЕКО стандарди во

наставата
 Намалување на насилството и агресивноста кај учениците

Наставниците од одделенска настава во текот на учебната година редовно ќе одржуваат
состаноци на кои ќе се разговара за новините во наставата. Во функција на професионалниот
развој на наставниците се и програмските активности за стручно и педагошко усовршување на
наставниот кадар опфатени со програмите на стручните активи и нагледни часови во
одделенска настава.

Содржини Реализатори Време на
реализација

* ИЗГОТВУВАЊЕ ПЛАН ЗА РАБОТА НА
СТРУЧЕН АКТИВ

Сите одделенски наставници,
педагог,директор,психолог

Август

* РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА НАСТАВНА ПРОГРАМА
ПО ОДДЕЛЕНИЈА

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

* РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА УЧЕБНИЦИ ПО НОВА
НАСТАВНА ПРОГРАМА- КЕМБРИЏ ЗА IV И V
ОДД.

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

* ИЗГОТВУВАЊЕ ГОДИШНИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЈА ПО ПРЕДМЕТИ

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

* ИЗГОТВУВАЊЕ ПЛАН ЗА НАСТАВНО
НАУЧНА ЕКСКУРЗИЈА(V),ЕДНОДНЕВНИ
ИЗЛЕТИ (ЕСЕНСКИ И ПРОЛЕТЕН),
ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА(IV)

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

*РАСПОРЕД НА ПЛАНИРАНИ ОТВОРЕНИ
ЧАСОВИ

* РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПОТРЕБНИ
ОРГАНИЗАЦИОНИ ПОДГОТОВКИ ЗА
ПОЧЕТОКОТ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

* ОРГАНИЗИРАНА АКТИВНОСТ ЗА
КОРИСТЕЊЕ НА УЧЕБНИЦИ ПО ПРОГРАМА

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

Септември
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КЕМБРИЏ ЗА IV I V ОДД

* ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УЧЕБНИЦИ И
ПРИРАЧНИЦИ КОИ ЌЕ СЕ КОРИСТАТ ВО
ТЕКОТ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА, КОРИСТЕЊЕ
НА СТРУЧНА ЛИТЕРАТУРА ЗА СИТЕ ОДД.

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

*ДОГОВОР ЗА НАБАВКА И КОРИСТЕЊЕ НА
СОВРЕМЕНИ НАГЛЕДНИ СРЕДСТВА
ПОТРЕБНИ ЗА ОСОВРЕМЕНУВАЊЕ НА
НАСТАВАТА ОД I –V ОДД.

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

*ИЗГОТВУВАЊЕ ПЛАН ЗА РАБОТА И
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИ,

ДОДАТНА И ДОПОЛНИТЕЛНА
НАСТАВА,ВОННАСТАВНИ СОДРЖИНИ,

*РЕАЛИЗАЦИЈА НА РОДИТЕЛСКИ СРЕДБИ

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

* ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА ДЕТСКА НЕДЕЛА Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

Октомври

* ОДРЖУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА
НАГЛЕДЕН ЧАС ПО НОВА ПРОГРАМА-
КЕМБРИЏ ЗА IV I V ОДД

Одделенски наставници кои ја
посетиле оваа обука,

*ИЗВЕШТАЈ ОД ОДРЖАНИ РОДИТЕЛСКИ
СРЕДБИ

Сите одделенски наставници,

*РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ЗА
УНАПРЕДУВАЊЕ НА ВОСПИТНО –
ОБРАЗОВНАТА РАБОТА ВО ТЕКОВНАТА
ГОДИНА

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

*АНАЛИЗА НА УСПЕХ И ПОВЕДЕНИЕ ВО ПРВО
ТРОМЕСЕЧИЕ

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

Ноември

*ПРEДЛОЗИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСПЕХОТ
,ПОСЕБНО ОНАМУ КАДЕ ШТО Е ПОСЛАБ

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

* ПОДОБРУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИЈА И
СОРАБОТКА СО РОДИТЕЛИТЕ- РОДИТЕЛСКИ
СРЕДБИ

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

*РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ЗАСТАПЕНОСТА НА
КОРЕЛАЦИЈАТА НА НАСТАВНИТЕ СОДРЖИНИ
И НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ

Сите одделенски наставници.

* ОДБРАНИ СОДРЖИНИ ЗА РАЗВОЈ НА
ВОСПИТНАТА КОМПОНЕНТА, МЕЃУСЕБНА
КОМУНИКАЦИЈА, ЧУВАЊЕ НА СРЕДИНАТА–
ЕКО СТАНДАРД

Сите одделенски наставници,
педагог,директор.

Декември
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* АНАЛИЗА НА НИВО НА АКТИВОТ ВО
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПИСНО И СУМАТИВНО
ОЦЕНУВАЊЕ

Сите одделенски наставници,
педагог. психолог

* СОРАБОТКА СО ППС И УКАЖУВАЊЕ ПОМОШ
НА УЧЕНИЦИТЕ КОИ ПОТЕШКО
НАПРЕДУВААТ ВО НАСТАВАТА

Сите одделенски наставници,
педагог. психолог

* ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА
НОВОГОДИШЕН БАЗАР

Сите одделенски наставници,
педагог,директор психолог

* АНАЛИЗА НА РАБОТАТА ВО ТЕКОТ НА
ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

Јануари

*СРЕДУВAЊЕ НА ПЕДАГОШКАТА
ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

*АНАЛИЗА ОД ПРИМЕНА НА НОВИ ТЕХНИКИ
И МЕТОДИ НА РАБОТА

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

Февруари

* ОДРЖУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА
НАГЛЕДЕН ЧАС ПО НОВА ПРОГРАМА-
КЕМБРИЏ

Одделенски наставници кои ја
посетиле оваа обука,

* ПОДОБРУВАЊЕ НА СОРАБОТКА СО
РОДИТЕЛИТЕ

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

* КОНСТАТИРАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОД
НАСТАВНИТЕ И ВОННАСТАВНИТЕ
АКТИВНОСТИ

Сите одделенски наставници,
педагог,директор. психолог

*ПЛАНИРАЊЕ НА ХЕПЕНИНГ
Сите одделенски наставници,
педагог,директор психолог

Март

* ПЛАНИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИ ПО ПОВОД
1ВИ АПРИЛ

Сите одделенски наставници,
педагог,директор психолог

* ОДРЖУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА
НАГЛЕДЕН ЧАС ПО НОВА ПРОГРАМА-
КЕМБРИЏ

Одделенски наставници кои ја
посетиле оваа обука,

*ЛИКОВЕН И ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС
Сите одделенски наставници,
педагог,директор психолог

Април

*ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА
ПРОЛЕТНА ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА

Сите одделенски наставници,
педагог,директор психолог

* АНАЛИЗА НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ И
ОРГАНИЗИРАЊЕ ПОМОШ НА ПОСЛАБИТЕ
УЧЕНИЦИ

Сите одделенски наставници,
педагог,директор психолог
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* ПРЕДАВАЊЕ НА СТРУЧНА ТЕМА Педагог, одделенски
наставник

*ОРГАНИЗИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА
OLIMPIADA NA ZNAEWA-ODBELE`UVAWE NA
PATRONIOT PRAZNIK

Сите одделенски наставници,
педагог,директор психолог

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ НА 24ТИ МАЈ Сите одделенски наставници,
педагог,директор психолог

* ОДРЖУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА
НАГЛЕДЕН ЧАС ПО НОВА ПРОГРАМА-
КЕМБРИЏ

Одделенски наставници кои ја
посетиле оваа обука

* СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РЕАЛИЗИРАНИОТ
НАСТАВЕН МАТЕРИЈАЛ ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА
УЧЕБНА ГОДИНА

Сите одделенски наставници,
педагог,директор психолог

Јуни

* ИЗРАБОТУВАЊЕ НА ГОДИШЕН ПРЕГЛЕД ЗА
УСПЕХОТ И ПОВЕДЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Одговорен наставник и
записничар

*ИЗРАБОТКА НА ИЗВЕШТАЈ ОД РАБОТАТА НА
СТРУЧНИОТ АКТИВ

Одговорен наставник и
записничар

Јули

Прилог бр.10

Годишна програма за работа на активот на општествено-хуманистичка група

Стручниот актив е стручно тело кое го сочинуваат помала група наставници кои предаваат ист
предмет или група наставници кои предаваат различни наставни предмети со допирни програми
и целини. Членови на Активот на општествено- хуманистичка  група  на  предмети  се
наставниците  по  мајчин  и  странски  јазици,  музичко  и  физичко  образование,  историја  и
граѓанско образование. Стручниот актив се состанува и работи според претходно донесена
годишна програма за работа. Со него раководи лице од редот на наставниците во улога на
одговорно лице, претседател на Стручниот актив. Во текот на годината се реализираат
активности кои имаат за цел усовршување и усогласување на наставниците во работата,
стандарди за  оценување,  професионален  развој,  зголемување  на  мотивацијата  и  интересот
кај  учениците  за  поголема  ефикасност  и успех за полесно совладување на наставните
содржини преку употреба на најразновидни методи, форми и техники на работа, подигнување на
свеста кај учениците за почитување на различните култури и традиции, превземање мерки за
подобрување и унапредување на воспитно-образовниот процес.
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Задача Активности
Време на
реализациј
а Реализат

ор

Ресурси и
инструме
нти

Очекувани
резултати

Одговорн
о
лице за
следење

Планирање и
организирање
на работата
на активот за
поквалитетна
настава и
воннаставни
активности

Формирање на
стручниот
актив,
избирање
раководство и
усвојување на
предлог
програмата.
Поделба на
обврски и
задачи за
работата на
активот
Презентирање
он-лајн алатки

Август
Членовит
е на
Активот

Компјутер
Смарт
табла

Програма
за работа
на Активот

Споделени
знаења за
онлајн
алатки

Директор
и стручна
служба

Да се
организираат
активности за
одбележувањ
е ИКТ во
наставата
Презентирањ
е на техника

Активности по
повод
одбележување
на Европскиот
ден на јазиците
Интегриран час
по ликовно
образование и
географија
Нагледен час
по физичко и
здравствено
образование

Септември

Членовит
е на
Активот
Теута
Хаскај
Војника
Агим
Саити
Вулнет
Аќифи
Илир
Зендели

Кретивни
работилн
ици,
Хамери

Интеракт
ивна
табла,
листови

Меѓуетничк
а
интеграција
, зголемена
свест за
почит кон
различни
култури
Споделени
знаења

Директор
и стручна
служба

Да се
презентираат
иновации во
наставата Да
се
организираат
активности

Отворен час по
германски јазик
Интегриран час
по
македонски
јазик и музичко
образование

Октомври

Теута
Хаскај
Војника,

Анета
Цаневска
Алма
Туша

Учебник,
компјутер
и
Паноа,
хамери,
листови

Споредба
на
изучување
на
граматички
те
содржини
кај јазиците
кои се
изучуваат
Споделени

Директор
и стручна
служба
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знаења

Презентирањ
е на техника

Активности за
одбележувањ
е

Отворен час по
англиски јазик
Денот на
албанската
азбука

Ноември

Мирвете
Муслиу
Ресмије
Адеми

Интеракт
ивна
табла
Ликовни и
литерату
рни
творби,
презента
ција

Споделени
знаења
Одбележан
е Денот на
албанската
азбука со
песни,
танц,
проза,
поезија

Директор
и стручна
служба

Да се
споделат
новини во
наставата

Активности за
одбележувањ
е

Отворен час по
физичко
образование
Извештај од
евентуални
одржани
советувања,
семинари и
натпревари
Активности по
повод
новогодишните
празници

Декември

Јетон
Муслиу

Членовит
е на
активот

Со цело
одд, по
групи,
топки,
мрежа,
работилн
ици,
анализа

Учениците
ги
препознава
ат и умеат
да ги
применат
правилата
на игра
Анализа
Новогодиш
ни
изработки

Директор
и стручна
служба

Да се
споделат нови
искуства,
знаења
Да се
анализира
работата на
активот

Изработка на
извештај за
работата на
стручниот актив
на крајот од I
полугодие
Анализа на
постигнатиот
успех и
поведение на

Јануари

Активот

Азиз
Куртиши

Дискусија Споделени
нови
искуства,
збогатени
знаења
Изработен
полугодише
н извештај

Директор
и стручна
служба
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учениците од
првото
полугодие.

Презентација
на техника
Да се
организираат
активности

Отворен час по
граѓанско
образование
Одбележување
на Денот на
мајчиниот јазик
Интегриран час
по
македонски
јазик и ликовно
образование

Февруари

Ќефајете
Ибиши
Арјета
Идризи
Анета
Кузманов
ска
Албана
Реџепи

Работни
листови,
Работа по
групи,
хамери,
листови
во боја

Споделени
новини во
наставата
Организира
на
работилниц
а

Споделени
знаења

Директор
и стручна
служба

Да се
изработи
креативно
ликовно дело
– мартинки

Отворен час по
музичко
образование
Отворен час по
англиски јазик

Март
Рамадан
Османи
Арјета
Асани

Музичка
работилн
ица

Листови
во боја,
хамери

Изработка
на
мартинки
Изработки
за
Денот на
жената

Директор
и стручна
служба

Да се
организираат
активности за
одбележувањ
е на Денот на
училиштето

Активности по
повод
одбележување
на Денот на
училиштето
Училишни
спортски
натпревари

Мај
Сите
вработен
и

Озвучува
ње
Хамери...
Спортски
реквизити

Приредба Директор
и стручна
служба

Да се
анализира
работата на
Активот

Анализа
Изработка на
предлог
програма за
наредната
учебна година

Јуни
Активот Дискусија Изработен

годишен
извештај и
предлог
програма

Директор
и стручна
служба

Прилог бр.11

Годишна програма за активот на природно-математичката група
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Задача Активности
Време
на
реали
зација

Реализат
ор

Ресурси
и
инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

Правилно
да се
распреде
ли за
изборот
на темите
од ЕКО
стандард
ите

Усвојување на
програмата за
работа на
Активот во
2022/2023
година.
Задолженија
на членовите
од Активот за
учебната
2022/2023
година.
-избор на
часови за :
-МИО, ИКТ,
ЕКО и
спречување на
насилството
Тековни
прашања.

Август Наставни
ците од
Активот
на
Природно
–
математи
чката
група

Лап-топ -Примена на
темите од ЕКО
стандардите во
наставата
-правилно
следење
проверување и
задавање на
домашните
задачи по
предмети

Актив и
педагог

Да ги
изработув
а
графички
дизајн

Отворен час по
техничко
образование /
VI одд
ТЕМА:
Техничко
цртање и
дизајн
Содржина:
Изработка на
графички
дизајн – идеја,
скица,
решение
Разговор по
реализираниот
час.
Тековни
прашања.

Септе
мври

Рамадан
Исени

Лап – топ
Смарт табла

Применува
графички дизајн
во секојдневниот
живот

педагог
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- Да ги
набројува
коските
од
скелетнио
т систем
на
човекот

Отворен час по
биологија / VIII
одд
Тема:
Движење кај
луѓето
Содржина:
Градба на
коски и
зглобови
Разговор по
реализираниот
час.
Тековни
прашања.

Октом
ври

Ајсер
Лимани

Табла Лап -
топ

Знае да ги
препознава
коските на
човековото тело

педагог

Запознав
ање со
рудник

Отворен час по
географија /IX
одд.
интегриран час
Тема:
Економско –
географски
карактеристики
на Македонија
Содржина:
Енергетски
извори и рудни
богатства
Разговор по
реализираниот
час.
Тековни
прашања.

Ноем
ври

Вулнет
Аќифи

Смарт табла Да се запознаат
со неверојатните
можности на
некои
минералот

Директор
Педагог

- Користи
знаења
за
енергетск
и извори
вклучувај
ќи
фосилни
горива и
обновлив
а
енергија

Отворен час
по физика / IX
одд.
Тема: Енергија
Содржина:
Обновлива
енергија
Дискусија за
реализираниот
час

Декем
ври

Нусрет
Шабани

Смарт
табла,
проектор,
интернет,
веб страна
на
училиштето

Може да објасни
значење на
обновлива
енергија во
секојдневниот
живот
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Тековни
прашања

Да се
запознаат
со
интернет
странитеи
да умее
да
создаде
веб
страна на
истите

Отворен час
по математика/
IX одд
Тема: Број и
решавање
проблеми
Содржина:
Решавање на
проблеми со
зголемување и
намалување
на проценти
Дискусија за
постигнатиот
успех во
првото
полугодие.

Јануа
ри

Рахим
Хамити

Компјутер
Смарт табла
Наставен
лист

Знае да
пресметува
проценти

Директор
Педагог

Разработ
ка на
логичко
размислу
вање и
решавањ
е на
логички
задачи кај
ученицит
е

Отворен час
по
информатика
VI, VII,
VIII, IX одд
Тема:
Интернет
Содржина:Даб
ар
Дискусија по
реализираниот
час.
Тековни
прашања

Февру
ари

Флорије
Алији

Смарт табла
компјутери

Подобрено
логичко
размислување и
полесно
стекнување на
решавање на
програмски
задачи

Директор
Педагог

Да го
разбира
поимот
хидрогра
фија

Отворен час
по Географија /
VI одд
Тема:
Хидрографија
Содржина :

Март Линдита
Латифај

Учебник
Смарт табла

Знае какво е
значењето на
Светското море

Директор
Педагог
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Светско море
Разговор по
реализираниот
час.
Тековни
прашања

Да знае
како да го
користи
програмс
киот јазик
MS -
EXCEL

Отворен час
по
информатика /
VII одд
Тема:
Програма за
табеларно
пресметување
во MS - EXCEL
Содржина:
Креирање на
табели во MS -
EXCEL
Разговор по
реализираниот
час.
Тековни
прашања.

Април Мирсад
Алија

Смарт табла
Лап - топ

Да знае да
состави табела
за пресметки во
MS - EXCEL

Директор
Педагог

Да знае
како да
претставу
ва
податоци
во
различна
форма

Отворен час
по математика/
VII одд. Тема:
Работа со
податоци
Содржина:
Видови на
дијаграми
Разговор по
реализираниот
час.
Резимирање
на
постигнатите
резултати на
учениците од
натпреварите.
Тековни
прашања

Мај Ардиан
Хамити

Смарт табла
Учебник

Да знае видови
на графици

Директор
Педагог
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Да се
изврши
анализа и
да се
издвојат
позитивн
ите
насоки и
знаења
од
работата
на
активот
во
тековната
учебна
година

Анализа на
работата на
Активот за
учебната
2022/2023
година
Изработка на
извештај за
работата на
стручниот
Актив од
тековната
година.
Внесување на
податоци за
успехот на
учениците на
крајот на
учебната
година во е-
дневникот.

Јуни Членови
на
Активот

Лап –
топ,смарт
табла

Преимена на
позитивните
насоки и знаења
од работата на
активот во
тековната
учебна година

Директор
Педагог
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Прилог бр.12

Годишна програма за одделенски совет во 2022/23 година

Задача Активности Време
на
реализа
ција

Реализатор Ресурси и
инструмент
и

Очекувани
резултати

Одговорн
о лице за
следење

Известување за
реализација на
наставната
програма

Разгледува
ње на
реализациј
ата на
наставната
програма

Ноемвр
и
Јануари
Април
Јуни

Одделенски
совет на
одделенска
настава
Директор
Стручни
соработници

Дневник на
паралелкат
а Записник
од
одделенски
совет,
Извештај
Формулари

Целосна
реализаци
ја на
наставнит
е
програми

Директор
Стручни
соработн
ици

Разгледување
на успехот и
поведението на
учениците од
прво до петто
одделение

Реферира
ње на
успехот и
поведениет
о на
учениците
од прво до
петто
одделение

Ноемвр
и
Јануари
Април
Јуни

Одделенски
совет на
одделенска
настава

Дневник на
паралелкат
а Записник
од
одделенски
совет,
Извештај
Формулари

Подобрува
ње на
успехот и
поведение
то на
учениците

Директор
Стручни
соработн
ици

Известување за
реализацијата
на
дополнителна и
додатна
настава, како и
слободните и
воннаставните
ученички
активности

Разгледува
ње на
реализациј
ата на
дополнител
на и
додатна
настава и
слободни
ученички
активности

Ноемвр
и
Јануари
Април
Јуни

Одделенски
совет на
одделенска
настава
Директор
Стручни
соработници

Дневник на
паралелкат
а Записник
од
одделенски
совет,
Извештај
Формулари

Реализаци
ја на
дополните
лна и
додатна
настава и
слободни
ученички
активност
и

Директор
Стручни
соработн
ици

Известување за
адаптација на
новозапишанит
е ученици и
учениците во
прво одделение

Разгледува
ње на
адаптација
та на
новозапиш
аните
ученици

Ноемвр
и

Одделенски
совет на
одделенска
настава
Директор
Стручни
соработници

Дневник на
паралелкат
а Записник
од
одделенски
совет,
Извештај
Формулари

Адаптиран
ост на
учениците

Директор
Стручни
соработн
ици
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Одржување
родителски
средби

Договор за
одржување
родителски
средби

Ноемвр
и
Јануари
Април
Јуни

Одделенски
совет на
одделенска
настава
Директор
Стручни
соработници

Дневник на
паралелкат
а, Записник
од
одделенски
совет
Извештај

Реализаци
ја на
родителск
и средби

Директор
Стручни
соработн
ици

Задача Активности
Време
на
реализа
ција

Реализатор Ресурси и
инструмент
и

Очекувани
резултати

Одговорн
о лице за
следење

Известување за
реализација на
наставната
програма

Разгледува
ње на
реализациј
ата на
наставната
програма

Ноемвр
и
Јануари
Април
Јуни

Одделенски
совет на
предметна
настава
Директор
Стручни
соработници

Дневник на
паралелкат
а Записник
од
одделенски
совет
Извештај

Целосна
реализаци
ја на
наставнит
е
програми

Директор
Стручни
соработн
ици

Формулари

Разгледување
на успехот и
поведението на
учениците од
шесто до
деветто
одделение

Реферира
ње на
успехот и
поведениет
о на
учениците
од шесто
до деветто
одделение

Ноемвр
и
Јануари
Април
Јуни

Одделенски
совет на
предметна
настава

Дневник на
паралелкат
а, Записник
од
одделенски
совет,
Извештај
Формулари

Подобрува
ње на
успехот и
поведение
то на
учениците

Директор
Стручни
соработн
ици

Известување за
реализацијата
на
дополнителна и
додатна
настава, како и
слободните и
воннаставните
ученички
активности

Разгледува
ње на
реализациј
ата на
дополнител
на и
додатна
настава и
слободни
ученички
активности

Ноемвр
и
Јануари
Април
Јуни

Одделенски
совет на
предметна
настава
Директор
Стручни
соработници

Дневник на
паралелкат
а, Записник
од
одделенски
совет,
Извештај
Формулари

Реализаци
ја на
дополните
лна и
додатна
настава и
слободни
ученички
активност
и

Директор
Стручни
соработн
ици
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Известување за
адаптација на
новозапишанит
е
ученици и
учениците од
шесто
одделение

Разгледува
ње на
адаптација
та на
новозапиш
аните
ученици

Ноемвр
и

Одделенски
совет на
предметна
настава
Директор
Стручни
соработници

Дневник на
паралелкат
а, Записник
од
одделенски
совет,
Извештај
Формулари

Адаптиран
ост на
учениците

Директор
Стручни
соработн
ици
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Прилог бр.13

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО ДЕЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ
Конкретни

цели
Активности реализато

р
време очекувани резултати

Откривање и
евидентирање
на ученици со
посебни
потреби

- евидентирање на
учениците со
посебни потреби;
- разговори со
одделенски
раководители,
-формирањена тим
за соработка,
-дефинирање на

временски период и
начини за соработка
со
дефектолог,
наставници,
родители,
институцијата со
која ќе
соработуваме за
одреден проблем.

стручна
служба,

оддленски
раководит

ел

IX-V -преглед на ученици и видот на
посебни потреби
-формиран е тимот за соработка

Индивидуализ
ирање на
наставата,
прилагодувањ
е на методите
на предавање-
оценување кон
потребите на
ученикот

-Стручно
консултативна
работа (СКР) на
стручниот работник
со наставниците за
секој ученик
поединечно;
-примена на
современи наставни
форми
-Изготвување на
индивидуален
образовен план за
секој ученик кој има
наод и мислење од
соодветна стручна
институција

стручна
служба,

наставниц
и

X -Планирање,организација на
поучувањето
-проширени извори на податоци;
-прилагодување на содржините
кон потребите на учениците
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Конкретни цели Активности реализатор време очекувани резултати

Утврдување на
индивидуалните
постигања на учениците
со посебни потреби;

-увид во
инструменти за
следење,
вреднување на
учениците СКР
со
одделенските
раководители
на учениците со
посебни
потреби

стручна
служба,
наставници

I-II - проценка на
постигањата;
-измени, дополнувања на
индивидуалниот план за
работа со
ученикот;

-примена на соодветни
форми/методи за работа
со ученикот

Утврдување на социо-
емоционалниот статус-
развој на учениците со
посебни потреби;

-
социометриска
метода
-разговори со
ученичка
заедница;
-присуство на
родителски
средби

стручни
соработници,уч
еници
одделенски
раководител
родители

III-IV Развивање на позитивни
ставови кај учениците
кон учениците
со посебни потреби

Утврдување на
индивидуал. постигања на
учениците со посебни
потреби;

- следење на
успехот,
редовноста на
ученикот;
-увид во
изработки на
учениците;
-увид во
инструменти за
следење,
вреднување на
учениците

стручна
служба,
наставници

IV Реална проценка на
постигнувањата;
-измени, дополнувања на
индивидуалниот план за
работа
со ученикот;

спроведување форми
методи за работа;

Изработка на
индивидуалниинструменти
за утврдување на
постигањатана учениците
со посебни потреби

утврдување на
критерими за
вреднување на
учениците со
посебни
потреби во
согласност со
наставни
планови,
програми

стручна
служба,
наставници

IX-V Развој на критерими,
индивидуални
инструменти за
вреднување на
учениците со посебни
потреби

Евалуација на програмата
за работа со учениците со

- утврдување на
слаби/јаки

стручна
служба,

VI- IX -Изработка на
индивидуални планови
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Утврдување на
индивидуалните
постигања на учениците
со посебни потреби;

-следење на
успехот,
редовноста на
ученикот;
-увид во
изработки на
учениците;
-увид во
инструменти за
следење,
вреднување на
учениците,
СКР со
учениците со
посебни
потреби;
СКР со
родителите на
учениците со
посебни
потреби;
-увид во
Индивидуалнио
т образовен
план за секој
ученик

стручна служба,
наставници

XI,I
IV,VI

Реална проценка на
постигнувањата;
-измени, дополнувања на
индивидуалниот план за
работа со ученикот;
-Определување
соодветни форми/методи
за работа со ученикот
-Подобрена
социјализација
-Подобрување на
постигањата на учениците
со посебни потреби

посебни потреби страни од
примената на
програмата;
конципирање
развоен план за
работа со
учениците со
посебни
потреби.

наставници за работа со
учениците со посебни
потреби;
-Подобрување на
постигањата на
учениците со посебни
потреби
-Подобрување на
социјализацијата на
учениците со посебни
потреби
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Прилог бр.14

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО НАДАРЕНИ И ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ

Конкретни
цели

Активности реализат
ор

време очекувани резултати

Идентификува
ње на
надарени и
талентирани
ученици

-Формирање на училишен тим за
работа со надарении
талентирани ученици
- Изработка на програма за
работа со надарени и
талентирани ученици
- Информација на наставниот
кадар за планираните
активности

Училише
н тим,
стручна
служба,
наставни
ци

август -наставниот кадар знае
постапки
за препознавање и
работа со
надарени ученици
-организирано следење
на надарените и
талентирани ученици
-увид во постоечките
ученички капацитети на
училиштето
- подигање на свеста на
родителите за
можностите на нивните
деца

- Споредување и препознавање
ученици кои квантитативно и
квалитативно побрзо
напредуваат во споредба со
нивните врсници
- Разговори со одделенски
раководители, предметни
наставници и родители

IX

Проценување
на надареност

- Евалуирање на квалитетот на
постигнатите резултати во
учењето;
-Тестирања на способностите,
особини на личноста и знаењата
на учениците;
- СКР на стручниот работник со
предметните наставници за секој
ученик поединечно;
- примена на современи
наставни форми;
- избор на задачи, давање на
проектна или есејска работа

стручен
соработн
ик,
предмет
ни
наставни
ци

X - Планирање,
организација на
поучувањето
- проширени извори на
податоци;
- прилагодување на
содржините кон
потребите на учениците

Пружање
соодветен
образовно-
воспитен
третман на
ученикот

- активирање на програмите за
работа со надарени и
талентирани деца;
- дополнување на програмите
соодветно проценетите
индивидуални способности и
карактеристики на ученикот;
- континуирана изработка на
индивидуализирани инструменти
за утврдување на постигањата
на надарените ученици;
- СКР со надарените учениците;
- следење на успехот,
редовноста на ученикот;

стручен
соработн
ик,
предмет
ни
наставни
ци

XI -Реална проценка на
постигањата;
-измени, дополнувања на
индивидуалниот план за
работа со ученикот;
-Определување форми,
методи за работа со
ученикот
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- увид во изработките на
учениците;
- увид во инструменти за
следење, вреднување на
учениците

Подобрување
на
постигањата
на надарените
и талентирани
ученици

- СКР со родителите на
надарените ученици;
- СКР со наставниците за
надарените ученици;
-анализа на постигањата на
надарените ученици во работата
на секциите и во реализацијата
на додатната настава;
- изучување на дополнителни
програмски содржини;
- вклучувања во истажувачки и
работни тимови

стручен
соработн
ик,
предмет
ни
наставни
ци
оддленс
ки
раководи
тели,
родител
и

XII Почитување на разлики и
коректен однос кон
надарените ученици,
Подобрена
социјализација на
надарените ученици,
Подобрување на
постигањата на
надарените ученици,

Утврдување на
индивидуалнит
е постигања на
надарените и
талентирани
ученици

-следење на успехот,
редовноста на учникот;
-увид во изработки на учениците;
-увид во инструменти за
следење, вреднување на
учениците

стручен
соработн
ик,
предмет
ни
наставни
ци

I-II Реална проценка на
постигањата;
-измени, дополнувања на
индивидуалниот план за
работа со ученикот;
Примена на соодветни
форми, методи за работа
со ученикот

Утврдување на
социо-
емоционалнио
т статус, развој
на надарените
ученици;

организирање на индивидуални
родителски средби на стручната
служба и одделенскиот
раководител со
родителот/старателот на
ученикот

стручен
соработн
ик,
предмет
ни
наставни
ци

III-IV Развивање на позитивни
ставови кај другите
ученици кон надарените
ученици

Утврдување на
индивидуалнит
е постигања на
надарените и
талентирани
ученици

-следење на успехот,
редовноста на ученикот;
-увид во изработки на учениците;
-увид во инструменти за
следење, вреднување на
учениците

стручен
соработн
ик,
предмет
ни
наставни
ци

IV Реална проценка на
постигањата;
-измени, дополнувања на
индивидуалниот план за
работа со ученикот;
Примена на соодветни
форми, методи за работа
со ученикот

Изработка на
индивидуални
инструменти
за утврдување
на
постигањата
на надарените
ученици

-утврдување на критерими за
вреднување на надарените
ученици во согласност со
наставни планови, програми,

стручен
соработн
ик,
предмет
ни
наставни
ци

IV Развој на
индивидуалните
инструменти за
вреднување на
надарените и
талентирани ученици



ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022/23

175

општествената
подршка за
развојот на
надарените
деца

- материјална стимулација:
стипендии, помош за опрема,
кредити, студиски патувања и сл.
-помош при професионална
ориентација,
-овозможување контакти и
поврзување со организирани
стручни друштва, фондови и
други соодветни институции.

Директо
р,
стручен
соработн
ик,
наставни
ци,
локална
самоупр
ава,
бизнис
сектор,
НВО,
средни
училишт
а

V- IX Континуиран напредок и
повисок општествен
статус за ученикот

Евалуација на
програмата за
работа со
надарените
ученици

-утврдување на слаби/јаки
страни од примената на
програмата;
-конципирање развоен план за
работа со надарените ученици.

стручен
соработн
ик,
предмет
ни
наставни
ци
одделен
ски
раководи
тели

VI-IX Изработка на
индивидуални планови
за работа со надарени
ученици;
Подобрување на
постигањата и
социјализацијата на
надарените ученици.
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Прилог бр.15

Проект „ЗАЕДНИЧКА ГРИЖА ЗА ПРАВИЛНО НАСОЧУВАЊЕ  НА УЧЕНИЦИТЕ”

Активност Време на реализација Ресурси
Родителот е наставник октомври

I до IX одд
Интернет, проектор, .....

Приредби ноември, јуни
I до IX одд.

Лаптоп, интернет, сцена...

Новогодишен базар Декември
I до IX одд

Украсни хартии, интернет,
помагала за изработка на
украси...

„Јас прочитав, прочитај и ти” Февруари
V до IX одд

Книги

Одиме во театар
Училишен театар
Одиме во кино

ноември
VI до VII одд
I до V одд
VIII до IX одд

Превоз
Сцена
Превоз

Одиме на излет
мај
I до IX одд

Превоз

ЕКО ден март
I до IX одд

Садници, хигиенски средства

Родителска отворена средба април
I до IX одд

Отворен ден во текот на целата
учебна  година
I до IX одд

Одговорни наставници Теута Хаскај-Војника-
координатор
Сузана Курбардовиќ,
Елизабета Стојановска
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Прилог бр.16

Еко Програма

Планирана активност
(содржина)

Цели/реализатори.
форми

Време, извори
(ресурси)

Очекувани ефекти

Формирање на Еко-
одбор  во
училиштето и
донесување на
програма за работа;

Активирање на
учениците  и
наставниците во
реализирањето на
проектот /Наставници;
ученици Групна;
индивидуална

Септември -
Програма за работа;

Зголемување на
личната
одговорност;
подигање на еко-
свеста;

Информација за
Советот на родители
за активностите на
Еко-училиште

Активирање на
родителите во
реализирањето на
проектот /Наставници
Фронтална,
индивидуална

Октомври - Програма
за работа
презентации

Зголемување на
личната
одговорност;
подигање на еко-
свеста кај
родителите

Воведни предавања
за енергија; отпад;
вода; транспорт;

Запознавање на
учениците со дадените
теми/ Наставници;
фронтална;

Октомври - Програма
за работа;
предавања; слики;

Подигање на еко
свеста; подготвеност
за идните проектни
активности;

Месечен извештај за
спроведените
активности;
поставување на цели
и планирање на
активности за
наредниот месец;

Согледување на
успешноста на
реализираните
активности;/Наставници;
ученици Групна;
индивидуална

Еднаш месечно во
периодот од
октомври до јуни;
Програма и дневник
за работа; извештаи;
записници;

Успешна
реализација на
програмата за
работа;

Изработка на
постери и налепници
за кампања во
училиштето;
Изработка на еко-
весник

Укажување на
учениците и
наставниците за
постоечките еколошки
проблеми/ Наставници;
ученици; Групна;
индивидуална

Ноември - Програма
за работа; списанија;
слики; интернет

Зголемување на
личната одговорност
за зачувување на
животната средина;

Запознавање со
методологијата за
снимање на
состојбата во
училиштето во врска
со создавањето на
отпад;
потрошувачката на
енергија и вода,
(анкетирање,
интервјуирање…)

Едуцирање на
учениците за проценка
на тековната состојба
во училиштето и за
спроведување на анкети
и интервјуа/
Наставници;

Ноември - Програма
за работа; дневник
за работа;

Подготвеност за
снимање на
тековната состојба;

Спроведување на
Проценување на
моменталната состојба

Ноември - Анкетни
листови;

Сознанија за
моменталната
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анкетите и
интервјуата;

во училиштето/
Наставници; ученици;
Фронтална; Групна;
индивидуална;

прашалници; состојба во
училиштето;

Снимање на
тековната состојба
во училиштето во
врска со
создавањето на
отпад;
потрошувачката на
енергија и вода,

Согледување на
состојбата со
создавањето на отпад;
потрошувачката на вода
и енергија/ Наставници;
ученици Групна;
индивидуална;

Октомври - Јуни
Фотоапарати;
велосипеди; апарат
за мерење на
потрошувачка на
струја; дневник за
работа

Континуирано
следење на
промените на
состојбата со
отпадот; енергијата,
водата, транспортот;

Анализа на
спроведените анкети
и интервјуа;

Проценување на
моменталната состојба
во училиштето/
Наставници; ученици;
Групна; индивидуална,
групна;

Декември; Анкетни
листови;
прашалници;

Сознанија за
моменталната
состојба во
училиштето;

Изработка на
проекти за
рационално
трошење на
енергија; вода;
намалување на
отпад;

Подобрување на
состојбата во
училиштето и подигање
на еколошката свест/
Наставници; ученици;

Декември; Дневник
за работа; извештаи
од анкетите и
интервјуата; слики;
резултати од
извршените мерења;
сметки за вода и
струја;

Рационална
употреба на енергија
и вода; намалување
на отпад;

Изработка на веб
страна;

Информирање за
еколошките активности
во и надвор од
училиштето/ Јагода
Арсовска; ученици;
Индивидуална; групна;

Февруари; Интернет;
Лични творби
(ликовни и
литературни);
извештаи; слики;

Промовирање на
грижливо
однесување кон
животната средина;
подигање на еко
свеста;

Подготовка и
едукација на
останатите ученици
во училиштето;

Подобрување на
однесувањето на
учениците/ Наставници;
ученици; Фронтална;

Февруари; Март;
Предавање;

Подигање на
еколошката свест;
зголемување на
личната
одговорност;

Одбележување на
три еколошки дена
(5ти Март; 21ви
Март; 15ти Мај);

Еколошка едукација на
учениците и пошироката
заедница;/ Наставници;
ученици; Групна;

Март; Мај; Лични
творби; предавања

Подигање на
еколошката свест;
зголемување на
личната
одговорност;

Вклучување на
Полициската
станица; Водовод и
канализација; и
Комунална хигиена
во училишните еко
активности;

Соработка со
институциите во
пошироката заедница/
Наставници; ученици;
претставници од
институции Групна;

Октомври; Декември;
Март; Мај;
Инфомативен
материјал; прибор за
работа

Поддршка од страна
на заедницата;
подигање на јавната
свест;

Изработка на Промовирање на Јуни Материјалите Подигање на
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портфолио резултатите/
Наставници; ученици.

од работата ;
записници, слики

еколошката свест;
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Прилог бр. 17

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА НА МЛАДИТЕ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО
(МИО)    2022/23 год.

Следењ
е

Задача Активност Врем
енска
рамк

а
(месе

ц)

Носител Начин на
спроведување

(ресурси)

Инструм
енти

Очекувани
резултати

Одгово
рно

лице

Планирањ
е на
активност
и за
успешна
реализици
ја

Изготвувањ
е план

Јуни
2022

тим - тим
- училница
- хартија
- компјутер

x Изготвен
план за
работа

тим

Да се
одбележи
Денот на
јазиците

Одбележув
ање на
Денот на
јазиците

26-ти
Септ
емвр
и
2022

Предметн
и
наставниц
и по
германски,
англиски и
македонск
и јазик и
ученици
од  VI – IX
одд.

Песни,
стихотворби,
поеми,
драматизации

Формула
р  за
набљуду
вање

Осознава
дека
знаењето
јазици е
богатство

Предм
етни
настав
ници
по
герман
ски,
англис
ки и
македо
нски
јазик

-
Учениците
да се
оспособат
да ги
препознав
аат
сличности
те и
разликите
меѓу
луѓето

Работилни
ци:
„Од важно
поважно“
„ Можам-
неможам/
знам,незна
м“

Окто
мври
2022

Активот на
V

одделение

според
инструкциите
од
Прирачникот
по Животни
вештини

Дневно
планира
ње
Чек
листа за
следење
фотогра
фии

Учениците
знаат да ги
препознаат
сличностит
е и
разликите
меѓу луѓето

Оддел
енски
настав
ници

Учениците
да се
оспособат
да ги
препознав
аат

Работилни
ца „Дали
сме
еднакви
или
различни“

Окто
мври
2022
г.

Активот од
I-одд,
наставниц
и и
ученици

според
инструкциите
од
Прирачникот
по Животни
вештини

/ Учениците
знаат да ги
препознаат
сличностит
е и
разликите

Оддел
енски
настав
ници
од I-во
одд.
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сличности
те и
разликите
кои
постојат
меѓу
луѓето во
поглед на
физичкиот
изглед,
способнос
тите и
потеклото

меѓу луѓето

Прифаќањ
е на
различнос
тите

Реализациј
а на
работилниц
а „Моите
другари”

октом
ври
2022
г.

Наставниц
и и
ученици
од III одд.

Прирачник за
„Животни
вештини“

чек
листа за
следење

Препознав
ање и
прифаќање
на
различност
ите

настав
ници
од  III
одд.

Учениците
да ги
воочат
особеност
ите на
лириката
како
книжевен
род од
античката
книжевнос
т,содржин
ите што се
обработув
аат  и
-Да ги
согледа
корените
на
лириката
зародена
во
антиката
во
примери
од
литератур
а од
различнит
е култури

Изразувањ
е на
чувства и
мисли
преку
презентира
ње на
лирски
песни од
различни
култури

Окто
мври
2022
г.

Ученици
од VI одд.
и
наставник
по
Класична
култура во
европска
цивилизац
ија

Заедничка
активност на
учениците од
VI одд. –
лирски песни
хамер,маркер
и
лепак

/ Учениците
ги
увидоа
корените
на
лириката,
особености
те и
содржините
зародени
во антиката
во примери
од
литература
од
различните
култури

Настав
ник по
Класич
на
култур
а во
Европс
ката
цивили
зација

-
Учениците

Изработка
на

Окто
мври

Ученици
од  осмо

- тим
- ученици

Формула
р  за

Учениците
да развијат

настав
ник по
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да се
запознаат
со
историјата
, јазикот,
обичаите
и
културата
на
различнит
е етнички
групи кои
живеат во
Македониј
а
-Да се
изработи
илустрати
вен
материјал

илустратив
ен
материјал
за
историјата,
јазикот,
обичаите и
културата
на
различните
етнички
групи кои
живеат во
Македонија

и
ноем
ври
2022
год.

одд. по
предметот
граѓанско
образован
ие

- училница
- хамери
- бои,
фломастери
- листови во
боја

набљуду
вање

свест за
прифаќање
на
различност
а и
почитувањ
е на
јазикот,
културата и
обичаите
на другите
етнички
групи.
Изложувањ
е на
изработени
от
илустратив
ен
материјал
во холот и
училницата

историј
а и
граѓанс
ко
образо
вание

-да знаат
да ги
опишат и
објаснат
различнит
е физички
и хемиски
својства
на
металот и
легурата

Истражува
ње:
Металите и
нивните
легури

Ноем
ври
2022
годин
а

Предмете
ни
наставниц
и и
учениците
од VIII одд

Примероци на
метали и
легури,
Компјутер и
интернет
конекција,
Хамер,
Хартија во
боја

Чек
листа

Ги  воочува
опишува и
објаснува
различните
физички и
хемиски
својства на
чистиот
метал и
легурата

настав
ник по
хемија

Учениците
да знаат
да ги
препознав
аат
културнит
е разлики

Проектна
активност-
Истражува
ње и
дискусија
за познати
личности
од
различни
култури

Окто
мври
2022
годин
а

Учениците
од VI
одделениe

Училница,
компјутер,
интернет,
наставни
листови

Формула
р за
набљуду
вање

Изложувањ
е на
изработени
от
материјал
во
училницата

настав
ници
по
англис
ки јазик

-да се
оспособи
да
препознае
присуство
на
предрасуд

-работа во
групи
-дискусија
-анализа на
ситуација
-учениците
анализираа

Окто
мври

Одделенск
и
раководит
ели на  VIII
Одд. и
ученици
од  VIII

Прирачник за
образование
за животни
вештини од
VII до IX
одделение
Тема-Јас и

/ -умее да
препознае
присуство
на
предрасуди
и
стереотипи

Тимот
за
МИО
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и и
стереотип
и
-да се
оспособи
активно да
се
спротивст
ави на
предрасуд
ите и
стереотип
ите во
секојдневи
ето
-да ја
разбере
потребата
од
прифаќањ
е  и
почитувањ
е на
разликите
помеѓу
луѓето
-да се
оспособи
да ги
препознае
етничките
предрасуд
и и
стереотип
и и да се
залага за
нивно
надминува
ње

т тврдења
кои спаѓаат
во
стереотипи
,
дискутираа
т за
негативнит
е
последици
од
стереотипи
те,
анализираа
т ситуација
во која
понудуваат
нестереоти
пни
решенија

одд. другите
општествени
односи
С.Почитување
на другите
(недискримин
ација)
Работилница
llI-2.2
Не ни требаат
баби
-работен
лист  за
учениците

-умее
активно да
се
спротивста
ви на
предрасуди
те и
стереотипи
те во
секојдневи
ето
-ја разбира
потребата
од
прифаќање
и
почитувањ
е на
разликите
помеѓу
луѓето
-умее  да ги
препознае
етничките
предрасуди
и
стереотипи
и да се
залага за
нивно
надминува
ње

Учениците
да се
оспособат
да сватат
дека сите
луѓе се
разликува
ат меѓу
себе

Почитувањ
е на
другите
(не-
дискримина
ција)-
„Направи
свој
отпечаток“

Ноем
ври
2022
г.

Наставниц
и и
ученици
од I-во
одд.

според
инструкциите
од
Прирачникот
по Животни
вештини

/ Учениците
препознава
ат
различност
и

Оддел
енски
настав
ници
од I-во
одд.

Да се
запознаат

Проектна
активност:

Ноем
ври

Ученици
од IV одд.,

- тим
-ученици

Формула
р за

Учениците
се

Настав
ници
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со
обичаите
поврзани
за
одредени
празници
на другите
националн
оси

изработка
на плакат
за
обичаите

2022 наставниц
и и
родители

-хамер
-фломастери
-бои
-училница
-
истражување/
набљудување

набљуду
вање

запознаваа
т со
обичаите
поврзани
за
одредени
празници
на другите
националн
ости

од IV
одделе
ние

Да знае
дека
постојат
разлики
меѓу
луѓето
(расни,пол
ови,
етнички,
религиски)

Работилни
ца

,,Бизнисме
ни и
фотомодел
и,,

Ноем
ври
2022

Активот на
V
одделение

според
инструкциите
од
Прирачникот
по Животни
вештини

Дневно
планира
ње
Чек
листа за
следење
фотогра
фии

Ги
прифаќаат
разликите
помеѓу
луѓето
-
подготвени
се да го
сослушаат
и прифатат
туѓото
мислење

Одд.
настав
ници

Учениците
да посетат
театарска
претстава

Посета на
театарска
претстава

Ноем
ври
2022
г.

Ученици
од
VI,VII,VIII и
IX одд.
заедно со
предметни
те
наставниц
и по
албански,
македонск
и јазик и
класните
раководит
ели

- ученици и
наставници од
училиштето
„25 Мај“

Формула
р  за
набљуду
вање-
извештај

Учениците
имаат
можност
заедно со
своите
класни
раководите
ли да
посетат
некоја
театарска
претстава
на друг
јазик-
македонски

Предм
етни
настав
ници
по
албанс
ки и
македо
нски
јазик и
класни
те
раково
дители
на
VI,VII,V
III и IX
одд.

Да се
одбележи
денот на
Албанскат
а азбука

Одбележув
ање на
денот на
Албанската
азбука на
повеќе
јазици,
песни,
драматизац
ија.

Ноем
ври
2022

Наставниц
и,
ученици
од прво до
девето
одд.

Училишен
хор,
литературна
група,
музички
инструменти,
пројектор,
Драматизации
,

Формула
р  за
набљуду
вање-
извештај

Осознава
дека
знаењето
јазици е
култура и
богатство

Тимот
за
органи
зирање
учили
шна
програ
ма,
директ
орот,
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Гости од други
партнер
училишта, и
други
училишта од
општина Гази
Баба.

замени
к
директ
орот,
стручн
а
служба
,
Одд.на
ст. и
предме
тни
наст.

Да се
одбележи
Нова
Година и
крајот на
првото
полугодие

Организира
ње
приредба
по повод
Нова
Година

Деке
мври
2022
г.

Ученици
од I -V одд
.со мешан
етнички
состав и
наставниц
и

- тим,
одговорни
наставници
- фотоапарат,
музика
-цеде плеер,
цедиња
-компјутер,
хамер
-бои,
фломастери

Формула
р за
набљуду
вање

Изведба на
новогодиш
на
приредба
пред
соученици,
наставници
, родители
и гости

Настав
ници
од I-V
одделе
ние

-да се
вклучат во
заеднички
активност
и

Изработка
на
новогодиш
ен плакат
на
различни
јазици

Деке
мври
2022

Ученици
од VI -IX
одд. и
наставниц
и од
соодветни
те активи

Изработка на
разновидни
солени и
благи јадења,
новогодишни
украси за
понатамошна
продажба

Формула
р за
набљуду
вање

Изложувањ
е на
изработени
от плакат
во
училишнио
т хол

Настав
ници
од
VI -IX
одд.

-да се
крене на
повисоко
ниво
соработка
та помеѓу
родителит
е,
учениците
и
наставниц
ите

Новогодиш
ен
хепенинг
-Учество на
родителите
oд нашето
училиште
со
подготовка
на
традициона
лни јадења
(тим за
соработка
со
родители )

Деке
мври
2022

Запознава
ње со
традицион
ални
јадења

Запознавање
со
традиционалн
и јадења

Формула
р за
набљуду
вање

Подобрена
соработка
помеѓу
родителите
, учениците
и
наставници
те

Коорди
наторо
т на
тимот
Тимот(
тим за
сорабо
тка со
родите
ли)
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Ученикот:
-да се
запознае
со
универзал
ната
деклараци
ја на
човековит
е права
-да се
поттикнув
а да ја
сфаќа
општо-
цивилизац
иската
важност
на
концептот
за
човекови
права -да
го воочи
значењето
на
почитувањ
ето на
човековит
е права
-да
разбере
дека сите
луѓе без
разлика на
пол, вера,
националн
ост се
еднакви
во своите
права

-работа во
групи
-дискусија
-учениците
ги
анализираа
т
членовите
на
универзалн
ата
декларациј
а и
наведуваат
примери за
ситуации
во кои се
прекршиле
човековите
права,
дискутираа
т за
еднаквоста
на луѓето
во правата,
дискутираа
т за
последицит
е од
непочитува
њето на
правата на
човекот

Деке
мври
2022

Одделенск
и
раководит
ели на  VIII
Одд. и
ученици
од  VIII
одд.

Прирачник за
образование
за животни
вештини од
VII до IX
одделение
Тема-јас и
другите
општествени
односи
С.познавање
на базичните
човекови
права
Работилница
llI-1.4
Правила за
сите луѓе во
светот -
работни
листoви  за
учениците  и
за
наставникот

/ Ученикот:
-ја разбира
општоциви-
лизацискат
а важност
на
концептот
за човекови
права
-го има
воочено
значењето
на
почитувањ
ето на
човековите
права
-разбира
дека сите
луѓе без
разлика на
пол, вера,
националн
ост се
еднакви во
своите
права

Тимот
за
МИО

-да се
запознае
со некои
стереотип
и
-да ги
разбере
негативни
те
последици

-работа во
групи
-игровна
активност
-дискусија
-преку
игровна
активност-
асоцијација
учениците

Јануа
ри
2023

Одделенск
и
раководит
ели на  VII
oдд. и
ученици
од  VII
одд.

Прирачник за
образование
за животни
вештини од
VII до IX
одделение
Тема-Јас и
другите
општествени
односи

/ -може да
препознаае
предрасуди
и
стереотипи
-ги има
воочено
негативнит
е
последици

Тимот
за
МИО
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од
предрасуд
ите и
стереотип
ите
-да
осознае
дека
постојат
разлики
меѓу
луѓето
(расни
,полови,
етнички,
религиски,
политички,
социјални,
статусни и
др.)

воочуваат
што
претставув
а поимот
предрасуда
-преку
групна
работа ја
воочуваат
стереотипн
оста на
текстуални
математичк
и задачи и
ги
преработув
аат во
нестереоти
пни
-преку
дискусија
заклучуваа
т за
негативнит
е
последици
од
стереотипи
те и
предрасуди
те

С.Почитување
на другите
(недискримин
ација)
Работилница
llI-2.1
Нестереотипн
и задачи
-работни
листови   за
учениците

од
предрасуди
те и
стереотипи
те
-умее да се
спротивста
ви на
стереотипи
те и
предрасуди
те
-ги
почитува
разликите
помеѓу
луѓето

Прокетна
активност

изработка
на плакат
(книга) со
зборови и
изрази  од
различни
јазици

Февр
уари
2023

Ученици  и
наставниц
и од III
одд.

- тим
- ученици
- училница
-листови
-бои,
фломастери,
лепак
-прибор за
пишување

Формула
р  за
набљуду
вање

Запознава
ње со
начинот на
пишување
и изговор
на зборови
и изрази од
јазиците на
други
националн
ости

настав
ници
од III
одд.

-да ги
разбира
значењето
,
влијаниет
о,
функциите
и

Проект на
тема:
„Културите
во мојата
заедница“
Изработка
на
илустратив

Февр
уари
2023

Наставник
по
граѓанско
образован
ие и
ученици
од  IX
одделение

- тим
- ученици
- училница
- хамер
-бои,
фломастери

Формула
р  за
набљуду
вање

Изложувањ
е на
изработени
от
материјал
во холот и
училницата

Предм
етен
настав
ник по
граѓанс
ко
образо
вание
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карактери
стиките на
културата
во својата
заедница

ен
материјал
за
историјата,
јазикот,
обичаите и
културата
на
различните
етнички
групи кои
живеат во
Македонија

по
граѓанско
образован
ие

Учениците
да се
запознаат
со
универзал
ната етика
и
нејзините
главни
вредности

Презентира
ње на
одредени
начини на
добро
однесувањ
е од
различни
култури и
народи

Март
2022

Предмете
н
наставник
по
Етика
Ученици
од VII одд.

Компјутер,
интернет,
аудио-
визуелнисред
ства,
фотографии,
различнивидо
виинформаци
и

Формула
р за
набљуду
-вање

Учениците:
да
согледаат
дека
универзалн
ата етика
ги поврзува
сите луѓе
на светот и
за една
иста
постапка на
добро
однесувањ
е се
разликува
само по
начинот на
манифести
рање во
различните
култури и
народи

Настав
ник по
етика

-да воочи
дека
Македониј
а е
мултикулт
урна
држава во
која
живеат
различни
етнички
групи
-да ги
идентифик
ува

-работа во
групи
-игровни
активности
-дискусија
-
Учениците
се
поздравува
ат помеѓу
себе на
јазикот на
некоја од
етничките
групи кои

Март
2023

Одделенск
и
раководит
ели на  VII
одделение
и ученици
од  VII
одделение

-Прирачник
за
образование
за животни
вештини од
VII до IX
одделение
С.Градење
позитивен
однос кон
својата земја
Работилница
III-8.1-
Македонија

/

Учениците:
- има
воочено
дека
Македонија
е
мултикулту
рна држава
во која
живеат
различни
етнички
групи
- ги
посочува

Тимот
за
МИО
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предности
те на
мултикулт
урната
држава
-да развие
свест за
прифаќањ
е на
различнос
та и
почитувањ
е на
јазикот,
културата
и
обичаите
на другите
етнички
групи.

живеат  во
Македонија
, ги
пишуваат
предностит
е на
мултикулту
рната
држава,
пишуваат
рецепти за
изработка
на салата и
супа од
дадени
состојки
преку што
заклучуваа
т за
начинот на
живот во
мултикулту
рните
држави

предностит
е на
мултикулту
рната
држава -
има
развиено
свест за
прифаќање
на
различност
а и
почитувањ
е на
јазикот,
културата и
обичаите
на другите
етнички
групи.

Воведува
ње во
мултикулт
урните
карактери
стики на
татковинат
а

-
Реализациј
а на
работилниц
а
,,Деца со
најубави
имиња”

Апри
л
2023

одделенск
и
раководит
ели на III
одд.;
ученици
од трето
паралелки

Прирачник
„Животни
вештини“

Чек
листа за
следење

Осознавањ
е на
придобивки
те од
мултикулту
рното
општество

одделе
нски
раково
дители
на III
одд

Развивањ
е чуство

за
меѓуетнич

ка
толеранци

ја и
соживот

Работилни
ца –

Децата со
најубави
имиња

Март
–

Апри
л

2023

Одделенск
и

наставниц
и и

ученици
од

(II одд)

Хамер,
лепило,
прибор за
цртање,
работен лист
за
наставникот

Чек
листа

Почитувањ
е на

различност
ите

Тимот
на

МИО

Да се
посети
Саем на
книга

Посета на
саемот на
книга по
повод
Денот на
писменоста

Март
-Maj
2023

Ученици и
наставниц
и од
VI,VII,VIII и
IX одд .

Литературни
читања,
средби со
писатели и
запознавање
со понудата
на книги за
деца и млади

Формула
р  за
набљуду
вање

Изложувањ
е на
фотографи
и од
посетата на
саемот и
презентира
ње на
импресии

Оддел
енски
настав
ници
од
VI,VII,V
III и IX
одд. и
настав
ници
по
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македо
нски
јазик

Слушање
песни и
ора од
различни
националн
ости
и
анализира
ње
различни
народни
носии

Презентаци
ја,
дискусија,
слушање
музика

апри
л,
мај
2023

Активот на
V
одделение

Прожектор,
видео клип
ЦД плеер
ЦД
фотографии

Дневно
планира
ње,
чек
листа ,
фотогра
фии

Зголемува
ње на
толеранциј
а-та и
прифаќање
на
различност
ите

Одд.
настав
ници

Учениците
да се
оспособат
да ги
споделува
ат своите
интереси,
потреби и
проблеми
со другите

Работилни
ца
„Тројца на
еден“ -

мај
2023
г.

Наставниц
и и
ученици
од I-во
одд.

според
инструкциите
од
Прирачникот
по Животни
вештини

/ Учениците
знаат
начини
како да ги
споделат
своите
интереси,
потреби и
проблеми

Оддел
енски
настав
ници
од I-во
одд.

Ученикот:
Да црта и
толкува: -
дијаграми
на
фреквенц
ија за
дискретни
и
континуир
ани
податоци.
-
секторски
дијаграми
- линиски
графици
за
податоци
што се
менуваат
во
одреден
временски
период -
стебло-

- учениците
користат
податоци
за етнички
заедници
на ниво на
Р.
Македонија
и истите ги
цртаат во
секторски
дијаграм;
-работа во
групи;

Мај
2023

Класни
раководит
ели,
наставниц
и по
математик
а  и
ученици
од  VII
одд.

Тетратка,
учебник,
молив,табла,
креда,
интернет,
компјутер,
агломер,
шестар,
линијар,

План за
работа
Чек
листа
Критериу
ми за
оценува
ње

 Црта и
толкува: -
дијаграми
на
фреквенциј
а за
дискретни
и
континуира
ни
податоци. -
секторски
дијаграми -
линиски
графици за
податоци
што се
менуваат
во одреден
временски
период -
стебло-
лист
дијаграми.
 Црта и

Тимот
за
МИО
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лист
дијаграми.
 Да црта

и толкува
графици
во
контекст
на
секојднев
ниот
живот,
вклучувајќ
и повеќе
од еден
график, на
пр.
графици
за
патување
на повеќе
личности.
 Да црта

прецизни
математи
чки
дијаграми
и
графици;

толкува
графици во
контекст на
секојдневн
иот живот,
вклучувајќи
повеќе од
еден
график, на
пр.
графици за
патување
на повеќе
личности.

-да ја
разбере
потребата
од
прифаќањ
е  и
почитувањ
е на
разликите
помеѓу
луѓето
-да се
оспособи
да ги
препознае
етничките
предрасуд
и и
стереотип
и и да се
залага за

-анализа на
ситуација;
-дискусија
за
последицит
е од
дискримина
цијата;

Мај
2023

Црта
прецизни
математичк
и дијаграми
и графици;
-ја разбира
потребата
од
прифаќање
и
почитувањ
е на
разликите
помеѓу
луѓето
-умее  да ги
препознае
етничките
предрасуди
и
стереотипи
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нивно
надминува
ње, -да
ги воочи
негативни
те
последици
од
дискримин
ацијата
врз
поединцит
е и
различнит
е етнички
групи.

и да се
залага за
нивно
надминува
ње,-ги има
воочено
негативнит
е
последици
од
дискримина
цијата врз
поединците
и
различните
етнички
групи

Изложува
ње на
ученички
творби на
ученици
од
различна
етничка
придаднос
т

Контунуира
но
изложувањ
е на творби
од ученици
од
различна
етничка
припадност

Во
текот
на
учеб
ната
2022-
2023
г.

Наставниц
и по
ликовно
обр.
Ученици
од 6 одд.

-ученички
творби,   тим
ученици
училница
хамери- бои,
фломастери,
листови во
боја

/ -учениците
соработува
ат, се
дружат и
комуницира
ат
-
поттикнува
ње на
мултикулту
рализам и
меѓуетничк
а
интеграција

Настав
ник по
ликовн
о обр.
Тимот
на
МИО

Реализира
ње на
содржини
и
активност
и

-
работилниц
и со
активности
од МИО на
часовите и
одделенски
те часови
од
програмата
за Животни
вештини

Во
текот
на
учеб
ната
2022/
2023
годин
а

Сите
наставниц
и и
ученици

-Ученици
-Наставници
-Прирачник и
работни
листови за
Животни
вештини
-училница
-бели
листови, -
работни
листови,
листови во
боја
-прибор за
работа

Формула
р за
набљуду
вање

-да се
поттикнат
учениците
да ги
почитуваат
и
прифаќаат
разликите
-соработка,
комуникаци
ја,
дружење

Сите
настав
ници и
учениц
и од I
до IX
одделе
ние
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Прилог бр.18

Прграма за безбедност на учениците во  учебната 2022/23 година

Содржин
а

Цели Активност Времен
ска
рамка

Носит
ел

Начин на
спроведувањ
е (ресурси)

Очекуван
и
резултат
и

Одговорно
лице

Симулац
иона
вежба -
Евакуаци
ја при
катастро
фи-
земјотрес
и

да се
снајдат
во
ситуаци
и кои го
загрозув
аат
животот
и
безбедн
оста

Безбедно
напуштање на
учениците,нас
тавни ците и
другите
вработени на
училиштето

Септем
ври-
Октомв
ри

Училишен
план за
евакуација -
правила на
однесување
при
евакуација

Да се
совладаа
т
правилат
а на
однесува
ње за
време на
природни
непогоди

Сите
одделенск
и и
предметни
наставниц
и и сите
вработени

Презента
ција за
подготве
ност и
дејствува
ње при
катастро
фи за
ученицит
е

Да ги
знаат
правила
та на
однесув
ање при
кризни
ситуаци
и

- Следење
напрезентациј
ата Дискусија
за темата окт

ноемвр
и

Проектор,
компјутер

Да се
совладаа
т
правилат
а на
однесува
ње за
време на
природни
непогоди

Наставник
от по
вештини за
живеење
Марина
Димоска

Симулац
иона
вежба -
Евакуаци
ја при
катастро
фи,
пожари

Примена
на
правила
та на
однесув
ање при
кризни
ситуаци
и

Безбедно
напуштање на
учениците,нас
тавни ците и
другите
вработени на
училиштето

Март-
април

Училишен
план за
евакуација -
правила на
однесување
при
евакуација

Да се
препозна
ваат и
разликув
аат
знаците
за јавно
тревоже
ње

Сите
одделенск
и и
предметни
наставниц
и и сите
вработени

Превенти
ва и
психо-
социјалн
а помош
при
елемента
рни
непогоди

Да
умеат да
побараа
т помош
од
психо-
социјале
н
карактер

Вежби,дискус
ии,со одветни
работилници

Септем
ври-јуни

Соодветни
работилници,
вежби
дискусии

Да знаат
да ги
превенир
аат
проблеми
те од
психо-
социјале
н
карактер

Училишни
от тим на
црвениот
крст,психо
логот на
училиштет
о и
наставниц
ите по
физичко
образован
ие
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Прилог бр.19

ПРОГРАМА ЗА СЛЕДЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

Активности
на тимовите
испланиран

и во
Годишната
програма за
работа во

училиштето

Времен
ска

рамка

Носител Начин на
спроведува

ње
(ресурси)

Инструмент
и

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Тим за
поддршка

на работата
на ученички
парламент
и ученик

правобрани
тел

Во
текот на
учебнат

а
година

Тимот за
поддршка

на
Ученичкио

т
парламент

Ученици
Одговорн

и
наставниц

и

Разговор
со

претставни
ци на

ученичкиот
парламент
и ученик

правобрани
тел

Извештаи
од

состаноци
Ученички

иницијатив
и

Потребните
инструмент

и се
наведени

во
посебните
акциони

планови на
тимовите

Зголемена
демократска

партиципација
на учениците

во парламентот

Тимот за
поддршка

Тим за
спроведува

ње на
проектот за
интеграција

на
еколошката

свест во
македонски

от
образовен

систем

Во
текот на
учебнат

а
година

Сите
наставниц

и
Директор

Извештаи
од

реализиран
и часови,
состаноци

и изработки
од

учениците

Потребните
инструмент

и се
наведени

во
посебните
акциони

планови на
тимовите

Подигање на
свест за

здрава животна
средина кај
учениците

Директор

Тим
одговорен

за еко
проектот

Тим за
реализација
на проекти

МИО и
МИМО

Во
текот на
учебнат

а
година

Сите
наставниц

и
Директор

Спроведен
и

активности
Извештаи

за
реализиран

и часови

Потребните
инструмент

и се
наведени во
посебните
акциони

пла-нови на
тимовите

Промовирање
на

мултикултурал
изам,

интеркултурали
зам и почит

кон разликите

Директор и
тим на СИТ
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Тим за
професиона

лна
ориентација

на
учениците

Во
текот на
втрото

полугод
ие

Директор
Психолог
Класни

раководит
ели на IX

одделение
Ученици

од IX
одделение

Проценка
на

интереси и
способност

и
Индивидуа
лни средби
Презенатци

ја на
средни

училишта –
фалери,
постери,

саеми

Потребните
инструмент
и наведени

се
Програмата

на
професиона

лна
ориентација

на
учениците

Помош за
избор на

соодветно
средно

училиште и
продолжување

на
образованието

Директор
Тим за

професиона
лна

ориентација

Тим за
професиона
лен развој

Во
текот на
учебнат

а
година

Директор
Сите

наставниц
и и

стручни
соработни

ци

Посетени
обуки

Реализира
ни обуки и
дисеминац

ии

Потребните
инструмент

и се
наведени во
акциониот

план

Стекнување на
нови и

усовршување
на постојните
компетенции

Директор и
стручни

соработници

Инклузивен
тим

Во
текот на
учебнат

а
година

Директор
Тимот за
инклузија
Ученици

Извештаи
од

спроведени
обуки и

работилниц
и за работа
со ученици
со секаков

вид на
попреченос

т

Инструмент
ите се

наведени во
Програмата

за
инклузивен

тим

Инклузија на
ученици во
редовната
настава од

секаков вид на
попреченост

Директор и
членови на

УИТ

Тим за
промоција

на
училиштето

Во
текот на
учебнат

а
година

Директор
Координат

ори на
проекти
Ученици

Патувања и
реализациј

а на
активности

те од
проектите
Дисеминац

ија
Извештаи

од
спроведени
активности

Работилниц
и

Инструмент
ите се

наведени во
Програмата
за проекти

кои се
реализираа

т во
училиштето

Размена на
искуства

Директор
Координатор
и на проекти

Комисија за
самоевалуа

ција

Во
текот на
учебнат

а

Директор
Сите

наставниц
и

Извештај
од

комисијата
за учебна-

Инструмент
ите се

наведени во
Програмата

Самооценувањ
е на работата
на училиштето

Директор и
Комисија за
самоевалуа

ција,
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година Стручна
служба

та
2021/2022

година

за
самоевалуа

ција

Училишен
одбор

Тимови

Тим за
изработка

на
Полугодише
н и Годишен
извештај за
работа на

училиштето

Во
текот на
учебнат

а
година

Директор
Сите

наставниц
и

Стручна
служба

Извештаи
од

реализиран
и

активности
за учебната
2020/2021

година

Прилози на
програми во
Годишната
програма

Согледување
на фактичката

состојба

Директор и
стручни

соработници

Тим за
подготовка
на Годишна
програма и
прилози кон
годишната
програма

Во
текот на
учебнат

а
година

Директор
Тим за

изработка,
одговорни
наставниц

и

Годишна
програма
за работа

на
училиштето
за учебна
2021/2022

Потребните
инструмент

и се
наведени во
акциониот

план

Законски и
правилно

планирање на
работата на
училиштето

Директор
Тим за

изработка
на Годишна

програма

Тим за
изработка

на Развојна
програма на

училиште

Во
текот на
учебнат

а
година

Директор
Тим за

изработка

Развојна
програма

на
училиште

Последните
две

Самоевалуа
ции на

училиштето

Законски и
правилно

планирање на
работата на
училиштето

Директор
Тим за

изработка
на Развојна
програма на

училиште
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Прилог бр.20

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПОДМЛАДОКОТ НА ЦРВЕНИОТ КРСТ

Содржини и активности Време
на
реал

Реализатори

1. Конституирање и избор на раководство на
Подмладокот на Црвениот крст 2. Собирање на годишна
членарина/снабдување со сандачиња за прва помош 3.
Спроведување на активности за одбележување на,,
Недела за борба против туберкулозата,,(14-21.09.2023
година)

IX Одговорни наставници,
ученици

1. Прием на првачињата во подмладокот на црвениот
крст 2. Спроведување на хумана солидарна собирна
акција по повод ,,Денот на гладта,, (16.10. 2023 година)

X Одгов. наставници,
ученици, Ученичка
заедница, родители,

1. Активности за одбележување на месецот за борба
против болестите на зависноста 2. Активности за
одбележување на Неделата за грижа на старите лица.

XI наставници,педагог,
стручни лица

1. Одбележување на ,,Денот за борба против сидата 2.
Хуманитарна акција ,,Твојата насмевка -огледало на
мојата среќа,, 3. Подготовки за натпревари по Прва
медицинска помош -формирање на екипа и одредување -
задолжување на одговорен наставник

XII Одговорни наставн.,
ученици одд.раководители
, педагог

1. Недела на борба против ракот
2. Одбележување на 17-ти Март,, Денот на
крводарителството,, 3. Активности за уредување на
училишната средина 4. Ден на здравственото
воспитување.

II Одговорни наставн,
ученици. родители;
одд,раковод. Педагог,
Стручни лица

1. Одбележување на 7-ми Април -Светскиот ден на
здравјето

IV учениц одд,раковод.
педагог, родители; Стручни
лица

1. Учество на општинските натпревари по Прва
медицинска помош 2. Недела на ,,Црвен крст„

V ученици. одд,раковод.
педагог, родители; Стручни
лица
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Прилог бр.21

План за спроведување на активностите: за ученички парламент и правобранител

Првата
заедничка
средба

Септември
2022 год

Директорот ги информира сите наставници во училиштето,
при првата заедничка средба

Отворен повик Септември
2022 год

Стручната служба подготвува отворен повик за избор на
ученички правобранител и негови заменици. Повикот се
објавува на огласните табли и на веб-страницата на
училиштето. Со повикот се приложува и формулар за
пријавување. Раководителите на паралелките имаат задача
да го промовираат и да им го објаснат повикот на своите
ученици и да одговорат на сите нивни прашања.  Се формира
комисија за избор на ученички правобранител, која се состои
од: педагог, психолог и 3 лица назначени од ученичкиот
парламент;  Пријавите треба да содржат основни податоци
(пријава), мотивациско писмо како ученички  правобранител
(или заменик) со идеи за унапредување и заштита на
детските права во училиштето;  Комисијата за избор на
ученички правобранител дефинира датум за избори и го
објавува јавно на  огласната табла на училиштето (веб
страна). На огласната табла заедно со информацијата за
избори се наведуваат и пријавите на кандидатите за ученички
правобранители и замениците на ученичките правобранители
за да се запознаат учениците со нивните идеи и видувања;
Избраните правобранители потпишуваат изјава за
одговорност при спроведувањето на сите активности во
состав на нивниот мандат.

Промовирање на
детските права

Ноември
2022 год.

Задачата на ученичкиот правобранител за промовирање на
детските права примарно ќе биде реализирана преку
промотивни активности (едукативни работилници, дебати,
инфоденови итн.). Информациите за содржината на
работилниците ќе бидат обезбедени од стручната служба во
училиштето (или тимот за поддршка), која треба да
претставува партнер на ученичкиот правобранител. Исто
така, учениците правобранители и замениците ќе
организираат информативни настани преку кои ќе се
промовираат детските права. Ученичкиот правобранител ќе
подготвува извештаи (полугодишен и годишен) во кои ги
сумира поднесените поплаки и состојбите со прекршувањето
на правата на учениците во училиштето.

Поддршка за
заштита на
детските права

Март 2023 Задача на ученичкиот правобранител и неговите заменици е
поддршка за заштита на детските права и информирање на
учениците. Ученичкиот правобранител прибира поплаки од
учениците, кои понатаму ги доставува до стручната служба на
натамошно решавање. Ученичкиот правобранител подготвува
и доставува приговори од страна на ученици до директорот и
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до училишниот одбор. Ученичките правобранители имаат
редовни состаноци со стручната служба на училиштето.
Ученичкиот правобранител може да учествува во работата на
ученичкиот парламент и другите тела на училиштата на кои
се разговара за проблеми поврзани со можни повреди на
правата на учениците.
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Прилог бр. 22
Програма за антикорупциска едукација на учениците во училиштата

Задача Активности
Време
на
реализа
ција

Реализатор
Ресурс
и и
инстру
менти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

Да се проверат
предзнаењата
на учениците за
корупција и
анти корупција

Пополнува
ње на
анкета за
пред
знаењата
на
учениците
за
корупција и
антикорупц
ија

Септем
ври
2022

Ќефајете
Ибиши
Наставник
по граѓанско
образовани
е и
учениците
од
училишната
заедница и
ученичкиот
парламент

праша
лник
Анкете
н лист

Пополнети
анкетни
прашалници и
анализа на
прашалникот во
проценти
Идентификуван
и предзнаењата
на учениците

Директор и
стручна
служба

Учениците да го
воочат
штетното
влијание од
корупцијата

Причини и
последици
од
корупцијата
преку
работилниц
а„Линија на
животот“

Септем
ври
2022

Ќефајете
Ибиши
Наставник
по граѓанско
образовани
е, учениците
од
училишната
заедница и
ученичкиот
парламент

Говорн
а
активн
ост
Дискус
ија
Кусо
поучув
ање

Воочување на
штетното
влијание на
корупцијата од
страна на
учениците

стручна
Директор и
служба

Учениците да
се

Стекнувањ
е на

Октомв
ри

Ќефајете
Ибиши

Електр
онска

Запознаени
ученици со

Директор и

запознаат со
основните
поими кои се
однесуваат на
корупцијата и
антикорупцијата
, да
препознаваат
ситуации во кои
има коруптивни
активности,
механизми за
борба против

основни
знаења за
корупција и
антикорупц
ија

2022 Наставник
по граѓанско
образовани
е и
учениците
од
училишната
заедница и
ученичкиот
парламент

компјут
ер,табл
а,
презен
тација
поучув
ање
Дискус
ија
крстозб
ор

основните
корупцијата и
анти поими
корупцијата за
оспособени да
препознаваат
ситуации во кои
има коруптивни
активности и
запознаени се
со механизмите
за борба против
корупцијата

стручна
служба
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корупцијата корупцијата

Учениците
преку конкретни
ситуации да
препознаваат
коруптивни
активности и
како заклучок
дека секој може
да помогне во
борбата против
корупцијата

Активна
борба
против
корупцијата
преку
конкретни
ситуации

Октомв
ри 2022

Ќефаје
Ибиши
Наставник
по граѓанско
образовани
е учениците
од
училишната
заедница и
ученичкиот
парламент

Електр
онска
табла
компјут
ер,
говорн
а
активн
ост
дискус
ија
кусо
поучув
ање

Запознаени
ученици преку
конккретни
ситуации со
коруптивни
активности;
заклучоци дека
секој може да
помогне во
борбата против
корупцијата

стручна
Директор и
служба

Учениците да
изработуваат
постери на
тема корупција
и
антикорупција,д
а пишуваат
слогани и
фрази, да
изработуваат
цртежи,
пишуваат песни

Борба
против
корупцијата
изработки

Октомв
ри 2022

Ќефаје
Ибиши
Наставник
по граѓанско
образовани
е учениците
од
училишната
заедница и
ученичкиот
парламент,
родители

Работи
лница
хартија
во

боја
хамери
боици
флома
стери,
лепило
ножици

Изработени
постери
слогани, фрази
за, корупцијата
и
антикорупцијат
а, постоењето
на корупцијата
во општествата,
но и
можноста дека
секој може да
помогне во
сузбивањето на
истата,
преку личен
ангажман

Директор и
стручна
служба

Учениците да
изработат
презентација на
тема “Корупција и
антикорупција“

Изработка на
презентација
на тема
корупција и
анти
корупција за
денот на ГО

Декември
2022

Ќефајете
Ибиши
Наставник по
граѓанско
образование и
учениците од
училишната
заедница и
ученичкиот
парламент

презента
ција
компјуте
р
електрон
ска
табла

Изработена
презентација на
тема “Корупција и
антикорупција“ од
учениците и
преставена на
денот на ГО,
осамостоени и
оспособени
ученици за
изработка на
презентација за
штетните
влијанија за

Директор и
стручна служба
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развојот на
личноста и
општеството.

Да го
идентификуваат
штетното
влијание на
корупцијата за
развојот на
личноста, групата
и општеството.
Да анализираат
механизми за
спречување на
корупцијата и
заштита од
коруптивни
дејства.

Работа во
групи Групна
дискусија
Самостојна
работа

Април
2022

Ќефајете
Ибиши
Наставник по
граѓанско
образование и
учениците од
9 одд.

техника
призма
работен
лист
5.2 и 5.3
од
прирачни
кот за
граѓанск
о
образова
ние за 9
одд

Разликува
приватен од јавен
интерес и
наведува
примери на
неетичност во
својата средина.
Оценува дека
секој чин кој има
за цел лична
добивка на штета
на другиот е
незаконски.

Директор и
стручна служба

ПРОГРАМА И АКЦИСКИ ПЛАН НА ТИМОТ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА УЧЕНИЧКИОТ
ПАРЛАМЕНТ ЗА ЗГОЛЕМЕНО УЧЕНИЧКО УЧЕСТВО И ЗАШТИТА НА ДЕТСКИТЕ ПРАВА
Училиште: ООУ „25 Мај“,- Скопје Период на спроведување: Учебна 2022/2023 Согласно Законот
за основно образование, во учебната 2021/22 година, ООУ „25 Мај“ – Скопје се вклучува во
имплементација на ресурсниот пакет за ученичко учество и заштита на детските права преку
воспоставување на институциите ученички парламент и ученик правобранител. Тимот за
поддршка на учениците подготвува програма која ќе ги обезбеди основните насоки, а по
формирањето на ученичкиот парламент, претседателството на Парламентот подготвува
сопствена програма, која е во согласност со законските надлежности, а обезбедува активно
учество во застапување и промовирање на правата и интересите на учениците; го промовира
ученичкиот активизам, учествува во активности за обезбедување врсничка поддршка на
учениците со посебни образовни потреби, во реализација на наставата и воннаставните
активности, учествува во подготовката на годишната програма за работа, дава предлог
активности за годишните програми за екскурзии; дава предлози за воннаставни активности на
училиштето; дава предлози за подобрување на ученичкиот стандард; учествува во евалуацијата
на работата на училиштето; преку свои претставници учествува во клучните седници на советот
на родители, наставничкиот совет и училишниот одбор; организира и учествуваат во
хуманитарни активности, еколошки активности и општествено корисна работа. Работата на
училишниот парламент ќе се одвива на две локации: во централното училиште, но некои
седници ќе се одржуваат во подрачното училиште. Претседателството на ученичкиот парламент
ќе има по двајца претставници од шесто до деветто одделение, кои ќе се состануваат почесто, а
еднаш во месецот ќе го свикуваат целиот ученички парламент со претставници од паралелките
од прво до деветто за да ги споделат информациите кои се важни за одделенијата. При изборот
на ученик правобранител и неговите заменици.. Правобранителот ќе има простор и определен
термин во текот на една работна седмица во кој ќе ги прима претставките од учениците и ќе
соработува со стручната служба, а по потреба и со народниот правобранител. Информациите,
анонимно ќе ги споделува со ученичкиот парламент и ќе бараат заеднички решенија на
потенцијални ситуации на прекршување на детските права. Првата седница на ученичкиот
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парламент ќе ја отвори директорот на училиштето, кој преку презентација ќе ги извести за
нивните надлежности, права и обврски, со што ќе даде насоки за начинот на комуникација со
тимот за поддршка и училишните органи и тела. Тимот составен од директорот, наставници и
стручна служба подготви акционен план, според кој ќе реализира по 72 наставни часа. Планот ќе
се реализира во паралелките со ученици од шесто до деветто одделение, а истиот ќе се
спроведе и со учениците од Ученичкиот парламент и со дел од учениците од одделенска
настава кои се во погорните одделенија. Целта на спроведувањето е учениците да добијат
генерална слика за демократското учество во животот на училиштето со што ќе ги остварат
своите права за учество и донесување важни одлуки во училиштето, кои се од интерес за нив.
Со учениците од одделенска настава ќе се спроведат по четири работилници на тема детските
права, три дебати кои се однесуваат на соработката меѓу учениците, меѓуетничка интеграција и
оценувањето. Изборот на темите е определен според приоритетите на училиштето во
Годишната програма, извештајот од Самоевалуацијата и Развојната програма, но и досегашното
искуство за потребите на учениците во однос на искажувањето на мислењето. Најнапред,
директорот на училиштето, користејќи го своето претходно искуство во пилот проект на оваа
проблематика, ќе реализира обука со OОУ„25 Мај“– Скопје – Учебна 2022/2023

Активности Очекувани резултати Временска
рамка

Планиран
број часови
за активност
а

Одговорност

Конституирање и
состанок на
тимот

Договор за споделување
информации од
посетената обука

Август 2022 1 час Директор Тим
за поддршка

Информирање на
наставничкиот
совет

Стекната поддршка преку
запознавање
наставничкиот совет со
законските измени

Август 2022 2 часа Директор

Изготвување
акционен план на
училиштето
Директор

Конкретно испланирани
активностите за
поуспешна реализација
на законските измени во
однос на правата и
обврските на учениците

Август 2022 6 часа Тим за
поддршка

Информирање за
улогата на
Ученичкиот
парламент и
ученикот
правобранител
на останатите
субјекти во
училиштето:

Обезбеден сеопфатен
училишен приод за
демократска
партиципација на
учениците преку
Мотивирање на поголем
број класни раководители
за активно учество во
спроведување на
процедурите. Стекната
поддршка на
претставници на Советот
на родителите
Информирани ученици

Септември
2022

3 часа Директор Тим
за поддршка

Спроведување на
процедурата за

Формирани тела со
ученици од одделенските

Септември
2022

4 часа Тимот
одговорен за
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избор на
претседател во
одделенските
заедници

заедници согласно
демократските процедури

поддршка и
сите
одделенски
наставници и
класни
раководители
од прво до
деветто
одделение

Спроведување на
процедура за
избор на
ученички
парламент

Формиран ученички
парламент и избрани
координатори и
координаторно тело на
ученичкиот парламент

Октомври 2022 5 часа Директор Тим
за поддршка

Презентација на
искуства и
модели за работа
на ученички
парламент

Правилно разбрана
улогата на ученичкиот
парламент

Октомври 2022 2 часа Тим за
поддршка

Воспоставување
на модел ученик
правобранител

Избран ученик
правобранител и негови /
нејзини заменици од
ученици од седмо до
деветто одделение

Октомври/ноем
ври 2022

3 часа Тим за
поддршка

Презентација на
искуства и
модели за работа
на ученик
правобранител

Конкретни насоки за
работата на ученикот
правобранител и неговите
заменици (објаснување
на процедурата)

Ноември 2022 3 часа Тим за
поддршка

Работилница 1
„Имам право да
ги знам моите
права“

Запознаени ученици со
содржинатазначењето на
Конвенцијата за права на
детето, прилагодени кон
соодветната возраст на
учениците

Октомври 2022 4 часа Тим за
поддршка

Работилница 2
„Моја Одлука
Твоја одлука“

Формира и искажува став
и мислење; носи одлуки
во врска со различни
прашања

Ноември 2022 4 часа Тим за
поддршка
Наставници

Работилница 3
Интеркултурно
образование

Осознавање дека
учениците се деца од
различен бекгроунд кои
припаѓаат во иста група

Декември 2022 3 часа Тим за
поддршка
Наставници

Работилница 4
„Превземање
акција во
училиште“

Применуваат промени од
заеднички интерес во
група и да практикуваат
демократска
партиципација

Март 2023 3 часа Тим за
поддршка
Наставници

Дебата 1
Ненасилството

Водат аргументирана
дискусија со правила која

Февруари 2023 3 часа Тим за
поддршка
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води кон
лидерство

се одвива помеѓу
најмалку две спротивни
страни, користејќи
ненасилна комуникација

Наставници

Дебата 2
Културата на
другите етнички
заедници
најдобро се учи
преку заедничко
чествување на
празниците

Применуваат правила со
кои се одвива дебата
помеѓу најмалку две
спротивни страни,со
аргументи за почитување
и толеранција

Април 2023 3 часа Тим за
поддршка
Наставници

Дебата 3
Учениците треба
да учествуваат во
формирање на
оценката

Аргументирано
дискутираат и изнесуваат
факти за оценувањето

Мај 2023 3 часа Тим за
поддршка
Наставници

Дебата 4 Ваквиот
начин на работа
на УO го подобри
имиџот на
училиштето

Аргументирано
дебатираат и
конструктивно изведуваат
заклучоци

Мај 2023 3 часа Тим за
поддршка
Наставници

Состаноци со
одделенски
заедници
Состаноци со
ученички
парламент

Подобрена состојбата на
имплементацијата за
ученичкото учество и
заштитата на детските
права во училишниот
живот, развивање на
критичко мислење кај
учениците, поддршка за
проактивно учество во
донесување на одлуки
Подобрена состојбата на
имплементацијата за
ученичкото учество и
заштитата на детските
права во училишниот
живот,

Октомври 2022
– мај 2023
Ноември 2022
– мај 2023

5 часа
5 часа

Тим за
поддршка
Наставници
OОУ„25 Мај „ –
Скопје –
Учебна
2022//2023
година .

Состаноци на
тимот и
менторска
поддршка на
наставници

Помош во креирање
одделенски портфолија
Поддршка на
капацитетите на
наставниците за
спроведување акции во
одделенската заедница
Поддршка во
спроведување
работилници и дебати во
одделенските заедници

Август 2022 –
јуни 2023

5 часа Директор Тим
за поддршка



ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022/23

206

Тема Активност Индикатори Ресурси Време на
реализација

Одговорни
лица

Буџет

Формира
ње на
тимот

Одбирање на
претседателот
на ученичкиот
парламент,
давање
предлози,
разгледување
на
активностите,
формирање
на акцискиот
план.

Да се
развие
свеста кај
учениците
за
организира
ње,
дружење,
реализација
на истите и
сл.

Училница,
е-табла,
проектор,
бела
хартија

септември Претходниот
претседател
на
ученичкиот
парламент,
педагог,
наставници

/

Доделува
ње на
обврските
на
членовите

Договор за
обврските на
секој член од
ДП,
разгледување
на ануалниот
план, давање
на идеи за
понатамошни
активности.

Запознавањ
е, дружење,
да се развие
креативност
а.

Училница,
е-табла,
проектор,
бела
хартија

октомври претседател
на
ученичкиот
парламент,
членови на
УП, педагог,
наставници

/

Сите
заедно

Учениците
волонтираат
во центар за
деца со
посебни
потреби.
Членовите на
УП и
специјалисти
од центарот
организираат
број на
активности:
Украсување
на
просториите
на центарот и
средба со
семејства на
децата со ПП
за да се
идентификува
ат начини, за

Почитување
на врските и
заедницата,
почитување
на другите
кои се
различни од
нив во
психо-
физичкиот
развој.
Позитивно
влијание на
многу
засегнати
страни,
децата со
ПП се
чувствуваат
повеќе
ценети и
вклучени и
сл.

Транспорт,
украсна
хартија,
хамери,
боици,
фломасте
ри.

ноември Средства
покриени
од
училишен
буџет и
општина
Гази Баба
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да ги
поддржуваме
и понатаму.

Општи
човекови
права

Промовирање
на човековите
права преку
театар.
Членовите на
ДП одржуваат
кратки
претстави врз
основа на
кратки
приказни
напишани од
некои ученици
со поддршка
од нивните
наставници.

Сигурноста
на одговори,
развивање
на силно
чувство за
глума,
рецитација.

Театар,
костуми за
приредба,
озвучувањ
е, бела
хартија,
испечатен
и покани,
фотоапара
т, лап-топ.

декември претседател
на
ученичкиот
парламент,
членови на
УП, педагог,
директор,
одговорни
наставници

Средства
покриени
од
училишен
буџет и
општина
Гази Баба

Чиста
околина
за сите
нас

реализација
на кампања
да помогнеме
за чистење на
животната
средина,
садење
садници,
организирање
изложба на
цртежи  од
рециклирани
материјали.

Подигање
на свеста за
важноста на
одржување
на чиста
средина.

Садници,
хартија за
цртање,
боички,
хамери,
лепак.

март претседател
на
ученичкиот
парламент,
членови на
УП, педагог,
директор,
одговорни
наставници

Средства
покриени
од
училишен
буџет и
општина
Гази Баба

УНИЦЕФ Анкетирање
на неколку
ученици за
детските
права.
Цртање на
тема „Детски
свет“ се
изложуваат
цртежите  и се
избира
најдобриот
цртеж и
истиот се
прикажува во
сите

Запознавањ
е со
детските
права,
развивање
на љубовта
кон
цртањето,
да се развие
чувството за
хуманоста,
натпревар и
сл.

Бела
хартија,
пенкала,
печатач,
лап-топ,
блок за
цртање,
боички.

јуни претседател
на
ученичкиот
парламент,
членови на
УП, педагог,
директор,
одговорни
наставници

Средства
покриени
од
училишен
буџет и
општина
Гази Баба
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училници.
Цртежот се
донира во
училницата
каде учат
децата со ПП.
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Прилог бр 23

Програма за посета на часови

активности Носители на
активности

ресурси Инструменти Временска
рамка

Очекувани
резултати

Креирање на
политика за
поддршка на
планирањето за
посета на часови

-директор

- стручни
соработници

-наставници

- анализа на
состојбата

-распоред на
часови

-стручни
матерјали

Извештај од
посетени
часови

Прашалник за
наставниците

септември Увид во
реализација
на наставата

Следење на
реализацијата на
наставата преку
посета на часови

-директор

- стручни
соработници

Следење на
планирањата
на
наставниците

-дневна
подготовка на
наставниците

Инструмент за
евалуација на
часот

Во текот
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
часовите

-пополнети
инструменти

јуни Зголемена
ефикасност
во наставата

Тим за следење, анализа и поддршка

документи реализатори контролор
1.Главна книга Наставници Директор
2.Дневник на паралелката 1-3 Одд.наставници Директор
3. Дневник на паралелката 4 -9 Наставници Директор
4.Евидентен лист за постигнување на учениците Наставници Директор
5. Ученичка легитимација Наставници Директор
6. Сведетелства Наставници Директор
7. Преведница Наставници Директор
друго вид документација
1Ученичко досие Наставници Педагог
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Директор
2.Професионално досие Наставници

Стручни
соработници

Педагог
Директор

3.Педагощки картон Наставници Педагог
4.Наставничко портфолио Наставници Директор
5.Годишна програма за работа на училиштето директор ОКВ,БРО
6.Годишни,тематски планирања Наставници Директор
7.Записници од Училишен одбор секретар Директор
8.Записници од Наставнички совет записничар Директор
9.Записници од стручни активи Odgovoren nastavnik Директор
10.Евидентна книга за дежурства на наставници Наставници Психолог
11. Евиденција за соопштенија Директор /
12. Досие за ученици со посебни образовни потреби дефектолог Директор
13.Евидентна книга за упис во прво одделение и нови
ученици

Педагог Директор

14. Евиденција за професионалана ориентација психолог Директор
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Прилог бр.24

Програма за ученички натпревари

Планирана
програмска
активност

Време на
реализациј
а

Реализатор Целна
група

Ресурси Очекувани
исходи и
ефекти

Планирање на
реализација на
училишни
натпревари

Септември Одговорен
наставник

Наставниц
и и
ученици до
IV до IX

Изготвување
план и
распоред

Успешна
реализација на
училишните
натпревари

Истакнување на
Планот на
огласна табла

Октомври Одговорен
наставник

Наставниц
и и
ученици до
IV до IX

Изготвување
план и
распоред

Транспарентнос
т и навременост
во
информирањето

Дополнителни
менторски
активности за
подготовка на
учениците

Октомври Одговорен
наставник

Наставниц
и и
ученици до
IV до IX

Дополнителни
материјали

Продлабочувањ
е на знаењата и
вештините на
учениците и
стекнување на
пошироки
сознанија

Непосредно
информирање за
одржување на
натпреварите

Ноември Стручна
служба

Ученици од
V -IX

Тетратка за
соопштенија

Навремено
информирање и
транспарентнос
т со цел
побројно
учество

Спроведување на
училишните
натпревари

Ноември,
декември

Комисија Ученици од
V -IX

Стандардизи-
зирани тестови

Избор на
најталентиранит
е ученици кои ќе
одат на
натпревари од
повисок ранг

Истакнување на
резултати

Ноември,
декември

Комисија Предметни
наставниц
и
и ученици
од 5-9

Ранг листи
истакнати на
огласна
табла,изготвен
записник од
одржаниот
натпревар

Транспарентнос
т и навременост
во
соопштувањето
на резултатите

Активности за Во текот на Предметни Предметни Папка по секој Редовност во
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подготовка на
натпревари од
повисок ранг
(градски,општинск
и и државни
натпревари)
Меѓународен
математички
натпревар Кенгур

второто
полугодие

наставници
и пласирани
ученици

наставниц
и и
пласирани
ученици,
одговорен
наставник

предмет во која
се бележат
активностите,
материјалите и
подготвителнит
е вежби

извршувањето
на подготовките
за подобра
подготвеност на
учесниците на
престојните
натпревари

Спроведувањена
натпревари од
повисок ранг
(градски,општинск
и и државни
натпревари) по:
македонски јазик,
англиски јазик,
германски јазик,
математика,
физика, хемија,
информатика,
историја,
географија, црвен
крст, ТО и
народна техника

Во текот на
второто
полугодие

Организато
р на
натпреваро
т,
предметни
наставници
и пласирани
ученици

Предметни
наставниц
и и
пласирани
ученици,

Тестови со
задачи на
повисоко ниво
на знаење

Учество и
афирмација на
учениците

Натпревари по
хорски и
оркестарски
смотри

Април - мај Одговорен
наставник

Ученици од
предметна
настава

Двогласни и
трогласни
хорски
композиции и
оркестар со
ДМИ

Учество и
афирмација на
учениците
учесници и
училиштето

Собирање на
резултати од
одржаните
натпревари

Во текот на
второто
полугодие

Одговорен
наставник

Предметни
наставниц
и и
Стручна
служба

Ранг листи и
извештаи од
спроведени
натпревари

Оформување на
слика за
успешноста и
пласманот на
учениците

Анализа на
резултатите од
одржаните
натпревари

Јуни Одговорен
наставник

Предметни
наставниц
и и
Стручна
служба

Ранг листи и
извештаи од
спроведени
натпревари

Оформување на
слика за
успешноста и
пласманот на
учениците

Презентирање на
извештајот од
одржаните
натпревари

Јуни Одговорен
наставник

Предметни
наставниц
и и
Стручна
служба

Изготвен
извештај од
спроведени
натпревари

Оформување на
слика за
успешноста и
пласманот на
учениците на
ООУ ,,25 Мај,,



ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022/23

213

Прилог бр. 25.
ГОДИШЕН АКЦИСКИ ПЛАН (МИО)

Апликација
за грант од
МОН за
изведување
заеднички
МИО
активности

Директор и
координатори
на СИТ
тимот.

октомври-
ноември

Училиштето активно
соработува со МОН за
поддршка на заеднички
проекти за унапредување
на МИО преку аплицирање
и валоризација на
апликации за таа цел.

Електро
нска
апликац
ија, ИТ
технолог
ија

Директор,
координат
ори на
СИТ тимот

Апликација
за грант од
ОБСЕ за
изведување
заеднички
МИО
активности

Директор и
координатори
на СИТ
тимот.

октомври
/март

Училиштето има јасни
политики/процедури за
почитување на вредностите
за МИО – сите во
училиштето се запознаени
со нив и се обврзани да ги
почитуваат и соодветно да
реагираат во случаи на
отстапување;
Сите училишни
политики/процедури
вклучуваат вредности за
заедничко живеење,
рамноправен третман,
еднаков пристап до
квалитетно образование за
сите ученици и мерки за
заштита од сите форми на
дискриминација (пол, раса,
етничка или верска
припадност, способност и
др.
Родителите учествуваат во
работата на Училишниот

Електро
нска
апликац
ија, ИТ
технолог
ија

Директор,
координат
ори на
СИТ тимот
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одбор и други тела кои
одлучуваат или имаат
советодавна улога.
Членовите на Советот на
родителите активно се
вклучени и соработуваат во
текот на планирањето и
реализацијата на
активностите за МИО
Училиштето планира и
организира активности за
запознавање на сите
родители со МИО.
Училиштето ги вклучува
родителите при
реализацијата на
ученичките активности за
МИО (преку работа на
проекти/секции, во
спроведување на акции
приредби/прослави или
други настани)
Идеите и сугестиите на
родителите се
добредојдени и се
почитуваат; сите
горенаведени сегменти би
биле позитивна основа за
изготвување соодветна
апликација и очекувана
соработка и реализација на
проекти кои би биле
поддржани со грант од
ОБСЕ.
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Прилог бр. 26
АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ОТВОРЕН ДЕН НА ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ВО УЧЕБНАТА
2022/2023 ГОДИНА
Со цел зајакнување на демократската клима во училиштето, во текот на првото полугодие од
учебната 2022/23 година, ќе се спроведе Отворен ден за граѓанско образование чија намена е да
се поттикне одговорноста кај учениците за состојбите и условите во училиштето и заедницата и
да се зајакне нивната иницијативност за преземање активности за позитивна промена.
Истовремено, активноста ќе придонесе во промоција на граѓанските вредности на ниво на
целото училиште и поврзување на училиштето со пошироката заедница.

Временска
рамка

Следење

Задача Активност 9 10 11 12 Носител Начини на
спроведување
(ресурси)

Очекувани
резултати

Одговорн
и лица

Воннанс
тавн и
активнос
ти

Еразмус+
проект

Х Х Х Х Училишно
раководст
во
Психолог
Наставниц
и
Наставник
по
ликовно
образован
ие

Цртежи на тема
„Да го победиме
врсничкото
насилство
заедно“ за
изработка на
беџови и пазли
Листи на
учество,
фотографии
Наставник по
ликовно
образование
Ученици
Извештај од
собраните
средства ќе

намалување
на

проблемите
со

врсничко
насилство

во
училишта

создавање
на позитивна
училишна
клима и
просперитетн
а средина за
учење во
училиштето

Училишн
о
раководст
во
Стручна
служба
Наставни
ци по ГО
Наставни
ци по
ликовно
образова
ние
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биде
презентиран на
Отворениот ден

почитување
на правата
на другите и
да се
примени
емпатијата
како начин
на
разбирање
за животот

Поддршк
а на
ученици

Креативн
а
работилн
ица
– ученици
на
различни
јазици ќе
творат на
тема
“Идентиф
ику вање
и
разрешув
ање на
конфликт
и“ МИО

X Училишно
раководств
о Стручна
служба
Наставници
по ГО
Наставници
од јазично
подрачје
Ученици
Тимот за
МИО
активности
Ученички
парламент

Учениците ќе
изработуваат
цртежи, творби,
пораки за
толеранција и
разрешување
на конфликти
на пет различни
јазици
Хамери,
фломастери,
боици, ножици,
листови
хартија, лепило,
колаж/самолеп
лива хартија
Работилницата
ќе биде
проследена со
музика,
фотографии,
доделување на
симболични
награди за
учесниците на
работилницата
Изработка и
презентација на
постерот на
Отворениот ден

Позитивно
социо-
емоционална
клима

Промовирањ
е на мулти-
културализм
от во
училиштето и
унапредувањ
е на
меѓуетничкат
а интеграција

Училишн
о
раководст
во
Стручна
служба
Наставни
ци по ГО
Наставни
ци од
јазично
подрачје
Наставни
ци по ЛО
Одделенс
ки
наставни
ци
Наставни
ци по
музичко
образова
ние
Тимот за
МИО
активност
и
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Поддршк
а на
ученици

Изработк
а на Веб
страна
заедничк
а за сите
општинск
и
училишта
МИО

Х Х Х Х Училишно
раководств
о Стручна
служба -
психолог
Наставник
по
информати
ка
Ученици

Електрон-ски
платформи

Наставницит
е и
учениците
работат во
тимови и
меѓусебно се
поддржуваат
во
реализација
на
активностите
за МИО;

Училишн
о
раководст
во
Стручна
служба-
психолог
Наставни
к по
информат
ика

Поддршк
а на
ученици

Изработк
а на
училишен
е- весник
Ученичка
иницијати
ва

Х Х Х Х Училишно
раководств
о Стручна
служба
Наставници
по
албански
јазик
Ученици
Ученички
парламент

Училишна веб
страна
Електронски
платформи

поттикнувањ
е
одговорност
кај учениците
за состојбите
и условите
во
училиштето и
заедницата и
зајакнување
на нивната
иницијативно
ст за
преземање
активности
за
позитивна
промена.

Училишн
о
раководст
во
Стручна
служба
-
психолог
Наставни
ци по
албански
јазик
Училише
н
админист
ратор
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Прилог бр.27

Програма за работа на училишниот хор

Задачи Цели:
Посебни цели:

Дидактички насоки Инструмент
и

Начин на
спроведув
ање
(Ресурси)

Временс
ка рамка
на
реализа
ција

Обработка
на
композиции

Активности
Ученикот:

Активности
Наставник:

Аудиција одредување на - Пеење на
мелодиско –

-
организирањ

Разговор, Кабинет по
септемв

Целта на училишниот хор 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 вокални дела и
лична и колективна афирмација во училиштето и надвор од него.

Посебни цели:
 да создава навика за редовност и точност;
 да ги развива творечките способности, етичките и естетските вредности;
 да развива колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон

интерпретацијата на хорските композиции;
 да развива способност индивидуално вокално интерпретирање;
 да ги почитува дадените упатства на диригентот и менторот;
 да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката;
 да 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 пошироко;
 да соработува со други лица од културата, институции, стручни организации од областа на

уметноста и културата;
 да развива љубов кон пеењето;
 да интерпретира композиции преку кои ќе се запознае со творештвото и културата на други

народи
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музикалност
квалитетот на
гласот;
тонски распон на
гласот;

ритмички
мотиви во
различни
тоналитети
-
Интерпрета
ција на
песна по
свој избор;
-
Интерпрета
ција на
задолжител
на песна;

е на
аудиција и
реаудиција
на
членовите
на хорот;
-
распејување
-заедничко
пеење;
-
индивидуалн
о пеење;
-нотен запис
на песната
„ Ани мори
нусе “
подобна
поради
дијапазонот
децима.

Евидентен
лист за
присутност;
листа за
проценка
на
музикалнос
т.

музичко,
Клавир -
синтисајзе
р

ри

во текот
на
целата
учебна
година

Усвојување
на основи
на вокална
техника,
демонстра
ција и
примена на
вежби за
распејувањ
е и
дишење.

- примена на
правилен пеачки
став, правилно
дишење и поставка
на вокал;
- развивање на
вокалната техника;
- примена на
различно темпо,
динамика;
- презентација на
креативна и
естетска вокална
интерпретација;

- пее вежби
за правилно
дишење и
поставка на
вокал;
- пее вежби
за
развивање
на
вокалната
техника;
- применува
вежби за
правилен
пеачки став,
- применува
различно
темпо и
динамика;
-
презентира
креативна и
естетска
вокална

-објаснува за
основните
елементи на
вокалната
технока;
-
демонстрира
вежби за
распејување;
-објаснува за
значењето
на вокалната
техника и
функционир
ање на
фоноторните
органи;
-објаснува за
постоењето
на
внатрешниот
слух;
-дискутира
за пеењето

Разговор,
Демонстрац
ија;
евидентен
лист за
присутност;

Кабинет по
музичко;
нотен
материјал;
синтисајзе
р

септемв
ри
октомвр
и

во текот
на
целата
година
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интерпрета
ција;
- прави
избор на
програма;

со
образложени
е и
физиолошка
та и
интелектуал
ната дејност,
потребата за
емоционалн
о
доживување
што треба да
допрат до
свеста и
душата на
интерпретат
орот и
слушателот

Обработка
на:
Химна на
РСМ

Народни
песни и
канони

„Ако одам
во Битола“

-усвојува правила
за изведба на
свечена песна -
химна

- го проширува
репертоарот на
народни песни, дел
од фолклорното
наследство

- усвојува
ритмичко
мелодиска
целинба
- применува
правилна
интерпрета
ција со
соодветно
темпо и
динамика
- го
доживува
карактерот
на
композиции
те и
презентира
правилна
изведба;

-објаснува
за поимот
химна –
свечена
песна;
-дава
напатствија
за
интерпретац
ија на
народни
песни;
Демонстрир
а правилна
вокална
интерпретац
ија;
-одредува
интонација,
темпо,
динамика,
внимава на
правилна
интонација и
јасна
дикција.

Разговор,
Демонстрац
ија;
евидентен
лист за
присутност;
листа на
проценка.

Кабинет по
музичко;
нотен
материјал;
синтисајзе
р

октомвр
и
ноември

„Мама
- пее
традиционални
странски песни

да
демонстрир
а правилна

-објаснува за
карактерот
на песната;

Разговор,
Демонстрац
ија;

Кабинет по
музичко;
нотен

ноември
декемвр
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Миа“ АББА преку кои ќе се
запознае со
творештвото и
културата на други
народи
- применува
повеќегласна
интерпретација

двогласна и
тригласна
вокална
интерпрета
ција;
- да
применува
соодветно
темпо и
динамика;
да го
доживее
карактерот
на
композиција
та;

-објаснува за
традицијата
на пеење на
празнични
песни;
Демонстрир
а
интерпретац
ија со
различни
вокални
техники;
-одредува
интонација,
темпо,
динамика,
-внимава на
правилна и
јасна
дикција.

евидентен
лист за
присутност;
листа на
проценка.

материјал;
синтисајзе
р

и
јануари

Обработка
на
задолжител
ни
композиции
за
натпревар

-развива колективен
интелектуално-
емоционален и
креативен однос кон
интерпретацијата на
хорските
композиции;

-
демонстрир
а правилна
двогласна и
тригласна
вокална
интерпрета
ција;
- применува
соодветно
темпо и
динамика;
да го
доживее
карактерот
на
композиција
та;
-стекнува
искуство за
јавна
изведбена
активност;

- објаснува
за
фолклорната
традиција;
-дискутира
за
потребатата
од негување
и пеење
народни
песни
-
демонстрира
правилна
вокална
интерпретац
ија;
-одредува
интонација,
темпо,
динамика,
-внимава на
правилна и
јасна
дикција.

Разговор,
Демонстрац
ија;
евидентен
лист за
присутност;
листа на
проценка.

Кабинет по
музичко;
нотен
материјал;
синтисајзе
р

февруар
и
март
април
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Задачи Цели:
Посебни
цели:

Дидактички насоки Инструмент
и

Начин на
спроведува
ње
(Ресурси)

Временск
а рамка
на
реализац
ија

Обработка
на
композици
и

Активности
Ученикот:

Активности
Наставник:

Аудиција одредување
на
музикалност
квалитетот
на гласот;
тонски
распон на
гласот;

- Пеење на
мелодиско –
ритмички
мотиви во
различни
тоналитети
-
Интерпретац
ија на песна
по свој
избор;
-
Интерпретац
ија на
задолжителн
а песна;

-
организирањ
е на
аудиција и
реаудиција
на
членовите
на хорот;
-
распејување
-заедничко
пеење;
-
индивидуал
но пеење;
-нотен запис
на песната
„По вин
крушќит“
подобна
поради
дијапазонот
децима.

Разговор,
Евидентен
лист за
присутност;
листа за
проценка на
музикалност
.

Кабинет по
музичко,
Клавир -
синтисајзе
р

септемвр
и

во текот
на целата
учебна
година

Усвојувањ
е на
основи на
вокална
техника,
демонстра
ција и
примена
на вежби
за
распејува
ње и
дишење.

- примена на
правилен
пеачки став,
правилно
дишење и
поставка на
вокал;
- развивање
на вокалната
техника;
- примена на
различно
темпо,
динамика;
-
презентација

- пее вежби
за правилно
дишење и
поставка на
вокал;
- пее вежби
за
развивање
на
вокалната
техника;
- применува
вежби за
правилен
пеачки став,
- применува

-објаснува
за
основните
елементи на
вокалната
технока;
-
демонстрир
а вежби за
распејување
;
-објаснува
за
значењето
на
вокалната

Разговор,
Демонстрац
ија;
евидентен
лист за
присутност;

Кабинет по
музичко;
нотен
материјал;
синтисајзе
р

септемвр
и
октомври

во текот
на целата
година
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на
креативна и
естетска
вокална
интерпретац
ија;

различно
темпо и
динамика;
- презентира
креативна и
естетска
вокална
интерпретац
ија;
- прави
избор на
програма;

техника и
функционир
ање на
фоноторнит
е органи;
-објаснува
за
постоењето
на
внатрешнио
т слух;
-дискутира
за пеењето
со
образложен
ие и
физиолошка
та и
интелектуал
ната дејност,
потребата за
емоционалн
о
доживување
што треба
да допрат до
свеста и
душата на
интерпретат
орот и
слушателот

Обработка
на:
Химна на
РСМ

Народни
песни и
канони

„Ако одам
во Битола“

-усвојува
правила за
изведба на
свечена
песна -
химна

- го
проширува
репертоарот
на народни
песни, дел
од
фолклорното
наследство

- усвојува
ритмичко
мелодиска
целинба
- применува
правилна
интерпретац
ија со
соодветно
темпо и
динамика
- го
доживува
карактерот
на
композициит
е и

-објаснува
за поимот
химна –
свечена
песна;
-дава
напатствија
за
интерпретац
ија на
народни
песни;
Демонстрир
а правилна
вокална
интерпретац

Разговор,
Демонстрац
ија;
евидентен
лист за
присутност;
листа на
проценка.

Кабинет по
музичко;
нотен
материјал;
синтисајзе
р

октомври
ноември
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презентира
правилна
изведба;

ија;
-одредува
интонација,
темпо,
динамика,
внимава на
правилна
интонација и
јасна
дикција.

„Мама
Миа“
АББА

- пее
традиционал
ни странски
песни
преку кои ќе
се запознае
со
творештвото
и културата
на други
народи
- применува
повеќегласна
интерпретац
ија

-да
демонстрир
а правилна
двогласна и
тригласна
вокална
интерпретац
ија;
- да
применува
соодветно
темпо и
динамика;
да го
доживее
карактерот
на
композиција
та;

-објаснува
за
карактерот
на песната;
-објаснува
за
традицијата
на пеење на
празнични
песни;
Демонстрир
а
интерпретац
ија со
различни
вокални
техники;
-одредува
интонација,
темпо,
динамика,
-внимава на
правилна и
јасна
дикција.

Разговор,
Демонстрац
ија;
евидентен
лист за
присутност;
листа на
проценка.

Кабинет по
музичко;
нотен
материјал;
синтисајзе
р

ноември
декември
јануари

Обработка
на
задолжите
лни
композици
и за
натпревар

-развива
колективен
интелектуалн
о-
емоционален
и креативен
однос кон
интерпретац
ијата на
хорските
композиции;

-
демонстрир
а правилна
двогласна и
тригласна
вокална
интерпретац
ија;
- применува
соодветно
темпо и

- објаснува
за
фолклорнат
а традиција;
-дискутира
за
потребатата
од негување
и пеење
народни

Разговор,
Демонстрац
ија;
евидентен
лист за
присутност;
листа на
проценка.

Кабинет по
музичко;
нотен
материјал;
синтисајзе
р

февруари
март
април
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динамика;
да го
доживее
карактерот
на
композиција
та;
-стекнува
искуство за
јавна
изведбена
активност;

песни
-
демонстрир
а правилна
вокална
интерпретац
ија;
-одредува
интонација,
темпо,
динамика,
-внимава на
правилна и
јасна
дикција.

Хорски
натпревар
и

Репрезент на
финалната
работа на
хорската
настава
- се стекнува
со искуство
на јавен
настап( во
училиштето,
локалната
средина и
пошироко);

- Учествува
во јавен
настап со
целосна
одговорност
и
посветеност
за успешна
изведба;
-ќе се стекне
со
натпреварув
ачки дух;
- учествува
на
манифестац
ија за која ќе
даде
критички и
самокритичк
и осврт;
-ќе се дружи;
- ќе
учествува и
ќе даде
придонес на
крајниот
репрезент
на својата и
заедничката
работа на

- ја
финализира
работата на
активностит
е на хорот
-ги
подготвува
учениците
за јавен
настап,
натпревар;
- раководи
со хорот на
јавниот
настап;
-Ги
усогласува
сите
елементи на
хорската
изведба;
- Внесува
свое
доживување
и чувство;

Разговор,
Демонстрац
ија;
евидентен
лист за
присутност;
листа на
проценка;
слики;
награди-
диплома

Свечена
сала за
проби,
кабинет по
музичко;
нотен
материјал;
синтисајзе
р.

април
мај
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училишниот
хор.

Актуелни
поп
мелодии

- развива
љубов кон
пеењето;
-
интерпретир
а композиции
преку кои ќе
се запознае
со
творештвото
и културата
на други
народи

-
демонстрир
а правилна
двогласна и
тригласна
вокална
интерпретац
ија;
- применува
соодветно
темпо и
динамика;
- го
доживува
карактерот
на
композиција
та;

-објаснува
за
композиција
та и животот
и
творештвото
на
композиторо
т;
-прави
анализа на
текст;
-
демонстрир
а правилна
вокална
интерпретац
ија;
-одредува
интонација,
темпо,
динамика,
-внимава на
правилна и
јасна
дикција.

Разговор,
Демонстрац
ија;
евидентен
лист за
присутност;
листа на
проценка

Кабинет по
музичко;
нотен
материјал;
синтисајзе
р

мај
јуни
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Прилог бр.28

Програма за ученички натпревари

Планирана
програмска
активност

Време на
реализација

Реализатор Целна
група

Ресурси Очекувани
исходи и ефекти

Планирање на
реализација на
училишни
натпревари

Септември Одговорен
наставник

Наставници
и ученици
до IV до IX

Изготвување
план и
распоред

Успешна
реализација на
училишните
натпревари

Истакнување на
Планот на огласна
табла

Октомври Одговорен
наставник

Наставници
и ученици
до IV до IX

Изготвување
план и
распоред

Транспарентност
и навременост
во
информирањето

Дополнителни
менторски
активности за
подготовка на
учениците

Октомври Одговорен
наставник

Наставници
и ученици
до IV до IX

Дополнителни
материјали

Продлабочување
на знаењата и
вештините на
учениците и
стекнување на
пошироки
сознанија

Непосредно
информирање за
одржување на
натпреварите

Ноември Стручна
служба

Ученици од
V -IX

Тетратка за
соопштенија

Навремено
информирање и
транспарентност
со цел побројно
учество

Спроведување на
училишните

Ноември,
декември

Комисија Ученици од
V -IX

Стандардизи-
зирани тестови

Избор на
најталентиранит
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натпревари е ученици кои ќе
одат на
натпревари од
повисок ранг

Истакнување на
резултати

Ноември,
декември

Комисија Предметни
наставници

и ученици
од 5-9

Ранг листи
истакнати на
огласна
табла,изготвен
записник од
одржаниот
натпревар

Транспарентност
и навременост
во
соопштувањето
на резултатите

Активности за
подготовка на
натпревари од
повисок ранг
(градски,општинск
и и државни
натпревари)
Меѓународен
математички
натпревар Кенгур

Во текот на
второто
полугодие

Предметни
наставници
и пласирани
ученици

Предметни
наставници
и
пласирани
ученици,
одговорен
наставник

Папка по секој
предмет во која
се бележат
активностите,
материјалите и
подготвителнит
е вежби

Редовност во
извршувањето
на подготовките
за подобра
подготвеност на
учесниците на
престојните
натпревари

Спроведувањена
натпревари од
повисок ранг
(градски,општинск
и и државни
натпревари) по:
македонски јазик,
англиски јазик,
германски јазик,
математика,
физика, хемија,
информатика,
историја,
географија, црвен
крст, ТО и народна
техника

Во текот на
второто
полугодие

Организатор
на
натпреварот
, предметни
наставници
и пласирани
ученици

Предметни
наставници
и
пласирани
ученици,

Тестови со
задачи на
повисоко ниво
на знаење

Учество и
афирмација на
учениците

Натпревари по
хорски и
оркестарски
смотри

Април - мај Одговорен
наставник

Ученици од
предметна
настава

Двогласни и
трогласни
хорски
композиции и
оркестар со
ДМИ

Учество и
афирмација на
учениците
учесници и
училиштето

Собирање на
резултати од
одржаните
натпревари

Во текот на
второто
полугодие

Одговорен
наставник

Предметни
наставници
и Стручна
служба

Ранг листи и
извештаи од
спроведени
натпревари

Оформување на
слика за
успешноста и
пласманот на
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учениците

Анализа на
резултатите од
одржаните
натпревари

Јуни Одговорен
наставник

Предметни
наставници
и Стручна
служба

Ранг листи и
извештаи од
спроведени
натпревари

Оформување на
слика за
успешноста и
пласманот на
учениците

Презентирање на
извештајот од
одржаните
натпревари

Јуни Одговорен
наставник

Предметни
наставници
и Стручна
служба

Изготвен
извештај од
спроведени
натпревари

Оформување на
слика за
успешноста и
пласманот на
учениците на
ООУ ,,25 Мај,,

Прилог бр.29

ПРОГРАМА ЗА АКЦИИ

Задача Активности
Време на
реализација Реализатор

Очекувани
резултати

Одговор
но лице
за
следење

Организира
ње собирни
акции

Собирање отпадоци и
стара хартија и пластика
Собирање учебници и друг
корисен материјал

По потреба Наставници
и ученици

Да се развива
еколошка свест

Еко
тимот

Организира
ње
хуманитарн
и акции

- Собирање облека,
доброволни
прилози, прифаќа акции на
Црвениот крст

По потреба Наставници
и ученици

Да развивааат
чувство на
хуманост,
солидарност и
етичка свест

Одговор
ни
наставни
ци
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- Уредување
на
училишните
простории и
двор

Одржување на училишните
паноа за одбележување
значајни датуми и настани
Одржување на училишен
инвенар

Во текот на
учебната
година

Одделенск
и
раководите
ли,
наставници
и ученици

Да се грижат и
допринесуваат за
естетското и
функционалното
уредување на
училниците и
училишните
ходници

Одговор
ни
наставни
ци

Садење
цвеќиња и
дрвја
активности
за денот на
екологијата
Негување
на цвеќиња
во
училишните
простории

Активности за Интеграција
на заштитата на животната
средина во воспитно-
образовниот процес во Р.М.

По потреба Одделенск
и
раководите
ли,
наставници
и ученици

Да се создадат
навики за грижа и
љубов кон
цвеќињата

Одговор
ни
наставни
ци

- Нагледни
средства од
текстил и
хартија
материјали
за
рециклирањ
е

Изработка на маски за
Нова година и за
Априлијада
Изработка на честитки за
Нова година, 8-ми Март,
Ден на пролетта,
Велигденските празници,
роденденски честитки и
сл.- олајн

По потреба Наставници
и ученици

Да развиваа
работни навики и
креативност

Одговор
ни
наставни
ци
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Прилог нр. 30

Програма за додатна настава

Активност Носители на
активност

Ресурси Инструмент
и

Временск
а рамка

Очекувани
ефекти

Креирање
на
политика за
поддршка
на
планирање
то на
додатната
настава во
училиштето
на месечно
ниво

Директор Стручни
соработници
Наставници

анализа на
состојбата
стручни материјали
од БРО (наставни
планови и
програми)

прашалник
за
наставницит
е од
ефектите од
реализација
на
додатна
настава

септемвр
и

Увид во
досегашнат
а состојба
при
реализација
на
додатната
настава



ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022/23

232

Планирање
на
додатната
настава во
училиштето
на месечно
ниво

Директор Стручни
соработници
Наставници

белешки и анализи
на наставниците и
стручната служба

чек листа на
месечно
ниво

Правилно
насочување
на
учениците и
излегување
во пресрет
на
потребите

Формирањ
е тим за
следење на
работата и
планирање
на
реализациј
а на
додатната
настава

Тим за за следење и
евалуација

анализа на
состојбата

образец за
вреднување
на
планирањат
а образец за
следење на
час

во текот
на
годината

Рефлексија
и извештај
за
подобрувањ
е на
работата

Следење
на
реализациј
ата 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
обезбедува
ње
поддршка во
редовната
настава на
надарените
ученици

Соработка
со
родител/ст
арател на
ученици
кои
постигнува
ат
значителни
резултати
по одделни
наставни

Стручни
соработници
Наставници

согласност од
родителот/старател
от ученикот да
следи додатна
настава и
информирање за
распоредот за
реализирање на
додатната
настава

дневник
евидентен
лист

во тек на
годината

Редовно
информира
ње на
родителот/с
тарателот за
напредокот
на ученикот
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предмети

Идентифик
ување на
ученици
кои
постигнува
ат
значителни
резултати
по одделни
наставни
предмети и
покажуваат
посебен
интерес за
проширува
ње и
продлабочу
вање на
знаењата
за одделни
наставни
предмети,
одделна
тема/облас
т од
наставен
предмет

Стручни
соработници
Наставници

изготвување
програма за
додатна настава
согласно
интересите на
ученикот
следење и го
контролира
напредокот на
ученикот

водење
педагошка
евиденција
за додатна
настава

во тек на
годината

Збогатување
на знаењата
кај: напредни
ученици кои
имаат
највисока
оценка за
наставниот
предмет
ученици што
покажуваат
посебен
интерес за
одредена
област за
тема/област
од
наставната
програма
ученици што
се
пријавуваат
за учество на
натпревари

Евалуација Директор Стручни
соработници

програми и
подготовки на
наставниците
посета на час

прашалник
за
наставницит
е обработка
на
податоците
од
увид на
часови
пополнети
инструменти

јуни Зголемени
постигања на
учениците
кои
покажуваат
значителни
резултати во
определени
области
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Прилог 31

Програма за дополнителна настава

Идентификување на
ученици кои
постигнуваат
значителни резултати
по одделни наставни
предмети и
покажуваат
посебен интерес за

Стручни
соработниц
и
Наставници

изготвување
програма за
додатна настава
согласно
интересите на
ученикот
следење и го
контролира

водење
педагошка
евиденција за
додатна
настава

во тек
на
година
та

Збогатување на
знаењата кај:
напредни
ученици кои
имаат највисока
оценка за
наставниот
предмет
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проширување и
продлабочување на
знаењата за одделни
наставни предмети,
одделна тема/област
од наставен предмет

напредокот на
ученикот

ученици што
покажуваат
посебен
интерес за
одредена
област за
тема/област од
наставната
програма
ученици што се
пријавуваат за
учество на
натпревари

Евалуација Директор
Стручни
соработниц
и

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

Идентификување на
ученици кои во текот
на
редовната настава
не ги постигнале
очекуваните резултати
од
одредeни
наставни програми
или очекуваните
резултати од одредени
теми/области во
рамките на наставните
програми

Стручни
соработниц
и
Наставници

планирање и
реализирање
придржувајќи се
на наставната
програма за
конкретниот
наставен предмет,
а согласно
потребите на
учениците.
индивидуална/
индивидуализиран
а
работа или по
потреба, може да
се организира
реализација на
дополнителна
настава со групна
форма на работа,
доколку учениците
имаат исти
потешкотии во
постигањето на
очекуваните

усогласување
со стилот на
учење на
ученикот,
користење
содветни
дидактички
средства и
материјали,
применување
интерактивен
пристап
користење
активни
методи на
учење

Во тек
на
година
та

Подобрувања
на знаењата
кај:
ученици со
помали
предзнаења за
наставниот
предмет или
одредена тема
од
наставниот
предмет, ученци
кои покажале
слаби
резултати од
учењето
(имаат
негативна
оценка за тој
очекуван
резултат или
тема),
ученици што
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резултати (на
пример: конкретна
цел од иста тема
од наставната
програма)

подолго време
отсуствувале од
настава и
ученици со
потешкотии во
учењето.

Евалуација Директор
Стручни
соработниц
и

програми и
подготовки на
наставниците
посета на час

- прашалник
за
наставниците
обработка на
податоците од
увид на
часови
пополнети
инструменти

Јуни подобрени
постигања на
учениците кои
имаат
потешкотии во
учењето

Прилог 32

План за поддршка на учениците

Конкретни цели Конкретни
активности

Одговорни
наставници

Очекувани
резултати

Тим за
евалуација

Следење на
постигањата на
учениците од
различен пол,
етничка припадност
(и јазикот на
наставата)
според наставни

Прибирање,
користење и
анализирање
податоци за
постигањата на
учениците според
пол и јазикот на
наставата, по

Флорије Дика-пеих.
Саљате Бектеши
Авета Вејсели

Подобрување на
постигањата на
учениците од
различен пол,
етничка
припадност (и
јазикот на
наставата)

Тим за
оценување
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предмети и според
квалификациони
периоди

сите наставни
предмети, за сите
квалификациони
периоди

Подобрување на
постигањата на
учениците преку
редовната и
дополнителната
настава

Идентификување и
поддршка на
учениците со
тешкотии во учењето

Обезбедување
поддршка  на
учениците кои
имаат тешкотии
во учењето

Ајсер Лимани-
дефектолог
Хава Доко
Арјета Рамадани

Реализирање
дополнителна
настава по сите
предмети за кои
учениците имаат
тешкотии во
учењето

Инклузивен
тим

Идентификување и
поддршка на
надарените ученици

Обезбедување
поддршка на
надарените
ученици

Мирвете Муслиу
Сузана Курбардовиќ
Рамадан Османи

Реализирање
додатна настава
за
учениците кои
покажуваат
интерес и
постигаат
значителни
резултати во
одделни области

Тим за
промоција
на
училиштето

Идентификување и
поддршка на
учениците со пречки
во развој

Обезбедување
поддршка на
учениците со
пречки во развој

Ајсер Лимани-
дефектолог
Хава Доко
Арјета Рамадани

Реализирање на
индивидуализиран
а настава

Инклузивен
тим

Подобрување на
интеркултурните
компетенции кај
учениците

Развиен систем и
организирање
заеднички
активности
(наставни и
воннаставни) во
рамките на
училиштето или
во
партнерство со
училиште од друг
наставен јазик

Арјета Идризи
Теута Хаскај
Војника
Селма Исак

Постојан раст на
бројот на вклучени
ученици од мешан
етнички состав во
заедничките
активности

Тим за
МИО
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Прилог бр. 33

Програма за професионална ориентацуја на учениците

1. Самопознавање

Активности Цели Носители
на
активности

Форми/
методи
на работа

Ресурси Очекувани
ефекти

Индикатори

1.1.Психолош
ки
работилници
за
самозапознав
ање
реализирани

Учениците
да изградат
реална
слика за
себе, свој
систем на
вредности

Психолог
по потреба
и
Специјален
едукатор и
рехабилита
тор (за

Самостојна
работа
Бура на
идеи
Презентациј
а Разговори

Работни
листи,
PPT, PC,
Интернет
Прашалник
Материјал

Учениците
стануваат
свесни за
своите
лични
капацитети,
јаки и слаби

Голем број
ученици
креираат
објективна
слика за
себе
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со ученици од
8 и 9
одделение

и
капацитети

ученици со
ПОП)

Дискусија за
работилниц
а

страни,
способности
,
потенцијали,
цели,
ставови,
верувања,
вредности,
вештини.
Саморазвој
на
учениците –
идентифику
вање на
своето јас и
самозапозна
вање

1.2.Работилни
ци Животни
вештини

Учениците
да се
оспособат
за
самопроце
нка.
Саморазвој
на
учениците

Одделенск
и
раководите
ли 8 и
9
одделение

Групна
работа
Индивидуал
на
Разговори
Дискусии

Прирачник
ОЖВ
Работни
листи
Прибор за
работа

Голем број
од
учениците
се
оспособени
за
саморпоцен
ка

1.3.Активност
и за личен
раст и развој
на
часовите
Граѓанско
образование

Унапредува
ње на
капацитети
те за личен
раст и
развој

Наставници
Граѓанско
образовани
е

Групна
работа
Индивидуал
на Дискусии

Работни
листи,
Скали за
самопроцен
а Материјал
за
работа

35%
ученици
постигнуваа
т личен раст
и развој

1.4.Проценка
на
способности и
професионал
ни
интереси на
учениците од
9 одделение

Утврдувањ
е на општи
и
специфичн
и
способност
и и
професион
ални
интереси
на
учениците

Психолог Индивидулн
а работа
Психолошко
тестирање

Прибор за
работа
Психолошки
инструменти
и скали на
проценка

Учениците
ги
запоснаваат
свои
способности
,
професиона
лни
интереси и
лични
карактерист
ики.

Детектирани
општи и
специфични
способности
и
професиона
лни
интереси на
учениците

ПРОФЕСИОНАЛНО ИНФОРМИРАЊЕ ЗА ВИДОВИ ПРОФЕСИИ И МОЖНОСТИ ЗА ШКОЛУВАЊЕ
ПРЕБАРУВАЊЕ ЗА ВИДОВИ ПРОФЕСИИ И МОЖНОСТИ ЗА ШКОЛУВАЊЕ

Активности Цели Носители
на
активности

Форми/
методи
на работа

Ресурси Очекувани
ефекти

Индикатори

2.1.Патот од Професион Психолог Психолошка Работни Професиона Голем број
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образование
до

ално
информира
ње на

Специјален работилниц
а

листи
Интернет,
PPT,

лно
информира
ње на

ученици
се
запознаети
со

занимање –
психолошки
работилници
за
професионал
но
информирање
со ученици до
8 и 9
одделение

учениците
со
потребен
степен на
образовани
е и работни
задачи за
одредени
професии

едукатор и
рехабилита
тор (за
ученици со
ПОП)

Бура на
идеи Постер
презентациј
а Дискусии
Разговори
Извлекувањ
е на
заклучоци

PC, Постер
презентациј
а Компјутер
Прибор за
работа

учениците
со видови
професии и
можности за
натамошно
школување
и кариерен
напредок

потребно
образовани
е, работни
задачи и
можности за
напредок на
презентиран
ите
професии

2.2.Посета на
средни
училишта или
организирање
презентација
од
претставници
од средни
училишта за
ученици од 9
одд.

Запознава
ње со
условите за
школување
во средно
училиште и
натамошен
кариерен
развој

Директор
Одделенск
и
раководите
ли Стручна
служба
Претставни
ци од
средни
училишта
во Скопје

Посета на
средни
училишта
Презентаци
и од средни
училишта
Разговори

ППТ
Брошури
Квизови
Флаери
Информато
ри
Биографии
од познати
личности

Професиона
лно
информира
ње на
учениците
за услови и
степени на
образовани
е,
можности за
кариерен
напредок и
развој

85%
ученици се
информиран
и за услови
за
школување
и
професиона
лен
напредок во
посетените
училишта

3.1.
Истражување
на ученици од
9 одд.:
Видови
професии и
можности за
школување
(пребарување
на
интернет)

Запознава
ње со
мрежата на
средни
училишта и
мапа на
занимања
Истражува
ње на
занимање
кое
ученикот го
преферира

Стручна
служба
Одделенск
и
раководите
ли на 8 и 9
одд.

Пребарувањ
е на
интернет
Презентациј
а на проект
Дискусија
Анализа
Разговор

Интернет
експлорер
Компјутер
Постер
презентациј
а Работни
листи на кои
работел
ученикот
Анкета

Професиона
лно
информира
ње на
учениците
за видови
професии и
можности за
школување

Голем број
ученици се
информиран
и за видови
професии и
можности за
школување
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3.2.
Работилница
со ученици од
9 одд: Како да
се запишам
во
посакуваното
средно
училиште

Запознава
ње на
учениците
со начин и
услови за
аплицирањ
е во
средните
училишта

Стручна
служба
Одделенск
и
раководите
ли на 9
одд.

Презентациј
а на оглас
Пребарувањ
е на
интернет
Пресметува
ње на
бодови за
секој ученик
од 9 одд.
Дискусија

Оглас за
упис во
средните
училишта
Интернет
експлорер
Компјутер
Листи за
пресметки
на
бодови

Информира
ње на
учениците
за термини,
потребни
документи и
начин на
аплицирање
.
Пресметка
на бодови
според
успех и
дипломи на
учениците

Сите
ученици ги
знаат
своите
бодови за
аплицирање
и услови за
аплицирање
во средните
училишта

4. РЕАЛНИ КОНТАКТИ / СРЕДБИ

Активности Цели Носители
на
активности

Форми/
методи
на работа

Ресурси Очекувани
ефекти

Индикатори

4.1.Средби со
ученици и
професори од
средни
училишта.
Средби со
лица кои
успешно
завршиле
одредено
средно
училиште и
постигнале
голем
кариерен
успех

Запознава
ње со
мрежа на
средни
училишта,
услови за
школување
и кариерен
развој

Психолог
Специјален
едукатор и
рехабилита
тор (за
ученици со
ПОП)
Одделенск
и
раководите
ли 9
одделение
Претставни
ци од
средни
училишта

Посета на
средни
училишта
Разговори
Советувања
Дискусии

Листи со
информаци
и и
Наставен
план и
програма за
средни
училишта
Биографии
од успешни
личности

Учениците
се
информиран
и за патот
од
образовани
е до
одреден тип
професија и
можности за
кариерен
напредок

Најголем
дел ученици
се
запознаети
со патот од
образовани
е до
професија
која ги
интересира
и
можности
кариерен за
напредок

4.2. Средби
со експерти и
родители -
стручни лица
од одредени
професии -

Презентаци
ја на
одрени
професии
пред
учениците
од 8 и 9
одделение

Родители
експерти од
одредени
професии
Наставници
Стручни
лица

Усмена
презентациј
а Разговор
Прашања и
одговори
Дискусија

Листи со
информаци
и Видео
материјали

Учениицте
се
информиран
и за
одредени
професии:
потребни
квалификац

Голем број
ученици се
информиран
и за
различни
професии и
образовни
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ии, вештини,
услови и
опрема за
работа

профили

4.3.
Истражувам
за
професијата
која ме
интересира

Пребарува
ње
информаци
и за
професијат
а за која
ученикот се
интересира

Стручна
служба
Одделенск
и
раководите
ли на 9 одд
Родители

Посета на
саеми и
отворени
денови во
средните
училишта
Пребарувањ
е на
интернет

Записи од
пребарувањ
а на
интернет и
од
разговори
со лица од
одредена
професија

Учениците
се
запознаваат
со пат од
образовани
е до
професијата
која ги
интересира
и
можности за
натамошен
кариерен
напредок

Најголем
дел ученици
се
запознаети
со патот од
образовани
е до
професија
која ги
интересира
и
можности
кариерен
за напредок

5. ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА

Активности Цели Носители
на
активности

Форми/
методи
на работа

Ресурси Очекувани
ефекти

Индикатори

5.1.
Психолошки
работилници
со учениците
од 9
одделение

Градење
вештини на
учениците
за
донесувањ
е одлуки

Психолог
по потреба
и
Специјален
едукатор и
рехабилита
тор

Психолошка
работилниц
а Бура на
идеи
Драматизац
ија
Дискусија
Заклучоци

Работни
листи,
прашалници
материјал
со
инструкции
за работа

Ученикот
стекнува
вештини за
проверка на
можностите
и условите и
донесување
одлуки

20% од
учениците
ќе усвојат
нови
вештини за
донесување
одлуки

5.2.
Пишување ЦВ
и мотивациско
писмо –
психолошка
работилница

Оспособув
ање на
учениците
за
презентациј
а на своите
успеси,
способност
и, интереси
и

Психолог
Специјален
едукатор и
рехабилита
тор (за
ученици со
ПОП)

Индивидуал
на работа
Истражувањ
е на
интернет
Дискусија
Усмени
презентации

Шема за ЦВ
и
мотивациско
писмо
Интернет
Компјутер
Евалуациск
и листи

Учениците
се
запознаваат
со начини
на
презентациј
а на своите
постигања,
способности
, интереси,

40% од
учениците
се
оспособени
самостојно
да изготват
ЦВ и
мотивациско
писмо
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постигнува
ња

таленти и
личен
профил

5.3.
Работилници
за родители
за
унапредување
на
родителските
компетенции
за
охрабрување
на детето за
самостојно
носење
одлуки

Вклучувањ
е на
родителите
во
поддршка
на
учениците
за
донесувањ
е
самостојна
одлука за
избор на
идна
професија

Психолог
Специјален
едукатор и
рехабилита
тор (за
ученици со
ПОП)
Одделенск
и
раководите
ли на 8 и 9
одделение

Презентациј
а Разговор
Дискусија
Вежби
Заклучоци
Советување

ППТ
Компјутер
Евалуациск
и листи
Работни
листи

Психоедука
ција на
родителите
за
зајакнување
на
родителски
компетенци
и за
охрабрувањ
е на
самостојнос
та на
нивните
деца

Голем дел
од
родителите
ги
унапредиле
своите
родителскит
е
компетенци
и за
охрабрувањ
е на детето
за
самостојно
носење
одлуки

5.4.
Советување
на ученици од
9 одделение
заедно со
нивните
родители-
старатели за
правилен
избор на
натамошно
образование

Запознава
ње на
ученикот со
неговиот
личен
профил,
способност
и, таленти
и
советување
за избор и
идна
професија

Психолог
Специјален
едукатор и
рехабилита
тор (за
ученици со
ПОП)

Разговор
Насочен
разговор
Драматизац
ија Бура на
идеи
Психолошко
советување

Резултати
од
психолошки
те
тестирање
на
учениците
Ученичко
портфолио

Ученикот
прави
споредувањ
е и
проценка на
својот личен
профил со
барањата
кои ги
поставува
одбраното
образовани
е и
професиона
лна кариера
и носи
одлука за
избор на
соодветно
училиште/
занимање

80% од
учениците
избираат
натамошно
образовани
е во склад
со лични
карактерист
ики,
интереси,
таленти и
способности
на ученикот.

5.5. Мојата
одлука е........
(проверувам и
донесувам
одлука)
работилница

Споредба
на
личниот
профил и
способност
ите на
ученикот со
барања на
избраното

Ученици
Психолог
Одделенск
и
раководите
ли на
Родители

Групна
дискусија
Бура на
идеи
Индивидуал
на Постер
презентации

Power point
презентациј
а Интернет
експлорер
Ученичко
портфолио
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училиште/
занимање

Прилог бр. 34
План за  заштита на учениците против  насилство, злоупотреба и запуштање, спречување
на дискриминација
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Задача Активности
Време на
реализац
ија

Реали
затор

Ресурси и
инструменти Очекувани

резултати

Одговорно
лице за
следење

да прифати дека
емоциите е
покорисно да се
изразуваат
отколку да се
прикриваат во
себе си

Албански јазик Низ
страниците на
детски списанија -
обработка на текст
дискусија, игровни
активности

Октомври Одд.
настав
ници
за II
одд. и
учениц
ите

работен лист,
детско
списание, чек
листа за
следење на
учениците

Учениците
слободно да
ги изразуваат
своите
емоции

Директор и
стручна
служба

да знае за
определени
видови
насилничко
однесување, да
знае каде може
да побара
заштита
од насилничко
однесување кон
него/неа.

Насилство –СТОП!
II – Како против
насилството

Април Одд
настав
ници
за II
одд. и
учениц
ите

работилница
Метод на
разговор
Фронтална
Работен
лист црвен и
зелен
хартиен круг.

Знаат  за
насилството
и
ненасилствот
о

координато
р на тимот
Директор и
стручна
служба
координато
р на тимот

да согледа дека
решението на
конфликтот треба
да биде правично
за двете страни
да согледа дека
нерешениот
конфликт раѓа
негативни
чувства

Работилница II-2.9
од Образование за
животни
вештини,,Пријателс
ко и непријателско
однесување,,

Ноември Одд
настав
ници
за. III
одд. и
учениц
ите

-наст.
листови
прирачник
кукли

Прифати
дека
конфликтот е
дел од
секојдневнио
т живот
Согледа дека
однесувањет
о на секоја
страна во
конфликтот
влијае врз
конфликтнат
а ситуација

Директор и
стручна
служба
координато
р на тимот

да знае за
определени
видови
насилничко
однесување, да
знае каде може
да побара
заштита од
насилничко

Насилство –СТОП!
II –

Мај Одд.
настав
ници
за III
одд. и
учениц
ите

работилница
Метод на
разговор
Фронтална
Работен лист,
црвен и
зелен
хартиен круг

Знаат  за
насилството
и ненасил.

Директор
стручна и
служба
координато
р на тимот
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однесување кон
него/неа.

Да ги прифати
пријатните
чувства,
љубовта, да
изразува
симпатии кон
врсниците

Справување со
емоции
Работилница

Ноември Одд.
настав
ници
за IV
одд. и
учениц
и

Дискусија,
Игровни
активности

Знае да
прифати
пријатни
чувства
изразува
симпатии кон
врсниците

Директор
стручна и
служба
координато
р на тимот

да знае кога
лутината
предизвикува
агресивно

дискусија, игровни
активности

Ноември Одд.
настав
ници
за

наставни
листови
прирачник

знае кога
лутината
предизвикува
агресивно

Директор и
стручна

однесување;
- да може да ја
контролира
сопствената
лутина, бес која е
насочена кон
другите

V
одделе
ние

- работни
листови за
наставникот
Чек листа за
следење на
учениците

однесување;
- може да ја
контролира
сопствената
лутина, бес
која е
насочена
кон другите

служба
координатор
на тимот

да знае дека
постојат
правила кои
треба да се
почитуваат;
- да знае да
превземе
одговорност за
своите постапки

Животни вештини
Содржина:
Разрешување
конфликти
Работилница:
III
Правила, правила,
правила дискусија,
игровни активности
Групна работа

Март Одд.
настав
ници
за V
одделе
ние

дискусија,
игровни
активности
Чек листа за
следење на
учениците

знае дека
постојат
правила кои
треба да се
почитуваат;
-знае да
превземе
одговорност
за своите
постапки

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Дискусија за тоа
кои видови
технологија се
развиени во
денешно време,
за користа и
штетата од нив;
изучување нови
зборови и изрази

Англиски јазик
(IV)
Обработка на
вокабулар поврзан
со технологија

Ноември Предм
етен
настав
ник
Емилиј
а
Наумо
вска

Смарт-табла,
Интернет,
компјутер,
звучници,
наставни
листови и сл.

Запознавањ
е /
дискутирањ
е за
денешните
видови
технолошки
уреди и
разбирање
за користа и
штетата од
нив

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот
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Придобивки од
доброто наспроти
последици од
лошото / насилно
однесување во
училишната
средина и во
секојдневниот
живот

Англиски јазик
(IV)
Oднесување на
спортски натпревар

Февруар
и

Предм
етни
настав
ници

Смарт-табла,
Интернет,
компјутер,
звучници,
наставни
листови и сл.

Практична
примена на
стекнатите
знаења за
правилно
однесување
во и вон
училишната
средина

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

да знае кои се
последиците од
грешките во
преземените
активности
да прифати и
другите можат да
згрешат.
да може да
препознае
грешка во
однесувањето на
другите
да прифати дека
простувањето е
предуслов за
сочувавање на
добрите односи

Прифаќање и
признавање грешки
-
„Грешење и
простување“

Декемвр
и

Оддел
енски
раково
дители
за VI
одд

дискусија со
цела група;
игриви
активности;
Прирачник,
Работен
лист: 4
ситуации, 4
грешки

Знае кои се
последицит
е од
грешките  во
преземенит
е
активности
прифаќа
дека и
другите
можат да
згрешат.
прифаќа
дека
простување
то е
предуслов
за
сочувавање
надобрите
односи

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Да ги објасни
причините за
донесување на
сопствените
одлуки
Да осознава што
значи и како
изгледа одлука,

Донесување
одлуки во група
„ Да се
спротиставуваме
или не? “

Мај Оддел
енски
раково
дители
за VI
одд

дискусија со
цела група;

игриви
активности;

ги објаснува
причините
за
донесување
на
сопствените
одлуки
осознава
што значи и
како изгледа
одлука,
правило,

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

правило,
процедура

прирачник, процедура
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да се запознае со
правилата на
преговарање и
решавање на
конфликтот
заедно со другата
страна
да се оспособи
да гледа на
конфликтот од
позиција на
другата страна

Јас и ти –
интерперсонални
односи
Преземање
одговорност за
постапките
работилница
II „Бура на идеи за
разрешување
конфликти“

Окто
мври

Одделенск
и
раководите
ли за VII
одд

демонстрати
вен метод
презентација
-монолошки
-дијалошки
дискусија,ди
скусија со
цела група;
игриви
активности

Умеат да се
справат со
насилничко
однесување
и да
разрешат
конфликти
на
прифатлив и
соодветен
начин
Умее
правилно да
ја согледа
ситуацијата
и да се
справи со
сакани и
несакани
начини на
однесување
на луѓето во
повеќе
различни
средини
Умее да
прости и да
даде нова
шанса кај
личностите
кои што
грешат

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

да ги осознае
демократските
процедури да се
оспособи
самостојно да
пронајде
информации кои
се
потребни за
донесување на
одлука

Јас и другите
Општествени
односи
Донесување
одлуки во група и
разбирање на
демократијата
III -5.2 „Виновни
или не?“

Деке
мври

Одделенск
и
раководите
ли за VII
одд

демонстрати
вен метод
-
презентација
-монолошки
-дијалошки
-дискусија
дискусија со
цела група;
-игриви
активности

Умеат да се
справат со
насилничко
однесување
и да
разрешат
конфликти
на
прифатлив и
соодветен
начин
Умее
правилно да
ја согледа

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот
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ситуацијата
и да се
справи со
сакани и
несакани
начини на
однесување
на луѓето во
повеќе
различни
средини

да ги согледа
негативните
последици од
негирањето на
ситуации кога
некој друг или
нешто е жртва на
насилничко

Справување со
насилничко
однесување II -6.2
„Ако не реагирам

Ное
мври

Одделенск
и
раководите
ли за VIII
одд

демонстрати
вен метод
презентација
-монолошки
-дијалошки
-дискусија

умее да се
справи со
насилничко
однесување
и да
разрешат
конфликти
на
прифатлив и
соодветен
начин

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Да знае за
опасноста од
конфликтите по
себе и околината

Работилница Бура
на идеи за
разрешување на
конфликти

Февр
уари

Одделенск
и
раководите
ли за VIII
одд

работен лист
за
учениците:
Дефиниции
за
конфликти/п
рашања,
дискусии

знае за
опасноста
од
конфликтите
по себе и
околината,

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Да знае како
треба да се
реагира на
насилничко
однесување за да
се заштити
жртвата
Да умее да
реагира на
насилничко
однесување

Справување со
насилничко
однесување
„Реакции на
омаловажување“

Ное
мври

Одделенск
и
раководите
ли за IX
одд

дискусија со
цела група
игриви
активности;

Знае како
треба да се
реагира на
насилничко
однесување
за да се
заштити
жртвата,уме
е да
реагира на
насилничко
однесување
упатено кон

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

упатено кон него него/неа
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/неа

Да знае како
треба да се
реагира на
насилничко
однесување за да
се заштити
жртвата, да знае
како треба да се
реагира за да се
спречи
насилничко
однесување.

Работилница
II 6.3
Пасивно,
агреесивно или
манипулативно

Март Одделенск
и
раководите
ли за IX
одд

работен лист
за
учениците:
Видови
однесувања,
работен лист
за
учениците:
Видови
однесувања,
ситуации.

ги согледува
негативните
последици
од
нереагирањ
ето во
ситуации
кога некој
друг или
нешто друго
е жртва на
насилничко
однесување.

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Текст - Bullying
9 одд

Да именува и
идентификува
видови насилство
Да дискутира што
да направи во
ситуации на
насилство

Март Предметен
наставник
Блерим
Троли

флеш карти,
наставен
лист, ЛЦД
проектор,

Ги осознава
видовите
насилства,
дискутира
како да
одговорат
на
насилството

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Учениците :
-да ги откријат
негативните
последици од
насилничкото
однесување по
жртвата
-да ги воочат
значењето и
потребата од
реагирање при
насилничко
однесување
-да се оспособат
правилно да
реагираат на
исмејувањето и
навредувањето
со што ќе го
оневозможат
насилничкото
однесување

работа во групи
-игровни
активности
-анализа на
ситуација
-дискусија
- Учениците
анализираат
ситуации на
омаловажување ,
осмислуваат
постапки со кои би
реагирале и се
оспособуваат
правилно да
реагираат на
насилно
однесување

Ное
мври

Предметен
наставник
по
Класична
култура во
европската
цивилизаци
ја Арлинда
Кастрати
Ученици од
VI одд

-Прирачник
за
образование
за животни
вештини
Работилница
I I-9.1
Работен лист

Учениците:
-ги имаат
откриено
негативните
последици
од
исмејувањет
о врз
самопочитув
ањето и
самодоверб
ата на
личноста
-го имаат
воочено
значењето и
потребата
од
реагирање
при
насилничко
однесување
-се

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот
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оспособени
правилно да
реагираат
на
омаловажув
ањата со
што ќе го
оневозможа
т
насилничкот
о
однесување

Да ги знае
изворите на
конфликтите
-да ги воочи
различните
видови реакции
во конфликтна
ситуација и
последиците од
таквите реакции

учениците
добиваат одредено
мислење без да
имаат точни
информации и да
не дојде до
поголеми
несогласувања се
обидуваат нештата
да ги гледаат и низ
очите на
другиот/другата

Мај Предметен
наставник
по
Класична
култура во
европската
цивилизаци
ја Ученици
од VI
одд

Прирачник
за
образование
за животни
вештини
Работен лист
Работилница
II-10.1

Прифати
дека секој
конфликт
има
најмалку
две страни
-согледа
дека од
начинот на
реагирање
зависи дали
конфликтот
ќе се реши
или не

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Учтиво
изразување - 1
одделение

Обработка на
лексички единици
за учтиво
изразување

Окто
мври

Арјета
Хасани
англиски
јазик

постери
Флеш карти

Учениците
ги
препознаваа
т, разбираат
и правилно
изговараат
лексичките
единици за
учтиво
изразување

Директор и
стручна
служба
координатор
на тимот

Обработка на
лексички
единици за
облека и
опишување на
облеката – 2

Презентација –
облека и
опишување на
облеката

Декем
ври

Арјета
Хасани,
наставник
по
англиски
јазик

Флеш карти,
постери и
сликички со
облека

Учениците
ги
препознаваа
т, разбираат,
правилно
изговараат и
применуваа

Директ
ор и
стручн
а
служба
коорди
натор
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одделение т лексичките
единици за
облека и ја
опишуваат
облеката

на
тимот

Развивање и
збогатување
на речникот и
изразот,
читање
различни
литературни
родови и
видови

Говорна вежба
Читање одломки и
разговор за
драмски текстови,
раскази,
поезија поврзана
со ненасилство на
тема: Со убаво се
решаваат
сите проблеми.

Декем
ври

Мердане
Мјуртезан
и
библиоте
кар

Книги, ИКТ
технологија

Богатство на
речник,
изразност
во усното
изразување

Директ
ор и
стручн
а
служба
коорди
натор
на
тимот

Збогатување
на речникот
стилот и
изразувањето
во
литературното
творештво

Говорна вежба и
читање поезија на
тема: Сакам мир

Март Мердане
Муртезан
иа
библиоте
кар

Книги, ИКТ
технологија

Учениците
го имаат
усвоено
богатството
на
изразност
фондот на
зборови, и
метафоричн
и изрази

Директ
ор и
стручн
а
служба
коорди
натор
на
тимот

Култура на
работата –
училишна
работилница
Техничко
образование

Правилно да го
организира
работното место,
како и да ги
применува
културните навики
при работењето

Октом
ври

Предмете
н
наставник
по
техничко
образова
ние
Рамадан
Исени и
ученицит
е од
5 одд.

Работа со
сите ученици
-дискусија
-бура на
идеи

Го
организира
уредно
работното
место во
училишната
работилниц
а; Ги
применува и
почитува
културните
навики во
работењето

Директ
ор и
стручн
а
служба
коорди
натор
на
тимот

Учениците да
препознаат и
спречат
насилничко
однесување,
Меѓусебна

Европска Унија Ноемв
ри

Предмете
н
наставник
по
географиј
а Вулнет

Компјутер
проектор

Да ги
осознаат
заложбите
на ЕУ за
обезбедува
ње на мир,

Директ
ор и
стручн
а
служба
коорди



ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022/23

253

толеранција,
прифаќање и
почитување

Аќифи просперитет
и
стабилност,
да научат
дека се
залага за
прашања од
посебен
интерес

натор
на
тимот

да ги осознае
демократските
процедури да
се оспособи
самостојно да
пронајде
информации
кои се
потребни за
донесување на
одлука

Јас и другите
Општествени
односи
Донесување
одлуки во група и
разбирање на
демократијата
III -5.2 „Виновни
или не?“

Декем
ври

Одделенс
ки
раководи
тели за
VII одд

демонстрати
вен метод
-
презентација
-монолошки
-дијалошки
-дискусија
дискусија со
цела група;
-игриви
активности

Умеат да се
справат со
насилничко
однесување
и да
разрешат
конфликти
на
прифатлив и
соодветен
начин
Умее
правилно да
ја согледа
ситуацијата
и да се
справи со
сакани и
несакани
начини
на
однесување
на луѓето во
повеќе
различни
средини

Директ
ор и
стручн
а
служба
коорди
натор
на
тимот

Учениците
треба да
другаруваат
меѓусебе без

Обработка на
текстот:
,,Другарство’’

Октом
ври

Предмете
н
наставник
по

Интернет Учениците
да знаат да
покажат
почит кон

Директ
ор и
стручн
а

разлика на
етничка
припадност,
да
комуницираат,
да се

македон
ски јазик
Анета
Кузмано
вска и
ученици
од V-3

децата без
разлика на
нивната
етничка
припадност.

служб
а
коорд
инато
р на
тимот
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почитуваат. одд.

Учениците да
препознаат и
спречат
насилничко
однесување,
Меѓусебна
толеранција,
прифаќање и
почитување

Говорна вежба за
Свет без војни

Март Предмет
ен
наставни
к по
албански
јазик
Ресмије
Адеми и
ученици
од V-3
одд.

Интернет Учениците
да знаат да
покажат
почит кон
сите луѓе во
светот, без
разлика на
различности
те

Дирек
тор и
стручн
а
служб
а
коорд
инато
р на
тимот

Учениците да
препознаат и
спречат
насилничко
однесување,
Меѓусебна
толеранција,
прифаќање и
почитување

Структура на
населението

Јануа
ри

Линдита
Латифај
Наставн
ик по
географи
ја

Карта на
Македонија,
нема карта,
фотографии,
компјутер,
интернет,

Знае поимот
Структура
на
населението
,објаснува
за
полова,стар
осна и
етничка
структура

Дирек
тор и
стручн
а
служб
а
коорд
инато
р на
тимот

Прилог бр. 35
Во училиштето се спроведува интерно оценување на учениците, кое се врши според критериуми
и стандарди за оценување утврдени од Министерството за образование и наука и Бирото за
развој на образованието.
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Оценувањето на учениците се одвива континуирано, во текот на целата учебна година, со
следење и анализи на состојбите во четири класификациони периоди

План за следење и анализа на состојбите со оценувањето

Временска рамка (месец) Следе
ње

Задача Актив
ност

9 1
0

1
1

1
2

1 2 3 4 5 6 7 8 Носи
тел

Начин
на
спров
едува
ње

Инстр
умент
и

Очекув
ани
резулт
ати

Одгово
рно
лице

x (ресур
си)

Воспос
тавува
ње
систем
за
следе
ње и
анализ
а на

Форм
ирањ
е тим
за
оцен
увањ
е

x Дире
ктор,
струч
ни
сора
ботни
ци,
наста
вниц
и

Закон
за
основ
но
образ
овани
е
Серти
фицир
ани

Станд
арди
и
крите
риуми
за
оцену
вање
Чек
листа

Усогла
сеност
на
оценув
ањето
на
ниво
на
учили
ште
според

Тим за
оценув
ање

состојб
ите со

наста
вници

станда
рди и

оценув
ањето

критер
иуми

Изготв
ување
приоце
дури
и
инстру
менти
за
следе
ње на
оценув

Поде
лба
во
тимо
ви
Деле
гира
ње
задач
и
Изгот

x
Тим
за
оцен
увањ
е

Закон
и,

Прави
лници
Станд
арди
Струч
на
литер

Проце
дури,
проток
оли и
инстру
менти

Станда
рдизир
ано
планир
ање,
реализ
ирање
и
следе
ње на
оценув

Директ
ор
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ањето вува
ње
инстр
умен
ти
План
ирањ
е на
подр
дршк
ата и
след
ењет
о

атура ањето
(форма
тив но
и
сумати
вно)

Рабо
тилн
ици

Отво
рени
часов
и
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Следе
ње на
состојб
ата со
оценув
ањето
и
поддр
шка на
настав
ниците

Посе
та на
часов
и,
Увид
во
план
ирањ
ата,
Спод
елува
ње
добр
и
практ
ики

x x x x x x x x x

x

X

x

Дире
ктор,
струч
ни
сора
ботни
ци

Плани
рања,
извеш
ти,
инстру
менти
за
оцену
вање,
проток
оли за
следе
ње на
учени
ците,
Наста
вничк
о
портф
олио
учени
чко
портф
олио,
дневн
ик,
евиде
нтни
листи

Чек
листа
Повра
тна
инфор
мациј
а

Излегу
вање
во
пресре
т на
потреб
ите
на
настав
ниците
за
објекти
вно
оценув
ање на
учениц
ите

Тим за
планир
ање,
следе
ње и
вредну
вање
на
работа
та на
настав
ниците
и
стручн
ите
сорабо
тници

Анализ
а на
состојб
ата со
оценув
ањето

Анал
иза
на
изве
штаи
и
план
ирањ
а

Тим
за
оцен
увањ
е

учени
чко
портф
олио,
дневн
ик,
евиде
нтни
листи

евиде
нтни
листи
за
постиг
ања,
станд
арди и
крите
риуми
за
оцену
вање,
форм
улари

Усогла
сеност
на
оценув
ањето
на
ниво
на
учили
ште
според
станда
рди и
критер
иуми

Тим за
планир
ање,
следе
ње и
вредну
вање
на
работа
та на
настав
ниците
и
стручн
ите
сорабо
тници
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Прилог бр.36
План за стручни посети и вреднување на работата на образовниот кадар

Активности Носител на
активноста

Ресурси Инструменти Временска
рамка

Очекувани
резултати

Креирање
политика за
поддршка за
планирањето за
посета на часови

Директор,
стручна служба,
одделенски и
предметни
наставници;

Распоред на
часови
Извештај од
посетени
часови

Прашалник
за
наставницит
е

Август Увид во
реализацијата
на наставата

Следење на
планирањата на
наставниците и
стручните
соработници

Директор,
стручна служба,
одделенски и
предметни
наставници;

Годишна
програма на
наставницит
е

Инструмент
за
евалуација
на годишните
програми

Септември Поквалитетни
изработени
годишни
програми

Следење на
квалитетот на
наставата преку
посета на часови

Директор,
стручна служба,
одделенски и
предметни
наставници;

Следење на
дневните
планирања
на
наставницит
е

Инструмент
за
евалуација
на часовите

Во текот на
учебната
година

Поквалитетна
реализација
на
часовите
Користење на
современи
методи и
техники,во
наставата

Евалуација Директор,
стручна служба,
одделенски и
предметни
наставници;

Извештаи,
анализи и
информаци
и

Обработка
на
податоците
од увид на
часовите

Јуни Поефикасна
наставата
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Прилог бр.37
Програма за самоевалуација на училиштето

Цели Активности Инструменти Реализатори и време

Определување на
задачи и рокови за
реализиација

-планирање на
активности по
подрачја
-оформување на
план за
Самоевалуација на
училиштето

-Прирачник за
Самоевалуација
на училиштето
(ДПИ)
- план за
Самоевалуација
на училиштето

Комисија за
Самоевалуација на
училиштето во текот на
учебната година

Изработка на
критериуми за
успешност по подрачја

-определување на
критериуми на
успешност
-определување на
потребни
инструменти за
анализа на
подрачјата

- критериуми од
Прирачник за
Самоевалуација
на училиштето
(ДПИ)
-интерно
критериуми на
успешност
-кртериуми за
успешност на
реализација на
ПЛРУ

Наставници, ученици,
родители Комисија за
Самоевалуација на
училиштето во текот на
учебната година

Изработка на
инструменти по
подрачја

-изработка на
инструменти за
Самоевалуација на
училиштето по
подрачја за сите
училишни структури

-анкети за
Ученици,
Наставници,
Родители по
подрачја,-
планови, -
извештаи,
педагошка
документација, -
записници од
работа на органи
и тела, -
правилници на ОУ,
- записници од
советувања на
родители, -
професионални
портфолија -
професионални
досиеа, - ученички

Наставници, ученици,
родители Комисија за
Самоевалуација на
училиштето во текот на
учебната година
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досиеа,
-паноа, -
финансиски
планови и
извештаи

Реализација на
Самоевалуација на
училиштето по
подрачја

-анализа на
документи
-анкета на Ученици,
Наставници,
Родители

-анализа на
резултати од
анкети по подрачја
-заклучоци од
анализа на
документи по
подрачја

Комисија за
Самоевалуација на
училиштето во текот на
учебната година

Разгледување на
Самоевалуација на
училиштето

-разгледување,
измени и
дополнување на
Самоевалуација на
училиштето по
подрачја

-презентација на
Самоевалуација
на
училиштето пред
Наставнички
совет, Совет на
родители,
Ученичка
заедница,
Училишен одбор,

Комисија за
Самоевалуација на
училиштето во текот на
учебната година
Наставнички Совет,
Совет на Родители,
Ученичка Заедница,
Училишен Одбор

Усвојување на
Самоевалуација на
училиштето

-усвојување на
Самоевалуација на
училиштето од
органи и тела во ОУ
-примена на
Самоевалуација на
училиштето во
пракса

-усвојување на
Самоевалуација
на училиштето
-имплементација
на приоритети по
подрачја во
Годишната
програма, акциски
програми
-реализација на
приоритети,
-евалуација на
активности

Комисија за
Самоевалуација на
училиштето
доставување извештај
за извршената
самоевалуација со
предлог на мерки за
подобрување на
квалитетот на
восипитно- образовната
работа до
училишниот одбор,
директорот на
училиштето и основачот,
јуни 2022
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Прилог бр. 38
План за естетско уредување на просторот

Задача Активности Врем
е на
реал
изац
ија

Реализатор Ресурси и
инструме
нти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење

Уредувањ
е на

- естетско и Септ
емвр
и

- Тим за естетско
уредување

- хамери,
листови
во

-
придонесувањ
е за

Стручна

холот на функционалн
о

- Одделенски
наставници од I

боја,
принтер,

естетското и служба и

училиште
то

уредување
на

до V ножици,
лепило и

функционалнот
о

директор

Подготовк
и за

училиштето - Тим за МИО
активности

други
материјал
и

уредување на

почеток
на новата

- поттик и
позитивна

- Тим за ЕКО
активности

училиштето

учебна
година и

атмосфера
при

- Одговорни
наставници за

- поттик и
позитивна

приемот
на

приемот на
првачиња

проектите атмосфера кај

првачиња првачињата

Есенско - Грижа и
придонес

Окто
мври

- Тим за естетско
уредување

- хамер,
хартија во

- грижа
естетското и

Стручна

уредувањ
е на

за естетското
и

- Одделенски
наставници од I

боја,
ножици,

функционалнот
о

служба и

училници
те и

функционалн
ото

до V лепило и
други

уредување на директор

училишни
те

уредување
на

- ученици од 1во
до 5то одд.

материјал
и

училниците и

ходници училниците и - ученици од 6то
до 9то одд.

училишните
ходници
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училишните
ходници

-Хаус мајстор

Промовир
ање на
училиште
тоестетск
о

Зајакнување
на
демократскит
е капацитети
во
училиштето,
промовирањ
е на
граѓанските
вредности,
промовирањ
е на
проектите во
училиштето

Окто
мври

Наставник по
Граѓанско
образование
Тим за естетско
уредување
ученици од 6то
до 9то одд.
родители
Хаус мајстор

паноа,
хамери,
хартија,
хартија во
боја,
лепило,
ножици,
фломасте
ри,
темперни
бои,
флаери,
постери,
зацврстув
ачи

Зајакнати
демократските
капацитети во
училиштето,
промовирани
граѓанските
вредности,
промовирани
проектите во
училиштето

Стручна
служба и
директор

уредувањ
е на

училиште
то по

повод

Отворени
от ден

на
граѓанско
то

образова
ние

Новогоди
шно
уредувањ
е на
училници
те и
училишни
те холови

да развиваат
на одговорен
однос кон
уредувањето
и
одржувањето
на
просторот и
опкружување
то на
училиштето
поттикнувањ
е на
учениците за
целосно
уредување
на

Деке
мври

Тим за естетско
уредување

Одделенски
наставници од I
до V
ученици од 1во
до 5то одд.
ученици од 6то
до 9то одд.
Хаус мајстор

- хамери,
хартија во
боја,
светкава
хартија,
креп
хартија,
ножици,
лепак,
стипопор,
маркери
во боја,
боја за
стакло,
темперни
бои

- развиваат
одговорен
однос кон
уредувањето и
одржувањето
на
просторот и
опкружувањето
на училиштето

Стручна
служба и
директор

училишниот
простор
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Пролетно
уредувањ
е на
училници
те и
училишни
от хол

учениците да
развиваат
одговорен
однос кон
уредувањето
и
одржувањето
на
просторот и
опкружување
то на
училиштето
-
поттикнувањ
е на
учениците
целосно
уредување
на
училишниот
простор

Март Тим за естетско
уредување
Одделенски
наставници од I
до 5то одд.
ученици од 6то
до 9то одд.
Хаус мајстор

хамер,
хартија во
боја,
хартија,
лепак и
други
материјал
и

развиват
одговорен
однос кон
уредувањето и
одржувањето
на
просторот и
опкружувањето
на училиштето

Стручна
служба и
директор
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Прилог бр.39
Правилник за однесување на ученици, наставници и родители во училиштето и
училишниот двор

Однесување на
наставниците

Однос кон работното место, работата член 1
Наставникот е пристојно облечен и уреден.

член 2
Навремено доаѓа на  работното  место.

член 3
Навремено започнува со наставниот час.

член 4
Со своето однесување, начин на комуникација и културен однос во секоја
ситуација наставникот е позитивен пример за учениците кои ги образува и
воспитува.

член 5
Наставникот со учениците, нивните родители, колегите, вработените во
училиштето се однесува коректно, користи културна терминологија.

член 6
Наставникот е одговорен за работната атмосфера, дисциплината и
безбедноста на учениците на часот.

член 7
Наставниците за време на часовите не треба да користат мобилен
телефон.

член 8
Постојано стручно се усовршува и сознанијата стекнати на тој начин ги
применува во секојдневната воспитно- образовна работа.

член 9
Наставникот има целосен увид за случувањата во училницата каде
реализира наставен час - отсутни ученици, хигиена, состојба со инвентар,
учебници.

член 10
Наставниците се должни редовно и активно да се вклучуваат во работата
на Стручните органи на училиштето.
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член 11
За секое отсуство од работа или предвремено заминување, треба да биде
известен директорот.

член 12
Секој училишен проблем треба да го решаваат навремено, конструктивно,
постапно (наставник - ученик, наставник
- ученик - одделенски раководител, наставник - ученик - родител,
наставник - ученик - стручна служба).

член 13
Одделенскиот раководител е должен да биде во постојана комуникација
со родителот, навремено и конкретно да го информира, да бара ангажман
и соработка во решавање на проблемите.

член 14
Педагошката евиденција и документација да ја води уредно, педантно и
без корекции.

Однос кон учениците
член 15
Не е дозволено наставникот да отстранува ученици од часот.

член 16
Наставникот има обврска да го прими на час ученикот кој доцни и истото
да го евидентира.

член 17
Забрането е телесно и психичко малтретирање на ученикот.

член 18
Рационално изрекува и предлага педагошки мерки за учениците од
паралелката.
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Однесување на
учениците

член 1
Секој ученик за време на престојот во училиштето треба да се однесува
културно и да биде пристојно облечен.

член 2
За време на часовите, учениците се должни мобилните телефони да ги
исклучат.

член 3
Ученикот е должен да влезе во училницата пред наставникот.

член 4
Ученикот има обврска редовно да ја посетува наставата и да ги исполнува
планираните обврски и задачи што се предвидени со наставниот план.

член 5
Излегувањето односно влегувањето во училиштето и училницата,
движењето по ходници се одвива дисциплинирано и во најдобар ред.

член 6
Ученикот не може да го напушти часот без дозвола на наставникот кој го
води тој час.
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член 7
За секое отсуство од часовите ученикот е должен навреме да го извести
одделенскиот раководител (или предметниот наставник, стручната служба,
директорот).

член 8
Ученикот е должен да ја почитува личноста на другите ученици, наставници и
вработени во училиштето.

член 9
Ученикот е должен совесно да работи на усвојувањето на знаењата,
вештините и вредностите пропишани со училишната програма и согласно тоа
да не пречи во изведувањето на наставата

член 10
За време на наставата не смее да се нарушува редот и тишината во
училишната зграда и во училишниот двор.

член 11
Ученикот, односно родителот или старателот, одговара за материјалната
штета што ќе ја направи ученикот во училиштето, намерно или од крајно
невнимание (неодговорно однесување).

член 12
Ученикот треба да се воздржува од употреба на навредливи зборови,
поттикнување и учество во тепачки.

член 13
Ученикот треба да се грижи за училишниот инвентар во училницата и
училишниот двор.

член 14
Учениците е должни да се грижат за хигиената во училиштето и блиската
околина.

член 15
По завршување на училишните активности и обврски ученикот треба мирно да
замине од училиштето и училишниот двор.
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член 16
За учениците кои ги прекршуваат правилата на воспитно-образовната работа
се применуваат мерки што се утврдени со Законот за основно образование

член 17
Учениците се пофалуваат и наградуваат на начин утврден со Зконот за
основно образование (чл. 64)

член 18
Да ги почитуваат и да покажат толеранција кон другарите без разлика на
верата и националната припадност.

член 19
Учениците не смеат да вршат психичко и физичко малтретирање на
учениците и вработените во училиштето.

член 20
Ученикот во училиштето не смее да употребува вулгарни или навредливи
зборови или да зборува со многу висок тон.

Однесување на
родителите

член 1
Родителите на учениците и други надворешни лица имаат обврска да ги
почитуваат правилата и другите општи акти на училиштето.

член 2
Родителите и другите надворешни лица при влегување во Училиштето имаат
обврска да се пријават кај дежурното лице.

член 3
Треба да се однесуваат културно и коректно кон учениците и вработените во
училиштето.

член 4
Родителите треба редовно да се интересираат за учењето и однесувањето на
своето дете.

член 5
Родителите треба да соработуваат со одделенскиот раководител и
предметните наставници и редовно да доаѓаат на родителските средби.
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член 6
Родителите треба училишните проблеми да ги решаваат низ директна и
конструктивна комуникација исклучиво со одделенскиот раководител,
наставниците, стручната служба, директорот.

член 7
Доаѓањето на родителите во училиштето е регулирано со планот за
родителски средби. Во текот на учебната година планирани се минимум 4
општи родителски средби, а по потреба и повеќе. Индивидуалните средби на
наставниците со родителите ќе се одвиваат согласно распоредот за приемни
денови на наставниците и по
потреба. Групните средби се реализираат по потреба.

член 8
Надвор од планираното време родителите не треба да престојуваат во
училиштето.

член 9
Родителите се должни навремено да ги најавуваат и оправдуваат отсуствата
на своето дете.

член 10
Родителите треба да го почитуваат временскиот распоред на часовите и да не
влегуваат во училница за време на наставата.

член 11
Секоја намерно направена штета од страна на ученикот, родителот е должен
да ја надомести.

член 12
Не е дозволено родителите да се расправаат со соучениците на своето дете.

Учениците не смеат да вршат психичко и физичко малтретирање на учениците и вработените во
училиштето;

Кога наставникот зборува не го прекинувај;

Обраќај им се со ВИЕ на возрасните;

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

Поздравувај со добро утро, добар ден и до видување;

Не користи вулгарни зборови кога комуницираш;
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Почитувај ги правилата кои сте ги договориле со наставникот;

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

Искажи го секое незадоволство со одбрани и пристојни зборови;

Биди самокритичен па потоа критикувај;

Чувај ги своите предмети и не посегнувај по туѓите;

Не ги потценувај способностите на своите соученици;

Повозрасните ученици да се однесуваат коректно кон помалите;

Сослушај го внимателно и почитувај го мислењето на другиот;

Почитувај ги различните од тебе;

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

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

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

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

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

Редовно информирај ги родителите за случувањата во училиштето;

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

Движењето на учениците во и надвор од училиштето се одвива по строго контролиран ред, со
почитување на поставените ознаки со кои е означен правецот на движење и запазување на
минимум потребното растојание од 1,5 метар при чекање ред на учениците пред и внатре во
училиштето;

На   главниот   влез   од   училиштето   учениците   ги   пречекува   одделенскиот   наставник   кој
се   грижи   ученикот   да   ги дезинфицираобувките и рацете, односно му помага на ученикот да
ги дезинфицира рацете со дезинфекционо средство и потоа дежурниот наставник ги внесува во
училницата и се грижи за одржување на нивно растојание;

Учениците при влегување во училиште, за време на престојот во училиште и за време на
наставата задолжително ја почитуваат мерката за физичка дистанца од најмалку 1,5 метар и
носат заштитна маска/покривка на лице, освен кога се на отворено во училишниот двор со
одржување на препорачаната дистанца;
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На учениците пред влезот на училиштето, им се мери телесна температура со безконтактен
топломер;

Во случај на покачена телесна температура (над 37.5°) не се дозволува влез на ученикот во
училиште и родителот се упатува на консултација кај матичниот лекар на ученикот;

Децата со знаци на други заразни болести исто така не смеат да доаѓаат на училиште;

наставата се реализира на отворено во училишниот двор, се препорачува учениците да не носат
маски/прекривки на лицето, но да се почитува задолжително препорачаната физичка дистанца
помеѓу ученик-ученик и наставник-ученик од најмалку 1,5 метри;

Секој наставен ден започнува со упатства за учениците за тоа како правилно и безбедно да се
однесуваат, да одржуваат физичко  растојание,  хигиена  на  рацете  и  заштита  на  сопственото
здравје,  но  и  здравјето  на  останатите  ученици  и вработените во училиштето;

Се забрануваат поздравувања со физички контакт меѓу учениците и меѓу наставник-ученик;

За време на наставата и одморите, со учениците задолжително е присутен одделенскиот
раководител и повремено дежурен наставник кои се грижат за почитување на физичка дистанца
меѓу учениците;

Употребата на тоалетите се организира на начин што ќе овозможи присуство на помал број
ученици и запазена дистанца (на  пример,  ако  тоалетот  е  помал,  ученикот  треба  да  чека
надвор  на  обележано  место  додека  излезе  ученикот  кој  е внатре);

Учениците низ просториите во училиштето го почитуваат системот за еднонасочно движење;

Учениците носат оброк/храна од дома, оброкот да биде соодветно спакуван или готов производ;

Учениците  оброкот  го  консумираат  во  училницата  во  која  реализираат  настава  и  само
тогаш  им  е  дозволено  да  ја отстранат маската/прекривката од лице во училница;

Учениците ги мијат рацете пред и по јадење, пред и по употреба на тоалет, пред и по доаѓање од
надвор и кога рацете изгледаат валкани;

Ако ученик развие симптоми на КОВИД-19 додека е во училиште, наставникот/стручниот
соработник го изолира ученикот во посебна просторија со задолжително носење на заштитна
маска/прекривка и веднаш ги известува

родителите/старателите, кои во најкраток временски период треба да го земат детето со цел
консултација и натамошни активности со матичниот лекар на ученикот.

Сите ученици треба да се придржуваат кон одредбите на овој Кодекс на однесување кои се
подготвени врз основа на предлози од учениците и се усвоени од Училишната заедница во
училиштето.

За непочитување на одредбите од овој Кодекс следуваат педагошки мерки според утврдени
критериуми. За направена материјална штета следува паричен надомест и соодветна воспитна
мерка.
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Обврски на дежурните ученици:

Дежурството го изведуваат двајца ученици, на влезот во ходникот;

Дежурниот ученик од горниот ходник за време на големиот одмор дежура пред наставничката
канцеларија и не дозволува во неа да влегуваат ученици и родители, туку самиот ги повикува
наставниците;

Останатите дежурни за време на големиот одмор се на своите одредени места;

Дежурниот  ученик  се  оддалечува  од  одредените  места  само  ако  добијат  задача  од
наставник,  стручната  служба  или директорот;

Дежурниот ученик не смее да собира други ученици на местата за дежурање, ниту пак самите
дежурни да се групираат заради дружење;

Дежурниот ученик мора да отиде на час доколку прави писмена работа, тест или треба да
одговара по некој предмет, но претходно да се јави кај дежурниот наставник;

Доколку насети опасност или поголемо нарушување на дисциплината во ходниците, дежурниот
ученик мора веднаш да го информира било кој вработен во училиштето што му е најблиску или
обезбедувањето;

Дежурниот ученик повремено да се движи низ ходниците и да врши проверка;

Да го следи и евидентира влегувањето и излегувањето на лица кои не се вработени во
училиштето;

Да ги евидентира учениците кои постојано се движат низ училиштето за време на часовите;

Да се грижи за редот и дисциплината за врем на часовите и одморите;

Дежурниот ученик ги отклучува и заклучува вратите и не прави отстапки за никого, а во тоа му
помага обезбедувањето;

Дежурството на учениците започнува во 7.30 часот, а завршува во 13,00 часот

Кодекс за однесување на наставниците во училиште

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

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

Наставникот треба да го почитува времетраењето на часот;

Наставникот да ги евидентира отсутните ученици на почеток на часот и тоа да го прави
редовно;
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Наставикот секогаш и секаде внимава на својот говор, тој треба да е литературен, јасен и
достапен;

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

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

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

Наставникот е должен да ја почитува личноста на секој ученик;

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

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

Наставникот треба да го пофалува секој напредок на ученикот;

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

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

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

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

Наставникот  треба  редовно  и  навреме  да  го  повикува  и  известува  родителот  за
постигнувањата,  однесувањето  и проблемите на неговото дете;

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

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

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

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

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

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

Наставникот треба да гради односи на меѓусебно разбирање, соработка, почитување со
учениците и другите вработени;
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Кодекс за однесување на другите вработени во училиштето

Останатите  вработени  во  училиштето  треба  да  ги  извршуваат  работните  задачи  што  се
во  нивниот  делокруг,  а  се  во согласност со Законот за ОО;

Да го почитуваат куќниот ред во училиштето;

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

Техничкиот персонал да соработува со наставниците, стручните соработници и директорот и
да се однесуваат во склад со потребите на наставата;

Стручните соработници и директорот го почитуваат кодексот за наставниците;

Вработениот треба да доаѓа навреме на работното место;

Вработениот треба совесно и самостојно да ја извршува својата работа;

При  работата  Вработениот  не  треба  да  дискриминира  друг  вработен  или  ученик  по
вера,  раса,  возраст,  пол  или економски статус ниту пак да влегува во било каков вид на
комфликт;

Вработениот треба да го почитува секој ученик и вработен;

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

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

Вработениот треба да се воздржува од непотребно влегување на часовите освен во сличаи
кога тоа го налага работната обврска предвидена за тој ден;

Вработениот треба да остварува коректна комуникација и треба да биде на располагање на
родителите и учениците во текот на целото работно време или во термините за прием
одредени од самиот вработен;

Вработениот  со  својот  лик,  однесување,  говор  и  култура  треба  да  биде  пример  за
учениците  и  вработените  во училиштето;
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Кодекс за однесување на родителите во училиштето

Почитувај го куќниот ред на училиштето;

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

Редовно исполнувајте ги обврските што ги имате кон училиштето (матерјиални обврски,
оправдување на отсуства од часовите на учениците, консултации со наставниците и сл);

Задолжително присуствувајте на родителските средби во училиштето;

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

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

Родителите/старателите ги испраќаат учениците до назначениот влез на училиштето и се
забранува нивно влегување во училиштето, освен за родителите/старателите/образовните
асистенти на учениците со посебни образовни потреби со задолжително носење на
маска/прекривка на лицето;

Родителите на учениците и други надворешни лица имаат обврска да ги почитуваат
правилата и другите општи акти на училиштето;

Родителите и другите надворешни лица при влегување во Училиштето имаат обврска да се
пријават кај дежурното лице;

Надвор од планираното време родителите не треба да престојуваат во училиштето;

Родителите треба да го почитуваат временскиот распоред на часовите и да не влегуваат во
училница за време на наставата;

Родителите/старатели по завршување на часовите учениците ги превземаат од наставникот
од означениот излез;

Пренесувањето на информациите и состаноците со родителите/старателите се одвива преку
телефон или преку некоја онлајн апликација која што ќе ја договорат родителите и
наставниците.

Куќен ред

Наставничката канцеларија ја користат само наставниците, а не и родители и ученици;

Одговорни за училишниот инвентар се дежурните ученици, одделенските заедници и
одделенските и предметните наставници;

Одговорни за фискултурната сала, соблекувалните и просторот пред салата се дежурните
ученици и наставниците по физичко и здравствено образование;



ГОДИШНА ПРОГРАМА 2022/23

276

Движи се во ходниците без трчање, скокање и туркање;

Пред училниците да не се седи на подот, тоа дава лоша слика;

Учениците треба своите лични работи да ги оставаат во училница или да ги носат со себе и
тиа се одговорни за истите;

Секоја намерно направена штета се наплатува;

Строго е забрането шкртање по ѕидовите, во било кој дел на училиштето;

Никој од субјектите во училиштето несмее да го уништува имотот во училиштето, да внесува
лица од надвор без причина и да  внесува  супстанции  (дрога,  алкохол,  запаливи  средства
и  други  предмети)  со  кои  би  го  загрозил  здравјето  и безбедноста на учениците и
вработените;

Забрането е пушење во училиштето и училишниот двор;

Дежурните наставници редовно го извршуваат дежурството во ходниците, според распоредот
даден од стручната служба и директорот;

За време на часовите во ходниците дежураат двајца ученици, на местата определени за тоа;

За замена на часови, наставникот треба навреме да го извести директорот;

Секој вработен е должен за своето отсуство да го извести директорот;

Промена на дневниот распоред на часови поради отсуство на наставник, прави стручната
служба;

Претседателот на паралелката е должен да се информира кај стручната служба за замена на
часот;

Родителите ќе се примаат само во одредени термини кај одделенските и предметните
наставници, а кај стручната служба според условите и потребите;

Не е дозволено наставниците да излегуваат од час и да разговараат со родителите;

Наставниците треба да ги известат учениците за термините за одржување на додатна и
дополнителна настава и за слободни ученички активности;

Вработените, уцениците и родителите треба во училиштето да доаѓаат пристојно облечени;


