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Преамбула 

Годишната програма на училиштето е документ за работа на училиштето. Во него се 

опфатени планови за работа на училиштето за учебната 2020/21 година.  

Истата е изработена врз основа на следниве документи: 

1. Законот за основно образование Сл. Весник на РСМ, бр. 161/2019 

Член1.(1)„Со овој закон се уредува воспитно- образовниот процес кој се остварува во 

основните училишта, како и дејноста на основното образование како дел од единствениот 

воспитно-образовен систем..“ 

(2)Дејноста на основното образование е од посебен јавен интерес. 

Член3.  Секое дете има право на бесплатно и квалитетно основно воспитание и 

образование во основно училиште . 

Член24.„ (1) Со актот за основање на основното училиште се утврдуваат: - името и 

седиштето на основното училиште, - програма за воспитно – образовна дејност - бројот на 

учениците, - реонот, односно реоните од кои се опфаќаат учениците, - јазикот/јазиците на кој 

ќе се изведува наставата, - бројот на подрачни училишта, - потребниот наставен кадар, 

опремата, просторот според стандардите и нормативите, - програмата за воспитно - 

образовната дејност, - средствата кои основачот ги обезбедил за основање и почеток со работа 

на основното училиште и начинот на обезбедување на средствата и - започнувањето со работа 

на основното училиште.  

Член 30.,, (1) Министерот на предлог на бирото  ја утврдува Концепцијата за основно 

воспитание и образование, врз основа на која се донесуваат наставниот план и наставните 

програми за основно образование (во натамошниот текст: наставен план и програми).  

(2) Министерот , на предлог на Бирото , ги утврдува националните стандарди за 

учениците во основното образование , базирани на компетенции кои учениците треба да ги 

стекнат и усвојат на крајот на основното образование . Националните стандарди за учениците 

во основното образование го определуваат првото ниво на Националната рамка на 

квалификации.  

(3) Во основното училиште воспитно-образовната работа се организира и остварува 

според наставен план и програми од ставот (1) на овој член ,кои на предлог на Бирото, ги 

утврдува министерот.  

(4)Наставниот план за основното образование  содржи задолжителни и изборни 

предмети и часови за одделенската заедница,определени со годишниот и неделниот број на 

часови за наставата одделно по задолжителните и изборните предмети , нивната распределба 

по одделенија. 

(5) Со наставниот план се определува и дополнителна и додатна настава, вон наставни 

активности и јазикот на кој се изведува наставата.  

(6) Со наставните програми се определуваат резултатите од учењето,  основните 

поими, активностите и методите во наставата, стандардите за оценување на постигањата на 

учениците, условите за реализирање на наставната програма и нормативот за наставен кадар.  



   
 

3 
 

(7)  Наставата за учениците со попреченост во основните училишта се реализира според 

Индивидуален образовен план на наставните програми од ставот (6) на овој член или 

модифицирана наставна програма. 

(8) Индивидуален образовен план вклучува адаптации во резултатите од учењето на 

наставната програма , воведување специфични активности и методи што овозможуваат 

постигнување на резултатите од учењето.  

(9) Модифицираната наставна програма , наменета  за учениците со комплексни 

потреби , се подготвува за секој воспитно – образовен период на основното образование  и со 

неа се определуваат резултатите од учење базирани на компетенциите со кои треба да стекнат 

и развијат самостојност , личен развој  и социјални односи . 

(10) за одделни категории на ученици со попреченост се развиваат програми за 

стекнување специфични вештини , како : мобилност  ориентација во простор , изучување на 

Брајова азбука , развој на говорот , употреба на асистативна технологија  за комуникација и 

друго . 

Член31(1) Дополнителна настава се организира за ученици кои имаат потреба  од 

дополнителна поддршка  за определени наставни предмети за да ги постигнат очекуваните 

резултати , односно сно на барање на ученик , негов родител односно старател  или проценка 

на наставникот .  

(2) Наставникот кој ја планира дополнителната  настава согласно со потребите на 

учениците. 

(3) За потребате од посета на ученикот  на дополнителната настава одделенскиот 

односно предметниот наставник  води евиденција и го известува родителот , односно 

старателот  на детето во рок од три дена од констатирањето на потребата . 

Член32„(1) Додатна настава се организира за учениците кои постигнуваат значителни 

резултати по одделни наставни предмети.  

(2) Додатната настава за учениците од ставот (1) на овој член наставникот е должен да 

им ја понуди на учениците, а учениците одлучуваат дали ќе ја посетуваат додатната настава..“ 

Член 49„(1) Основното училиште изготвува развојна програма за работа   

(3) Врз основа на Развојната програма училиштето ја изготвува годишната програма за 

работа на основното училиште за секоја учебна година .  

(4) со годишната програма за работа се планира наставата согласно наставниот план , 

проширената програма и другата воспитно- образовна работа во училиштето. 

(7) Училишниот одбор ја доставува годишната програма за работа до основачот 

најдоцна до 15 август во тековната учебна година, за наредната учебна година.  

(8) Годишната програма за работа, основачот ја донесува до 31 август. 

(6) Ако годишната програма за работа не ја донесе основачот во рокот утврден во 

ставот (8) на овој член, се смета дека истата е донесена.  
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(7) Донесената годишна програма за работа основното училиште ја доставува до 

Бирото и до Државниот просветен инспекторат до 15 септември, во тековната учебна година 

во електронска форма. “ 

Член108„(1) 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, - објавува јавен оглас за избор на 

директор на основно училиште, - врши интервју со кандидатите за директор, - предлага на 

градоначалникот на општината 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 и - 

врши и други работи утврдени со статутот на основното училиште..“ 

Член113„ 

 Член 128„ Квалитетот на работата на училиштето се мери преку самоевалуација , 

интегрална евалуација и надворешни мерења на постигањата на учениците , како и оценување 

на работата на наставниците и директорите, кои се вршат согласно закон. 

Член129„ (1) На секои две години училиштето врши самоевалуација за сопствената 

работа и постигањата .  

(2) Самоевалуацијата ја спроведува училишна комисија составена  од пет члена од 

редот на наставниците , стручните соработници, воспитувачите и родителите односно 

старателите кои  по предлог на директорот ја формира училишниот одбор . “ 

Член137„(1) Следењето и проверувањето на напредокот и постигањето на успехот на 

учениците го вршат наставниците во училиштето. 
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Вовед 

 Годишната програма на ООУ „Дебрца“ ја предвидува целокупната работа во 

училиштето, која е всушност оперативен план за работа. Таа е со цел систематизација на 

приоритетните активности на училиштето, кои треба да се реализираат во учебната 2020/2021, 

и да се утврди динамиката на реализација според оперативните планови. ООУ „Дебрца“ - 

С.Белчишта - Изготвува Програма за работа на училиштето, за учебната 2020/2021 година, која 

се темели на документите: - Закон за Основното образование, консолидиран текст Сл. Весник 

на РСМ 161/2019, Закон за работни односи, Закон за јавни набавки, Закон за организација и 

работа на комисии, Правилник за дежурства на наставници, Правилник за работно време, итн). 

- Наставните планови и програми за Основно образование - Концепција за деветгодишно 

образование - Статус на училиштето - Програма за развој на училиштето - Наставните планови 

и програми (http://www.bro.gov.mk/?q=osnovno obrazovanie) - Основи на програмирање на 

воннаставната образовна работа на основното училиште и на работата на стручните 

соработници - Програмата за работа на училиштето од претходната година - Извештаи 

(Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година, извештаи од Интегралната 

евалуација, од самоевалуација, програмата за развој, извештај од екстерно оценување, 

извештаи од финансиското работење на училиштето, од записници итн). - Кадровските и 

материјалните услови на училиштето - Сознанија добиени од стручното усовршување 

Воспитно образовната дејност во Општина Дебрца се реализира во рамките на ООУ „Дебрца“ 

и ја покрива целата област, која е ридско-планинска, недоволно развиена заради 

долгогодишната масовна миграција село-град, но со тенденција на подобрување на условите 

за подобро и поквалитетно образование и воспитание. Во такви услови, Општинското 

Основното Училиште „Дебрца“ образува и воспитува деца-ученици, од шест до петнаесет 

години, од горна, средна и долна Дебрца. Воспитно-образовната дејност ја реализира кадар, 

составен од професори, наставници и стручни лица, кои во целост се предадени на својата 

основна функција - создавање на здрави, образовани и воспитани деца. Образованието и 

воспитанието на младите ученици се предуслов за создавање на генерации, кои ќе умеат сами 

да ги осознаат човековите морални вредности, и со кои ќе умеат да почитуваат и да бидат 

почитувани. За таа цел, наставниот кадар постојано се надградува, како значајна помош и 

придонес кон своите ученици, во усвојувањето на наставно-воспитниот процес. Општинското 

Основното училиште „Дебрца“ својата дејност ја извршува во: - Централното училиште во 

с.Белчишта - од прво до деветто одделение; ПУ Лешани - од прво до деветто одделение; ПУ 

Мешеишта - од прво до деветто одделение; ПУ Требеништа - од прво до деветто одделение и 

во с.Издеглавје, с.Ботун, с.Злести, с.Велмеј, с.Волино, с.Оровник (од прво до петто 

одделение), и с.Горенци (од прво до петто одделение на македонски и албански наставен 

јазик). 
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1.Општи податоци за основното училиште 

        1.1. Табела со општи податоци 

Податоци  

Име на основното училиште ООУ „ДЕБЦА“ с.Белчишта 

Адреса, место, општина Село Белчишта, Општина Дебрца 

Телефон 046/286-003 

Факс  046286003 

Веб-страница  www.oudebrca.com 

Е-маил  oudebrca@yahoo.com 

Основано од.. Секретаријат за вонстопански дејности СО Охрид 

Верификација-број на актот 04-3266/8 од 1985 година 

Година на изградба 1948 

Тип на градба Тврда градба 

Внатрешна површина на училиштето (m2) 972м2 

Училиштен двор (m2) 1100м2 

Површина на спортски терени и игралишта  600м2 

Начин на загревање на училиштето Централно греење/парно со нафта 

Училиштето работи во смени Едно сменско училиште 

Број на паралелки 6 

Број на комбинирани паралелки 1 паралелка (II и III) одделение 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

Македонски јазик и во подрачното училишете во с. 
Горенци се изведува настава и на Албански јазик 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образовни потреби 

нема 

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

нема 

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

нема 

Други податоци карактеристични за 
основното училиште 

/ 

 

Податоци  

Име на основното училиште ПУ Лешани 

Адреса, место, општина с. лешани, Општина Дебрца 

Телефон 046/286-003 

Факс  046286003 

Веб-страница  www.oudebrca.com.mk 

Е-маил  Oudebrca@yahoo.com 

Основано од.. Секретаријат за вонстопански дејности СО Охрид 

Верификација-број на актот 04-3266/8 од 1985 година 

Година на изградба 2017 

Тип на градба Тврда 

Внатрешна површина на училиштето (m2) 380 

Училиштен двор (m2) 750 

Површина на спортски терени и игралишта  330 

Начин на загревање на училиштето Парно-пелети 

Училиштето работи во смени не 

Број на паралелки 6 

Број на комбинирани паралелки 2 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

македонски 
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Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образовни потреби 

/ 

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

/ 

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

/ 

Други податоци карактеристични за 
основното училиште 

/ 

 

 

Податоци  

Име на основното училиште ПУ Мешеишта 

Адреса, место, општина с. Мешеишта, Дебрца 

Телефон / 

Факс  / 

Веб-страница  www.oudebrca.com 

Е-маил  oudebrca@yahoo.com 

Основано од.. Секретаријат за вонстопански дејности СО Охрид 

Верификација-број на актот 04-3266/8 од 1985 година 

Година на изградба 1959 

Тип на градба Тврда 

Внатрешна површина на училиштето (m2) 380 

Училиштен двор (m2) 800 

Површина на спортски терени и игралишта  1200 

Начин на загревање на училиштето Парно-дрва 

Училиштето работи во смени не 

Број на паралелки 6 

Број на комбинирани паралелки 2 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

македонски 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образовни потреби 

/ 

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

/ 

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

/ 

Други податоци карактеристични за 
основното училиште 

/ 

 

 

Податоци  

Име на основното училиште ПУ Требеништа 

Адреса, место, општина с. Требеништа, Дебрца 

Телефон / 

Факс  / 

Веб-страница  www.oudebrca.com 

Е-маил  Oudebrca@hotmail.com 

Основано од.. Секретаријат за вонстопански дејности СО Охрид 

Верификација-број на актот 04-3266/8 од 1985 година 

Година на изградба 1991 

Тип на градба Тврда 

Внатрешна површина на училиштето (m2) 438 
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Училиштен двор (m2) 400 

Површина на спортски терени и игралишта  / 

Начин на загревање на училиштето Парно-дрва 

Училиштето работи во смени не 

Број на паралелки 6 

Број на комбинирани паралелки 2 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

македонски 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образовни потреби 

/ 

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

/ 

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

/ 

Други податоци карактеристични за 
основното училиште 

/ 

 

 

Податоци  

Име на основното училиште ПУ Оровник 

Адреса, место, општина с. Оровник, Дебрца 

Телефон / 

Факс  / 

Веб-страница  www.oudebrca.com 

Е-маил  Oudebrca@yahoo.com 

Основано од.. Секретаријат за вонстопански дејности СО Охрид 

Верификација-број на актот 04-3266/8 од 1985 година 

Година на изградба 1960 

Тип на градба Тврда 

Внатрешна површина на училиштето (m2) 140 

Училиштен двор (m2) 212о 

Површина на спортски терени и игралишта  500 

Начин на загревање на училиштето Дрва 

Училиштето работи во смени не 

Број на паралелки 3 

Број на комбинирани паралелки 3 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

македонски 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образовни потреби 

/ 

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

/ 

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

/ 

Други податоци карактеристични за 
основното училиште 

/ 

 

 

Податоци  

Име на основното училиште ПУ Горенци 

Адреса, место, општина с. Горенци, Дебрца 

Телефон / 
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Факс  / 

Веб-страница  www.oudebrca.com 

Е-маил  Oudebrca@yahoo.com 

Основано од.. Секретаријат за вонстопански дејности СО Охрид 

Верификација-број на актот 04-3266/8 од 1985 година 

Година на изградба 1965 

Тип на градба Тврда 

Внатрешна површина на училиштето (m2) 104 

Училиштен двор (m2) 240 

Површина на спортски терени и игралишта  200 

Начин на загревање на училиштето Дрва 

Училиштето работи во смени не 

Број на паралелки 2 

Број на комбинирани паралелки 2 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

Македонски, албански 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образовни потреби 

/ 

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

/ 

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

/ 

Други податоци карактеристични за 
основното училиште 

/ 

 

 

Податоци  

Име на основното училиште ПУ Волино 

Адреса, место, општина с. Волино 

Телефон / 

Факс  / 

Веб-страница  www.oudebrca.com 

Е-маил  Oudebrca@yahoo.com 
Основано од.. Секретаријат за вонстопански дејности СО Охрид 

Верификација-број на актот 04-3266/8 од 1985 година 

Година на изградба 2013 

Тип на градба Монтажно 

Внатрешна површина на училиштето (m2) 142 

Училиштен двор (m2) 1000 

Површина на спортски терени и игралишта  500 

Начин на загревање на училиштето Парно-дрва 

Училиштето работи во смени не 

Број на паралелки 2 

Број на комбинирани паралелки 2 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

македонски 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образовни потреби 

/ 

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

/ 

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

/ 
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Други податоци карактеристични за 
основното училиште 

/ 

 

 

Податоци  

Име на основното училиште ПУ Ботун 

Адреса, место, општина с. Ботун, Дебрца 

Телефон / 

Факс  / 

Веб-страница  www.oudebrca.com 

Е-маил  Oudebrca@yahoo.com 

Основано од.. Секретаријат за вонстопански дејности СО Охрид 

Верификација-број на актот 04-3266/8 од 1985 година 

Година на изградба 1931 

Тип на градба тврда 

Внатрешна површина на училиштето (m2) 109 

Училиштен двор (m2) 1073 

Површина на спортски терени и игралишта  / 

Начин на загревање на училиштето дрва 

Училиштето работи во смени не 

Број на паралелки 1 

Број на комбинирани паралелки 1 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

македонски 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образовни потреби 

/ 

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

/ 

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

/ 

Други податоци карактеристични за 
основното училиште 

/ 

 

 

Податоци  

Име на основното училиште ПУ Злести 

Адреса, место, општина с. Злести, Дебрца 

Телефон / 

Факс  / 

Веб-страница  www.oudebrca.com 

Е-маил  Oudebrca@yahoo.com 

Основано од.. Секретаријат за вонстопански дејности СО Охрид 

Верификација-број на актот 04-3266/8 од 1985 година 

Година на изградба 1931 

Тип на градба Тврда 

Внатрешна површина на училиштето (m2) 72 

Училиштен двор (m2) 220 

Површина на спортски терени и игралишта  / 

Начин на загревање на училиштето дрва 

Училиштето работи во смени не 

Број на паралелки 1 
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Број на комбинирани паралелки 1 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

македонски 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образовни потреби 

/ 

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

/ 

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

/ 

Други податоци карактеристични за 
основното училиште 

/ 

 

 

Податоци  

Име на основното училиште ПУ Велмеј 

Адреса, место, општина с. Велмеј, Дебрца 

Телефон / 

Факс  / 

Веб-страница  www.oudebrca.com 

Е-маил  Oudebrca@yahoo.com 

Основано од.. Секретаријат за вонстопански дејности СО Охрид 

Верификација-број на актот 04-3266/8 од 1985 година 

Година на изградба 1931 

Тип на градба тврда 

Внатрешна површина на училиштето (m2) 214 

Училиштен двор (m2) 5010 

Површина на спортски терени и игралишта  600 

Начин на загревање на училиштето дрва 

Училиштето работи во смени не 

Број на паралелки 1 

Број на комбинирани паралелки 1 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

македонски 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образовни потреби 

/ 

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

/ 

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

/ 

Други податоци карактеристични за 
основното училиште 

/ 

 

 

Податоци  

Име на основното училиште ПУ Издеглавје 

Адреса, место, општина с. Издеглавје 

Телефон / 

Факс  / 

Веб-страница  www.oudebrca.com 

Е-маил  Oudebrca@yahoo.com 

Основано од.. Секретаријат за вонстопански дејности СО Охрид 

Верификација-број на актот 04-3266/8 од 1985 година 
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Година на изградба 1927 

Тип на градба тврда 

Внатрешна површина на училиштето (m2) 60 

Училиштен двор (m2) 1800 

Површина на спортски терени и игралишта  / 

Начин на загревање на училиштето дрва 

Училиштето работи во смени не 

Број на паралелки 1 

Број на комбинирани паралелки 1 

Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

македонски 

Во основното училиште има паралелки за 
ученици со посебни образовни потреби 

/ 

Во основното училиште има паралелки од 
музичко училиште 

/ 

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

/ 

Други податоци карактеристични за 
основното училиште 

/ 

 

  1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во 

основното училиште 

Членови на училиштен одбор (име и презиме) 1. Сања Наковска претседател на УО 
претставник од редот на 
наставници 

2. Ирена Протугер претставник од 
редот на наставници 

3. Павлина Г. Палоска претставник 
од редот на наставници 

4. Даниел Китаноски претставник од 
Локалната самоуправа 

5. Благица Бегоски претставник од 
Советотна родители 

6. Божанче Мицкоска претставник од 
Советот на родители 

7. Тане Николоски претставник од 
Советот на родители 

8. И двајца претставници/ученици од 
Ученичкиот парламент 

Членови на советот на родители (име и презиме) Советот на родители брои вкупно 35 
родители односно од секоја паралелка по 
еден родител. Списокот со име и презиме 
на родители претставници во Советот на 
родители ќе биде прикачен во прилози . 

Стручни активи (видови) Во нашето училиште имам четири стручни 
акриви и тоа: 

− Актив за Спорт,Техника и 
Уметност 

− Актив на одделенска настава 

− Актив на јазично-општествената 
група предмети 

− Актив на Природно-
математичката група на предмети 

Одделенски совети (број на наставници) Одделенски наставници-19 
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Предметни наставници-35 

Членови на училиштниот инклузивен тим (име и 
презиме) 

1. Сања Наковска-стручен 
соработник психолог 

2. Жаклина Милошеска-одделенски 
наставник 

3. Татјана Новеска-предметен 
наставник 

4. Ирена Ецкоска-родител 
5. Сузана Карадачка-родител 
6. Билјана Славевска-директор 

7. Специјален едукатор и 
рехабилитатор-сеуште не е 
назначен 

 

Заедница на паралелката (број на ученици) 35 ученици 

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

Ученичкиот парламент се формира на 
почетокот од месец септември истиот брои 
вкупно 35 ученици. Списокот на ученици 
заедно со изборот на претседателот на 
Ученичкиот парламент ќе биде прикачен 
во прилози. 

Ученички правобранител Ученик Правобранител ќе се избере после 
првата седница на Ученичкиот парламент 
односно во месец септември. 
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2. Податоци за условите за работа на основното училиште 

      

2.1. Мапа на основното училиште 

Локација на централното училиште. 

 

 

 

План на просториите на централното училиште 
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Мапа на подрачните училишта 

 
 

 План на просториите на подрачните училишта се содржани во прилог на оваа Годишна 
програма - „Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди“ 

  



   
 

19 
 

      
 

Вкупен број на училишни згради 11 

Број на подрачни училишта 10 

Бруто површина 4107  m2 

Нето површина 2809 m2 

Број на спортски терени 7 

Број на катови 3 

Број на училници 41 

Број на помошни простории / 

Училишна библиотека, медијатека 4 

Начин на загревање на училиштето Белчишта-парно со нафта, Велмеј-дрва, Лешани-
парно/дрва/пелети, Злести-дрва, Ботун-дрва, 
Издеглавје-дрва, Горенци-дрва, Волино-парно 
со дрва, Требеништа-парно со дрва, Мешеишта-
парно со дрва, Оровник-дрва 

 

 

  2.3. Простор 

 

Просторија Вкупен број 
Површина 

(m2) 

Состојба 
(се оценува 

од 1 до 5, 
согласно 

Нормативот 
од 2019 
година) 

Забелешка 
(се наведува потребата од 
дополнителни простории, 

реконструкции и сл.) 

Училници 41    

Кабинети 4    

Библиотека  4    

Медијатека /    

Читална /    

Спортска сала 1    

Канцеларии 15    

Училиштен двор 11 26393  m2   

Заеднички 
простор за 
прослави 

3    

Кујна /    

Трпезарија /    

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 
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Информатика Компјутери од проектот 
„Компјутер за секое дете“ 
(Застарена опрема) 3 ЛЦД 

проектори, Интернет 

Обновување на постоечката 
опрема со снабдување на 

компјутерски уред 
(компјутер,лаптоп или таблет за 

секој ученик и наставник 
соодветно), Интерактивен дисплеј 

за секоја училница. 

Биологија и Хемија Микроскоп, модел на човек-
внатрешни органи -модел на срце, 
модел- костур на човек, прибор за 
ботаника, модел плодови, глушец, 

птици, епрувети, инки, држач за 
епрувети, мензури, микроскопски 

препарати, пипети, чистач за 
епрувети, препариран прибор 

Метален статив, клеми епрувети, 
аналитичка вага, мензури, 
ерлеммаер, ботанички зоо 

апарати, постер за крвоносен 
систем, градба на череп, модел на 

череп, модел на бели дробови, 
постер за градба на око и постер 

за градба на уво 

Математика-Физика Рачуналки, графоскоп, маса за 
графоскоп, комплет прибор за 

цртање (линијар, рамнокрак 
правоаголен триаголник, 

правоаголен триаголник со агол 
60 степени, шестар агломер), 
Жичани модели на 3Д форми, 

комплет дидактички материјали 
(мемориски картички, бројна низа, 

карти со стрелки-природни и 
децимални броеви), Модел на 

цело-дропки, пластични модели 
на геометриски тела, 

демонстратор за прв Њутнов 
закон, демонстратор за магнетно 

поле, основна акумулаторска 
келија, демонстратор за Паскалов 

закон, сврзани садови, звучна 
вилушка, комплет леќи, електро 

магнет, прачќест магнет, 
потковичест магнет, Паскалова 

топка, демонстратор- топлинско 
ширење на телата, Електроскоп, 

логички плочки, ебонитна 
најлонска прачка, ебонитна 

стаклена прачка, топломер, лупа, 
амперметар, волтметар, компас, 
индуктометар и модели на атоми 

Обновување на дел од комплетот 
за цртање, модели 3Д форми-

дрвени, круг дрвен-претставување 
на дропки со поделба на кругот, 
модели на 2Д форми и танграми 

Лостови со тегови за лостови, 
статив за демонстрирање-

сложување на сили, хидростатичка 
вага, термометар, њутнова цевка, 

спирали, калолиметар, термос, 
амперметар, волтметар, 

електроскоп, комплет за вежби од 
топлина, уред за утврдување 

брзина на звук, маквелово тркало, 
макари со комплет тегови, 

инфлуентна машина, фарадеев 
кафез, отпорници, батерии, 

сијалички, модел на 
електромотор, модел на 

генератор, рачен генератор,  
звучни вилушки со резонатор,  

комплет за вежби по механика, 
оптичка клупа, спектрометар, 

спектроскоп и демонстратори за 
втор и трет Њутнов закон 

Историја Историски атлас, историски карти  

Географија Географски карти, Глобус  

Друга опрема Телевизори, видеорикордер, 
дигитален фотоапарат, епсон 

видео проектор, фотокопирки, 
ДВД, ЦД-касетофони, школски 

табли, паноа 

 

Музичко образование Синтисајзер, мали флејти, радио-
касетофон 

 

Физичко образование Јарец, стативи за фудбал, маса за 
пингпонг,  кругови хулахопи, 

одскочна даска, душек, 
кошаркарски топки, фудбалски 
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топки, ракометни топки, топки за 
одбојка, мрежа за одбојка 

Библиотека Лектири, учебници, прирачници, 
енциклопедии и друг вид на 

литература 

Лектири по нова програма, 
енциклопедии, учебници 

 

2.5.  Податоци за училишната библиотека  
 

Ред.број Библиотечен фонд Количество 

1. Учебници 199 

2. Лектири 4845 

3. Стручна литература 230 

4. Вкупен библиотечен фонд на ОУ „Дебрца“  12445 

 

2.6. План за обновување  и адаптација во основното училиште во оваа 

учебна година 

Што се преуредува или 
обновува 

Површина во  m 2 Намена 

Санитарните јазли во 
централното училиште во с. 

Белчишта 

30 За ученици и наставници 

Уредување на училишниот 
двор во централното училиште 

100 Рекреација на учениците за 
време на одморите 

Реновирање на салата за 
приеми, претстави, настапи 

60 Покрај окристење за 
одржување часови по ФЗО, во 

салата да се овозможат 
подобри услови за одржување 

на разни приеми, претстави, 
настапи и сл. 
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3. Податоци за вработените и за учениците во основното училиште 

     

13.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната 

работа 
  

Ред 
Бро

ј 

Име и презиме Година 
на 

раѓање 

Степен 
на 

образо-
вание 

Работно 
место 

Ментор/ 
советни

к 

Години на 
стаж 

1. Марија Калајџиева 1974 Високо Одд. Наст  21 

2. Светлана Попоска 1970 Високо Одд. Нас.  14 

3. Весна Шапкароска 1964 Виша Одд. Нас.  29 

4. Олга Симоноска 1966 Виша Одд. Нас.  25 

5. Пере Ристески 1977 Високо Одд. Нас.  18 

6. Татјана Митаноска 1975 Високо Одд. Нас.   19 

7. Жаклина Милошеска 1965 Високо Одд. Нас.  21 

8. Елена Петровска 1966 Виша Одд. Нас.  31 

9. Ирена Протугер 1980 Високо Одд. Нас.  15 

10. Билјана Томановска 1984 Високо Одд. Нас.  4 

11. Данче Ническа 1984 Високо Одд. Нас.  9 

12. Ерлинда Села 1990 Високо Одд. Нас.  1 

13. Магдалена Чалоска 1985 Високо Одд. Нас.  6 

14. Роза Филипоска 1965 Високо Одд. Нас.  27 

15. Страшо Аврамоски 1970 Високо Одд. Нас.  24 

16. Ирина Голабоска 1974 Високо Одд. Нас.  19 

17 Гордана Велјаноска 1971 Високо Одд. Нас.  22 

18. Снежана Трпковска 1978 Високо Одд. Нас.  13 

19. Елена Ристоска 1981 Високо Пред. нас  7 

20. Иван Димоски 1961 Високо Пред. нас  21 

21. Милена Ј. Спасиќ 1967 Високо Пред. нас  14 

22. Тони Хаџи  Василев 1963 Високо Пред. нас  25 

23. Билјана Б. Стојкоски 1979 Високо Пред. нас  10 

24. Николче Андрески 1983 Високо Пред. нас  5 

25. Билјана Трајкоска 1974 Високо Пред. нас  10 

26. Македонка М. Кузманоска 1985 Високо Пред. нас  6 

27. Горан Цветковиќ 1984 Високо Пред. нас  11 

28. Даниел Аврамоски 1984 Високо Пред. нас  12 

29. Анкица Тасевска 1984 Високо Пред. нас  3 

30. Билјана Стефановска 1972 Високо Пред. нас  15 

31. Виолета Танеска 1958 Високо Пред. нас  21 

32. Светлана Богданоска 1987 Високо Пред. нас  3 

33. Гоце Кузески 1976 Високо Пред. нас  10 

34. Далиборка С. Симоновска 1974 Високо Пред. нас  14 

35. Дивна Бутеска 1964 Високо Пред. нас  31 

36. Зоран Митаноски 1983 Високо Пред. нас  5 

37. Ибрахим Елмас 1991 Високо Пред. нас  1 

38. Петар Илоски 1994 Високо Пред. нас  1 

39. Љупка Ј. Попоска 1988 Високо Пред. нас  1 

40. Јања Илоска 1973 Високо Пред. нас  20 

41. Наум Јованоски 1967 Високо Пред. нас  29 

42. Павлина Јонческа 1989 Високо Пред. нас  2 

43. Катерина Костоска 1978 Високо Пред. нас  16 

44. Кире Белковски 1982 Високо Пред. нас  4 

45. Наташа М. Ламбески 1989 Високо Пред. нас  4 
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46. Наумоски Владимир 1982 Високо Пред. нас  10 

47. Татјана Новеска 1972 Високо Пред. нас  13 

48. Павлина Г. Палоска 1982 Високо Пред. нас  6 

49. Соња Г. Љулкова 1978 Високо Пред. нас  15 

50. Сузана Вељановска 1964 Високо Пред. нас  12 

 

       3.2. Податоци за раководните лица 
 

Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на 
раѓање 

Звање Степен 
 на 
образо-
вание 

Работно 
место 

Ментор/ 
советник 

Години 
на стаж 

1. Билјана Славевска 1975 Наставник 
по 
одделенск
а настава 

Високо Директор   18 

 

      3.3. Податоци за стручни соработници  
 

Ред. 
број 

Име и презиме Годин
а  
на 
раѓањ
е 

Звање Степен 
 на 
образо-
вание 

Работно 
место 

Ментор/ 
советни
к 

Години 
на стаж 

1 Сања Наковска 1990 Психолог Високо психолог  6 

2 Лилјана Аврамоска 1971  Високо библиотекар  5 

 

     3.4. Податоци за вработените административни службеници 

 

Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на 
раѓање 

Звање Степен 
на образо-
вание 

Работно место Мна стаж 

1 Марина Кочоска 1978  Средно сметководител 11 

 

       3.5.  Податоци за вработените помошно-технички лица 
 

Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на 
раѓање 

Звање Степен 
 на образо-
вание 

Работно место Години 
на стаж 

1 Весна Ристоска 1971  Средно Хигиеничар 6 

2 Добра Секулоска 1965  Средно Хигиеничар 24 

3 Валентина Наумоска  1964  Средно  Хигиеничар  32 

4 Павлина Николоска 1974  средно Хигиеничар  16 

5 Оливера Алексоска  1969  Средно  Хигиеничар  4 

6 Пере Бимбилоски 1981  Средно Хигиеничар 16 

7 Виолета Ситникоска 1971  Средно  Хигиеничар 24 

8 Десанка Аврамоска 1962  основно Хигиеничар 22 

9 Сашо Митрески 1972  Средно  Хигиеничар 25 

10 Стојан Блажески 1970  средно Хаусмајстор  23 
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11 Доста Велјаноска 1965  средно Хигиеничар 15 

 

      

 3.6. Податоци за ангажираните образовни медијатори 
 

  
Ред. 
број 

Име и презиме на 
образовниот 
медијатор 

Година  
на 
раѓање 

Звање Степен на 
образовани
е 

Години 
на стаж 
 

Временски период 
за кој е ангажиран 
образовниот 
медијатор 

 /      

 /      

 /      

 

     3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар 

Кадар вкупно Етничка и полова структура на вработените 

Македонци Албанци Турци Срби Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на 
вработени 

65 15 47 / 1   1 1     

Број на 
наставен 

кадар 

50 12 36 / 1   1 1     

Број на 
воспитувачи 

/ / / / /         

Број на 
стручни 

соработници 

2 0 2 / /         

Администра-
тивни 

работници 

1 0 1 / /         

Помошно-
технички 

кадар 

11 3 8 / /         

Директор 
 

1 0 1 / /         

Помошник 
директор 

/ / / / / / / / / / / / / 

Образовни 
медијатори 
(доколку се 

ангажирани во  
училиштето) 

/ / / / / / / / / / / / / 

 

      3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените 

Образование Број на вработени 

Последипломски студии-втор циклус 0 

Високо образование 50 

Виша стручна спрема 3 

Средно образование 10 

Основно образование 1 
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    3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените 

Години Број на вработени 

20-30 4 

31-40 18 

41-50 19 

61 - пензија 12 

 

3.10. Податоци за учениците во основното училиште 

 

Одд. Број на 
паралелки 

Број 
 на  

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Срби Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

I 1 19 7 12 0 0 / / / / / / / / 

II 1 23 11 10 1 1 / / / / / / / / 

III 6 22 9 12 1 0 / / / / / / / / 

I-III 8 64 27 34 2 1 / / / / / / / / 

IV 1 14 8 4 1 1 / / / / / / / / 

V 10 30 14 15 1 0 / / / / / / / /  

IV-V 11 44 22 19 2 1 / / / / / / / / 

VI 4 21 12 9 / / / / / / / / / / 

VII  4 18 11 7 / / / / / / / / / / 

VI-VII  8 39 23 16 / / / / / / / / / / 

VIII 4 17 11 6 / / / / / / / / / / 

VII-VIII 8 35 24 13 / / / / / / / / / / 

IX 4 29 18 11 / / / / / / / / / / 

VIII- IX 8 46 29 17 / / / / / / / / / / 

VI-IX 16 85 52 33 / / / / / / / / / / 
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4. Материјално-финансиско работење на основното училиште  
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5. Мисија и визија 

Мисијата на ОУ „Дебрца“ е да ги промовира и натаму да ги развива образовните и 

воспитните цели. Да ги следи научните достигнувања и иновации преку примена на 

принципите на квалитет, економичност и одговорност. 

Секој ученик е своја индивидуа. Нашата мисија е училиштето да предводи и поттикнува 

промени со нови и алтернативни решенија за секој ученик да може да ги истакне своите 

квалитети. 

 Вредности и принципи: 

 - Партиципација (учество и вклученост) на наставниците, учениците, стручната служба, 

директорот, родителите, Локалната самоуправа - подразбира вклученост во процесите на 

одлучување на сите кои имаат легитимен интерес во прашањата кои ги засегаат.  

- Транспарентност и одговорност (јавност, отвореност, отчетност) подразбира јавна 

проверка, контрола и отвореност. Нужно е таа да биде пропратена со постоење механизми кои 

обезбедуваат одговорно однесување на сите учесници кои се вклучени во образовниот и 

воспитниот процес на училиштето.  

- Партнерство (соработка), подразбира односи на соработка меѓу вклучените страни кои 

се согласуваат да ги споделуваат правата и одговорностите заради постигнување одредена 

цел - добри и успешни ученици - промовирано училиште.  

- Толеранција е спремност да се препознаат и почитуваат верувањата и однесувањата на 

другите. Оваа вредност е клучна за стабилноста на односите помеѓу наставник - ученик, ученик 

- ученик, наставник - родител, директор - наставник - ученик - родител. - Еднакви можности за 

сите вклучени чинители во училиштето; без дискриминација и/или фаворизирање на други.  

Визијата на училиштето е да создаде институција која ќе биде препознатлива по 

највисоките човекови вредности: знаење, умеење, вистина, чест Училиштето преку 

транспарентноста и одговорноста, партнерството (соработката) и толеранцијата да успее 

преку своите ученици да биде препознатливо место каде секој во училиштето ќе го  доживува 

училиштето како втор дом и секој да сака, да  може преку  своите успеси да го промовира  

своето училиште, а преку училиштето и себеси. 

Парадигми на училиштето:  

- Ученикот е во центарот на вниманието  

- Индивидуален пристап кон ученикот  

- Зголемен степен на интерактивност во наставата. 
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6. „LESSONS LEARNED“- Веќе научено/стекнати искуства 

Во училиштето се спроведуваат редовни анализи за изведените активности и настани во 

изминатата учебната година. Целта е извлекување на одредени поуки кои би биле корисни и 

би воделе кон поуспешни реализации во иднина. Овие искуства придонесуваат за 

надминување на одредени пропусти во работењето, а воедно се користат за изготвување на 

годишните програми, како на училиштето, така на сите стручни органи и тела и програмите за 

работа на наставниците. За успешно постигнување на поставените цели училиштето поуките и 

искуството во основа се стекнуваат преку:  

- Искуствата од изминатите советувања, обуки и семинари кои што ги посетуваат 

наставниците во текот на учебната година го модернизираат и усовршуваат наставниот 

процес; 

- Имплементирање на нови, проверени методи и форми на работа во наставниот процес, 

воведување на новитети од ИКТ, само евалуација, како и преку целосната организација, 

планирање и подготовка  и следење и оценување на работата на учениците; 

- Успешната работа на психолошко-педагошката служба вродува со плод преку поголеми 

успеси кај учениците;                                                                                        

- Учеството и реализацијата на разни активности и проекти како горенаведените ја 

збогатува наставата и дава одлични резултати; 

- Успехот и поведението на учениците се зголемува благодарение на се почестата 

соработка со родителите; 

- Во училиштето има добри услови за квалитетна организација и реализација на 

воспитно-образовната работа и континуирано се работи на подобрување на хигиената, 

преуредување и уредување на училиштата, што подразбира средување на работните 

простории, училишниот двор, училниците, кабинетите и игралиштата, со цел училишната 

средина да биде пријатно место за учење, работа  и престој; 

- Постигањата и успехот на учениците се постојано следени преку навремено изготвени 

тримесечни, полугодишни и годишни извештаи; 

- WEB страната на училиштето континуирано се обновува и збогатува со материјали од 

реализираните активности и проекти во текот на учебната година, со што најнапред 

родителите, а потоа и пошироката јавност, се информираат за постигнувањата на нашите 

ученици  и воедно допринесува за промоција на работата на училиштето. 
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7. Подрачја на промени, приоритети и цели  

Цели на училиштето се подобрување на условите за работа на сите инволвирани во 

воспитно – образовниот процес, континуиран напредок и постигнување подобри резултати. За 

реализација на овие цели, тргнувајќи од Програмата за развој, Само евалуацијата на 

училиштето и Извештајот од интегралната евалуација од ДПИ ги истакнуваме следните 

приоритети кои припаѓаат во седумте подрачја на опсервација на основното училиште: 

-Подрачја на промени: 

➢ Подигање на квалитетот на наставата преку подобрување на професионалните 

компетенции на наставниот кадар. 

➢ Осовременување на наставата 

➢ Подобрување на условите за реализација на воспитно – образовната работа во 

училиштето 

➢ Зајакнување на демократската партиципација на учениците и меѓуетничката 

интеграција во училиштето  

Приоритети и стратешки цели: 

➢ Поголемо учество на обуки и обезбедување на финансиска поддршка на 

наставниците и стручните соработници за професионален развој 

➢ Осовременување на наставата преку примена на интерактивни методи и современи 

техники на учење, пременување на училиштето со нова ИКТ технологија, 

обезбедување на ИКТ технологија за работа со деца со посебни образовни потреби 

➢ Подобрување на материјално-техничките услови во кои се реализира наставата 

➢ Вклучување на учениците во иницијативи и давање предлози за низа активности за 

позитивна промена и зајакнување на демократската партиципација на учениците и 

меѓуетничката интеграција во училиштето. 

 

Приоритетно  
подрачје на 

промени 

Подигање на квалитетот на наставата преку подобрување на професионалните 
компетенции на наставниот кадар. 

Цели:  Поголемо учество на обуки и обезбедување на финансиска поддршка на наставниците и стручните 
соработници за професионален развој. 
 
Очекувани исходи: Подигање на квалитетот на наставата преку подобрување на професионалните компетенции 

на наставниот кадар.  
 
Задачи : 

• Поврзување на планот за професионален развој со професионалните компетенции за наставници и 
менторирање на новите наставници 

• Излегување во пресрет на потребите на учениците 

• Социјална и образовна инклузија 

Активности Индикатори за 
успех 

Носители на 
активностите 

Временска рамка за 
имплементација 

Ресурси Тим за 
следење на 

реализа-
цијата на 

актив-
ностите  
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Обука за 
професионалните 

компетенции и 
изготвување на 

менторска 
програма врз 

основа на истите  

-Обучени 
наставници за 
изработка на 
личен план за 

професионален 
развој и менторска 

програма  

-Современа и 
поквалитетна 

настава 

-Работа со 
ученици со 

посебни потреби и 
талентирани 

ученици 

Директор 

Стручна 
служба 

Септември 2020 

Октомври 2020 

Ноември 2020 

Работни 
листови 

Личен план 
за 

професиона
лен развој 

Директор 

Тим за 
професиона

лен развој 

-Работилница за 
поуспешно 
следење на 

когнитивниот, 
социоемоционалн

иот и 
психомоторниот 

развој на 
учениците. 

-посета на часови 
за поддршка на 
наставниците 

Зголемени 
компетенции на 
наставниците за 
излегување во 

пресрет на 
учениците  

Тим за 
професионале

н развој 

Септември 2020- 

Јуни 2021 

Скала за 
проценка, 

анализи од 
извештаи 

Психолог 

-обуки за работа 
со ученици со 

посебни 
образовни 
потреби, 

талентирани и 
надарени 

Зголемени 
компетенции на 

наставниците 

Подигање на 
квалитетот на 

наставата 

Стручна 
служба 

Септември 2020 

-Јуни 2021 

-Чек листи 

-Листи за 
следење на 
постигањат

а и 
напредокот

на 
учениците 

-рефлексија 
на 

наставнико
т 

-
планирања

та на 
наставнико

т  

Стручна 
служба 

директор 

 

Приоритетно 

подрачје на 

промени: 

Осовременување на наставата. 
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Цели: Подигање на квалитетот на настава преку примена на современи методи и техники, опремени кабинети и 

училници, подобри услови за работа за правилен развој на учениците.  

 

Очекувани исходи: Современа и поквалитетна настава, зголемени компетенции на наставниците за примена на 

современи нагледни средства, подобар напредок на учениците со посебни образовни потреби. 

 

Задачи: 

• Подобрување на квалитетот на наставата преку примена на современи методи и техники 

• Збогатување на училиштето со нагледни средства 

• Опремување на училниците со нов училишен инвентар 

Активности Индикатори за 

успех 

Носители на 

активностите 

Временска рамка 

на имплементација 

Ресурси Тим  за 

следење на 

реализацијата 

на 

активностите  

-Обуки за 

современи  

методи и техники 

во наставата 

-посета на часови 

-увид во 

планирањата на 

натавниците 

-состаноци на 

стручни 

активи,дискусии 

-Зголемени 

компетенции 

кај 

наставниците 

-Современа и 

поквалитетна 

настава 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Август 2020 - Јуни 

2021 

-формулари 

за посета 

-наставнички 

портфолија 

Директор 

Психолог 

-индентификација 

на потребите на 

наставниците 

-набавка на 

приоритетни 

нагледни 

средства  

( компјутери, 

смарт  

табли,нагледни 

средства според 

пропишаните 

нормативи за 

уредување на 

училниците,ИКТ 

технологија за 

деца со ПОП)-

примена на 

-Опремени 

кабинети и 

училници со 

современи 

нагледни 

средства,таблет

и,компјутери,С

март табли ,ИКТ 

за деца со ПОП 

за поквалитетна 

настава 

-Работа со 

ученици со ПОП 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Август 2020- Јуни 

2021 

-анкета за 

потребите на 

наставниците 

-

спроведувањ

е на постапка 

за јавна 

набавка 

-поддршка 

од локалната 

заедница 

Директор  

ПсихологНаст

авници 
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нагледните 

средства во 

наставата 

-индентификација  

-формирање на 

тим за јавна 

набавка 

-спроведување на 

постапката 

-набавка и 

распоредување на 

инвентарот 

-Подобри 

услови за 

работа за 

правилен развој 

на учениците 

Тим за јавна 

набавка 

Директор 

Хаус мајстор 

Август 2020 

Септември 2020 

Октомври 2020 

-План за 

јавна 

набавка-

понуди од 

добавувачи 

-запазување 

на законската 

регулатива за 

јавни 

набавки 

Директор  

Психолог 

Наставници 

 

Приоритетно 

подрачје на 

промени 

Подобрување на условите за реализација на воспитно-образовната работа во училиштето 

Цели: Подобрување на материјално-техничките услови во кои се реализира наставата 

 

Очекувани исходи: Подобрување на условите за реализација на наставата во ПУ Издеглавје и ПУ Оровник 

 

Задачи: 

• Соработка со локалната самоуправа за поставување парно во училишната зграда во с. Оровник  

• Промена на подот во училишната зграда во с.Издеглавје 

Активности Индикатори за 

успех 

Носители на 

активностите 

Временска рамка 

на имплементација 

Ресурси Тим за 

следење на 

реализацијата 

на 

активностите 

-Почеток на 

реализација  

-формирање на 

тим и 

распределба на 

работни обврски 

-изработка на 

проект од 

локалната 

самоуправа 

-презентација на 

проектот од 

локалната 

самоуправа 

-реализација на 

проектот 

Подобрување 

на условите за 

работа 

Директор 

Лице од 

општина 

Лице од фирма 

Септември 2020- 

Јуни 2021 

-Планирање 

и 

реализирање 

на проектот 

во сите 

негови фази 

Директор 

Лице од 

општина 

Раководител на 

ПУ 
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-Се формира тим 

-Утврдување на 

моменталната 

состојба 

-Следење на 

ефекти од замена 

на подот и 

заштеда на 

енергија 

Подобрување 

на условите за 

работа 

Заштеда на 

енергија 

Директор 

Хаус мајстор 

Септември 2020- 

Јуни 2021 

Поставување 

на ламинат 

Директор 

 

Приоритетно 

подрачје на 

промени 

Зајакнување на демократската партиципација на учениците и меѓуетничката интеграција во 

училиштето 

Цели: Вклучување на учениците во иницијативи и давање предлози за низа активности за позитивна промена и 

зајакнување на демократската партиципација на учениците и меѓуетничката интеграција во училиштето. 

 

Очекувани исходи: Зголемена демократска партиципација на учениците во училиштето, сензибилизирани 

ученици, наставници и родители за соживот и мултикултурно општество и меѓуетничка интеграција во 

образованието, поголема меѓународна соработка-размена на искуства. 

 

Задачи: 

• Зајакнување на капацитетот на наставниците и на ученичката заедница, ученички парламент за 

демократска партиципација на учениците во училиштето 

• Унапредување на меѓуетничката интеграција во училиштето и вклучување во заеднички активности со 

партнер училиштето 

• Развивање на меѓународна соработка со организации и училишта од европски земји 

Активности Индикатори за 

успех 

Носители на 

активностите 

Временска рамка 

на имплементација 

Ресурси Тим за 

следење на 

реализацијат

а на 

активностите 

-Обука на 

наставниците 

-планирање и 

реализација на 

отворен ден за 

граѓанско 

образование 

-вклучување на 

ученички 

парламент во 

активности 

надвор од 

училиштето 

Зголемена 

демократска 

партиципација 

на учениците во 

училиштето 

Стручна служба  

Тим за 

поддршка 

Директор 

Наставници 

Август 2020 - Јуни 

2021 

-

Работилници 

и обуки со 

наставниците 

-следење и 

поддршка на 

работата на 

ученичката 

заеднива и 

ученичкиот 

парламент 

Директор 

Тим за 

поддршка 

-учество во низа 

активности со 

парнер 

училиштето 

-

Сензибилизиран

и ученици, 

наставници и 

родители за 

СИТ Септември 2020- 

Јуни 2021 

-планирање и 

реализација 

на самостојни 

и заеднички 

Директор 

СИТ 
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-вклучување на 

родителите во 

низата 

активности 

соживот во 

мултикултурно 

општество 

МИО 

активности 

-поддршка на 

активностите 

стручна и 

материјална-

промоција на 

заедничките 

МИО 

активности 

-реализација на 

Еразмус проекти 

-апликација за 

нови проекти 

Поголема 

меѓународна 

соработка- 

размена на 

искуства 

Директор 

Координатори 

на проекти 

Септември 2020- 

Јуни 2021 

-Посета на 

работилници 

со партнер 

училишта 

 

Директор  

Координатори 

на проекти 

  

7.1. План за евалуација на акциските планови 
 

Активности: 

1. Подигање на квалитетот на наставата преку подобрување на професионалните 

компетенции на наставниот кадар 

2. Осовременување на наставата 

3. Подобрување на условите за реализација на воспитно-образовната работа во 

училиштето 

4. Зајакнување на демократската партиципација на учениците и меѓуетнилката 

интеграција во училиштето 

 

Одговорни за следење    

1. Директор, Стручна служба, Тим за професионален развој 

2. Директор, Психолог, Наставници 

3. Директор, Лице од Општина, Раководител на ПУ 

4. Директор, СИТ, Координатори на проекти 

Критериум за успех  

1.-Обука за професионалните компетенции и изготвување на менторска програма 

 -Поуспешно следење на развојот на учениците 

 2.-Зголемена мотивација на  учениците за работа 

-Подобар успех на учениците 

-Подобар успех на учениците со посебни образовни потреби 

 -Успешност во реализација на наставните и воннаставните активности 

3.-Зголемена мотивираност на наставниците и учениците за работа 

 -Подобри услови за реализација на наставата 

4.-Поголема информираност, мотивација на учениците за учество во сите активности при 

работата на училиштето 
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 -Успешно реализирање на самостојни и заеднички МИО активности 

-Меѓународна соработка со училишта од европските земји 

      

Инструменти  

1.-Планирања на наставниците, наставнички портфолија 

 -Инструменти за следење на примената 

 2.-Формулари за увид и следење на наставниот процес 

-Спецификација за набавка на средствата 

 -Пописни листи 

3.-Планови,спецификација,тендерска постапка, извештаи, извештаи од типот кој ја следи 

работата 

4.-Програма за работа на Ученичката заедница и Ученичкиот парламент 

-Ученички иницијативи 

-Апликации 

 -Акциони планови 

 -Извештаи 

Индикатори за успешност  

1.-Зголемени компетенции на наставниците 

-Современа и поквалитетна настава 

2.-Опремени кабинети и училници со современи нагледни средства,таблети и Смарт табли за 

поквалитетна настава 

 -Постигнување на поголем успех на учениците со посебни образовни потреби 

-Подобри услови за работа за правилен развој на учениците 

3.Подобри услови за реализација на наставата во ПУ Оровник и ПУ Издеглавје 

4.-Поголема(поактивна) партиципација на учениците во училиштето 

-Сензибилизирани ученици,наставници и родители за соживот во мултикултурно општество и 

меѓуетничка интеграција во образованието 

-Поголема меѓународна соработка-размена на искуства 

Повратна информација  

1. Извештај и анализа изработени од страна на одговорните лица 

2. Извештај и анализа изработени од страна на Воспитно-образовниот кадар 

3. Извештај и анализа од комисија за јавни набавки, извештаи и записници од училишни 

комисии 

4. Извештаи од реализирани активности 



   
 

36 
 

8.  Програми и организација на работата во основното училиште 

8.1. Календар за организацијата и  работата во основното училиште 

 

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

кадар, распоред на часовите 

Поделбата на класни раковосдва, поделба на часови на наставниот кадар и распоред на 

часовите е доставено во прилог на Годишната програма. 

8.3.  Работа во смени 

Училиштето работи во една смена. Часовите започнуваат во 8:00 часот и завршуваат во 

зависност од бројот на часови на одделението најдоцна до 13:25 заклучно со 7 час.  

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

 Македонски 
јазик 

Албански 
јазик 

Турски 
јазик 

Српски 
јазик 

Босански 
јазик 

Број на 
паралелки 

34 1 / / / 

Број на ученици 188 6 / / / 

Број на 
наставници 

50 1 / / / 
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 8.5. Проширена програма 

Во основното училиште се реализира и проширена програма според Концепцијата за 

основно воспитание и образование. 

Проширената програма на основното училиште опфаќа организирано прифаќање и 

заштита на учениците еден час пред започнување на часовите за редовната настава и еден час 

по завршувањето на редовната настава. 

Основното училиште за учениците во прво, второ и трето одделение организира 

прифаќање и заштита на учениците еден час пред започнувањето на часовите за редовната 

настава и еден час по завршувањето на наставата, во согласност со родителот. 

  

-ПЛАНИРАЊЕ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

Цели и задачи на основното образование 

Целта на основното образование и воспитание е да им овозможи на учениците 

индивидуален развој во сообразност со нивните предиспозиции и возрасни карактеристики, 

да усвојат знаења и умеења за природата, општеството и човекот и да се оспособат за нивна 

примена во животот и понатамошното образование, кај нив да се развие чувство на 

одговорност, за вистината и значењето на трудот на човекот, смисла за убавото, културните 

традиции и свест за припадност на Република Македонија, почитување и исполнување на 

граѓанските права и обврски. 

Целта на основното образование и воспитание се определува со следниве задачи: 

→    Стекнување општи и применливи знаења што се потребни во секојдневниот живот 

или за понатамошно образование; 

→ Хармоничен, интелектуален, емоционален и социјален развој на учениците соодветно 

со нивните способности; 

→ Развивање на писменоста и способностите на учениците за разбирање, информирање 

и изразување на македонски јазик и неговото кирилско писмо; 

→ Развивање на самодоверба и свест кај ученикот за сопствената индивидуалност и 

одговорност за своите постапки; 

→ Воспитување за меѓусебна толеранција, соработка, почитување на различноста, 

основните човекови слободи и права; 

→ Развивање на способности за истражување, експериментирање и решавање на 

проблеми; 

→ Вклучување и водење грижа за развојот на учениците со посебни образовни потреби 

Развивање на надареноста на учениците во различни области; 

→ Унапредување на здравиот начин на живеење и воспитување за преземање 

одговорност за сопственото здравје и за заштита на животната средина. 

  

1.1    КАЛЕНДАР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 
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-    Учебната година почнува на 1 септември 2020 година, а завршува на 31 август 2021 

година. 

-    Наставната година започнува на 1 септември 2020 година, а завршува на 10 јуни 2021 

година. 

-    Наставната година ја сочинуваат две полугодија – I и II полугодие. 

Оваа учебна година првото полугодие започнува на 1 септември и завршува на 31 

декември 2020 година. Второто полугодие започнува на 21 јануари 2021 год. и завршува на 10 

јуни 2021 год. 

Зимскиот одмор започнува на 01 јануари 2021 година и завршува на 20 јануари 2021 

година. Летниот распуст започнува на 11 јуни 2021 година и завршува на 31 август 2021 година. 

Воспитно – образовната работа за учениците се организира во текот на целата учебна 

година. Во текот на наставната година училиштето треба да оствари 180 (работни) наставни 

денови 

1.2.    ОРГАНИЗАЦИЈА  НА  НАСТАВАТА 

Според насоките за планирање и организација на наставата во оваа учебна година 

доставени од Бирото за развој на образованието наставниците при планирањето, 

организацијата и изведувањето на наставата се придржуваат до соодветните наставни 

програми ( по предмети и одделенија ) и Законот за основно образование. 

Согласно сите стандарди за изведувањето на наставата наставниците ги реализираат 

сите наставни предмети без поделба на часовите меѓу нив. 

1.3.    ВИДОВИ НАСТАВА 

Наставата овозможува да се остварат основните образовни и воспитни активности со 

учениците во училиштето. Во наставниот процес учениците на најорганизиран начин се 

стекнуваат со систем на знаења и умеења, им се овозможува да ги развиваат индивидуалните 

способности, да усвојуваат и формираат ставови и вредности. 

Наставата во училиштето се изведува преку наставни часови. Секој наставен час трае 40 

минути, а истите по одделенија, паралелки и наставни предмети се утврдени со распоредот на 

часовите. 

Во текот на работниот ден учениците изведуваат низа образовни и воспитни активности, 

се рекреираат, одмораат, 

1.4.    ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТНИОТ ДЕН 

1.    Прифаќање на учениците  7:30 до 8:00 

  -Средување на училницата 

 -Полевање на цвеќињата 

-Вежби за раздвижување 

-Подготовка на училишниот прибор 

2.    Настава 8:00 до 12:05 
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Часовите започнуваат во 08:00 часот. За времетраењето на часовите учениците имаат 

еден голем одмор во траење од 20 минути и мали одмори во траење од 5 минути. 

3.    Организирана рекреативна пауза 09:25 до 09:40 

-Голем одмор 

-Дополнителна и додатна настава 

-Рекреативно едукативни игри 

-Слободно време 

4.    Проширени активности 12:05 до 13:00 

Слободните ученички активности и вон наставните активности со интересни и актуелни 

воспитно-образовни содржини во своите програми ги мотивираат учениците помасовно да 

учествуваат во нив. Во слободните ученички активности учениците ги изразуваат своите 

афинитети и интереси за одредени области, за проширување на знаењата, развиваат подобри 

и поуспешни начини за меѓусебна соработка и дружење. Се поттикнува развој на креативноста 

и вештините кај учениците со што се овозможува постигнување на подобри резултати во разни 

области и афирмација на учениците и училиштето. Активности произлезени од потребите на 

редовната настава ( воннаставни и слободни ученички активности) 

5.    Испраќање на учениците 13:00 до 13:30 

-Индивидуални средби со родители 

-Средување на работното место 

Во учебната 2020/2021 година на македонски и албански наставен јазик од I до III 

одделение предаваат следниве одделенски наставници: 

Паралелки    Место    Одделенски наставник 

I одделение (чиста пар.)    Oровник    Наставник на определено работно време 

II, II одделение (комбинирана пар.)    Оровник    Марија Калајџиева 

II, III одделение (комбинирана пар.)    Горенци алб. пар.    Наставник на определено 

работно време 

II одделение (чиста паралелка)    Горенци мак. пар.    Весна Шапкароска 

I, II, III одделение (комбинирана пар.)    Волино    Олга Симоноска 

I, II, III одделение (комбинирана пар.)    Мешеишта    Елена Петровска 

I, II, III одделение (комбинирана пар.)    Требеништа    Наставник на определено работно 

време 

I, II, III  одделение (комбинирана пар)    Ботун    Гордана Велјаноска 

II, III  одделение (комбинирана пар.)    Белчишта    Ирена Протуѓер 

II, III одделение (комбинирана пар.)    Лешани    Наставник на определено работно време 

I одделение (комбинирана пар.)    Злести    Снажана Трпкоска 
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II  одделение (комбинирана пар.)    Велмеј    Ирина Голабоска 

II одделение (комбинирана пар.)    Издеглавје    Наставник на определено работно време 

Учениците ќе бидат примени во училиштето најмногу еден час пред започнување на 

редовната настава од страна на одговорен наставник за прием. Секој одделенски наставник ќе 

реализира содржини со своите ученици или со ученици чиј што наставник е одговорна за 

приемот на учениците во предвидените работен ден. Секој одделенски наставник самостојно 

ги испраќа своите ученици по завршувањето на проширената програма. За учениците од I до III 

одделение во рамките на проширената програма ќе се реализираат содржини од слободните 

активности, вон наставните активности, општествено корисна работа, работа со компјутери, 

пишување на домашна работа и други активности според интересите и желбите на учениците. 

Истите ќе се менуваат еднаш месечно. 

   Забелешка: 

*Согласно законот за Основно образование Проширената програма за ученици ќе биде 

презентирана и понудена на Советот на родители кој ќе одлучи дали има услови и потреба за  

истата да се реализира.  

 8.6. Комбинирани паралелки 

Во нашето училиште  учениците од I до V одделение најчесто следат настава  во 

комбинирани паралелки. Во учебната 2020/2021 година во нашето училиште ќе има 15 

комбинирани паралелки и тоа во следните училишта: 

1. ПУ. Оровник  

II и III одделение Марија Калајџиева-9 ученици 

IV и V одделение Светлана Попоска-10 ученици 

2. ПУ. Горенци албанска паралелка 

II, III, IV и V одделение Ерлинда Села-6 ученици 

3. ПУ. Требеништа 

I, II и III одделение-Данче Ническа -8 ученици 

4. ПУ. Мешеишта 

I, II и III одделение-Елена Петровска-15 ученици 

IV и V одделение-Жаклина Милошеска-6 ученици 

5. ПУ. Волино 

I, II и III одделение-О- ученици 

IV и V одделение-Пере Ристески-8 ученици 

6. ПУ. Ботун 

I, II, III, IV и V одделение-Гордана Велјаноска-8 ученици 

7. ПУ. Издеглавје 
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II и V одделение- Магдалена Чалоска-2 ученици 

8. ПУ. Злести 

I и V одделение-Снежана Трпковска-2 ученици 

9. ПУ. Лешани  

II и III одделение-Билјана Томановска-5 ученици 

IV и V одделение-Страшо Аврамоски-4 ученици 

10. ПУ. Велмеј 

II и V одделение-Ирина Голабоска-2 ученици 

11. ПУ. Белчишта 

II и III одделение-Ирена Протугер-4 ученици 

 8.7. Странски јазици што се изучуваат во основното училиште 

Во нашето училиште како прв задолжителен странски јазик се изучува Англискиот јазик 

и него во учебната 2020/2021 година ќе го изучуваат вкупно 194 ученици. 

Како втор странски јазик  учениците од VI одделение ги изучуваат странските јазици 

Француски јазик и Германски јазик. 

Учениците од ПУ. Требеништа и ПУ. Мешеишта го изучуваат францускиот јазик односно 

57 ученици. 

Учениците од ПУ. Лешани и ПУ. Белчишта го изучуваат германскиот јазик односно 27 

ученици. 

  8.8. Реализација на физичко и здравствено образование со учениците од 

прво до петто одделение 

Тандем настава по Физичко и здравствено образование со учениците од прво до петто 

одделение реализираат вкупно 4  наставници и тоа: 

Кирил Белковски тандем настава реализира во следните училишта во училиштата ПУ. 

Оровник, ПУ. Требеништа, ПУ. Горенци мак. Пар. и ПУ. Волино. 

Петар Илоски тандем настава реализира во следните училишта во училиштата ПУ. 

Издеглавје, ПУ. Ботун, ПУ. Велмеј и Пу. Лешани. 

Владимир Наумоски тандем настава реализира во следните училишта ПУ. Мешеишта и 

ПУ. Лешани. 

  8.9. Изборна настава 

Во зависност од интересите учениците изучуваат изборни предмети, со кои ги 
надградуваат, продлабочуваат и систематизираат знаењата од одредени подрачја. 
Постапката за изборот на изборните предмети во училиштето се изведува согласно 
процедурата за изборни предмети. Од анкетирањето на родителите изборна настава ќе се 
изведува по следните предмети во следните одделенија: 

• VI Белчишта : Класична култура на европските цивилизации 
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• VII Белчишта : Спорт 

• VIII Белчишта : Проекти од ликовна уметност 

• IX Белчишта : Вештини за живеење 

• VI Требеништа :Класична култура на европските цивилизации 

• VII Требеништа : Проекти од ликовна уметност 

• VIII Требеништа : Програмирање 

• IX Требеништа : Техничко образование 

• VI Мешеишта : Класична култура на европските цивилизации 

• VII Мешеишта :Спорт 

• VIII Мешеишта : Вештини за живеење 

• IX Мешеишта : Програмирање 

• VI Лешани : Класична култура на европските цивилизации 

• VII Лешани : Проекти од Информатиката 

• VIII Лешани :Спорт 

• IX Лешани : Вештини за живеење 

  

Постапката за избор на изборните предмети се изведува согласно следната процедура: 

• изготвување анкетни листови за учениците и родителите со понудени најмалку три 

изборни предмети, соодветни на одделението; 

•  анкетните листови содржат информации за наставните цели на изборниот предмет и 

темите кои ќе се обработуваат; 

• презентирање на програмите за понудените изборни предмети пред родителите на 

родителска средба; 

• спроведување на анкета за родителите за определување на изборен предмет; 

• обработка на податоците од спроведената анкета од страна на одделeнските 

наставници и одделенските раководители на ниво на паралелка; 

• изготвување извештај за изборните предмети на ниво на училиште од страна на 

стручните соработници и негово презентирање на наставнички совет; 

• информирање на родителите и учениците за застапените изборни предмети; 

• изборот на наставниците кои изведуваат настава по изборните предмети се прави 

согласно нормативите за наставен кадар даден во наставните програми од МОН и 

БРО.  

8.10. Дополнителна настава  

Дополнителната настава ќе се организира за учениците кои имаат потешкотии во 
учењето и заостануваат по одделни наставни предмети или од оправдани причини подолго 
време отсуствувале од редовната настава. Оваа настава ќе се изведува во текот на наставната 
година со еден час неделно за учениците од II до IX одделение. 

За успешно организирање на дополнителната настава неопходно е континуирано 
следење и вреднување на успехот и напредокот на секој ученик, како и постојана контрола на 
неговите развојни особености и потреби. За дополнителна настава, образовните групи ќе се 
формираат во различни периоди, во зависност од времето кога се појавуваат одредени 
потешкотии кај поедини ученици. 
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Содржините за оваа настава се специфични за секој ученик и затоа ќе се применуваат 
пред се индивидуална форма на работа, работа во групи, а ќе се користи и фронтална работа 
со учениците од секоја од групите. 

Реализацијата на дополнителна настава се евидентира во одделенскиот дневник и е 
дел од годишниот глобален план на секој наставник поединечно. 

До 15-ти септември ќе биде изработен распоред за дополнителна настава кој по 
донесувањето станува составен дел на оваа годишна програма. 

 

8.11. Додатна настава 

Додатна настава ќе се реализира со учениците кои постигнуваат посебни резултати за 
определени научни и наставни дисциплини и напредуваат во рамките на задолжителната 
настава. Нејзина основна цел е да обезбеди систематска работа со надарени и талентирани 
ученици во текот на целата година, нивно креативно ангажирање, унапредување на 
способностите, потесна професионална ориентација, учество на натпревари итн. Оваа настава 
ќе се изведува во текот на наставната година со еден час неделно за учениците од II до IX 
одделение. 

Реализацијата на додатната настава се евидентира во одделенскиот дневник и е дел 
од годишниот глобален план на секој наставник поединечно. 

До 15-ти септември ќе биде изработен распоред за додатна настава кој по 
донесувањето станува составен дел на оваа годишна програма. 

8.12. Работа со надарени и талентирани ученици 

Надарените деца ги надминуваат просечните со интелектуалните особини, со желбата 
за знаење, со оргиналноста, со насоченоста на своите цели  и со упорноста, со смислата за 
хумор и со здраво расудување. Тие не се само емоционално супериорни, туку и телесно се 
поразвиени, позрели се социјално и емоционално и во секој поглед се посамостојни. 

Надареноста е своевиден склоп на особини кои му овозможуваат на поединецот на 
продуктивен, (или непродуктивен) начин да постигнува доследно изразито надпросечен успех 
во една или повеќе области на човечките дејности, а е условена од висок степен на одделни 
способности.  

Во ситуација кога се констатира дека поедини ученици се истакнуваат над другите со 

своите способности и вештини, а постојните наставни планови и програми не можат да ги 

задоволат нивните интереси, ќе се применува посебна програма за работа со надарени и 

талентирани ученици. Согласно природата на нивната надареност ќе се работи индивидуално 

со цел задоволување на нивните потреби и интереси. Програмата следува во прилог. 

 

8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби 

Во училиштето е формиран  инклузивен тим кој се грижи за инклузивните политики 
и практики на ниво на целото училиште за ученици со попреченост. Училишниот 
инклузивен тим е со мандат од три учебни години и е составен од седум члена и тоа: 

1. Сања Наковска-стручен соработник психолог 
2. Жаклина Милошеска-одделенски наставник 
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3. Татјана Новеска-предметен наставник 
4. Ирена Ецкоска-родител 
5. Сузана Карадачка-родител 
6. Билјана Славевска-директор 
7. Специјален едукатор и рехабилитатор-сеуште не е назначен 

Училишниот инклузивен тим ги осмислува и спроведува активностите на ниво на целото 
училиште и води грижа тие да бидат усогласени и применувани во воспитно-образовната 
работа во училиштето.  

Инклузивниот тим има за задача заедно со инклузивните тимови поединечно за секој ученик 
со ПОП да подготви индивидуален образовен план -ИОП во кој ќе бидат опфатени можностите 
и способностите на ученикот. 

 

8.14. Туторска поддршка на учениците 

нема 

8.15. План на образовниот медијатор 

нема 
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9.  Воннаставни активности 

Подрачјето воннаставни активности опфаќа содржини и активности  што се реализираат 

надвор од наставата. Преку вон наставните активности им се дава можност на учениците за 

развивање на активен ученички живот, зголемување на интересите и способностите и желба 

за подобар физички и интелектуален развој. 

Во рамките на воспитно-образовната дејност училиштето организира и реализира 

разновидни воннаставни активности тоа : училишни спортски клубови, секции и акции. 

 9.1. Училиштни спортски клубови 

Програмата за спортски активности ќе се реализира во согласност со условите за 

спортување. Учениците од нашето училиште се активно се вклучени во голем број спортски 

активности кои ги организира нашето училиште или учествува надвор од него. Училишниот 

спорт во нашето училиште организира 11 Ноемвриски крос, училишни натпревари во фудбал, 

одбојка, ракомет, шах, пинг-понг, атлетика итн. 

Училишниот спорт има непосредно влијание врз психофизичкиот развој на учениците, го 

подобрува нивното здравје и изградува навики за здрав живот. 

Цели на училишниот спорт: правилен психофизички развој на учениците, јакнење на 

нивното здравје, изградување навики за здрав живот, спортска активност и култура на добро 

држење на телото. 

Конкретни цели: Стекнување и  развивање на моторните способности (аеробна и 

анаеробна способност, брзина, рамнотежа ,ориентација во просторот и спречување на појава 

на аномалии и деформитети).  

        9.2. Секции/Клубови  

Преку секциите се создава можност за индивидуализација на воспитно-образовниот 

процес, за задоволување и негување на индивидуалните интереси и способности на 

учениците. 

Со учество на учениците на секциите се постигнуваат значајни воспитно-образовни 

резултати. Задачи на секциите се : 

• Да се поттикнува и негува љубопитноста и креативноста кај учениците 

• Учениците самостојно да се воведуваат во задачите 

• Ученичките обврски да се завршуваат доследно и истрајно 

• Да се создаваат навики кај учениците за правилно искористување на слободното 

време. 

Според карактерот и содржината на работа секциите се застапени како:  

− Слободни активности за проширување на знаењата по одделни предмети  

− Културно-уметнички активности  

− Спортски активности 

Клуб  за кодирање- Целта на клубот е да ги насочи учениците во најзначајните 

работи при работењето со микробитот односно учениците учат како да се размислува 

чекор по чекор и како да ги распоредат командите во последователни чекори. Покрај 

стекнување на основни вештини за кодирање и програмирање за да се подготват за светот 
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на модерната технологија  учениците ќе се дружат и споделуваат различни решенија за 

одредени задачи. Реализатори: Даниел Аврамоски, Билјана Стефановска и Наум 

Јованоски. 

Maтематичка секција - Оваа секција работи по своја програма . Може да се земат во 

предвид било кои содржини од редовната настава по Математика . Целите на оваа секција 

се: развивање на креативна љубопитност, поврзување на теоријата со природните реални 

појави и примена на математиката во секојдневието, учење преку истражувачка и проектна 

работа.    Реализатори: Павлина Гаврилоска-Палоска. 

Биолошко-еколошка секција - Оваа секција своите активности ги програмира и 

реализира низ теоретски теми , практични работи и низ други облици на работа. Целта на 

оваа секција е унапредување и одржување на животната средина. Реализатори: Виолета 

Танеска 

Географска секција - Оваа секција своите активности ги програмира и реализира низ 

теоретски теми , практични работи и низ други облици на работа. Реализатори: Јања 

Илоска и наставник по географија. 

Хемиска секција -  Овие секции работат со цел да се продлабочат знаењата и 

истовремено да се поттикнат учениците на научна работа. Преку работата на оваа секција 

учениците се оспособуваат за примена на знаењата во практиката и животот, а преку 

набљудување и експериментирање да донесуваат свои заклучоци. Реализатори: Елена 

Ристоска. 

Еколошка секција- Целта на оваа секција е преку различни активности кои се 

одвиваат во училиштето и општината да се подигне нивото на еколошката свест. 

Реализатори: Елена Ристоска. 

Млади физичари  - Оваа секција работи според одредена програма  која ги 

проширува знаењата на од областа на физиката но соодветствува на возраста на членовите 

на секцијата. При тоа е оставен простор за обработување на теми кои се актуелни во 

дадениот момент како и можност учениците сами да предложат и реализираат теми. 

Реализатори: Македонка Мувческа-Кузмановска. 

Природни науки- Целта на оваа секција е проширување на знаењата , истражување, 

експериментирање, непосредно набљудување на природата и појавите кои се одвиваат во 

неа. Реализатори: Наставник по природни науки. 

Литературно-рецитаторска секција- Целта на оваа секција е учениците кои 

пријавуваат интерес и афинитет кон создавањето прозни и поетски литературни творби да 

ги направат своите први обиди на полето на литературата и се оспособуваат за 

интерпретирање на уметничкиот збор. Реализатори: Татјана Новеска и Билјана Трајкоска. 

Драмска секција- Целта на оваа секција е  да се открие талентот на учениците кон 

сценската уметност , движењата, говорот, импровизацијата и ја поттикнува нивната 

инвентивност и креативност. Реализатори : Татјана Новеска. 

Новинарска секција- Целта на оваа секција е да ги здружува учениците кои се 

интересираат за актуелни теми и настани, кои трагаат за значајни и интересни 

информации. Учениците преку различни задачи се запознаваат со новинарството, со 
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новинарскиот стил на пишување- различните информативни и публицистички начини на 

пишување. 

Јазична секција- Оваа секција ќе се реализира по предметите Француски јазик и 

Англиски јазик. Целта на оваа секција е  учење на англиски и француски јазик со помош на 

филмови музика (со корелација меѓу јазиците) . Реализатори: Анкица Тасевска, Соња 

Гаврилоска Љулкова и Катерина Костовска. 

Јазична секција- Целта на оваа секција е учење на англиски јазик со помош на 

филмови и музика . Реализатори: Наташа Мироска Ламбески. 

Фотографијата некогаш и сега- Целта на оваа секција е да се направи компарација 

помеѓу квалитетот на фотографијата некогаш и сега, да се анализира начинот на чување на 

фотографиите и да се направи изложба на стари и нови фотографии. Реализатори: Билјана 

Бибоска Стојкоски и Љупка Јакимоска Попоска. 

 

Културно-уметнички слободни активности 

Музичка секција- Оваа секција реализира значаен дел од културно-уметничкото 

живеење во училиштето. Реализирањето на програмата ќе биде преку активности на соло 

пејачи, дуети, пејачки групи, модерен танц итн. Музичката секција ќе настапи и по 

различни поводи како што се Патрониот празник на училиштето и сл. Реализатори: 

Наставник по Музичко образование. 

Ликовна секција- На учениците кои пројавуваат интерес и љубов кон ликовната 

уметност ќе им се помогне во усовршувањето на нивниот талент. Презентирањето  ќе биде 

преку организирање на изложби. Реализатори: Наставници по Ликовно образование. 

Спортски активности- Спортските активности кои ќе се реализираат се следните: 

фудбал, одбојка, кошарка, атлетика, пинг понг, шах итн. Во програмите значајно место 

треба да заземе воспитната функција, спортскиот дух, натпреварувачкиот дух, 

соработката и дружењето помеѓу учениците. Реализатори: Наставници по Физичко и 

здравствено образвание. 

Училишниот весник „Славеј“- Весникот „Славеј “ се издава традиционално пред 

патрониот празник на нашето училиште. Во весникот доаѓаат до израз искажаните желби 

и потреби на учениците, презентирањето на лични творби и други прилози кои пред се се 

резултат на работата на секциите.     

 

9.3. Акции 

Нашето училиште како и изминатите години така и оваа учебна година ќе ги следи и ќе 

се вклучува во хуманитарни акции кои се организираат на ниво училиште за потребите на 

нашите ученици. Зависно од официјални дописи во соработка со други општини и градови ќе 

се вклучиме согласно нашите можности. 

Цели Содржини/актив

ности 

Реализатор Време на 

реализација 

Очекувани 

ефекти 
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Формирање на 

работни навики 

кај учениците за 

одржување и 

грижа за 

училиштето и 

училишниот двор 

Уредување на 

училишната 

зграда и 

училишниот 

двор, одржување 

на хигиена во 

училниците, 

училишната 

зграда и 

училишниот двор 

Наставници 

ученици 

тековно Почиста и по 

уредна    работна 

средина и 

почиста и по 

уредна  

 надворешна 

средина   

Стекнување 

знаења за 

организација на 

работата, 

соработка и 

почитување во 

процесот на 

работа 

Организирање на 

собирни акции од 

хуманитарен 

карактер 

Одговорни 

наставници и 

ученици 

тековно Развиена свест 

кај учениците за 

потребите кои ги 

имаат другите 

луѓе 

Вклучување на 

сите вработени и 

ученици во 

активностите за 

одржување и 

уредување на 

непосредната 

околина и 

соработка помеѓу 

сите нив 

Уредување 

на непосредната 

околина на 

училиштето 

(еколошки акции, 

кампањи, 

редовни 

еколошки  

патроли) 

Вработени и 

ученици 

тековно Почиста и по 

уредна  

надворешна 

средина и 

поголема 

соработка    

Вклучување на 

сите ученици и 

вработени во 

обликувањето и 

одржувањето на 

просториите во 

училиштето 

Естетско 

обликување на 

просториите во 

училиштето 

Вработени и 

ученици 

тековно По уредни и 

поубави 

простории за 

учење и работа 

Развивање 

основни работни 

навики при 

ракување со алат 

и прибор со кој се 

извршуваат 

работните задачи 

Одржување и 

уредување на 

културно-

историските 

споменици , 

одбележување на 

значајни 

историски 

датуми 

(уредување на 

околината на 

споменикот на 

паднатите борци) 

Наставници 

ученици  

Октомври, 

Декември, Мај 

Стекнати работни 

навики и умеење 

при ракување со 

алат и прибор со 

кој се извршуваат 

работните задачи 
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Развивање на 

љубов кон 

природата и 

природните 

убавини 

Организирање 

излети во 

најблиската 

околина 

Наставници 

ученици 

Април и Мај Развиена свест и 

љубов кон 

природата и 

природните 

убавини 

Одржување 

здрава и чиста 

околина и 

развивање 

работни навики 

Пошумување на 

голи места во 

непосредната 

околина (активно 

учество во 

организирани 

акции) 

Наставници, 

ученици и Еко 

одбор  

Декември и Март Стекнати работни 

навики за 

одржување 

здрава и чиста 

околина 

 

 

Еко-патроли  

За реализација на дел од активностите планирани по планот на активности: 

Одбележување на значајни еколошки датуми, следење на состојбата со животната средина, 

одржување на здрава и чиста животна средина, соработка со медиумите , дистрибуција на 

изработени летоци и флаери и сл. Редовно се спроведуваат еко-патроли од страна на 

учениците од различни возрасни групи. Активностите на еко-патролите се фотографираат 

документираат во пишани извештаи, а по потреба ќе се прави и видео запис од истите и истите 

тековно ќе се објавуваат на училишната веб страна. 

Членови на еколошката секција се учениците од VI до IX одд..Учениците од еко-

патролата слободно можат да ги предупредуваат учениците кои не ги почитуваат еко-

правилата   за здрава и чиста околина. Учениците од еко-патролата изготвуваат извештај со 

кој ќе го известат одговорниот наставник за еко проблемите кои ќе ги воочат во училишниот 

двор и училиштето а тој неделно треба да поднесе извештај до координаторот на еко-одборот. 
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10. Ученичко организирање и учество 

Училиштето е многу важен фактор кој систематски, организирано и во долга низа години 

ги подготвува учениците за реалноста што ги очекува надвор од него. Во зависност од тоа 

какви идни граѓани сака да создаде, такво треба да биде и самото училиште.  

Нашето училиште  има за цел да изгради граѓани кои демократски и активно ќе 

учествуваат во животот на заедницата, затоа уште во нашата  средина создаваме услови за 

нивно постепено градење.  

Ученичкото учество има посебно лично и општествено значење ако се земе предвид дека 

е најдобро средство преку кое учениците можат да учат како да застанат во одбрана на своите 

и правата на другите, како да влијаат врз процесите на одлучување и како се учествува 

демократски во животот на училиштето и на заедницата. 

 Нашето училиште  му овозможува активно учество на ученикот во одвивањето на сите 

активности во училиштето кои се однесуваат на него. Ова подразбира: 

• има обезбедено атмосфера и услови што  ги стимулираат учениците да формираат 

свое сопствено мислење и слободно да го изразуваат тоа мислење без никакви 

последици,  

• имаме изградено механизми и процедури што  им овозможува на учениците да вршат 

влијание врз одлуките и случувањата во училиштето со јасно видливи резултати од 

тоа влијание 

• поттикнува постојана соработка помеѓу сите чинители во него, и возрасни и деца; 

• ја промовира еднаквоста, и кога се работи за правата, и кога се работи за 

одговорностите;  

•  развива чувство на одговорност за меѓусебно почитување, градење на осмислени 

училишни норми, почитување на училишните норми и вредности, како и за 

надминување на проблемите во училиштето што се дел од секојдневното живеење (на 

пример: присуството на различни форми на насилство, безбедносни прашања, 

дисциплина за време на часот и за време на одморите, справување со пушење, 

консумирање алкохол и други психоактивни супстанции, итн.);                

• поттикнува заедничко учество на учениците во разни процеси што повлекува 

развивање на нивните компетенции за тимска работа, меѓусебна соработка, 

застапување на заеднички интереси и донесување заеднички одлуки; 

• развива социјални вештини и го засилува критичкото размислување кај учениците; 

• развива осетливост за потребите, и сопствените и туѓите, и 

• гради почитување и прифаќање на различностите 

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 
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Годишната програма, извештајот од Само евалуацијата и Развојната програма, но и 

досегашното искуство за потребите на учениците во однос на искажувањето на мислењето.  

Листа на членови на Тимот за поддршка на работата на ученичкиот парламент и ученикот 

правобранител: 

1.Билјана Славевска-директор 

2.Сања Наковска-психолог 

3.Далиборка Симоноска-наставник по историја и граѓанско образование 

4.Николче Андрески-наставник по историја 

5.Ерлинда Села-одделенски наставник 

АКЦИСКИ ПЛАН НА ТИМОТ ЗА ПОДДРШКА НА РАБОТАТА НА УЧЕНИЧКИОТ 

ПАРЛАМЕНТ И УЧЕНИКОТ ПРАВОБРАНИТЕЛ 

Реден 

бр. 

Активности Очекувани резултати Временс

ка рамка 

Планир

ан број 

часови 

за 

активно

ста 

Одговорност 

1. Конституирање и 

состанок на 

тимот 

Договор за реализација 

на активностите 

наведени во планот за 

работа 

Август 

2020 

1 час Директор  

Тим за 

поддршка 

2. Информирање на 

наставничкиот 

совет 

Запознавање на 

Наставничкиот совет со 

акцискиот план на 

Тимот за поддршка, 

план за работа на 

ученичкиот парламент и 

ученичкиот 

правобранител 

Август 

2020 

1 час Директор 

3. Обука на тимот 

наставници од 

предметна и 

одделенска настава и 

стручна служба 

Зајакнати капацитети на 

наставниците од 

предметна настава за 

спроведување модели 

на ученичко учество и 

заштита на детските 

права во рамки на 

училиштето 

Август 

2020 

3 часа  Директор 

Психолог 

4. Информирање за 

улогата на  

Ученичкиот парламент 

и ученикот 

Обезбеден сеопфатен 

училишен приод за 

демократска 

партиципација на 

учениците преку: 

Септемв

ри 

2020 

1 час 

 

 

 

Директор Тимза 

поддршка 
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правобранител на 

останатите субјекти во 

училиштето 

Мотивирање на 

поголем број класни 

раководители за 

активно учество во 

спроведување на 

процедурите. 

Стекната поддршка на 

претставници на 

Советот на родителите 

Информирани ученици 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

1 час 

 

 

5. Спроведување на 

процедурата за 

избор на претседател 

во 

одделенските 

заедници 

Формирани тела со 

ученици од 

одделенските заедници 

согласно 

демократските 

процедури 

Септемв

ри 

2020 

4 часа Тимот 

одговорен за 

Поддршка на и 

сите 

одделенски 

наставници и 

класни 

раководители 

од прво до 

деветто 

одделение 

6. Спроведување на 

процедура за 

избор на ученички 

парламент 

Формиран ученички 

парламент и избрани 

координатори и 

координаторно тело на 

ученичкиот парламент 

Октомвр

и 

2020 

5 часа Директор Тим 

за поддршка 

7. Презентација на 

искуства и 

модели за работа на 

ученички парламент 

Правилно разбрана 

улогата на ученичкиот 

парламент 

Октомвр

и 

2020 

1 час  Тим за  

поддршка 

8. Воспоставување на 

модел ученик 

правобранител 

Избран ученик 

правобранител и негови 

/нејзини заменици од 

ученици од седмо до 

деветто одделение 
 

Октомвр

и  

2020 

2 часа Тим за 

поддршка 

9. Презентација на 

искуства и 

Конкретни насоки за 

работата на ученикот 

Октомвр

и  

1 час Тим за 

поддршка 
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модели за работа на 

ученик 

правобранител 

правобранител и 

неговите заменици 

(објаснување на 

процедурата) 

2020  

10. Формирање Комисија 

за 

евалуација на 

претставки и 

пријави 

Правилно 

канализирање на 

работата на 

Ученикот 

правобранител и 

соодветно 

процесуирање на 

пријавите 

Ноември 

2020 

1 час Тим за 

поддршка 

Наставници 

11. Работилница 1 „Имам 

право да ги знам 

моите права“ 

Запознавање на  

учениците со 

содржината и 

значењето на 

Конвенцијата за права 

на детето, прилагодени 

кон соодветната 

возраст на учениците 

Октомвр

и 

2020 

4 часа  Тим за 

поддршка 

Наставници 

12. Работилница 2 

„Моја Одлука Твоја 

одлука  

Формира и искажува 

став и мислење, носи 

одлуки во врска со 

различни прашања 

Ноември 

2020 

4 часа Тим за 

поддршка 

Наставници 

13. Работилница 3 

Интеркултурно 

образование 

Осознавање дека 

учениците се деца од 

различен бекгроунд кои 

припаѓаат во иста 

група 

Декемвр

и 

2020 

3 часа Тим за 

поддршка  

Наставници 

14. Работилница 4 

„Преземање акција во 

училиште“ 

Применуваат промени 

од заеднички интерес 

во група и да 

практикуваат 

демократска 

партиципација 

Март 

2021 

3 часа Тим за 

поддршка 

Наставници 

15. Дебата 1 

Ненасилството води 

кон лидерство 

Водат аргументирана 

дискусија со правила 

која се одвива помеѓу 

најмалку две 

спротивни страни, 

користејќи ненасилна 

Февруар

и 

2021 

3часа Тим за 

поддршка 

Наставници 
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комуникација 

16. 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 

2021 

3 часа Тим за 

поддршка  

Наставници 

17. Дебата 3 

Учениците треба да 

учествуваат 

во формирање на 

оценката 

Аргументирано 

дискутираат и 

изнесуваат факти за 

оценувањето 

Мај 

2021 

3 часа Тим за 

поддршка 

Наставници 

18. Дебата 4 

Ваквиот начин на 

работа на УЗ го 

подобри имиџот на 

училиштето 

Аргументирано 

дебатираат и 

конструктивно 

изведуваат заклучоци 

Мај 

2021 

3 часа Тим за 

поддршка 

Наставници 

19. 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, 

развиено критичко 

мислење кај учениците, 

Октомвр

и 2020-

Мај 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноември 

2020- 

Мај 

2021 

 

 

5 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 часа 

 

 

Тим за 

поддршка 

Наставници 
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Состаноци со 

ученички 

правобранител 

поддршка за 

проактивно учество во 

донесување на одлуки 

Промовира, дава, 

поддршка и заштита на 

учениците 

 

 

 

 

 

 

 

Декемвр

и 

2020- 

Мај 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 часа 

20. Состаноци на тимот и 

менторска 

поддршка на 

наставници 

Поддршка на 

капацитетите на 

наставниците 

за спроведување акции 

во одделенската 

заедница 

Помош во креирање 

одделенски портфолија 

Поддршка во 

спроведување 

работилници и 

дебати во одделенските 

заедници 

Август 

2020- 

Јуни 

2021 

5 часа Директор Тим 

за поддршка 

 

Модели на ученичко учество 

Училишна заедница 

Сите ученици во училиштето ја сочинуваат училишната заедница. Учениците имаат 

право на ученичко организирање на ниво на паралелка и училиште. Задачите на заедницата се 

да одлучува за прашања поврзани со учењето, престој во училиштето, меѓусебни односи, како 

и односи со возрасните во училиштето. 

Изборот на тела во заедницата на паралелката го спроведуваме секоја година, заклучно 

со последната недела од првиот месец од учебната година. Секоја заедница избира 

претседател, заменик-претседател, постојани тела и повремени тела. Претседателот на 

заедницата се избира со мандат од една учебна година. Еден ист претседател на заедницата 

на паралелката може да има само два мандати: еден во одделенска настава (1 – 5 одделение) 

и еден во предметна настава (6 – 9 одделение). 
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На првиот одделенски час од учебната година одделенскиот раководител  ги информира 

учениците за процедурите за избор на претседател, заменик-претседател и на другите 

постојани и повремени тела на заедницата и заедно со учениците  ја формира листата на 

критериуми. 

Претседателот на паралелката ги извршува следните задачи: 

• Првата недела по изборот на постојаните тела претседателот свикува состанок. 

• На првиот состанок  изготвуваат план за работа, кој се однесува на периодот од една 

учебна година. Планот за работа содржи предлог-активности во кои ќе бидат 

вклучени сите членови на заедницата. Планот го сочинуваат активностите што би ги 

воделе постојаните тела, а со тоа ќе се обезбеди поголема активност на овие тела. 

• Претседателот свикува минимум еден состанок во месецот на кој ќе се разгледуваат 

тековните потреби и проблеми на учениците од одделението, ќе се разговара за текот 

на спроведувањето на активностите од планот за работа и ќе се договараат идни 

активности во согласност со потребите на учениците. 

• На овие состаноци во согласност со потребите може да  се донесе и одлука за 

формирање на повремени тела за кои одделенската заедница смета дека е неопходно 

нивно формирање. 

Функционирање на заедницата на паралелката 

Работата на заедницата на паралелката ја води претседателот на одделението. 

Претседателот: 

• ги претставува учениците од заедницата на паралелката во ученичкиот парламент и 

пред другите органи на училиштето; 

• ги информира учениците од заедницата на паралелката за работите за кои се 

одлучува во ученичкиот парламент; 

• организира расправи во одделението за конкретни прашања и проблеми (по 

сопствена иницијатива или по иницијатива на другите ученици/чки), како што се на 

пример одредени проблеми во наставата, проблеми во меѓусебната комуникација, но 

и на комуникацијата на учениците со наставниците, квалитетот на оценување на 

учениците, квалитетот на наставата, проблеми со конкретен наставник, итн.; 

• присуствува на родителските средби со можност да ги објасни перспективите на 

учениците за работите за кои се разговара; 

• се грижи за мирно решавање на споровите во паралелката; 

• соработува со претседателите на другите заедници на паралелки; 

• соработува со постојаните и повремените комисии; 

• учествува во работата на ученичкиот парламент; 

• организира формирање на повремени тела по сопствена или по иницијатива на барем 

5 ученици во одделението. 

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. 

Конститутивната седница на ученичкиот парламент се одржува во последната работна 

недела во месец септември (односно веднаш по изборот на претседатели на заедници на 
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паралелки). Датумот на одржување на конститутивната седница ja  определуваме со 

годишниот план и програма за работа на училиштето. Со конститутивната седница на 

ученичкиот парламент претседава директорот на училиштето. 

Ученичкиот парламент работи на седници, кои се одржуваат најмалку еднаш во текот на 

месецот, освен во месеците кога учениците се на годишен распуст. 

На седниците на училишниот одбор се покануваат и во неговата работа учествуваат без 

право на глас и двајца претставници на учениците избрани од ученичкиот парламент. 

Претставниците на ученичкиот парламент во училишниот одбор, како и во сите други 

училишни тела, имаат право да земат збор и да го изразат своето мислење и став, да 

дискутираат за проблеми и да предлагаат решенија во насока на подобрување на севкупниот 

училиштен живот. 

Членови на Ученички парламент 

Реден број Име и презима на ученикот Улога во ученичкиот 

парламент 

Одделение 

1. с.Оровник член I одд. 

2. с.Горенци(мак) член I одд. 

3. с.Горенци(алб) член I одд. 

4. с.Требеништа член I одд. 

5. с.Волино член I одд. 

6. с.Мешеишта член I одд. 

7. с.Ботун член I одд. 

8. с.Злести член I одд. 

9. с.Оровник член II одд. 

10. с.Горенци(мак) член II одд. 

11. с.Горенци(алб) член II одд. 

12. с.Требеништа член II одд. 

13. с.Волино член II одд. 

14. с.Мешеишта член II одд. 

15. с.Ботун член II одд. 

16. с.Белчишта член II одд. 

17. с.Лешани член II одд. 

18. с.Велмеј член II одд. 

19. с.Издеглавје член II одд. 

20. с.Оровник член III одд. 

21. с.Горенци(алб) член III одд. 



   
 

58 
 

22. с.Требеништа член III одд. 

23. с.Волино член III одд. 

24. с.Мешеишта член III одд. 

25. с.Ботун член III одд. 

26. с.Белчишта член III одд. 

27. с.Лешани член III одд. 

28. с.Оровник член IV одд. 

29. с.Горенци(алб) член IV одд. 

30. с.Требеништа член IV одд. 

31. с.Мешеишта член IV одд. 

32. с.Ботун член IV одд. 

33. с.Белчишта член IV одд. 

34. с.Лешани член IV одд. 

35. с.Оровник член Vодд. 

36. с.Горенци(мак) член Vодд. 

37. с.Горенци(алб) член Vодд. 

38. с.Волино член V одд 

39. с.Требеништа член V одд. 

40. с.Мешеишта член V oдд. 

41. с.Ботун член V oдд. 

42. с.Злести член V одд. 

43. с.Издеглавје член V одд. 

44. с.Лешани член V одд. 

45. с.Велмеј член V одд. 

46. с.Требеништа член VI одд. 

47. с.Мешеишта член VI одд. 

48. с.Белчишта член VI одд. 

49. с.Лешани член VI одд. 

50. с.Требеништа член VII одд. 

51. с.Мешеишта член VII одд. 

52. с.Белчишта член VII одд. 

53. с.Лешани член VII одд. 
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54. с.Требеништа член VIII одд. 

55. с.Мешеишта член VIII одд. 

56. с.Белчишта член VIII одд. 

57. с.Лешани член VIII одд. 

58. с.Требеништа член IX одд. 

59. с.Мешеишта секретар IX одд. 

60. с.Белчишта заменик претседател IX одд. 

61. с.Лешани претседател IX одд. 

Забелешка: Името и презимето на учениците, членови на Ученичкиот парламент ќе 

бидат внесени во септември, после одржаните состаноци на Ученичката заедница и 

Ученичкиот парламент. 

Годишен план за работа на ученичкиот парламент 

Активност Временска рамка Носител Очекувани резултати 

Јавно известување за 
демократски избори за 
изгласување на ново 

раководно тело на УП 

Септември 2020 Веќе 

постоечко 

Раководно тело на 
Училишен 
парламент(УП) 

Согласност за идејата 
и голем број 

заинтересирани 
кандидати 

Информирање на 
учениците за 

кодексот на 
демократско 

гласање 

Септември 2020 УП Поголема 
информираност на 

учениците за начинот 
на демократски 

избор на претставници 

Избори на ново 
раководно тело 

и претставници на УП 

Септември 2020 УП 

Тим за поддршка 

Легитимно избирање 
на претставници 

и доделување функции 
на новото 

раководно тело преку 
гласање 

Промоција и избор на 
ученик 

правобранител 

Октомври  2020 УП 

Тим за поддршка 

Спроведување на 
избор и 

информирање на 
учениците и 

наставниците за 
улогата на ученик 

правобранител во 
заштитата на 

правата на учениците 
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Врснички работилници 
за 

запознавање на 
учениците со 

Конвенцијата за 
заштита на 

правата на детето 

Октомври 2020 УП 

Тим за поддршка 

Информирани ученици 
за правата и 

постапката за заштита 
на правата на 
учениците 

Поставување на 

информационо пано 

Ноември 2020 УП Поголема 
информираност на 

учениците за 
настаните, 
натпреварите и 
соопштенијата кои се 
случуваат во 

училиштето 

Учество, планирање и 
организација за 
одбележување на 
патрониот празник на 
училиштето 

Октомври/Ноември 
2020 

УП Учениците даваат 
предлози, идеи, теми 
за одбележување на 
патрониот празник на 
училиштето и 
учествуваат во 
неговото осмислување 

Хуманитарна акција 
,,Од дете за дете,, 

Декември 2020 УП Учениците учествуваат 
во хуманитарна акција 
за собирање и 
подарување на 
новогодишни 
пакетчиња за децата 
од социјално 
ранливите семејства во 
општината 

Активности по повод 
новогодишните и 
божиќните празници 

Декември 2020 УП Учество во 
новогодишни 
работилници и 
продажни акции од 
хуманитарен карактер 

Анализа на 

извештаи 

Јануари 2021 УП Поттикнување на 

креативно 

размислување 

Дебата-Ненасилството 
води кон лидерство 

Февруари 2021 УП Водат аргументирана 
дискусија со правила 
која се одвива помеѓу 
најмалку две  

спротивни страни, 
користејќи ненасилна  

комуникација 
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Осмо мартовски 
работилници 

Март 2021 УП Развивање на 
комуникација, 
другарство, 
почитување на 
мислењето на 
другарчето, давање на 
идеи 

Доделување на 
критериуми и договор 
за начин на избор на 
најчиста и нај средена   
училница. 

Март 2021 УП Грижа и средување на 
училниците, 
развивање 
одговорност 
,создавање 
стимулативни и 
творечки идеи преку 
талент, надареност, 
креативност 

Еко акција Март 2021 УП Почитување на еко 
кодексот, создавање 
навики за одржување и 
учество на чистата 
средина во и вон 
училиштето 

Учеството на 

учен.заедница 

активностите 

на училиштето 

Април 2021  Создавање кај 
учениците 
стимулативни 

и творечки идеи 

преку талент 
надареност, 
креативност 

Теми што 

произлегуваат 

од учениците 

Мај 2021 УП Примена на 

исходот од 

разговорите со 

учениците за 

подобрување на 

училишната клима 

Сумирање на 

работата на 

ученички 

парламент на ниво 

на училиште 

Јуни 2021 УП Развивање 

способност за 

самоевалвација и 

самооценување на 

својата работа 

Забелешка: Програмата може да претрпи измени за потребите коишто ќе 

произлегуват од самите ученици. 
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Ученички правобранител 

Улогата на  ученичкиот  правобранител  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. За да се обезбеди поголемо вклучување во различни 

одделенија избираме и (најмалку) двајца негови заменици. 

Функцијата и улогата на ученичкиот правобранител и неговите заменици е  составена од 

две примарни компоненти: 

1. Промовирање на детските права. 

Задачата на ученичкиот правобранител за промовирање на детските права примарно ќе 

биде реализирана преку промотивни активности (едукативни работилници, дебати, инфо-

денови итн.). Информациите за содржината на работилниците се обезбедени од стручната 

служба во училиштето (или тимот за поддршка), која  претставува партнер на ученичкиот 

правобранител. Исто така, учениците право бранители и замениците организираат 

информативни настани преку кои се промовираат детските права. Ученичкиот правобранител 

подготвува извештаи (полугодишен и годишен) во кои ги сумира поднесените поплаки и 

состојбите со прекршувањето на правата на учениците во училиштето. 

2. Поддршка за заштита на детските права. 

Втората задача на ученичкиот правобранител и неговите заменици е поддршка за 

заштита на детските права и информирање на учениците во училиштето. 

Ученичкиот правобранител препознава прекршување на детските права и прибира 

поплаки од учениците, кои понатаму ги доставува до стручната служба на натамошно 

решавање. Ученичкиот правобранител подготвува и доставува приговори од страна на 

ученици поврзани со прекршување на нивните права од страна на наставниот и не наставниот 

кадар во училиштето до директорот и до училишниот одбор. 

Годишен план за работа на Ученичкиот правобранител 

Активност Временска рамка Носител Очекувани резултати 

Јавно известување за 

демократски избори за 

изгласување на Училишен 

правобранител и негови 

заменици 

Септември 2020 Училишен парламент 

Тим за поддршка 

Согласност за идејата 

и голем број 

заинтересирани 

кандидати 

Информирање на 

учениците за 

кодексот на демократско 

гласање 

Септември 2020 Училишен парламент 

Тим за поддршка 

Поголема 

информираност на 

учениците за начинот 

на демократски 

избор на претставници 

Избор на училишен 

правобранител 

Октомври 2020 Училишен парламент 

Тим за поддршка 

Легитимно избирање 

на претставници 



   
 

63 
 

и доделување функции 

на новото 

раководно тело преку 

гласање 

Врснички работилници за 

запознавање на учениците 

со Конвенцијата за заштита 

на правата на детето 

Октомври 2020 Училишен 

правобранител 

Информирани ученици 

за правата и 

постапката за заштита 

на правата на 

учениците 

Прием на првачињата во 

Детската организација 

Октомври 2020 Училишен 

правобранител 

Првачињата се 

запознаваат со 

нивните права и 

одговорности и 

постапките за заштита 

на правата 

Инфоден-Запознавање на 

учениците со функцијата, 

улогата и програмата за 

работа на Ученичкиот 

правобранител   

Ноември 2020  Училишен 

правобранител 

Учениците да ја 

разберат функцијата 

на Ученичкиот 

правобранител во 

училиштето 

Работилница-  

Интер културно 

образование 

Декември 2020 Училишен 

правобранител 

Тим за поддршка 

Осознавање дека 

учениците се деца од  

различен бекгроунд 

кои припаѓаат во иста 

група 

Дебата   

Ненасилството води кон 

лидерство 

Февруари 2021 Училишен 

правобранител 

Тим за поддршка 

Водат аргументирана 

дискусија со правила  

која се одвива помеѓу 

најмалку две  

спротивни страни, 

користејќи ненасилна  

комуникација 

Работилница-Заштита на 

детските права во 

училиштето и надвор од 

училиштето 

Март 2021 Училишен 

правобранител  

Тим за поддршка 

Учениците преку 

конкретни улоги во 

работилниците  се 

запознаваат како да си 

ги заштитат своите 

права во училиштето 

но и надвор од 

училишната средина 

Дебата -Културата на 

другите етнички  

заедници најдобро се учи 

преку заедничко 

чествување на  

Април  2021 Училишен 

правобранител 

Тим за поддршка 

Применуваат правила 

со кои се одвива 

дебата помеѓу 

најмалку две 

спротивни страни , со 
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празниците аргументи за 

почитување и  

толеранција 

Дебата-Учениците треба да 

учествуваат  во формирање 

на оценката 

Мај 2021 Училишен 

правобранител 

Тим за поддршка 

Аргументирано 

дискутираат и 

изнесуваат факти за 

оценувањето 

Сумирање на 

работата на 

Ученичкиот правобранител 

на ниво 

на училиште 

Јуни 2021 Училишен 

правобранител 

Развивање 

способност за 

Само евалуација и 

самооценување на 

својата работа 

Забелешка: Програмата може да претрпи измени за потребите коишто ќе 

произлегуваат од самите ученици. 
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11.  Вонучилишни активности  

    11.1. Екскурзии, излети и настава во природа 

Нашето училиште согласно правилникот за начинот на изведување на екскурзиите, 

излетите и другите вонучилишни активности на учениците од основните училишта донесен од 

министерот за  образование формира стручен тим за подготовка на програми за екскурзии,  

излети и другите вонучилишни активности и назначува раководители кои имаат за задача да 

изработат програма за тридневна екскурзија за учениците од деветто одделение, програма за 

дводневна екскурзија за учениците од VI одделение, програма за еднодневна екскурзија за 

учениците од III одделение, програми за едно дневни излети за учениците од прво до деветто 

одделение и програма за настава во природа за учениците од V одделение.  Програмите за 

планираните екскурзии, излети и настава во природа следуваат во прилог. 

 

 11.2. Податоци за учениците од основното училиште вклучени во 

вонучилишни активности 
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12. Натпревари за учениците 

Ученички натпревари се составен дел од вон наставните активности кои во себе содржат 

воспитна компонента. Натпреварите имаат цел да се развива натпреварувачкиот дух, да се 

прошират и збогатат знаењата, да се развива и негува другарството ,остварување контакти со 

учениците од други средини. Тие играат значајна улога во развојот на личноста на ученикот. 

Нашето училиште учествува на: -училишни натпревари; -општински натпревари; -регионални 

натпревари; -државни натпревари; -меѓународни ученички натпревари. Училиштето во текот 

на учебната година определува кои училишни натпревари ќе ги организира , во кој период од 

учебната година, кој ученик може да учествува во натпреварот. 

Натпревари во учебната 2020/2021 

Активност Организатор Ученици Период на реал. 

Конкурси Комисија I-IX одд Тековно 

Турнири Актив-Техника спорт и 
уметност; Заедница на 

учениците 

I-V одд. VI-IX одд Тековно 

 

Училишни натпревари Активи: Одделенски 
актив, Техника, спорт и 
уметност, Опшествено 

јазична група на 
предмети, Природно 
математичка група на 

предмети 

I-V одд. VI-IX одд Март-Април 

 

Во прилог на оваа Годишна програма е: „Програма за реализација на ученички 

натпревари“ 
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13. Унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и 

меѓуетничката  интеграција 

Тимот за училишна интеграција на проектот го сочинуваат:  

Билјана  Славевска- директор 

 Сања Наковска-  психолог 

 Татјана Митаноска – одделенски наставник 

 Страшо  Аврамоски -  одделенски наставник 

 Билјана  Б. Стојкоски –  наставник по германски јазик  

Целта на проектот „Меѓуетничка интеграција во образованието“ е да се подигне свеста 

за меѓуетничка интеграција и толеранција кај учениците, наставниците и локалната заедница. 

Преку проектните активности во кои се вклучени ученици од сите етнички заедници, 

наставници и родители, се поттикнува почитување на различните од себе независно од 

етничката припадност, јазикот, полот и вероисповедта, развивање на сопствената култура и 

прифаќање вредности на другите култури. Гостувањата, меѓусебните посети и заедничките 

активности кои ќе се спроведат во рамките на соработката  со збратименото училиште  партнер 

училиште „Нури Мазари“ од с.Делогожда, општина Струга, во кое наставата се одвива на 

албански јазик. Примарна цел на партнерството е оспособување на учениците за соживот во 

мултикултурното општество, која се остварува преку активности низ кои учениците се 

ангажираат во размена на култури, традиции, заедничко промовирање на културното 

наследство меѓу двете училишта преку посети на културни и образовни мнифестации, 

празници, изложби, разни еколошки акции и др. ќе овозможат запознавање на учениците и 

наставниците со културните вредности, обичаи и практики на другите етнички групи, 

надминување на стереотипните размислувања и предрасудите, прифаќање и почитување на 

етничките разлики. 
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14. Проекти што се реализираат во основното училиште  

Нашето училиште континуирано е вклучено во образовните реформи со кои преку 

реализирање на проекти ќе придонесат за подобрување на квалитетот на наставата. Во нашето 

училиште се реализираат следните проекти: 

• Јазична писменост во почетните одделенија 

Цели: Програмата има за цел преку квалитетна настава по мајчин јазик со примена   

нови стратегии да се подобрат постигнувањата кај учениците, во читањето и 

описменувањето. Учениците се поучуваат на вештините и концептите коишто ќе бидат 

практикувани во наставата за да станат учениците добри читатели и пишувачи. 

Вклучени наставници: Сите одделенски наставници. 

Временска рамка: Во текот на целата учебна година. 

Средства за реализација: Средствата ги обезбедува училиштето и самите 

наставници. 

• Интеграција на еколошкото образование во редовниот образовен систем 

Цели: Рационално користење и намалување на потрошувачката на електрична и 

топлинска енергија, на водата, здрава средина на учење и уреден и функционален 

училишен двор во согласност со потребите за заштита на животната средина. Ќе се 

реализира преку интегрирање на еколошките содржини од деветте еколошки теми 

во предметите и наставните содржини од I-IX одделение преку имплементирање на 

активности на часовите во редовната настава и вон наставните активности, а ќе се 

вклучат сите субјекти во училиштето, родители, локалната самоуправа и други 

институции 

Вклучени наставници: Сите предметни и одделенски наставници 

Временска рамка: Во текот на целата учебна година 

Средства за реализација: Училиштето,Општината 

• Меѓуетничка интеграција во образованието 

Цели: Целта на проектот „Меѓуетничка интеграција во образованието“ е да се 

подигне свеста за меѓуетничка интеграција и толеранција кај учениците, наставниците и 

локалната заедница. Преку проектните активности во кои се вклучени ученици од сите 

етнички заедници, наставници и родители, се поттикнува почитување на различните од 

себе независно од етничката припадност, јазикот, полот и вероисповедта, развивање на 

сопствената култура и прифаќање вредности на другите култури. Гостувањата, 

меѓусебните посети и заедничките активности кои ќе се спроведат во рамките на 

соработката  со збратименото училиште  партнер училиште „Нури Мазари“ од 

с.Делогожда, општина Струга, во кое наставата се одвива на албански јазик. 

Вклучени наставници: Сите предметни и одделенски наставници 

Временска рамка: Во текот на целата учебна година 

Средства за реализација: Училиштето 
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• Заедничка грижа за правилно насочување на учениците 

Цели: 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. 

Вклучени наставници: Сите предметни и одделенски наставници 

Временска рамка: Во текот на целата учебна година 

Средства за реализација: Училиштето 

• Употреба на ИКТ во образованието 

Цели: Согласно целите и основните начела на дигиталната писменост и користењето 

технологија претставуваат основни начела кои што се вметнати во националните 

стандарди. Технологијата во нашето училиште се користи од различни аспекти: 

наставниците ја користат во планирањата на наставата преку изработка на дигитални 

содржини, но и учениците во стекнувањето нови знаења. Наставниците во планирањата 

предвидуваат наставни содржини кои ќе се реализираат со користење на ИКТ. 

Вклучени наставници: Сите предметни и одделенски наставници 

Временска рамка: Во текот на целата учебна година 

Средства за реализација: Училиштето 

• Училишта во 21 век-примена на микробит во наставата 

Цели: Учениците ќе научат вештини за критичко размислување и решавање 

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

Вклучени наставници: Предметни и одделенски наставници 

Временска рамка: Во текот на целата учебна година 

Средства за реализација: Училиштето 

*Сите детали за сите проекти кои се планирани се како прилог документ на оваа Годишна 

програма 
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15. Поддршка на учениците  

   15.1. Постигнување на учениците 

  Училиштето континуирано ги следи постигнувањата на учениците од различен пол, 
етничка припадност и наставни предмети. Стручниот соработник – психолог изготвуваат 
анализи и извештаи за успехот и поведението на учениците по завршување на 
квалификационите периоди, исто така изготвува и споредбени анализи за успехот на 
учениците по предмети, паралелки и по пол за 5 години наназад. 

Со цел подобрување на резултатите во постигањата на учениците училиштето 
промовира уверување дека постигањата на сите учениците може да се подобрат и организира 
дополнителна, додатна настава и слободни активности. Секој наставник на почетокот на 
учебната година изготвува годишна програма за овие форми на настава. На ниво на предметна 
настава се изработува распоред за реализација на овие програми , според планираниот број 
на додатни, дополнителни часови и часови за слободни активности во рамките на една 
паралелка.  

Училиштето има изготвено процедура за откривање и грижа за учениците со 
потешкотии во учењето: 

-На почетокот на учебната година во училиштето се формира тим за поддршка на 
учениците со потешкотии во учењето кој изготвува програма за работа со истите; 

-Стручните соработници преку разговори со одделенските наставници/раководители 
ги идентификуваат учениците со потешкотии во учењето; 

-Континуирано се следи емоционалниот, социјалниот и личниот развој на овие 
ученици преку советодавно консултативна работа со нив, наставниците и нивните 
родители/старатели; 

-Во текот на учебната година , по завршување на секој класификационен период се 
следат индивидуалните постигања , односно успехот на овие ученици; 

-Со цел подобрување на емоционалниот и социјалниот статус на учениците тимот за 
поддршка редовно остварува соработка со релевантни институции (Центар за социјална 
работа, социјални патролни работници, 

Црвен крст на РМ...); 

Во рамките на активностите за подобрување на постигањата на учениците, од учебната 
2017/2018 година, родителите на учениците кои имаат три и повеќе слаби оценки се 
повикуваат на советување кај психологот на училиштето, а исто така и учениците кои имаат 
три и повеќе слаби се повикуваат на советување кај психологот на училиштето. Покрај 
непосредно, учениците и индиректно добиваат совети како поефикасно да учат и поуспешно 
да го совладаат наставниот материјал. 

Исто така, редовната настава во континуитет се унапредува со нови проекти, техники 
и методи на работа . 

Училиштето посветува особено внимание на промовирањата на постигнувањата на 
учениците и тоа им го овозможува , како преку редовната настава, така и преку вон наставните 
активности. Преку веб страната на училиштето, како и преку соработка со медиумите, 
културни установи институции, преку учество на  литературни читања, ликовни  изложби  и  
хепенинзи, спортски натпревари, квизови,  музички настапи итн. Училиштето не само што ги 
промовира  личните постигања на учениците, туку и постигањата во имe на училиштето. 
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Училиштето креира политика за поттикнување    на наставниците и учениците за што поголемо 
учество на натпревари на локално, регионално и државно ниво. 

Училиштето има развиен систем на наградување на учениците. За патрониот празник 
на училиштето секоја година се организира свеченост на која учениците кои што постигнале 
или освоиле високи резултати на организирани натпревари на знаења или на натпревари од 
воннаставни активности и нивните наставници ментори се наградуваат со пофалници и 
дипломи, како и со скромни подароци. 

Согласно Законот за основно образование и интерниот Правилник за наградување и 
пофалување на учениците во училиштето се спроведуваат следната процедура за наградување 
ученици: 

пофалби и награди се доделуваат на ученик , група ученици, екипа и паралелка ,во 
текот и на крајот на учебната година; 

-предлогот за пофалби и награди го дава одделенски наставник/раководител, 
предметен наставник или училишна комисија , а одлука донесува одделенскиот односно 
Наставничкиот совет; 

на ученикот му се доделува пофалба во вид на диплома или пофалница; 

ученикот се наградува или пофалува за постигнатиот резултат два пати во текот на 
учебната година (на денот на училиштето и на крајот на учебната година); 

пофалувањето и наградувањето се прави на свечен начин во текот и на крајот на 
учебната година; 

-за пофалбите и наградите се води соодветна педагошка евиденција и документација. 

   15.2. Професионална ориентација на учениците  

Училиштето планира и презема конкретни активности за професионална ориентација 
на учениците. Целта на сите активности е навремено и правилно професионално 
информирање и ориентирање на учениците, со кои учениците ќе се запознаат со можностите 
кои  ги нудат средните училишта ,  со структурите и занимањата, да се информираат за 
условите и критериумите за упис во средно училиште, откривање на интереси и желби на 
учениците   за продолжување на образованието, давање помош за правилен избор на струка и 
занимање. 

На полето на професионалната ориентација на учениците се работи континуирано во 
текот на нивното основно образование. Во соработка со компаниите од локалната заедница, 
како и во соработка со родителите учениците од најрана возраст на основното образование се 
запознаваат со професии, струки и занимања, со цел да се поттикнуваат за избор на идната 
професија. 

Во соработка со АВРМ (Агенција за вработување на Република Македонија) стручниот 
соработник задаваа прашалници за самопроцена на интересите и способностите на учениците, 
со цел на учениците да им се даде помош за правилен избор на струки и занимања. Стручниот 
соработник спроведува анкета со учениците за продолжување на нивното образование преку 
која се запознаваат со интересите и намерите на учениците за продолжување на 
образованието. Се остваруваат индивидуални и групни разговори со учениците за нивните 
професионални интереси за правилен избор  на струки и занимања, добивање на информации 
за изготвување на CV, мотивационо писмо и план за развој на кариера за учениците и др. 
активности поврзани со кариерното советување на учениците. 
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Се организираат и презентации на занимања од државните и приватните средни 
училишта од градот преку кои учениците се запознаваат со условите и критеирумите за упис 
во средно образование. 

Според Законот за основно образование и Годишната програма за работата на 
училиштето, изготвена е програма за Професионалната ориентација. Основното образование, 
како комплексна, перманентна и општествено организирана дејност, му помага на поединецот 
во избирањето на професијата и занимањето, а потребите налагаат професионалната 
ориентација да биде присутна од почетокот на школувањето на учениците. 

*Во прилог на оваа Годишна програма е: „Програмата за професионална ориентација на 
учениците“ 

  15.3. Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од 

злоупореба и запуштање, спречување дискриминација 

Училиштето презема мерки за намалување на дискриминацијата на учениците, нивна 

заштита од насилство, злоупотреба и сл. Во тој контекст редовно се одржуваат работилници и 

тоа од страна на одделенските раководители за време на одделенските часови, од страна на 

стручната служба, но и од страна на други институции и центри со кои училиштето соработува. 

Во одредени случаи, родителите задолжително се повикуваат на советување и давање насоки 

за постапување во однос на воспитувањето на нивните деца и по потреба се упатуваат до 

соодветната институција. Во училиштето многу ретко се забележува вршење на меѓуврсничко 

насилство. При ваква појава стручната служба во соработка со наставниците и родителите на 

учениците преземаат активности, со цел надминување на ваквата појава. 

Во текот на оваа учебна година планирано е реализирање на следните превентивни 

програми: 

− програма за превенција од насилно однесување во основното училиште 

− програма за превенција од заразни болести, болести на зависност  

− програма Безбедни училишта 

− Вештини за адолесценција 

· Заедничка грижа за правилно насочување на учениците 

  

Со цел заштита на учениците од злоупотреба, занемарување и запуштање, училиштето 

има  институционална соработка со : 

− Центар за социјална работа 

− МВР - здружение на граѓани и полиција 

− Медицински центар - оддел за ментално здравје 

− Други органи и тела  во општината  

− Основни и  средни училишта 

− Невладини организации 

− Црвен Крст - Охрид 

Во текот на оваа учебна година ќе се реализираат следните програмски содржини за 

едукација: 

УЧЕНИЦИ 
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               1) Едукативна работилница- Врсничко насилство 

      2) Едукативна работилница- Стереотипи и предрасуди меѓу учениците ( кон 

ранливата    категорија и ученици со ПОП) 

               3)  Едукативни работилници – Позитивно управување со емоциите 

РОДИТЕЛИ 

                1) Улогата на родителите во превенирање на врсничкото насилство 

                2) Комуникација и видови на комуникација 

НАСТАВНИЦИ 

                 1) Наставниците и нивната улога во превенција на врсничкото насилство 

                 2) Комуникација и видови на комуникација 

                 3) Социјална интелигенција 

             4) Улогата на наставникот во превенција на психофизичкото здравје на учениците 

Носители на сите овие активности се наставниците, стручната служба и директорот, по 

потреба и вклучување на соодветна институција, а времето на реализација е во текот на 

учебната година, според пројавените потреби, како и согледувањата од страна на 

наставниците и стручните служби. 
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16.  Оценување   

       16.1. Видови оценување и календар на оценувањето 

Еден од показателите на постигањата на учениците во воспитно-образовниот процес е 

оценувањето. Преку разни техники, методи и употреба на инструменти изготвени од 

наставниот кадар, согласно стандардите и критериумите утврдени од страна на МОН и БРО, 

учениците се оценуваат квартално, односно во првото тромесечје, првото полугодие, третото 

тромесечје и на крајот од учебната година. 

Оценувањето се врши според критериуми и стандарди утврдени согласно концепцијата 

за деветгодишно образование односно учениците се оценуваат описно и бројчано според три 

периоди: 

Во првиот период се опфатени учениците од прво до трето одделение, кои се оценуваат 

описно. Со описното оценување се дава приказ за постигањата на учениците по предмети и 

опис на социјализацијата и развојот на детето. 

Во вториот период се опфатени учениците од четврто до шесто одделение кои се 

оценуваат описно и бројчано. На крајот од првото тромесечје, првото полугодие и третото 

тромесечје учениците се оценуваат описно, додека на крајот на учебната година добиваат 

бројчани оценки. 

Во третиот период се опфатени учениците од седмо до деветто одделение. Тие се 

оценуваат само бројчано. 

На почетокот на секоја учебна година наставниците изготвуваат План за писмено 

проверување за постигањата на учениците и истиот е евидентиран во дневникот на 

паралелката. Проверувањето на постигањата на учениците (формативно и сумативно 

оценување) наставниците го дефинираат во нивните Годишни тематски и процесни 

планирања. Се користат форми, методи на следење, инструменти за следење на постигањата 

на учениците (чек листи, аналитички листи, увид во портфолио...) 

   

      16.2. Тим за следење, анализа и поддршка 

Во училиштето постои тим (директор, стручна служба, одделенски раководители), за 

следење, анализа и поддршка на наставниците при изведување на процес на оценување како 

и усогласеност со предвидените стандарди и критериуми за оценување. За да се согледа 

состојбата во оценувањето, се планира и реализира посета на часови и увид во дневните 

подготовки и се прибираат податоци за изготвување на Извештај. Стручните соработници 

изготвуваат анализи и извештаи за успехот и поведението на учениците по завршување на 

квалификационите периоди, воедно се прават и споредбени анализи за успехот на учениците 

по предмети, паралелки и по пол за пет години наназад. 

 Родителите и учениците редовно се информирани за постигањата-оценките. 

Наставниците континуирано даваат усна и писмена информација за постигањата. За истата 

цел наставниците изготвуваат објективни тестови со квалитетни тест задачи за што интерно се 

обучени. И училиштето како институција ги поддржува наставниците во насока на квалитетно, 

стручно и објективно оценување на постигањата на учениците. 
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  16.3.  Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата 

на воспитно-образовниот кадар 
Следењето и вреднувањето на квалитетот на работата на воспитно-образовниот кадар 

се врши со стручни посети на наставниците, односно посета на часови од страна на Психологот 

и Директорот на училиштето. 

 

    16.4. Самоевалуација на училиштето 

Според законот за Основно образование во училиштето секоја втора година се 

спроведува самоевалуација на целокупната работа на училиштето за две години. 

Самоевалуацијата се спроведува во три фази: 

-подготвителна фаза (се определуваат методи, техники и инструменти за 

самоевалуација и се собира потребната документација за вршење на самоевалуацијата) 

-фаза на реализација (се врши анализа на податоците и документацијата, се добиваат 

наоди и истите се усогласуваат, се подготвуваат поединечни извештаи за самоевалуација и 

заеднички нацрт и Извештај за спроведената самоевалуација) 

-фаза на известување и усвојување (се обезбедува достапност на нацрт Извештајот за 

Наставнички совет, Совет на родители, ученици, Директорот на училиштето и Училишниот 

одбор) кои можат да достават забелешки за нацрт извештајот за спроведената 

самоевалуација. Во самоевалуацијата на училиштето се вклучени сите наставници кои работат 

во тимови поделени по подрачја. Извештајот од извршената самоевалуација го подобрува 

Планот за развој со примена на предлози кои ќе ја подобрат наставата и наставниот процес. 
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17. Безбедност во училиштето  

Заштитата и спасувањето во Република Македонија се засновува на следниве основни 

начела: 

1) секој има право на заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи; 

2) во заштитата и спасувањето од природни непогоди и други несреќи приоритет имаат 

животот и здравјето на луѓето; 

3) при настанување на природни непогоди и други несреќи секој е должен да помага во 

рамките на своите можности; 

4) Републиката, општините и образовните институции, навремено да ги организираат и 

преземат превентивните и оперативните мерки за заштита и спасување од природни непогоди 

и други несреќи; 

5) секое физичко и правно лице, во согласност со закон, одговара за неспроведување на 

предвидените мерки за заштита и спасување; 

6) при ангажирањето на силите за заштита и спасување се употребува моделот на 

постапност, при што најпрвин реагираат силите на сопственикот, потоа општината, 

Републиката и меѓународната заедница и 

7) податоците за опасностите и преземените активности за заштита и спасување, се јавни 

и мора транспарентно да се објават. 

 Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на дејства и 

постапки од превентивен и оперативен карактер. 

 Превентивни мерки за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи се 

активности кои се планираат и спроведуваат со просторното и урбанистичкото планирање и со 

примена на техничките нормативи при проектирањето и изградбата на објектите. 

Оперативни мерки за заштита и спасување од природни непогоди и други несреќи се:      

− активности за откривање на непосредната опасност - активности за справување со 

природни непогоди и други несреќи и 

− активности за отстранување на последиците од прир. непогоди и други несреќи. 

 

*Училиштето има изготвено програма за заштита и спасување за секоја поединечна 

училишна зграда со планови и процедури при различна елементарна непогода, кое е 

доставено во прилог на оваа програма. 
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18. Грижа за здравјето 

   18.1. Хигиена во училиштето 

Хигиената во училиштето е на високо ниво и за тоа се задолжени и одговорни од 

техничкиот персонал. Тоалетите за наставниците и учениците се чисти и дезинфицирани во 

секое време од денот . Училиштето во соработка со родителите ќе водат грижа за развивање 

на навики кај учениците за правилно користење на тоалетите и одржување на личната хигиена. 

На почетокот на секоја учебна година санитарен инспектор ја проверува хигиената во 

училиштето и дава дозвола за непречено одвивање на наставата. По потреба училиштето ќе 

соработува со службите за дезинфекција, дезинсекција и дератизација. Во текот на учебната 

година наставниците и училиштето реализираат еколошки и работни акции за чистење на 

училишниот двор, садење цвеќиња, собирање пластични шишиња.  

 

   18.2. Систематски прегледи 

Систематските прегледи  се задолжителни за вработените и учениците. Тие се вршат во 

договорени термини во соработка со здравствените домови. Медицински центар и Центар за 

јавно здравје -(Инфективно одделение и одделение за имунизација) , Републички завод за 

здравствена заштита -одделение Медицина на трудот, сектор за епидемиологија и 

микробиологија и училиштето, според плановите за работа на институциите. За вработените 

покрај редовниот годишен санитарен преглед  на секои три години, се врши систематски 

преглед кој опфаќа: општ лекарски преглед, лабораториски преглед, интернистички, 

офталмолошки преглед , ОРЛ преглед. Задолжителни систематски прегледи се прегледите за 

учениците од   I одд., III одд. , V одд., VII одд.  и IX одд. кој опфаќа мерење на висина и тежина, 

проверка на вид, проверка на `рбетниот столб и  локомоторниот систем, лабораториски 

преглед на крв и урина .  По извршените прегледи се евидентира состојбата и се даваат 

препораки за понатамошно специјалистичко проследување (доколку има потреба). 

Задолжителни стоматолошки прегледи се вршат за учениците од  I одд. до VI одд.  како 

и залевање на забите ,откривање на деформитети и неправилности во растот на забите и 

вилиците , евиденција на состојбата на забалото, запис во картон. За сите прегледи навремено 

се информирани родителите и истите се изведуваат во „Одделение за орално здравје - 

стоматологија во Охрид “  со одделенски раководител или предметен наставник. При 

договарање на термините за вршење на прегледите се води сметка истите да се извршуваат во 

термини пред започнување или после завршување на часовите за да не се попречува 

наставниот процес. Сите добиени резултати ,информации, состојби, укажувања се заведуваат   

во здравствениот картон и се води грижа за тајност и заштита на податоците.  

 

   18.3. Вакцинирање 

Со календарот за имунизација и вакцинација опфатени се учениците на 6-7 години и 12-

13 години. При вакцинирањето на учениците од I до V одд. ,задолжително е присуство на 

нивните родители и одделенски наставник , а за учениците од VI до  IX одд. Присуство на 

одделенски раководител и родител. При запишувањето на децата во прво одделение 

задолжително се бара и потврда за примени вакцини за детето како услов за запишување .  

Вакцинирањето се врши во амбуланта и тоа:  
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I одделение за учениците со навршени шест години- ревакцина MRP (морбили, 

рубеола, паротит). 

II и  III одделение - ревакцина DT Polio (дифтерија , тетанус) и тестирање  манту за TBC. 

По добиените резултати од проверката следи вакцина. 

VII одделение - вакцини за детска парализа и тетанус по кои следат ревакцини. 

Во периодот до 12-13 години следат вакцини (втора и трета доза) од веќе примените, а 

за девојчињата HPV-хуман папилома вирус инфекции (три дози во одреден период) за кои се 

известуваат ученичките и родителите кои ја примиле првата доза.  

IX одделение - само девојчињата се ревакцинираат од рубеола , а сите ученици од : 

детска парализа, дифтерија и тетанус во дози и ревакцина  

 

   18.4. Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштата 

За реализација на овој дел од грижа за здравјето на учениците,  училиштето организира 

едукативни предавања и настани за здрава храна. Едукацијата на учениците има за цел да ја 

подигне свеста за консумирање здрава храна и формирање навики за правилен развој. 

Наставниците во своите планирања интегрираат содржини за здрава храна и ги реализираат 

на одделенските часови, редовните часови и воннаставни активности. 
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19. Училишна клима  

19.1. Дисциплина 

За секој човек да биде успешен во остварување на своите цели важно е да биде 

дисциплиниран и истраен во своите намери. Како и до сега така и во учебната 2020/2021 

година во училиштето сите субјекти во воспитно-образовниот процес и останатите вработени 

ќе тежнеат кон воспоставување и почитување на редот и дисциплината во училиштето од 

страна на учениците, како и создавање позитивна училишна клима во која секој ученик и 

вработен ќе се чувствува сигурно, почитувано и пријатно.  

За подобрување на училишната дисциплина во училиштето е донесен куќен ред. Се 

изработуваат правилници и кодекси за однесување на вработените, учениците и родителите. 

Училиштето е препознатливо по квалитетот на работењето и постигањата на учениците. 

Целокупниот колектив води грижа за дисциплината и безбедноста на учениците во 

училиштето. Училиштето има кодекс на однесување кој се однесува на сите структури: 

ученици, вработени (наставници, стручни соработници, технички персонал) и родители. 

Кодексот на однесување е донесен и прифатен преку спроведена демократска 

процедура со партиципација на сите структури поодделно. Постои взаемно почитување меѓу 

сите структури во училиштето. Наставниците преку меѓусебна професионална соработка, како 

и соработка со раководниот кадар и стручните соработници ја одржуваат позитивната 

училишна клима и атмосфера која делува поттикнувачки на учениците. Однесувањето на 

вработените и учениците е соодветно на пропишаните принципи во Кодексот на однесување 

на училиштето. Вработените се грижат за однесувањето и безбедноста на учениците, како за 

време на часовите и за време на одморите, така и при приемот и заминувањето на учениците 

од училиште. Постои распоред за дежурства на наставниците во ходниците, училниците и 

училишниот двор и се води секојдневна евиденција за тековните збиднувања. Во случаи на 

непочитување на правилата на однесување се постапува соодветно Правилникот за 

изрекување педагошки мерки , пропишан со Законот за основно образование и Интерниот 

правилник на училиштето, вклучувајќи ги и евидентните листови за насилно однесување 

помеѓу учениците кои ги водат наставниците, како и протоколите за упатување на разговор на 

учениците кај стручните соработници. 

Критериуми за успех – намален број евидентирани случаи на несоодветно однесување 

на учениците од страна на дежурните наставници, намален број изречени педагошки мерки за 

учениците, Инструменти – писмена евиденција од дежурства на наставниците, евидентни 

листи на одделенските раководители за однесување на учениците, протокол за упатување 

ученик на разговор кај стручните соработници. 

Индикатор за успешност – намален број советувања на ученици и родители, Одговорен 

за следење – директор,  одделенски раководители, стручни соработници,  

Повратна информација – -подобрување на дисциплината, а со тоа и на ефикасноста на 

наставата - почитување на правилата на однесување во училиштето - намален број на изречени 

педагошки мерки за учениците -намален број на повикани родители на советување - 

одговорност за сопственото однесување од страна на сите субјекти во училиштето. Во нашето 

училиште, во текот на целата учебна година се води грижа за создавање и одржување на 

позитивна училишна клима, така што сите субјекти кои учествуваат во воспитно образовниот 

процес придонесуваат за создавање на пријатен амбиент и добри меѓу 
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Во интерес на одржувањето на дисциплината, запазување на безбедноста во 

училиштето, училишниот двор, како и стимулирање на навиките за културно однесување се 

реализираат следниве активности: 

Планирана 

програмска 

активност 

Време на 

реализација 

Реализатор Извори/Ресур

си 

Методи и 

постапки при 

реализација 

Очекувани 

ефекти 

Воведување во 

правилата на  

однесување 

Септември 

2020г. 

Стручна 

служба, 

Одделенски 

и класни 

раководите

ли 

Кодекс на 

училиштето 

Консултации 

со Директор и 

стручна 

служба 

Успешна 

реализација 

на планот за 

подобрување 

на 

дисциплината 

во 

училиштето 

Изготвување 

на распоред на 

дежурни 

наставници 

На почетокот 

на учебната 

година 

Одделенски 

и предметни 

наставници 

Кодекс на 

училиштето 

Состаноци и 

договор на 

ниво на 

стручни 

активи 

Навремено 

истакнување и 

почитување 

на распоредот 

на дежурни 

наставници 

Определување 

дежурни 

ученици за 

дежурства во 

училишниот 

ходник 

Континуирано Одделенски 

, класни 

раководите

ли и 

ученици 

Кодекс на 

училиштето 

Консултации 

со 

одделенските 

и класните 

раководители 

Навремено 

истакнување и 

почитување 

на распоредот 

на дежурни 

ученици 

Определување 

дежурни 

ученици по 

паралелки 

Континуирано Одделенски 

, класни 

раководите

ли и 

ученици 

 

Кодекс на 

училиштето 

 

Консултации 

со 

одделенските 

и класните 

раководители 

 

Позитивна 

училишна 

клима 

Давање насоки 

за 

однесувањето 

во тоалетите, 

училишниот 

ходник, 

училишниот 

двор 

Во текот на 

целата 

учебна година 

Наставници Кодекс на 

училиштето 

 

Консултации 

и средби со 

 стручна и 

техничка 

служба 

Позитивна 

училишна 

клима 

 

Водење 

писмена 

евиденција за 

тековните 

Континуирано Дежурни 

наставници 

и ученици 

Кодекс на 

училиштето 

 

Записници во 

дневникот за 

дежурства 

Позитивна 

училишна 

клима 
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збиднувања во 

училишната 

зграда и 

училишниот 

двор 

 

19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 

  Тимот за естетско и функционално уредување го сочинуваат: 

1. Далиборка Симоноска-раководител на подрачно училиште с.Требеништа 

2. Жаклина Милошеска-раководител на подрачно училиште с.Мешеишта 

3. Милена Јолакоска-раководител на подрачно училиште с.Лешани 

4. Павлина Гаврилоска-предметен наставник 

5. Роза Филипоска-одделенски наставник 

6. Ерлинда Села-одделенски наставник 

7. Олга Симоноска-одделенски наставник 

8. Марија Калајџиева-одделенски наставник 

9. Јасна Петреска-претставник од Ученички парламент 

10. Марија Мојсоска-претставник од Ученички парламент 

Естетскиот изглед на училиштето е значајна обврска за целокупниот работен колектив, 

затоа што училиштето со својата беспрекорна чистота, уредност и ликовно естетски изглед 

треба позитивно да влијае на учениците. На тој начин се создава пријатна атмосфера и 

стимулативна средина за учење и работа. Естетското обликување на просториите во 

училиштето и украсување на училниците и ходниците  е постојана грижа на сите ученици, 

наставници и останатите вработени а ќе го координира составениот тим. Училиштето води 

грижа и за зелените површини околу училишната зграда, односно со нивното одржување, 

засадување на садници и цвеќиња, одржување на урбаната опрема, се труди да создаде 

естетска целина која е пријатна и за учениците и за вработените. Грижата на сите вработени и 

учениците во текот на целата година и организираните акции придонесуваат за убавиот 

изглед на училиштето и училишниот двор. 

Тимот ќе изработи план за естетско и функционално уредување на просторот и 

опкружувањето на училиштето кој ќе содржи: 

− планирана програмска активност 

− време за реализација 

− реализатори, 

− извори/ ресурси  

− методи  

− постапки при реализацијата 

− очекувани ефекти. 

 

19.3. Етички кодекси 
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Во училиштето секогаш имало и има кодекси на однесување на учениците, наставниците 

и родителите кои се истакнати во холот на училиштето и во сите училници. 

Стручната служба заедно со претставниците на училишниот парламент, училишниот 

правобранител и претседателот на Совет на родители  на почетокот на учебната година на 

заеднички состанок по потреба ги надополнуваат овие кодекси а потоа   на класните часови, 

состаноци на ученичките заедници, ученичкиот парламент, наставничките совети, родителски 

состаноци, совети на родители се истакнуваат промените кои се направени на одредени 

кодекси и се  потсетуваме на правилата кои мора да ги почитуваат сите структури во 

училиштето за подобро одвивање на образовниот процес, но и надминување на критичните 

точки во комуникацијата. 

 

19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето 

Тимот за односи меѓу сите структури го сочинуваат: 

1. Билјана Славевска-директор 

2. Сања Наковска –психолог и претседател на Училишен одбор 

3. Далиборка Симоноска-раководител на подрачно училиште с.Требеништа 

4. Жаклина Милошеска- раководител на подрачно училиште с.Мешеишта 

5. Милена Јолакоска- раководител на подрачно училиште с.Лешани и претседател на 

Актив на јазично-општествена група предмети 

6. Весна Шапкареска-претседател на Актив на одделенска настава 

7. Кире Белкокески-Претседател на Актив за спорт,техника и уметност 

8. Јања Илоска-Претседател на Актив природно-математичката група предмети 

9. Лилјана Аврамоска-Претседател од Совет на родители 

10. Претставник од Училишен парламент 

,,Потребата од ефективна комуникација е како потребата од чист воздух. Тогаш кога ви 

недостасува, сфаќате колку е важна и значајна". 

Внатрешната комуникација и меѓучовечките односи меѓу сите структури во училиштето 

се на високо ниво. Во училиштето постои конструктивна комуникација помеѓу сите структури 

во него (Директор, Училишен одбор, Совет на родители, Ученичка заедница, Училишен 

парламент, Стручни активи).Таа комуникација се темели на вистински вредности и принципи 

кои помагаат за подобрување на училишната клима и односите во него. Одговорните на сите 

структури го сочинуваат тимот кој ќе се грижи за надминување на евентуалните негативни 

појави во однос на училишната клима, изготвувајќи предлог мерки за нејзино подобрување. Со 

цел подигнување на квалитетот на комуникацијата и меѓусебната доверба и соработка, 

вработените во училиштето, како и досега, ќе остваруваат формални и неформални средби, 

односно ќе се организираат заеднички прослави, екскурзии, свечености, посети и сл.  

Како и секоја учебна година училиштето ќе организира заеднички средби и прослави по 

повод:  

Ден на училиштето - 11 ноември 

Нова година – 31 декември 

Ден на жената – 8 март 

Ден на шегата – 1 април 
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Полуматурска прослава – 10 јуни 

Екскурзии за учениците и наставниците. 

 И оваа учебна година посебно внимание ќе се посвети на прослава на верските празници 

Велигден и Бајрам, во рамките на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, во 

соработка со партнер училиштето ,,Екрем Јакупи,, од село Корошишта Струшко. 

Активности за подобрување на односите меѓу сите структури 

Активност Цели и задачи Начин на 

реализација 

Носители Време на 

реализација 

Изготвување на 

извештај за 

училишната 

клима во 

училиштето 

Да се дојде до 

сознанија на 

негативни појави 

по однос на 

училишната 

клима во 

училиштето 

Анализа на 

извештајот на 

интегралната 

евалуација 

Тимот за 

подобрување на 

односите меѓу 

сите структури 

Септември 

Изготвување на 

извештај 

Да се дојде до 

сознанија на 

негативни појави 

по однос на 

училишната 

клима во 

училиштето 

Анализа на јаки и 

слаби страни во 

рамките на 

Програмата за 

самоевалуација 

Тимот за 

подобрување на 

односите меѓу 

сите структури 

Октомври-

Ноември 

Изготвување на 

предлог мерки и 

активности за 

наминување на 

негативни појави 

во однос на 

анализите 

Надминување на 

негативните 

појави 

Работен состанок Тимот за 

подобрување на 

односите меѓу 

сите структури 

Декември-

Јануари 

Презентирање на 

предлог мерките 

на сите 

релевантни 

фактори во 

училиштето 

Запознавање на 

наставниците, 

Советот на 

родители , 

Училишната 

заедница, 

Училишниот 

Парламент со 

предлог мерките 

Писмен 

материјал, усно 

излагање 

Тимот за 

подобрување на 

односите меѓу 

сите структури 

Март-Април 

Следење на 

реализирањето 

на активностите 

Постигнати 

ефекти во 

функција на 

изготвување на 

нов план за 

идната учебна 

година 

Набљудување, 

интервју, анкета и 

др. инструменти 

Тимот за 

подобрување на 

односите меѓу 

сите структури 

Мај-Јуни 
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20. Професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар  

    20.1. Детектирање на потребите и приоритетите 

По завршувањето на наставната година, изработката на самоевалуацијата на 

училиштето и извештајот од интегралната евалуација се детектираат потребите и 

приоритетирте за изработка на програма за професионален развој. 

Програмата за професионално учење и развој во учебната 2020/2021 год. е предвидена 

и прилагодена за наставниците земајќи ги во предвид нивните досегашни искуства, задачите 

кои треба да ги изведуваат, различниот степен на стручно знаење и стекнати вештини. Се 

земаат во предвид и нивните потреби, нивниот личен план за професионален развој и 

сознанијата на стручната служба и директорот добиени од директно следење на наставата. 

Селекцијата на наставниците ја прават директорот и стручните служби според евиденцијата 

за потребите и задолженијата на наставниците и по пат на разговори во кои се утврдуваат 

нивните интереси и приоритети. 

 

   20.2. Активности за професионален развој 

Професионалниот развој подразбира секојдневно професионалено и лично растење на 

поединецот, процес кој подразбира здобивање со нови знаења, вештини, способности и 

стратегии во соодветните области и оспособување за примена на новостекнатите знаења. 

Активностите за професионален развој освен од личниот интерес и потребите на самиот 

наставник, зависат и од потребите на самото училиште и понудите од БРО, МОН и други 

невладини организации кои работат на проекти од образованието. 

Активностите за професионален развој ќе се остварат преку реализација на програмата 

за професионален развој која ќе оди во прилог.  

Прибирање и разгледување на информации за можностите за професионален развој на 

национално ниво ( стручна литература, акредитирани програми за стручно усовршување, 

семинари), дисеминација, во поглед на тоа  редовно се врши  дисеминација на стекнати знаења 

и компетенции од посетени обуки. 95 % од наставниците се согласуваат дека во училиштето 

редовно се врши дисеминација, додека само 5 % делумно се согласуваат.  

совет/ поддршка на наставниците на барање на наставниците или врз основ на 

опсервација во училиштето, 

- состаноци на ниво на активи, 

- семинари во училиштето, 

- организација на отворени часови, 

- воннаставни активности, 

- менторство на наставник приправник, 

- поддршка на индивидуално учење (coaching), 

- размена на позитивна пракса помеѓу наставници во училиштето и помеѓу наставници 

од други училишта со посебен акцент на збратимените училишта. 
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- анализа ; евалуација 

    20.3. Личен професионален развој 

Личниот професионален развој подразбира самостојно и независно учење и 

професионално надоградување на поединецот. Активностите за личниот професионален 

развој се состојат од своеволно проширување на компентенциите преку курсеви, литература и 

сл. Секој наставник има свое портфолио во кое се наведени активностите за личниот 

професионален развој 

Наставниците континуирано се мотивираат и поттикнуваат за учество на семинари и 

обуки за личен професионален развој и стекнување на искуства кои ги применуваат и 

споделуваат на ниво на активи. Нивната работа се следи со водење на професионални досиеа 

и педагошки картони.Наставниците имаат желба стручно да се усовршуваат и да посетуваат 

семинари и обуки по одредени области. Од анализа за прашалниците за наставен кадар 

направена за време на самоевалуацијата на училиштето може да се заклучи дека повеќето 

наставници или 86 % сметаат дека училиштето овозможува стручно усовршување и 

напредување, додека 14 % од наставниците се изјасниле дека училиштето недоволно 

обезбедува стручни материјали за професионално надградување на наставниците и стручните 

соработници. Секој наставник е задолжен да/треба да: 

-води сопствено портфолио/ професионално досие кое е контролирано од стручната 

служба и инстектори од ДПИ 

-посетува семинари, обуки, работилници, работни состаноци со цел лично усовршување 

, стекнување нови искуства и сертификати 

- изработи План за Личен Професионален Развој ( ПЛПР- се изработува и дополнува 

тековно поради немање на однапред понудена листа од понудувачите на обуки) 

     20.4. Хоризонтално учење 

Професионалниот развој во училиштето подразбира различни видови на организирано 

и планирано пренесување на знаења или размена на искуства во самото училиште или помеѓу 

училишта. Оваа година ќе се стави акцент на размена на искуства од полето на: 

- користење на ИКТ во наставата ( образовни интернет портали) 

- размена на позитивни искуства 

- примена на техники и други современи методи на работа 

 

    20.5. Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 

За покажување на добри резултати на училиштето потребно е сите да учат и да се 

подобрат, не само учениците туку и вработените. Тоа е еден од условите за да биде 

училиштето ефективно и да се грижи за кадарот како и за неговиот професионален развој и 

напредување. Професионалниот развој ќе опфати учење, подготвеност за промени, решавање 

на специфични стручни проблеми, промени во однесување и работа, чувство дека личноста е 

почитувана и ценета на своето работно место. 

Со примена во пракса и подготвени да се внесат промени во начинот на работа, во 

однос на ученици, колеги и родители како и начинот на комуникација во училиштето, тоа води 
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и кон кариерно напредување на воспитно образовниот кадар. Најдобри  резултати  за  

кариерен развој   се постигнува ако професионалниот развој се одвива на ниво на училиштето 

и е базиран на личните податоци. Стручниот актив е јадро на учење на едни од други. 
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21. Соработка на основното училиште со родителите/старателите  

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

училиштето  

Училиштето од година во година забележува голем напредок во полето на соработката 
со родителите, која не се сведува само на информирање на родителите туку и на нивно 
поголемо активирање на оганизационо поле, учество во проекти, работилници, хуманитарни 
акции, донесување одлуки во работата на училиштето (Совет на родители на паралелки, Совет 
на родители на училиште). 

Преку Училишниот одбор родителите имаат можност да влијаат на работата на 
училиштето во сите области. 

Целта на соработката со родителите и локалната средина е истите да се поттикнат за 

интензивирање на соработката, приближување кон воспитно - образовниот процес кој се води 

во училиштата; Приближување на родителите кон работата на наставникот не само како 

предавач и оценувач туку и како воспитувач; Поголема меѓусебна поддршка која стреми кон 

формирање на ученикот како зрела, одговорна личност со високи морални и интелектуални 

квалитети. 

Училиштето иста така остварува соработка со родителите во разновидни активности и 

одбележување на манифестации: државни празници, јубилеи, Денот на училиштето и 

празнување на Денот на општината, спортски натпревари, ЕКО активности и сл. 

Соработка со родителите се остварува на ниво родител- ППС во облик на советување 

пропишано со закон. 

Стручните служби и наставниот кадар се отворени и спремни за соработка со 

родителите на било кое поле од заеднички интерес. 

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

воннаставните активности 

Соработката со родителите во врска со процесот на учење, напредокот и постигањата на 

учениците се реализира преку родителски средби, индивидуални разговори, отворени 

приемни денови, консултативна соработка.  

Активности реализатори/ 

организатори 

соработници временска рамка 

Информирање / запознавање на родителите 
со: 

- правата и обврските на учениците, 
родителите и наставниците што 

произлегуваат од законските одредби 
на основното образование и воспитание, 

-наставен план и програма, распоред, 
- годишната програма на училиштето, 

- куќниот ред на училиштето. 

Психолог, 
одделенски 

раководител 

Наставници Септември 

Вклучување на родителите во: 
- реализација на одделни сегменти од 

воспитно образовниот процес, 

Психолог, 
одделенски 

раководител, 

Родители цела учебна 
година 
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- разрешување на негативни појави во 
училиштето. 

- Водење грижа за здравјето на учениците* ( 
заштита од болести преку одржување на 

лична хигиена, хигиена на 
облека, хигиена на простории за работа и 

домување, хигиена на околината; 
превенција; ментално здравје; спортување; 

имунизација - според законски пропишан 
календар за имунизација) 

- Развивање на еколошка свест 

Психолог, 
одделенски 

раководител, 
наставници, 

Министерство за 
здравство на РМ 

родители 
ученици 

Одделение за 
орално 

здравје- 
стоматологија 
Медицински 

центар и 
Центар за 

јавно здравје-
(Инфективно 
одделение и 
одделение за 
имунизација) 
Црвен крст и 

др. невладини 
организации, 

- Центар за 
Кинезитерапиј

а 
Еко друштва. 

  
цела учебна 

година 

Вклучување на родителите во воннаставни 
активности од воспитно образовен карактер : 
- одделенска и предметна настава 
(нагледни активности во рамките на 
различни наставни предмети), 
- зачувување на традиционални вредности 
-Еко работилници 

Психолог, 
наставници, 
родители, ученици 

Наставницилина 
кална средина 

цела учебна 
година 

Вклучување на родителите во воннаставни 
активности од културно - уметнички, 
спортски и хуманитарен карактер 

Психолог , 
наставници, 
родители, 
ученици, 
Здравствен дом 

Локална 
самоуправа, 
Црвен крст, 
СВР, 
Одделение за 
Итна 
медицинска 
помош 

цела учебна 
година 

Посета на советодавни, консултативни работилници / советувања Психолог одделенски 
раководител, 

родители, 
социјална 

служба 

цела учебна 
година 

Организирање и изведување на 
- заеднички прослави , јубилеи и проекти, едукации и кампањи, 

- прослави и проекти кои се реализираат со збратимено училиште. 

Психолог , 
наставници 

родители, 
ученици, 
локална 
самоуправа 

цела учебна 
година 

Анализа на работата на училиштето во текот на целата учебна 
година 

Психолог Наставници цела учебна 
година 

Анализа на успехот и поведението на 
учениците 

одделенски 
раководител 

стручни 
соработници, 

Квартално 
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Посета на семејства психолог,одделенски 
раководител 

  цела учебна 
година 

- Групни и индивидуални родителски средби одделенски 
раководител 

стручни 
соработници 

цела учебна 
година 

 

   21.3. Едукација на родителите/старателите   

 
ВКЛУЧЕНОСТ НА СЕМЕЈСТВАТА ВО УЧИЛИШТЕТО 

  
Во животот и 
работата на 
училиштето 

- Советот на родители функционира по претходно изготвени план и програма; 
-ги поттикнува родителите да учествуваат во процесот на донесување одлуки 

и решенија, давање идеи кои ќе се во интерес на подобрување на работата на 
училиштето од секаков аспект, како и реализација наистите. 

- ги детектира состојбите - условите за работа во училиштето и дава идејни планови 
за подобрување на истите. 

- учествува во одлучувањето (раководењето) преку членивите на Училишниот одбор 

  
Во процесот 
на учење 

Родителите имаат можност за увид во планирањата од секаков вид, со тоа 
доколку сметаат за потребно можат да се вклучат со нивни мислења и сугестии за 
нивно дополнување или измени. 
Им даваат подршка на наставниците во реализација на зацртаните планови за: 
имплементирање на иновирана настава, поголем напредок на учениците со посебен 
акцент на учениците со потешкотии во развојот и учењето и ученици со нагласен 
талент во одредени области. 

Помагаат при набавка на наставни средства , помагала и материјали за 
учениците кои доаѓаат од семејства кои припаѓаат на социјално загрозена 
категорија. 

Имаат моижност да учествуваат во креирање на средината за учење. 

Во 
активностит
е во 
училиштето 

Родителите имаат активна улога во давање иницијативи и се вклучени во 
организирање на воннаставнте активности на училиштето: манифестации, 

работилници, натпревари, екскурзии, прослави , приредби , нагледни активности 
во рамките на различни наставни предметии сл. 

Во донесување на 
одлуки 

Преку Советот на родители и Училишниот одбор, родителите се вклучени 
во донесување на одлуки од секаков карактер кои се во својство на унапредување 

и подобрување на воспитно - образовниот процес и целокупната работа на 
училиштето ( согласно со законски дадените ингеренции на споменатите тела). 

  
  
  

Едукација на 
семејствата 

- се организира преку типизирани предавања, работилници за родители, 
вклучување во проекти и хуманитарни акции, училишен весник, соопштенија, 
брошури, флаери и сл. 

- се организираат и советодавни работилници - идивидуалнии групни средби , 
посета на семејства ,организирани од одделенски раководител и/или училишен 
психолог. 

- се организираат советувања за родители согласно Законот за основно 
образование 
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22. Комуникација со јавноста и промоција на основното училиште 

Соработка со другите основни училишта:  

Досегашната соработка со другите основни училишта од Охрид и Струга училиштето 

планира да ја  продолжи. Соработката и се одвива во насока на активности кои ги третираат 

наставата и вон наставните активности, при одбележувањето на значајни датуми, патрони 

празници, како и учество на ликовни и литературни конкурси, натпревари на знаења, како и 

манифестации од спортско -рекреативен и забавен карактер. Во рамките на проектот за 

меѓуетничка интеграција нашето училиште продолжува со соработка со училиштето Нури 

Мазари од с.Делогожда. Во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција нашето училиште 

продолжува со соработка со училиштето Нури Мазари од с.Делогожда. 

Локална заедница:  

(локална самоуправа, бизнис заедница, месното население) Училиштето  воспоставува 

соработка со локалната самоуправа и Градоначалникот на Општина Дебрца. Се предвидуваат 

состаноци, средби по однос на набавка на наставни средства и помагала, донација на 

училишни ранци и прибор за сите првоодделенци, стипендирање на одлични ученици како и 

учество во манифестации, проекти и приредби од страна на локалната самоуправа и 

училиштето. Се остваруваат и посети на институции и бизнис-компании во локалното 

опкружување, собири и здружувања по одредени случувања во училиштето. Се промовираат 

постигнати резултати од различен вид, промовирање на проектни активности и др. 

„Меморандум за соработка“.  

Училиштето на почетокот на учебната година потпишува меморандум за соработка со 

локалната самоуправа (Директорот и Градоначалникот на Општината). Со тоа Општината ги 

подржува ЕКО активностите кои се спроведуваат во училиштето и се воспоставува соработка 

со Општината при реализација на еколошката програма на локално ниво. Во прилог на 

Годишната програма на училиштето е „Меморандумот за соработка“. 

Институции од областа на културата: 

Училиштето е редовно вклучено во одбележувањето на значајните датуми и 

манифестации кои се организирани од страна на локалната самоуправа. Учениците ќе 

учествуваат на литературни, ликовни конкурси, ќе реализираат посети на културно-историски 

споменици, музеи, изложби и слично. На подрачјето на општина Дебрца функционира 

Ликовната колонија во Белчишта со која редовно се соработува со помагање со просторни 

услови и посета на постојаната изложба. Исто така редовно се остварува соработка со други 

културни институции како што е Центарот за култура Григор Прличев, музеј, театар и други. 

Институции од областа на образованието:  

Училиштето успешно соработува со сите основни и средни училишта на подрачјето на 

општина Охрид, градинките, Приватното средно училиште „Јахја Кемал“ Струга, БРО, МОН и 

други организации.. Училиштето има отворена соработка со МОН, БРО, ДПИ, Сојузот за грижи 

и воспитување на децата на Република Северна Македонија, со детските градинки, основни и 

средни училишта и Факултетот за туризам при градот Охрид. Соработката со средните 

училишта се остварува преку најразлични форми на културно-образовни активности и посети 

на отворени денови во рамките на професионалното информирање и ориентирање на 

учениците. 



   
 

92 
 

Невладини организации: 

Училиштето остварува соработка и со други невладини организации како Црвениот 

крст, невладини организации од областа на екологијата и слично не само од општината туку и 

пошироко со учество во хуманитарни активности и проекти и  сл. 

Спортски друштва: 

Училиштето предвидува низа активности со спортските друштва од општината, 

соседните општини како и републиката со учество во спортски натпревари од натпреварувачки 

и забавен карактер како што е и учеството во отворените фудбалски школи. 

Здравствени организации:  

Училиштето целосно ја остварува потребната комуникација и соработка со 

Здравствените домови, Медицински центар за јавно здравје и одделение за орално здравје-

стоматологија при градот Охрид и други институции кои пружат здравствени и психолошки 

услуги и со центрите за социјална помош со цел задоволување на потребите на одредени групи 

на учениците. 

Медиуми (со цел промоција на училиштето) 

Целокупниот воспитно-образовен процес во училиштето е јавен и транспарентен. 

Училиштето има професионално организирано претставување и афирмирање преку медиуми, 

доближувајќи ја на тој начин својата работа и активностите на учениците до локалната 

заедница. Во рамките на медиумската промоција училиштето го издава училишниот весник 

„Славеј“. Училишниот весник се издава традиционално пред Патрониот празник на 

училиштето. Освен училишниот весник се изработуваат и училишни флаери (за родители, 

промоција на хуманитарни акции и други настани, патрониот празник итн.)Исто така 

училиштето има сопствена Веб страна од која можат да се обезбедат информации поврзани со 

работата и наставните програми, активности, проекти, учество на натпревари, литературни и 

ликовни творби и други активности на нашите ученици и наставници. Веб страната редовно се 

ажурира со објавување на фотографии ,,вести, настани, конкурси и соопштенија. Сите 

еколошки активности кои се реализираат во рамките на програмата „Еко- училиште се 

медиумски покриени наследниот начин: Преку известувања на локалните ТВ станици, 

електронски медиуми, училишна брошура, Веб страната на училиштето. Еко одборот има 

формирано комисија -членови на еко-одборот кои се одговорни за промоција на спроведените 

еколошки активности пред медиумите и јавноста. 
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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 

Материјално технички 
ресурси 

Во тек на целата  
година 

Претседатели на 
активи 

директор 

Податоци на 
вработени и ученици 

Извештаи по 
класификациони 
периоди 

Стручна служба, 
секретар 

Директор. 
Наставнички и 
одделенски совет 

Материјално 
финансиско работење 

По квартали Сметководител, 
директор, училишен 
одбор 

Наставнички совет, 
Совет на родители, 
општина  

Приоритети на 
училиштето 

Според предвидените 
планови 

Според предвидените 
планови 

Директор, општина, 
наставнички совет, 
совет на родители, 
училишен одбор 

Настава  Во текот на годината Наставници, стручна 
служба и тимови 

Директор, совети 

Воннаставни 
активности 

Во текот на годината Одговорни наставници 
на секции и 
формирани тимови 

Директор, стручна 
служба 

Ученичко 
организирање и 
учество 

континуирано Одговорни наставници  Директор, стручна 
служба 

Вонучилишни 
активности 

По предвидените 
програми 

Комисија за екскурзии Директор 

Натпревари  Континуирано  Наставници  Директор, стручна 
служба 

Унапредување на 
мултикултурализам 

Континуирано  СИТ Директор  

Поддршка на 
учениците 

Континуирано Наставници, стручна 
служба 

Директор 

Оценување  Континуирано Наставници Директор, стручна 
служба 

Безбедност во 
училиштето 

Континуирано Тим од наставници Директор 

Грижа за здравјето Континуирано Наставници, стручна 
служба 

Директор 

Училишна клима Континуирано  Тимови од наставници, 
стручна служба, 
училишен парламент 

Директор 
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Професионален развој Континуирано Тим за професионален 
развој 

Директор 

  

Соработка со родители Континуирано Наставници, стручна 
служба, совет на 
родители 

Директор, стручна 
служба, совет на 
родители 

Комуникација со 
јавноста и промоција 

Во текот на цела 
година 

Одговорни тимови директор 
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24. Евалуација на годишната програма за работа на основното училиште 

 

Евалуацијата на активностите предвидени со годишната програма за работа на основното 

училиште ќе 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 ќе се соберат преку: 

прашалници, документи, записници и протоколи, дискусии, интервјуа, увид во работата на 

учениците, процесот на набљудување, независни евалуациони извештаи и други инструменти. 
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25. Заклучок 

Годишната програма е изработена согласно новите укажувања добиени од МОН и е во 

согласност со моменталната состојба во училиштето и врз основа на извршената 

самоевалуација. За изработката на истата е формиран посебен тим. Изработената годишна 

програма ќе подлежи на промени во зависност од состојбата во иднина и добивање на нови 

укажувања од Бирото за развој на образованието и Министерството за образование и наука. 

Евентуалните промени и внесување на нови планови, програми, процедури ќе се вршат со 

анекси на годишната програма. 
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26. Комисија за изработка на годишната програма за работа на основното 

училиште 

1. Билјана Славевска - директор 

2. Сања Наковска - психолог 

3. Лилјана Аврамоска - библиотекар 

4. Павлина Г. Палоска - предметен наставник 

5. Даниел Аврамоски - предметен наставник 

6. Татјана Митаноска - одделенски наставник 

7. Ирена Протугер - одделенски наставник 

8. Адријана Огненоска - претставник од училишниот парламент 

 

Останати задолжени наставници за изработка на годишната програма: 

• Татјана Новеска - предметен наставник 

• Билјана Б. Стојкоски - предметен наставник 

• Далиборка С. Симоновска - предметен наставник 

• Иван Димоски - предметен наставник 

• Елена Ристоска - предметен наставник 
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27. Користена литература 

Изработката на годишната програма е заснована врз новиот правилник за 

изработка на Годишна програма добиен од МОН, во согласност со Законот за основно 

образование и правилници од МОН и БРО. Како појдовна основа за нејзина изработка 

се користени следните документи: годишен извештај за реализација на Годишната 

програма од минатата учебна година, развојниот план на училиштето, и извештајот од 

извршената самоевалуација. 
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Датум_02-267/7 од  

14.08.2020_ година 

 Место __с. Белчишта___ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис на директор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потпис на претседател на 

училиштен одбор 

 

______Билјана Славевска_____ 

 

  

______Сања Наковска_______ 
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ПРИЛОЗИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

-Годишна програма за работа на: директор, помошник директор, сите стручни 

соработници одделно,  училиштен одбор, совет на родители, наставнички совет, 

стручни активи, одделенски совети, училиштен инклузивен тим, ангажираните 

образовни медијатори, тутори, хор и оркестар, заедница на паралелката, ученички 

парламент, ученички правобранител.  

-Распоред на часови 

-Акциони планови за реализација на сите проекти во училиштето и акциски 

истражувања 

-Програми за воннаставни активности 

-Програма за додатна настава 

-Програма за дополнителна настава  

-Програми за вонучилишни активности 

- Програма за реализација на ученички натпревари  

-Програма за унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и 

меѓуетничката  интеграција 

- Проекти што се реализираат во основното училиште  

-План за поддршка на учениците и  за подобрување на резултатите 

-План за професионална ориентација на учениците 

-План за промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од 

злоупореба и запуштање, спречување дискриминација 

-План за следење и  анализа на состојбите со оценувањето 

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

воспитно-образовниот кадар 

-Програма за самоевалуација на училиштето  

-Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди 

- Распоред на дежурни наставници 

- План за естетско и функционално уредување на просторот и опкружувањето на 

училиштето 
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- Правилник за однесување на ученици, наставници и родители (во училиштето и 

училишниот двор) 

-Програма за професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 

- Програма за соработка на основното училиште со родителите/старателите 

-Програма за соработка со локална средина и локална заедница 

-Програма за грижа за здравјето на учениците 

-Програма за јавна и културна дејност на училиштето 

-Програма за след 

ење и евалуација на годишната програма за работа на основното училиште 

 

 
 
 
 


