
 
 Програма за  ЕСЕНСКИ И ПРОЛЕТЕН ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД I - IX 

ОДДЕЛЕНИЕ 

 

ОУ„Дебрца“ с.Белчишта  за учебна 2020/21 година 
Врз основа на член 42 став 2 од Законот за основно образование  Правилникот за 
начинот за изведување на ученички излети и други вонучилишни активности на 
учениците од основните училишта бр.12-13487/1 од 19.11.2019 година донесен од 
министерот за образование и наука и врз основа на Годишната програма за работа на 
ОУ Дебрца - Белчишта за учебната 2020/2021, Стручниот тим за подготовка на 
Програмата за излети и други вонучилишни активности на ОУ Дебрца - Белчишта, во 
состав Билјана Славевска, директор, Роза Филипоска – одделенски наставник и 
раководител на тимот, изготви: 

ПРОГРАМА 

                  за есенски и пролетен излет за учениците од I-IX  одделение 

                                 на деветгодишно основно образование 

Основното училиште „Дебрца” Општина Дебрца , со учениците од I-IX  одделение на 
деветгодишно основно образование во учебната 2020/ 2021 година планира да изведе 
есенски и пролетен излет. 

Излетите и другите вонучилишни активности на учениците што ги организира 
основното  училиште, се воннаставни активности што се изведуваат надвор од 
училиштето со цел проширување и продлабочување на знаењата на учениците од 
одделни воспитно-образовни подрачја и наставни предмети како и постигнување на 
други воспитни, образовни и рекреативни цели. 

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ: 

      -  истражување на објекти и појави во природата, како и односите во општествениот 
живот 

− посета на локалитети и објекти од културно, историско и друго значење; 
− потикнување развој на самостојност кај учениците, социјализација и колективна 

заштита 
− почитување на традицијата и културното наследство на својата заедница и 

другите заедници во родниот крај 
− градење чувство на припадност кон државата, еднаквост, толеранција и соживот. 
− запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви на 

државата 
− почитување и љубов кон природата и нејзиното наследство 
− развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 
− развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за 

здраво општествено живеење  
Прв излет 

 Есенскиот излет од воспитно-образовен и рекреативен карактер, ќе се реализира 
во месец септември/октомври и истиот ќе биде изведен во блиската околина на 
Основното училиште и во блиската околина на секоја подрачна паралелка . 

 



1.Цел на излетот: 

Во согласност со воспитно-образовната работа на ОУ "Дебрца" - Белчишта 

− Проширување на знаењата на учениците со примена на вештини и ставови 
преку непосредно запознавање на појавите и односите во природата и 
општествената средина,  

− потикнување развој на самостојност кај учениците, социјализација и колективна 
заштита 

− почитување и љубов кон природата и нејзиното наследство 
− развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 
− развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за 

здраво општествено живеење  
 2.Содржина и активности: тргнување од пред зградата на училиштето, 
запознавање со флората на блиската околина, посета на новоизградената црква 
Св.Јован Крстител, запознавање со културните традиции и културното наследство на 
нашата татковина.. Изведување на спортски активности, игри со цел фер-плеј игра меѓу 
учениците, примена на еколошки навики во текот на излетот. 
 3.Одговорен наставник: Роза Филипоска, сите одделенски наставници и 
одделенски раководители од прво до деветто одделение. 
 4.Времетраење: шест наставни часа 
 
Втор излет 
 Пролетниот излет од наставен и воспитно-образовен карактер, ќе се реализира 
во месец април/мај во градот Кичево:  Манастир „Св, Богородица-Пречиста“, Куќа на 
уметноста, Музеј на град Кичево, Кале, спомен обележје „Мајка“-Зајас, Изворот на 
реката Треска. 
 1.Цел на излетот:  
     - запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделени краеви 

− почитување и вреднување на националното културно наследство 

− запознавање на учениците со културата на различните етнички заедници што 
живеат во нашата држава  

− градење чувство на патриотизам, толеранција и соживот 

− развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските 
вредности 

−  поттикнување и манифестирање на позитивните емоции 

−  социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за 
осамостојување и грижа за себе 

−  развивање љубов кон татковината и нејзините вредности; 

 2.Содржина и активности: 

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

-посета на Спомениците -сведоци за историјата и за минатото. 

-набљудување и истражување на Убавините на родниот крај. 

-запознавање со културните традиции и културното наследство на нашата татковина. 

-запознавање , почитување, вреднување и заштита на културното наследство на својот 
народ и другите народи; 



 3.Одговорен наставник: Роза Филипоска, одделенските наставници и одделенски 
раководители. 

 Излетот  од наставен и воспитно-образовен карактер за учениците од I до IX 
одделение на деветгодишно основно образование, ќе се реализира во времетраење од 
еден  ден. 

 4.Времетраење: еден ден 

 5.Локации за посета и правци на патување 

    Следење на реализација:  

 -Поаѓање од училиштето во 8 часот наутро 

 -Посета на Манастир „Св, Богородица-Пречиста“ 

 -Посета на Куќа на уметноста 

 -Посета на Музеј на град Кичево 

 -Посета на Кале, спомен обележје „Мајка“-Зајас 

 -Посета на Изворот на реката Треска 

 -Враќање во попладневните часови 

 6.Начин на финансирање: 

Излетот од наставен и воспитно-образовен карактер ќе биде финансиран од страна на 
родителите/старателите. 

Излетот од наставен и воспитно-образовен карактер ќе го реализира Туристичка 
Агенција која што ќе биде избрана од страна на училишната комисија и која ќе ги 
исполнува сите потребни и пропишани критериуми. 

За безбедноста на учениците ќе се грижат одделенските наставници и одделенските 
раководители на учениците од I до IX одделение. 

• ИЗБОР НА ПРАВЕН СУБЈЕКТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ЕКСКУРЗИЈАТА 

Врз основа на член 42став  2 од Законот за основно образование  Правилникот за 
начинот за изведување на ученички излети и други воннаставни активности на 
учениците од основните училишта бр.12-13487/1 од 19.11.2019 година донесен од 
министерот за образование и наука, училиштето во име на родителите, ќе спроведе 
постапка, за прибирање понуди за избор на правен субјект за изведување на излетот, со 
објавување на оглас во најмалку два весника, од кои најмалку во по еден од весниците 
што се издаваат на македонски јазик и во весниците што се издаваат на јазикот што го 
зборуваат најмалку 20% од граѓаните различен од македонскиот јазик. Истовремено 
училиштето ќе го истакне огласот и на видно место на влезот во училишната зграда. 

Стручен тим за подготовка на Програмата за есенски и пролетен излет за учениците од 
I до IX одделение од деветгодишно основно образование 

Раководител: Роза Филипоска  


