Прпграма
За екскурзии и други слпбпдни активнпсти
на учениците од I- IX одделение

OOУ„Димитар Миладинпв“- ппштина Центар,
Скппје

Скппје 2020-2021

ПРОГРАМИ ЗА ЕКСКУРЗИИ
Програма за еднодневен есенски и пролетен излет
на учениците од I-IX одделение
Воспитно- образовни цели
-Развивање интерес за запознавање на рељефните и културно-историските
одлики на наведените локации;
-Учениците да се стекнат со навики за чување на животната средина, да изградат
респективен однос кон историските знаменитости, да се дружат, спортуваат, и
рекреираат.
Задачи:
- Набљудување на околината, прибирање на податоци, истражување;
Создавање навики за:
- културно однесување,
- чување на природата и нејзините убавини,
- развивање на еколошката свест и
- негување на културата и традицијата;
- развивање на спортски дух
СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ
- заедничко доживување на околината, дружење;
- посета на културно-историските знаменитости;
- организирање на спортски натпревари и други рекреативни игри;
Раководител на екскурзијата: Габриела Граорковска . Наташа Велковска
Наставници:Одделенски наставници од I – V одд. и одделенски раководители од
VI – IXодд.
Ученици од I – IX одделение.
Времетраење: од 8,00 до 15.00 часот;
Локации за посета и правци на патување:
Лешок- Тетово-мај
Средно Водно – септември /октомври
Пелинце-Куманово -септември/октомври
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА ПЛАКАЊЕ
• автобуси со агенциски водич;
• придружба на медицинско лице;
• придружба на лице за обезбедување,
• уплата на жиро сметка на туристичката агенција.

Програма за научно-рекреативна екскурзија во Дојран
на учениците од III-те одделенија

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ:
- Проширување на знаењата за истечните води и водите на Дојранското езеро;
- Запознавање со природните богатства на Дојранското езеро: растителен и
животински свет;
- Создавање на позитивни навики за чување и одржување на природата и
градење на еколошка свест;
- Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во
- Дојранскиот крај - традицијата на рибарството;
-Соцјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување
и грижа за себе.

Целите ќе се реализираат преку користење на современи педагошки форми и
методи на работа. Ангажирани ќе бидат одделенските раководители и други
стручни лица со што ќе се обезбеди целосна реализација на воспитно
образовниот процес. Овој вид настава овозможува меѓу другото да се надминат
социјалните и друг вид разлики меѓу учениците, како и поттик за соживот со
врсниците и возрасните. Сето ова ќе допринесе за развој на личноста која ќе биде
во состојба активно и креативно да се вклучи во секојдневниот живот каде и да е.

ЗАДАЧИ:
Преку реализација на задачите по соодветните теми и наставни содржини по
сите наставни предмети предвидени со Годишната програма за работа, ќе се
реализираат конкретните цели кои се поставени во оваа програма.
•
Усовршување на способноста за насочено внимание, воочување,
селективно воочување и бележење детали и податоци;
•
Развивање: љубопитност, досетливост, упорност, истрајност, свест за
зачувување на природата, природните реткости и други духовни и материјални
вредности;
•
Воспоставување пријателски односи меѓу
учениците и надминување на индивидуалните разлики и негување другарски и
хумани меѓусебни односи
СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ

Содржини
1) Природни науки
Ја истражувам природата- вода
Одлики на животната средина - Мојата околина, живиот свет околу мене
2) Македонски јазик
Изразување и творење
3)Математика
Прибирање податоци
•
•
•
•
•
•
•

Развој и поттик на когнитивните потреби
љубопитност
информирање
воочување
споредување
користење туѓи искуства
донесување сопствени заклучоци

Став: Непознатото е предизвик, постои причинско-последична врска на појавите

Наставни методи:
- усно излагање
- писмени и илустративни работи
- демонстрација
- набљудување
- известување

Наставни форми
- групна
- парови

Активности
Активности на наставникот
Подготовка, реализација, координирање, следење, поттикнување, мотивирање,
анализа на ефекти од превземените активности
Активности на ученикот
1. Собирање податоци (бележење на патот, набљудувљње на околината
видови превозни средства, градби -стар и нов тип, интервјуирање на
повозрасни лица)
Раководител на екскурзијата: одговорен одд. наставник на III одделенија
Времетраење: еднодневна (со едно ноќевање)
Време на реализација: мај
Локации за посета и правци на патување
МАРШРУТА : Скопје – Велес - Дојран -Валандово - Скопје
• Велес – посета на куќата на Кочо Рацин и спомениците во паркот;
• Стоби – посета на археолошкиот локалитет;
• Дојран – посета на езерото и каналите за надополнување,
• посета на мандрите;
• посета на етнолошки и рибарски музеј;
• посета на граничен премин;
• Валандово- посета на оранжерии;
• Враќање во вечерните часови.
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА ПЛАКАЊЕ
• Хотелско сместување со 1 полн пансион (вечера, ноќевање, појадок, ручек)
• Високотуристички автобус со агенциски водич;
• Придружба на медицинско лице;
• Уплата на жиро сметка на туристичката агенција.

ООУ„Димитар Миладинов“ V оделение 2020/2021

ООУ„Димитар Миладинов“
Општина Центар-Скопје

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
НА
НАСТАВА ВО ПРИРОДА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ПЕТТО ОДЕЛЕНИЕ

ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ:











Учениците непосредно да се здобијат со знаења, претстави и поими во
природната средина и истите да се дополнуваат, потврдуваат и
систематизираат со примена и користење на современи педагошки форми и
методи на работа.
Учениците да се запознаат со природно-географските, биолошкоеколошките, антрополошките и културните обележја на Охрид.
Развивање способност за набљудување и воочување на предметите и
појавите во животната средина, согледување и сфаќање на нивните
меѓусебни врски и односи во природата и општествената средина;
Продлабочување, проширување и збогатување на ученичкото искуство за
откривање на нови знаења преку организирање на истражувачки постапки.
Развивање љубов и почит
кон татковината, нејзините убавини и
историското минато;
Учениците подобро меѓусебно да се запознаат, да се продлабочи
другарството и да се надминат социјалните и националните разлики;
Да се негуваат и развиваат индивидуалната, тандемската и групната работа
помеѓу учениците и позитивните навики како што се самостојноста,
толеранцијата и истрајноста;
Развивање смисла за убавото, чување на природата и духовните богатства,
формирање навики за организирано културно користење на слободното
време.

ЗАДАЧИ НА НАСТАВАТА ВО ПРИРОДА:
1. Посета на културно - историските места и споменици;
2. Набљудување на природните убавини и богатства на нашата татковина;
3. Истражување на културното, духовното и историското значење на местата кои
ги посетуваат учениците;
4. Усовршување на способноста за: насочено внимание, воочување, селективно
воочување и бележење на детали и податоци;
5. Развивање: љубопитност, досетливост, упорност и истрајност, свест за
зачувување на природата, природните реткости и други духовни и материјални
вредности;
6. Да се негува и развива: индивидуалната, тандемската и групната работа меѓу
учениците и позитивните навики како што се самостојноста, толеранцијата и
истрајноста;
7. Организирање на ученички работилници во корелација со наставните
предмети.

СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ:
•
•
•
•

Релјефни карактеристики на Северна Македонија;
Културно - историско наследство на Северна Македонија;
Македонска литература и творештво;
Екологија;

Активности

Посета на локалитети, културно-историски обележја и атрактивни места во
Западниот регион на Северна Македонија, запознавање со дел од културнодуховното наследство во Северна Македонија, собирање
податоци од
направените посети на културно-историските споменици и обележја, фабрики,
институции, околината и природните убавини, организирање на спортски и други
рекреативни игри;
РАКОВОДИТЕЛИ НА ЕКСКУРЗИЈАТА:
Одделенски наставници:
Весела Паунчева-Велјановска
Анета Танчева
Лидија Путиќ
Мирјана Бошков

V а - вкупен број на ученици

25

V б - вкупен број на ученици

23

V в - вкупен број на ученици

22

V г - вкупен број на ученици

17

Времетраење: 5 дена / 4 ноќевања
Време на реализација: почеток на Мај 2021 год.
Сместување: Охрид
ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ
•

Маршута: Скопје - Вруток - Кичево - Струга - Вевчани – Охрид

СОДРЖИНИ - Теми на истражување:
Природа и екологија:
• Водата како животна средина - истражување на Охридското Езеро -

флора и фауна;
• Земјата и воздухот како животна средина и услов за живот;
• Растенија и животни кои се среќаваат во крајот со посебен осврт на
лековитите растенија;
• Изработка на хербариум и инсектариум.
Општество:
• Животот и работата на луѓето во локалната заедница;
• Посета на Наколното живеалиште (Музеј на вода) - Охрид;
• Стопански и нестопански дејности: туризам, риболов, овоштарство,
• сточарство и занаети;
• Селска куќа - архитектура;
• Од историското минато на македонскиот народ.
Литература и творење:
•Читање проза и поезија за историјата, животот и работата на луѓето
во Охрид, Струга и околината;
• Литературно творење.
Математика:
• Употреба на математичките поерации преку истражување, собирање и
средување на податоци во корелација со реализираните истражувања.
Култура и фолклор:
•Народни песни, носии, ракотворби, игри, традиции и обичаи од
•Охрид и Струга - посета на куќата на Миладинови, Мостот на
•поезијата, с. Вевчани;
Спорт:
• Утринска гимнастика;
•Одење и пешачење во природа;
•Атлетски дисциплини и натпревари;
•Спортски игри: фудбал, кошарка, народна топка;
•Рекреативно - забавни игри ( игри без граница).
Производствено - корисна работа:
•Изработка на книга за Охрид;
Културно и забавни активности:
• Вечер на хумор и смеа;
• Избор на најдобар глас;
• Вечер на народни игри и модерен танц;
• Квиз натпревар;
• Игранка

Потребен материјал за наставни активности:
• блок бр. 3
• темперни бои, четки, чашка за вода;
• фломастери;
• тетратка со квадратчиња;
• прибор за пишување;
• лепило за хартија.
Хигиена и здравје:
• Одржување лична и општа хигиена;
•Норматив листа за јадења на здрава и разновидна храна
значајна за раст и развој на учениците.
Распоред на времето во текот на денот:
• Станување;
• Утринска гимнастика;
• Лична хигиена и уредување на спалните соби;
• Појадок;
• Настава;
• Ручек;
• Време за одмор;
• Ужина и активен одмор;
• Вечера;
•Културно - забавни активности;

Ден

час

Активности

•

8.00

Поаѓање

Скопје-Вруток-Кичево-Струга-Вевчани-Охрид
Прв
ден

• Село Вруток –извор на реката Вардар
• Струга
Музеј на браќата Миладиновци
Природо-научен музеј
Истекување на реката Црни Дрим
• Село Вевчани –Вевчански извори
• Охрид -сместување
19.00

- Вечера

20.00

- забава

21.00

Лична хигиена и спиење

Будење

8.30

•
•
•

9.00

•

Појадок

8.00

•

утринска гимнастика

Разгледување на околината
• ( живиот свет во и покрај езерото)
• собирање на материјали за работа
( каменчиња, растенија ...) по кејот на езерото

•

Македонски јазик: Читање и рецитирање на песните “Т'га
за југ“ и “Бисера“
Музичко образование: Обработка на песната „Билјана
платно белеше“
Набљудение: релјефни карактеристики, архитектура,
растенија и животни
Корелација: македонски јазик, физичко и здравствено
образование

•
•
Втор
ден

•

14.00

•

Ручек

•
•
•
•

Вечера
• забава
Лична хигиена и спиење

19.00

Ден

попладневен одмор (друштвени игри)
ужина
цртање по набљудение (блиската околина)

час

Активности

Будење

8.00

-

8.30

- утринска гимнастика

9.00

•

Појадок
•

Св. Наум (со автобус)

•

Наколното живеалиште - Музеј на вода

•

Манастирот Св. Наум;

•

Изворите на Црн Дрим;

•

Влевање на Црн Дрим во Охридското Езеро
• Македонски јазик: литературно творење по набљудение
• Математика: работа со податоци: собирање на податоци

Трети
ден

•

14.00

Ручек

-

попладневен одмор

-

ужина

14.30

• физичко и здравствено образование: спортски активности
(кошарка, фудбал, одбојка, македонски ора)

16.30

• Корелација: македонски, математика, физичко и здрав.
образование

17.00

•

Вечера
забава

19.00
20.00

Лична хигиена и спиење

21.00

Ден

Час

Активности

Будење

8.00
•

утринска гимнастика
•

8.30

Појадок

-

посета на Охрид:

•

Канео

9.00

10.00

•

Плаошник (цртање на околината)

•

Самоилови тврдини (историски час)
•

Антички театар посета на Охрид:

•

Спомен куќа - музеј на Робевци

•

Св. Софија

•

Македонски јазик: Читање на легенди за Охрид и

•

Охридското Езеро.

•

Општество: Културниот живот во општината.

•

Корелација: македонски, општество, математика

и Физичко и здравствено образование.
Четврти
ден
14.30

•

Ручек

попладневен одмор (слушање музика, композиции од
познати автори)

•

Ужина
•

Вечера

15.30
•

забава

16.00

19.00 Лична хигиена и спиење
20.30
21.00

Ден

час

Активности

Будење

8.00
Петти
ден

8.30

•

Појадок

9.00

•

подготовка за пат

13.30

•

Ручек

•

поаѓање за Скопје

14.30

Пристигнување во Скопје во попладневните часови

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА ПЛАКАЊЕ:
•
•
•
•
•
•

патувањето ќе се изведе со високо туристички автобуси со водич;
придружба од медицинско лице;
ангажиран стручен инструктор по физичко образование;
плаќањето ќе се реализира преку жиро - сметка на агенцијата.
сместувањето да биде во одморалиште со двокреветни и трикреветни соби
со сопстен санитарен чвор и бања
предлог менито за исхрана на учениците дополнително ќе биде даден при
договор со родителите и организаторот на патувањето
ООУ „Димитар Миладинов“ – Скопје
Aктив на 5 (петто) одд.,2020/21 год.

План за изведување на Дводневна екскурзија низ
Источниот регион на Северна Македонија за
учениците од VI одделение
•

Време на реализација: месец – мај

•
•
•
•
•
•
•

Место на реализација:Источен регион на Северна Македонија
Времетраење: два дена
Место: Струмица
Одговорно лице:
Медицинско лице:
Водство на патот:
Наставници кои ќе реализираат:
• Марија Насковска
• Александра Пекевска
• Весна Кочовска
• Наставник за придружба

Воспитно –образовни цели
Учениците:
•
да се запознаат со природно – географските, биолошко – еколошките и
други особености во Источниот регион на Северна Македонија
•
развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
•
да ги запознава и осознава основните законитости и поими за
природата околу себе;
•
да се запознае со културата и начинот на живеење на луѓето во
одделни краеви;
•
да се запознава со основните природни и географски карактеристики
во пошироката околина и нивното влијание на стопанството, културата
и другите области во животот и работата на луѓето;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

да ја увиди пошироката просторна ориентација на својата околина и
општините во Северна Македонија;
да го осознава и споредува сегашниот општествен живот на луѓето во
семејството и пошироката околина (општината) со животот и работата
на луѓето во минатото;
да развива чувство на почит кон историското наследство и традициите
во локалната заедница;
да ги сознава и почитува културните и верските различности на луѓето
во пошироката околина (општината);
да гради чуство за патриотизам, толеранција и соживот;
да ги развива способностите за непосредно набљудување и
воочување
да се потикнуваат и манифестираат позитивни емоции;
подобро меѓусебно запознавање на учениците ;
продлабочување на другарството и надминување на националните ,
верските, социјалните и другите разлики;
да се елиминираат негативните навики, а да се негуваат позитивните
навики за одржување на општа и лична хигиена;
да покажува толеранција;
да покажува подготвеност да му помогне на другиот;
да ги прошират знаењата за поедини дејци од областа на
литературата.

Содржини:
•
Запознавање на природата и екологијата
•
Запознавање со културно – историските знаменитости
•
Етнологија и културно наследство во Источниот дел на Северна
Македонија
•
Запознавање со географските одлики, природните богатства
стопанството и индустријата
•
Проширување на знаењата за животинскиот и растителниот свет
застапен во Северна Македонија
Активности по денови :
1 ден: Тргнување од Скопје, кратка попатна посета на Куманово, посета на
Куклици кај Кратово, посета на Кратово и запознавање на учениците со старата
градска архитектура застапена во Кратово, посета на градскиот музеј во Кратово
посета на Штип и тврдината Исар и античкиот град Баргала, кратка посета на
Радовиш и црквата „Св. Тројца“, пристигање во Струмица во попладневните
часови, посета на манастирот во с.Водоча, сместување, попладневно
разгледување на центарот на Струмица и посета на православниот храм „15
Тивериополски маченици“ и разгледување на археолошките ископини во дворот
на храмот. Вечера и културно забавна програма за учениците, ноќевање.

Куклици – Кратово;

Исарот – Штип

2 ден: Појадок и одјава од хотелот. Посета на Колешинскиот водопад и термите
во Банско. Посета на Дојранското езеро, набљудување на ендемската флора и
фауна, посета на каналот за полнење на Дојранското Езеро и ручек во Дојран.
Посета на археолошкиот локалитет Вардарски Рид. Враќање во Скопје во 19
часот.

Колешински водопади и Дојранско езеро
Организација на патувањето
Локации: Скопје, Куманово, Кратово, Штип, Радовиш, Струмица, Дојран, Скопје.
Техничка организација
Вид на превоз: туристички автобус
Во цената на аранжманот е вклучено превоз со туристички автобус
Сместување и услуги – според програмата
Медицинско лице
Водство на патот
Носители на активности: Оделенски раководители, наставник за придружба и
ученици.
Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите. Плаќањето
се врши преку уплатници на жиро сметка на агенцијатa

План за изведување на Тридневна наставно научна екскурзија низ Источниот и
Централниот регион на Северна Македонија
за учениците од IX одделение за учебната
2020-2021 година.

•

Време на реализација: месец – мај

•

Место на реализација: Источен и Централен регион на Северна
Македонија

•

Времетраење: три дена

•

Место: Берово и Крушево

•
•
•

Одговорно лице:
Медицинско лице:
Водство на патот:

•

Наставници кои ќе реализираат:
•
•
•

Марија Варсамис Симоновска
Божо Бубало
Татјана Илиевска

Воспитно –образовни цели
Учениците:
•
да се запознаат со природно – географските, биолошко – еколошките и
други особености на Источниот и Централниот регион на Северна
Македонија
•
развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
•
да ги запознава и осознава основните законитости и поими за
природата околу себе;
•
да се запознае со културата и начинот на живеење на луѓето во
одделни краеви;
•
да се запознава со основните природни и географски карактеристики
во пошироката околина и нивното влијание на стопанството, културата
и другите области во животот и работата на луѓето;
•
да ја увиди пошироката просторна ориентација на својата околина и
општините во Северна Македонија;
•
да го осознава и споредува сегашниот општествен живот на луѓето во
семејството и пошироката околина (општината) со животот и работата
на луѓето во минатото;
•
да развива чувство на почит кон историското наследство и традициите
во локалната заедница;
•
да ги сознава и почитува културните и верските различности на луѓето
во пошироката околина (општината);
•
да гради чуство за патриотизам, толеранција и соживот;
•
да ги развива способностите за непосредно набљудување и
воочување
•
да се потикнуваат и манифестираат позитивни емоции;
•
подобро меѓусебно запознавање на учениците ;
•
продлабочување на другарството и надминување на националните ,
верските, социјалните и другите разлики;
•
да се елиминираат негативните навики, а да се негуваат позитивните
навики за одржување на општа и лична хигиена;
•
да покажува толеранција;
•
да покажува подготвеност да му помогне на другиот;
•
да ги прошират знаењата за поедини дејци од областа на
литературата.
Содржини:
•
Запознавање на природата и екологијата
•
Запознавање со културно – историските знаменитости
•
Етнологија и културно наследство на Источниот и Централниот
регион на Северна Македонија
•
Запознавање со географските одлики, природните богатства
стопанството и индустријата
•
Проширување на знаењата за животинскиот и растителниот свет
застапен во Северна Македонија

Активности по денови :
1 ден: Тргнување од Скопје, поминување низ Свети Николе, посета на Штипско
Ново Село и училиштето каде што учителствувал Гоце Делчев, посета на црквата
Успение на Пресвета Богородица, поминување низ Штип и Кочани посета на
Виница и Виничкото кале, пристигнување во Берово во попладневните часови,
посета на Беровско езеро, сместување, попладневно разгледување на центарот
на Берово и посета на манастирот „Св. Архангел Михаил“ ; спиење во хотел
Манастир – Берово. Вечера и културно забавна програма за учениците,
ноќевање.

Црква Успение на Пресвета Богородица;

Берово

2 ден: Појадок и одјава од хотелот. Поминување низ Струмица и Валандово,
Посета на Демир Капија и винаријата Попова Кула, Поминување низ Неготино и
Кавадарци, посета на Прилеп, Могилата на непобедените, ручек во Прилеп,
прошетка низ Старата чаршија и посета на музејот на тутунот. Пристигнување во
Крушево, сместување во хотел Монтана или Шкорпион. Вечера и културно
забавна програма за учениците, ноќевање.

Попова Кула

Могилата на непобеденит

3 ден: Појадок во хотелот, посета на спомен куќата на Тоше Проески, посета на
музејот на НОБ и комплексот споменици Илинден, прошетка низ градот, ручек и
одјава од хотелот, потоа посета на Мечкин Камен. Тргнување по 16 часот.
Поминување низ Прилеп, Градско и Велес. Враќање во Скопје по 19 часот.

Споменикот Македониум

Мечкин Камен

Организација на патувањето
Локации: Скопје - Свети Николе - Штип - Кочани - Виница - Берово - Струмица Валандово - Демир Капија - Неготино - Кавадарци - Прилеп - Крушево - Прилеп Градско - Велес - Скопје.
Техничка организација
Вид на превоз: туристички автобус
Во цената на аранжманот е вклучено превоз со туристички автобус
Сместување и услуги – според програмата
Медицинско лице
Водство на патот
Носители на активности: Одделенски раководители и ученици.
Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите.
Плаќањето се врши преку уплатници на жиро сметка на агенцијатa

Прпграма за Книжевнипт камп за деца и млади
„Да бидам, да бидам“ и летуваое 2021
Детскп пдмпралиште „Радпсти“-Охрид пд 28 јуни дп 4 јули 2021

РЕАЛИЗАЦИЈА: јуни-јули 2021 (шест ноќевања ,седум дена)
МЕСТО: Детско одморалиште „Радости“-Охрид во организација на Сојузот за
грижи и воспитување на децата на Северна Македонија

ВОЗРАСНА ГРУПА:
ученици од од VI до IX одд. – талентирани ученици
млади творци, кои сакаат да бидат поети и писатели

Координатор на проектот: лектирниот и омилен писател за деца и млади
Горјан Петревски
•

наставници по македонски јазик од предметна и од одделенска настава од
училиштето вклучени во проектот.

МАРШУТА: Скопје - Охрид- Скопје

ЦЕЛ НА КНИЖЕВНИОТ КАМП :
Целта на книжевниот камп кој е своевидна школа за навлегување во тајните на
пишувањето е да се поттикнува творењето на песна, расказ, роман, драма, есеј
и сценарио, сказна на мајчиниот македонски јазик, да се развива чувството на
почит кон литературниот македонски јазик низ богата програма со активности со
врвни лингвисти, теоретичари, поети и писатели од македонската детска
литература.

ИДЕЈА НА КАМПОТ:
Книжевниот камп е исклучително добар начин за
литературно творење,
дружење и забава, по одредена програма и распоред на активности.
Кампот поттикнува размена на идеи и искуства со други деца и непосредна
комуникација. Исто така учеството на кампот за учениците значи начин на живот
во друго опкружување, средба со детски писатели и запознавање со пријатели
од други основни училишта од Северна Македонија, развивање на социјализација
и чувство на одговорност.

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ:
Развивање интерес за совладување, проширување на знаења, примена на
вештини и ставови преку непосредно запознавање на општествената средина;
примена на позитивни навики како што се самостојноста, толеранцијата и
истрајноста; создавање на здравствено-хигиенските навики;

ЗАДАЧИ:
Преку реализација на задачите, ќе се реализираат конкретните цели кои се
поставени во оваа програма: развивање интерес за природата и градење
еколошки навики;градење чувство за толеранција; развивање позитивен однос
кон: националните, културните и естетските вредности;манифестирање на
позитивни емоции; социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство
за осамостојување и грижа за себе;развивање интерес за спортски активности,
рекреација и создавање навики за здраво живеење.

ОРГАНИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ:
Летниот книжевен камп нуди програма со активности коишто не можат да се
организираат во училницата во текот на учебната година , во вид на работилница
во кои се откриваат тајните на пишувањето, творењето. За книжевниот камп е
осмислена единствена програма која вклучува многу активности: работилница за
творење, средби со детски писатели и уредници на списанијата „Наш свет“ и
„Развигор“, предавање за „Патувањето на книгата од пишувањето, печатењето, па
се до пристигнувањето до читателите“, промоција на стихозбирка од млади поети,
изложба на книги, уникатни примероци од Приватната библиотека „Алби“, Бабино,
Демир Хисар, многу забава и дружење.

За овој камп се користи материјал предвиден исклучиво за целите на
кампот.Поголемиот дел од активностите е осмислен по принцип на работа во
природа чија цел е да се научи нешто ново и различно од содржините што се
учат и совладуваат во текот на учебната година.
Во текот на кампот се организираат :посета на знаменитости во Охрид, спортски
игри и рекреација, квиз натпревари и забавни вечери

Предвидени посети: црквата и манастирот „Свети Стефан“, Спомен куќата
на Григор Прличев и Плаошник во Охрид.

Потребни услови:
•

сместување со полн пансион во детско одморалиште

•

Автобус за одење и враќање

•

Медицинско лице во одморалиштето

Раководител на книжевниот камп: Активот на наставници по македонски јазик во
предметна и одделенска настава од од VI до IX одд.

Програма за зимување на учениците од VI до IX одделение

1.Воспитно-образовни цели:
-Развивање интерес за совладување, проширување на знаења, примена на
вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, како и односи во
природната и општествената средина;
-создавање и применување на позитивни навики како што се самостојноста,
толеранцијата и истрајноста;
- создавање на здравствено-хигиенските навики;
-усвојување на основните спортско-технички знаења за скијање.;
-формирање навики за културно користење на слободното време;
-дружење, натпревари, забавува и рекреација.

2.Задачи:
-развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
-запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви;
-градење чувство за толеранција и соживот;
-развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските
вредности;
-поттикнување и манифестирање на позитивни емоции;
-социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување
и грижа за себе;
-интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво
живеење.
3.Содржина на активности:
-Посета на природни убавини, значајни културно-историски знаменитости и
разгледување на околината;

-едукација за скијање и натпревари во скијање и други зимски игри; пешачење по
планински патеки;
-културно-забавни игри: квиз, пеење, модерен танц, маскенбал, игранка.

4.Раководител на зимувањето: Анета Гоцева
Наставници: одделенски раководители од VI до IX одд.
Ученици од VI – IX одделение.

5.Времетраење: 6 дена за време на зимскиот распуст – јануари 2021

6.1.Локации за посета и правец на патување:
-Разгледување на Крушево и околината со скијачките терени;
-посета на Спомен куќата на Тоше Проески; на Македониум; на манастирот
Св.Преображение и на други културно-историски знаменитости;- Скопје – Велес –
Прилеп – Крушево.

7. Техничка организација и начин на финансирање:
-Сместување со полни пансиони (вечера, ноќевање, појадок, ручек) во Крушево
или Маврово.
-Високотуристички автобус со агенциски водич;
-Придружба на медицинско лице;
-Уплата на жиро сметка на туристичката агенција.

Програма за СКИ школа на учениците од VI до IX одделение

1.Воспитно-образовни цели:
-Развивање интерес за совладување, проширување на знаења, примена на
вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, како и односи во
природната и општествената средина;
-создавање и применување на позитивни навики како што се самостојноста,
толеранцијата и истрајноста;
- создавање на здравствено-хигиенските навики;
-усвојување на основните спортско-технички знаења за скијање.;
-формирање навики за културно користење на слободното време;
-дружење, натпревари, забавува и рекреација.

2.Задачи:
-развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
-запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви;
-градење чувство за толеранција и соживот;
-развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските
вредности;
-поттикнување и манифестирање на позитивни емоции;
-социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување
и грижа за себе;
-интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво
живеење.
3.Содржина на активности:
-Посета на природни убавини, значајни културно-историски знаменитости и
разгледување на околината;

-едукација за скијање и натпревари во скијање и други зимски игри; пешачење по
планински патеки;
-културно-забавни игри: квиз, пеење, модерен танц, маскенбал, игранка.
4.Раководител на ски школата: Анета Гоцева
Наставници: одделенски раководители од VI до IX одд.
Ученици од VI – IX одделение.

5.Времетраење: 4 дена за време на зимскиот распуст – јануари 2021
6.1.Локации за посета и правец на патување:
-Разгледување на Крушево и околината со скијачките терени;
-посета на Спомен куќата на Тоше Проески; на Македониум; на манастирот
Св.Преображение и на други културно-историски знаменитости;
- Скопје – Велес – Прилеп – Крушево.
6.2.Локации за посета и правец на патување:
-разгледување на Маврово, на Мавровското езеро и околината со скијачките
терени;
-посета на природните убавини и на културно-историски знаменитости;
-Скопје-Тетово- Гостивар-Маврово

7.Техничка организација и начин на финансирање:
-Сместување со полни пансиони (вечера, ноќевање, појадок, ручек) во хотел во
Крушево или Маврово.
-Високотуристички автобус со агенциски водич;
-Придружба на медицинско лице;
-Уплата на жиро сметка на туристичката агенција.

ПРИЛОЗИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
НА ООУ„ДИМИТАР МИЛАДИНОВ“
Прилози :
Содржина на прилозите :
1. Програма за работа на Директор

стр.3

2. Програма за работа на Стручни соработници
3. Програма за работа на Училиштен одбор

стр.10

стр.23

4. Програма за работа на Совет на родители стр.24
5. Програма за работа на Наставнички совет
6. Програма за работа на Стручни активи

стр.27

стр.29

7. Програма за работа на Одделенски совети / Совет на одделенски и Совет на
предметни наставници
стр.53
8. Програма за работа на Училиштен инклузивен тим стр.54
9. Програма за работа на Хор и оркестар

стр.57

10.Програма за работа на Ученички парламент, ученички правобранител
стр.69
11. Распоред на часови
12. Акциони планови за реализација на сите проекти во училиштето и акциски
истражувања стр.73
13. Програма за Воннаставни активности (секции, акциии, еко -програма,
антикорупциска едукација на учениците ) стр.76
14. Програма за Додатна настава

стр. 134

15. Програма за Дополнителна настава

стр.135

16. Програма за Вонучилишни активности стр.136
17. Програма за Ученички натпревари стр.163
18.Програма за Унапредување на мултикултурализмот/ интеркуртуларизмот и
меѓуетничката интеграција стр. 182
19. Проекти што се реализираат во основното училиште стр.186
20. План за поддршка на учениците и
стр.188

за подобрување на резултатите

21. План за професионална ориентација на учениците стр.190
22. План за промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство,
од злоупореба и запуштање, спречување дискриминација стр.193
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23. План за следење и анализа на состојбите со оценувањето стр.201
24. План за стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на
работата на воспитно-образовниот кадар стр.203
25. Програма за самоевалуација на училиштето

стр.204

26. Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди стр.206
27. Распоред на дежурни наставници
28.План за естетско и функционално уредување на просторот и опкружувањето
на училиштето
стр.208
29.Правилник за однесување на ученици, наставници и родители (во
училиштето и училишниот двор)
стр.209
30.Програма за професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот
кадар
стр.212
31.Програма за соработка на основното училиште со родителите/старателите
стр. 215
32. Програма за соработка со локална средина и локална заедница стр.217
33. Програма за грижа за здравјето на учениците

стр.223

34. Програма за јавна и културна дејност на училиштето стр. 226
35. Програма за следење и евалуација на годишната програма за работа на
основното училиште стр.233
36. План за заштита и спасување
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1. Програма за работа на Директор
Директорот на Училиштето во согласност со Законските прописи и
Статутот на Училиштето, ја извршува функцијата која подразбира
спроведување и извршување на Прописите,Правилниците, Одлуките од
Училишен Одбор, Заклучоци на Наставнички Совет и Совет на
родители,превзема мерки за нивна реализација, истовремено обезбедува
непречено одвивање на воспитно-образовниот процес.
РАБОТНИ ЗАДАЧИ НА ДИРЕКТОРОТ
“ДИМИТАР МИЛАДИНОВ“-Центар,Скопје

НА

ОСНОВНОТО

УЧИЛИШТЕ

1. Планира, организира и раководи со работењето во училиштето;
2. Организира рационално и ефикасно изведување на воспитно-образовните
програми;
3. Планира ,организираи реорганизира настава и развива системи согласно
Концепцијата за образование од далечина .
4. Обезбедувањена еднаквост на учениците и остварување на право на
образование и воспитување во согласност со нивните способности;
5. Учество во изготвување на Годишната програма за работа на училиштето и
одговорен за спроведување на истата;
6. Раководи со Наставничкиот Совет;
7. Врши избор на наставници, стручни соработници и работен кадар во
согласност со потребите на училиштето;
8. Раководи со внатрешната организација и Систематизација на работните
места;
9. Обезбедува квалитет во воспитно-образовниот процес;
10. Одлучува за правата и обврските на вработените во согласност со Законот,
колективниот договор и Статутот на училиштето;
11. Потикнува стручно образование и усовршување на наставниците и предлага
нивно унапредување;
12. Го застува и претставува училиштето;
13. Се залага за Законско работење на училиштето;
14. Ги извршува одлуките на У.О;
15. Дава предлог за развоен план на училиштето;
16. Предлага годишен финансиски план;
17. Учество во изработка на план за јавни набавки ;
18. Соработува со родители и локалната средина;
19. Именува различни видови комисии за работа во училиштето ;
20. Одлучува за поделба на одделенијата, врши распоред на наставници по
одделенија и предмети;
21. Избира и разрешува Помошен Директор;
22. Одредува Ментори;
23. Води грижа за соработката на Училиштето со родителите, одговорен е за
остварување на правата и обврските на учениците;
24. Организира и реализира наставнички и одделенски совети ;
25. Учествува во работата на стручни активи ;
26. Учествува во реализација на програма на Советот на родители ;
27. Обезбедува чување и заштита на педагошката евиденција ;
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28. Соработка со МОН, БРО, ДИЦ, ДПИ и Општина Центар ;
СЕПТЕМВРИ
1. Изработка на Годишна програма за работа на училиштето;
2. Изработка на финансов план за 2020 – 2021 год.
3. Увид и анализа во реализација на годишни тематски и дневни планирања
по наставни предмети;
4. Учество во изготвување на планот за работа на Наставничкиот Совет;
5. Организација на севкупната воспитно-образовна работаво училиштето;
6. Реорганизација на наставата доколку се појави потреба за учење од
далечина , согласно Концепцијата од МОН ;
7. Квантитативно и квалитативно пратење на остварените воспитно-образовни
резултати;
8. Подршка за изготвување на ЕМИС;
9. Увид во Педагошката докумантација;
10. Консултативни советодавни разговори со вработените, помош и подршка на
наставниот кадар;
11. Средби со ученици на паралелки (групно и индивидуално);
12. Изготвување на извештаи, анализи, барања;
13. Соработка со Општина Центар;
14. Организација и реализација на активности, подобрување на хигенските и
естетските услови во училиштето;
15. Свечена приредба за прием на првачиња;
16. Одредување на приемни денови за родители;
17. Состаноци со Совет на родители за решавање на одредени прашања,
проблеми и идеи;
18. Дополнување на Кодексот на деловно однесување на вработенитево
училиштето;
19. Ажурирање на ВЕБ страната на училиштето ;
20. Организирање на еднодневна екскурзија за учениците од I-IX одделение;
21. Договор и организација на целодневна настава и наставата со продолжен
престој ;
22. Изготвување на критериум за доделување на слободни ученички карти;
ОКТОМВРИ
1. Увид во остварување на планските и програмските задачи во воспитнообразовниот процес и изработка на потребни анализи и информации за
квалитетот на истите;
2. Посета на часови на наставници( приправници) со цел да применуваат
современи облици и методи на работење во воспитно-образовниот процес;
3. Усмерување и контрола на класните раководители;
4. Опремувањена училиштето со наставни средства и други помагала;
5. Правилник за задолженија на одделенски наставници ;
6. Разговор со учениците кои имаат потешкотии во учењето и однесувањето
(Превземање на превентивни и корективни мерки);
7. Прием на разни Делегации и поединци и водење на разговор со истите;

4

8. Повремени индивидуални разговори со наставниците и останатите
вработени поради меѓусебно информирање за оперативните задачи и
планови ;
9. Активности по повод на Денот на учителот и Детската недела;
10. Учество во Стручни активи ;
11. Соработка со Француски културен центар :
12. Подобрување на техничките услови во училиштето ;
13.Соработка со Руска амбасада
14.Апликации на проекти ;
15.Соработка со заедницата на О.Ц ;
НОЕМВРИ
1. Пратење на остварените плански и програмски задачи на училиштето во
редовна, дополителна и додатнанастава и слободните активности;
2. Увид во организацијата припремата и одржување на состаноците на
стручните активи, одделенските совети;
3. Водење на Наставнички Совет- анализа на работата во изминатото
тромесечје, успех и поведение, реализација на фондот на наставата, однос
кон работата, организација на истата и предлози за подобрување на
воспитно-образовниот процес;
4. Анализа на работата на класните раководители и увид во Педагошка
документација;
5. Стручно усовршување ( пратење на нови прописи и стручна литература),
следење на семинари;
6. Соработка со Педагошка – Психолошка служба;
7. Соработка, работни средби со останатите Директори во Општина Центар;
8. Формирање на комисии составени од родители кои ќе работат за потребите
на училиштето;
9. Соработка со Невладини Организации ;
10. Обавување на секојдневни оперативни задачи, следење на Законските
прописи, уредување на пристигнатата пошта;
11. Увид во организација и реализација во образовната работа во целодневна
настава за учениците од I – IV од деветогодишното образование ;
12. Учество во проектни активности ;
13. Следење на работата на секциите ;
ДЕКЕМВРИ
1. Пратење на остварените плански и програмски задачи во воспитнообразовниот процес со помош на квантитативни и квалитативни показатели,
изработка на потребни анализи и информации за стручните активи;
2. Имплементирање на развојниот план на училиштето по изготвената само
евалвација;
3. Пружање на Педагошка-Инструктивна настава со цел запознавање на
организацијата на часот и односот спрема ученикот;
4. Посета на часова во редовна настава со цел запознавање со
организацијата на часот и односотна наставникот кон учениците;
5. Инструктивна и конструктивна работа со родителите и наставниците;
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6. Учество во Стручни активи и Одделенски Совети;
7. Соработка со административна и техничка служба со цел следење на
архивското работење и мерење на успешноста на наведената служба ;
8. Преглед на Педагошката евиденција и издавање решенија за корекција на
истата;
9. Увид во електронскиот дневник;
10. Усмерување на наставниците кон стручно усовршување ;
11. Соработка со претставници од Руска Амбасада, со претставници од
Хрватска Заедница;
12. Организација на Патрониот празник на училиштето;
13. Подобрување на естетските услови на училиштето, организирање на Нова
Година(приредба и прослава за учениците и родителите);
14. Организирање на новогодишен базар,
ЈАНУАРИ
1. Изготвување на полгодишен извештај за работењето на училиштето и
постигнатите резултати врз основа на извештаи на наставници и друга
документација ;
2. Учество во изработка на Финансискиот план на училиштето;
3. Изработка на предлози и согледувања на потребите на наставниците за
наставни помагала потребни за непречено одвивање на работата во
втрополгодие;
4. Увид во електронски дневник, одделенски дневници и Матични книги за
начинот на водење на Педагошка документација ;
5. Увид во организација за промовирање на постигнувањата на учениците;
6. Организирање на припрема за попис и изработка на Завршна сметка со
потребни податоци за Извештајот за работата на училиштето 2020 -2021
год.
7. Подготовка и давање насоки на наставниците за родителски средби со цел
подобрување на квалитетот на наставата ;
8. Следење на објективноста на оценувањето на наставниците според
доказите кои што ги поседуваат наставниците;
9. Припрема на Извештаи за работата на Наставничкиот Совет, Стручните
активи, Директор на училиште ;
10. Изработка на различни видови анализи за Стручни органи и Инспекциски
органи;
11. Организација на Зимовање за ученици од VI-IX одделение
12. Подготтовка и собирање на податоци за запошнување на креирање на
Развоен план за работата на училиштето ;
13. Учество во работата на Совет на родители и запознавање на истиот со
општиот успех и поведение во првото полгодие 2020 – 2021 година;
ФЕВРУАРИ
1. Изработка на анализа на работата на училиштето на вториот
класификационен период ( остварување на плановите и програмте на
воспитно-образовниот процес, дополнителна и додатна настава, планови и
програми на Стручни активи, Одделенски совети, Извештаи за воннаставни
активности,
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2. Избор на наставници и поделба по подрачја за изготвување на
Самоевалвација за работата на училиштето ;
3. Извештаи на Административно техничка служба,
4. Извештај на Педагошката-Психолошка служба;
5. Посета на часовите на редовна настава со употреба на smart табла ;
6. Контрола и усмерување на изработката на Завршната сметка со резултати
на работењето во минатата година;
7. Преглед на Педагошката документација;
8. Присуство на Седмиците на Стручни активи;
9. Индивидуални и групни консултации со наставниците по извршената
проверка на Педагошка документација и отстранување на воочените
недостатоци со предлог мерки;
10. Организација- Руска Масленица Прочка , во соработка со Руска Амбасада
11. Примена -стандарди за оценување и Следење на формативното оценување
12. Превенција од насилното однесување во основните училиште МОН, БРО, У
МАРТ
1. Организирање и пратење на воспитно-образовната работа и други облици
на организација (дополнителна и додатна настава и слободни активности);
2. Посета на часовите на додатна и дополнителна настава со цел
запознавање со квалитетот на подготовката на наставниците за настава и
употреба на аудио-визуелна и други наставни средства;
3. Проверка на употреба на ИКТ во наставата;
4. Соработка со двојазично училиште ,, Кемал Ататурк“ ;
5. Анализа и превземање на мерки за решавање на проблемот за нередевно
посетување на наставата од страна на одредена група на ученици и
информирање на ДИП;
6. Организирање на Приредби, литературни читања и конкурси по повод Денот
на мајката;
7. Соработка со Стручни служби на училиштето;
8. Соработка со Црвен Крст,
9. Изработка на Сертификати од интерни обуки на Наставниот кадар;
10. Соработка со претставнициод Француски културен центар
11. Соработка со Музејот на хоокауст ,,Еден ден во март“
12. Организирање на Денови на Франкофонија
13. Организација и учество во спортски натпревари ;
14. Повремени индивидуални разговори со наставниците и останатиот работен
кадар во училиштето соцел меѓусебно информирање за тековните задачи и
планоци;
15. Дополнување на фондот на книги во Библиотеката на училиштето
16. Квантитативно и квалитативно следењена воспитно-образовниот процес;
17. Припрема на седници и земање учество во нивното работење;
18. Пружање помош во обавување на административно-технички работи;
19. Учество во изработка на квартални финансиски планови извештаи ;
АПРИЛ
1. Организирањеи на Првоаприлски Маскенбал во училиштето;
2. Информирање за работењето, проблемите и потребите на ученичките
организации;
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3. Анализа и предлог мерки за понатамошно усовршување на организација на
работата на сите служби ( ефективно и ефикас но користење на работното
време, реализација на планираните активности и тековни задачи,
унапредување на системот на информирање);
4. Учество иработа во Активот на Директори во Општина Центар ;
5. Учество, организација и подршка на конкурси со Еко стандарди;
6. Средување и оплеменување на училишниот двор со нови садници ;
7. Организација за Манифестација Ден на Пролетта ;
8. План и организација за упис на ученици во прво одделение , изготвување на
флаери за работата на училиштето со цел да им се доближи на родителите
воспитно-образовниот процес во училиштето;
9. Советодавна работа со ученици и родители;
10. Учество во одделенски и водење на наставнички совети, спроведување на
одлуките на истите;
11. Примена на дигитални содржини и содржини со примена на ИКТ во
наставата ;
12. Организирање на интерни обуки на наставниот кадар согласно со
Програмата на животни вештини и ЕКО програми ;
13. Увид на часови по изборни предмети ;
14. Организирање на акција за собирање на пластични шишиња во проектот
Пакомак и со Советот на родители ;
МАЈ
1. Согледување и контрола на остварените планирани часови во сите видови
на настава и изработка на план за надокната на нереализираните часови;
2. Давање на мислење за наставници- приправници;
3. Одржување на одделенски совети на кои ќе се разгледува успехот и
поведението награди, пофалби и мерки на учениците. ;
4. Презентација на училиштето, приемни денови по повод упис на првачиња;
5. Контрола и усмерување на децата во прво одделение ;
6. Пратење на програма за екскурзии, Пролеттна еднодневна екскурзија,
настава во природа и дводневна екскурзија ;
7. Увид во Електронскиот дневник, одделенскиот дневник;
8. Увид и усмерување на редовно и систематско оценување на учениците
преку формативно и сумативно оценување;
9. Упис на првачиња;
10. Организирање и учество на Денови на Европа во соработка со ОЦ;
11. Формирање на комисии за ученик – стипендист на Општина Центар ;
12. Учество во избор за најдобар наставник во соработка со Општина Центар ;
ЈУНИ
1. Припрема за изработка на годишниот извештај за работата на училиштето
во учебната 2020 - 2021година;
2. Донесување на Развоен план и Самоевалвација на училиштето ;
3. Формирање на работни групи, прибирање на документација, предлог
програми и организација на изработка на одредени прилози;
4. Изработка на предлог за поделба на наставните предмети, поделба на
наставни часови , определување на класни раководители, раководители на
Стручни активи , и други задолженија на наставници;
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5. Присуство на Стручни активи, Одделенски наставничкисовет на кој ќе се
анализира успехот и поведението на учениците и остварување на планските
и програмските цели во учебната година;
6. Изработка на критериуми за првенци на генерација;
7. Организирање на работа, рокови, комисии за полагање на класни испити
доколку се јави потреба;
8. Утврдување на план на кадровски потреби за наредната учебна година;
9.Согледување на матријално техничката опременост на училиштето и
реализација на инвестициски вложувања и подобрување на условите за
работа во училиштето ;
10.Изготвување на извештај за одржаните екскурзии;
11. Учество во работата на Училишниот одбор и спроведување на нивните
одлуки;
12.Учество во работата на Советот на родители;
13.Споредбена анализа на успехот и поведението во предходната учебна
година и предлог мерки за подобрување на истата во наредната учебна година
13.Комплетен увид во целокупната Педагошка Документација, потписи на
свидетелства ;
14.Праќање на извештаи, предлози, барања, мислења до Општина Центар,
МОН, ДИЦ, ДПИ и БРО;
15 .Посета на обуки и семинари ;
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2. Програма за работа на Стручни соработници
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ
Програмско подрачје : 1.Работа со ученици
Потподрачје ,содржина и
Време на реализација
Соработници
активност
- Поддршка на учениците во
Во текот на целата
-психолог
учењето;
учебна година
-одделенски
*Формирање на паралелки во 1
раководители одд
наставници
*Идентификување на
различните потребите на
учениците
октомври
*.Индивидуална и групна
работа со ученици кои имаат
потешкотии во учењето
*Идентификување и помош во
решавање на проблемите во
учењето и однесувањето советодавна работа
-Работилници за техники на
учење
- Следење и поддршка на
Во текот на целата
-психолог
развојот на учениците
учебна година
-одделенски
*Поддршка и помош во
раководители –
работата на ученичкиот
наставници
парламент
* Работилници /активности за
-ученици
намалување на насилството
-психолог
,зголемување на толеранцијата
-одделенски
и конструктивно решавање на
раководители конфликтите ,здрави животни
наставници
навики
*Идентификовање и работа са
ученици кои работат по
индивидуален образовен план
*Следење на оптеретеноста
на учениците
(содржини,време,обем,вид
на ангажман,домашни
мај
задачи,тестови)
*Следење на напредокот на
учениците со посебни
образовни потреби,
индивидуална работа и
помош на учениците
*Индивидуална работа и
советување на ученици со
10

несоодветно однесување
*Посета на наставен час –
набљудување на ученици,
разговори со ученици
* Адаптација на првачињата
* Работилници за меѓусебна
соработка и почитување
*Упис на првачиња
Професионална и кариерна
Психолог, ученици
ориентација на учениците*
од 8 и 9
*Учество во подготовка и
одделение
реализација на програмата
Предметни
-Испитување и информирање
април-мај
наставници
на учениците за
професионалните интереси
- Организација на презентации
на средни училишта
Програмско подрачје:2.Работа со наставници
Поддршка на наставниците
Во текот на годината
во планирањето и
Наставници,
реализирањето на
психолог,
воспитно- образовниот
Директор,тимови
процес и самоевалвацијата;
за пооделни
* Соработка со наставниците
проекти
при подготовката на
наставните часови и часовите
од дополнителна и додатна
Во текот на годината
настава.Увид во реализација
на часовите од дополнителна
и додатна настава
*Соработка со наставниците
при подготовката и
реализацијата на нагледни
часовите, проекти и останати
часови
*Консултации со наставници за
соодветни методи за
оценување и документирање на
постигања на учениците
-подобрување на оценувањето
на знаењата на учениците
Работилници за формативно
оценување(примена на
современи форми, методи и
инструменти на оценување)
* Анализа и предлог мерки за
унапредување на
воннаставните активности
- Поддршка на наставниците
Инклузивен
во работата со учениците
Тековно
тим
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* Поддршка на училишниот
Дефектолог,
инклузивен тим за
Октомври
Психолог
спроведување на активностите
Наставници
*Поддршка на тимот за
спроведување активности за
меѓуетничка интеграција
*Консултации со наставници
за различни начини за помош
во учењето кај ученици со
различни способности
*Советување на наставниците
за употреба на различни форми
на работа со учениците
- Поддршка на наставниците
Одделенски
во работата со родителите *
раководители
*Советување со наставници
Тековно
наставници
за начини на реализација на
индивидуални и групни
родителски средби,водење
евиденција и документација за
родителски средби
Програмско подрачје:3. Работа со родители
-Индивидуални и групни
Одделенски
советувања и консултации
раковод.
со родителите
Тековно
наставници
родители
*Индивидуални и групни
советувања на родители чии
деца нередовно посетуваат
настава, имаат неуспех во
учењето или пројавуваат
различни облици на
несоодветно однесување
*Информирање на родители
на деца со посебни образовни
потреби за состојба и
напредок на нивните деца,
начини како да ги остварат
своите права и обврски, каде
да најдат помош иподдршка
* Реализација на програмата
за советување
-Едукација на родителите
- Вклучување на родителите
во животот и работата на
училиштето *
Програмско подрачје:4.Соработка со заедницата
Соработка со локалната
Директор,психолог
заедница
*Соработка со одоговорни
Во текот на годината
лица од Општина за разни
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форми на заеднички
хуманитарни и културни
активности и обезбедување
помош и подобрување на
влијание на локалната
заедница врз училиштето
Соработка со стручните
институции и организации *
Директор,психолог
*Консултации со релевантни
Во текот на годината
институции за обезбедување
личен напредок, подобар
училишен успех, адаптација и
редовност на учениците
,унапредување на сопствената
работа и унапредување на
воспитно образовната работа
во училиштето
Програмско подрачје:5.Професионален развој и професионална соработка
- Личен професионален развој *
- Поддршка на
Советници од БРО
професионалниот развој и
Наставници
соработка во училиштето
Во текот на годината
Директор
*Консултации со советници од
БРО околу професионален
развој и стручно усовршување
*Реализација на разни форми
на сопствено стручно
усовршување во и надвор од
училиштето
Програмско подрачје:6.Аналитичко –истражувачка работа
-Анализа и проценка на
Директор,
воспитно-образовната работа Декември,јуни
психолог,
*
наставници
*Изготвување на анализи и
извештаи од работа на
училиштето и извештај за
сопствената работа
- Истражување на воспитноНоември,јануари,април, Директор,
образовната работа
јуни
психолог,
*Учество во работата на одд.
наставници
совети за утврдување на
Тековно
успехот, поведението и
редовноста на учениците по
класификациони периоди
*Водење професионално
досие и документација за
професионален развој на
наставниот кадар
Програмско подрачје : 7.Училишна структура,организација и клима
-Училишна структура и
директор,
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организација
(планирање,следење на
воспитно образовната
работа,педагошка
евиденција и
документација;евалвација)
* Учество во изготвувањето на
Програмата за воспитнообразовната работа во
училиштето
*Следење на наставни часови,
анализа на јаки и
слаби страни, предлог мерки
за унапредување на
наставата
* Начин на водење, форми и
содржини на педагошката
документација ,увид во
педагошка евиденција и
документација., планирања и
подготовки на наставницитеУчилишна клима,безбедна
средина и демократско
учество )*

психолог,
наставници
Август
Октомври,март
Септември,декември,
март
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ
Програмско подрачје : Работа со ученици
Активности

Учество во комисијата за запишување на
ученици во прво одделение
- разговор со родителите и децата
- формирање на паралелки
- следење на процесот на адаптација
- водење на педагошка документација
Советодавно-инструктивна работа за
развивање на техники за успешно решавање
на конфликтите во меѓусебната комуникација
- индивидуална работа со ученици
- презентација и дискусии во групи
Советодавно-инструктивна работа за
подобрување на процесот на учење
- индивидуална работа со ученици
- презентација и дискусии во групи
- опсервација на час

Време на
реализација

Соработници

мај
август

педагог
одделенски
наставници

септември-ноември
директор

тековно

одделенски
раковод.
педагог

тековно

одделенски
раководители
наставници
родители
педагог

Реализација на програмата за советување на
ученици со потешкотии во процесот на учење
и социјализација
- индивидуален пристап
- работа во група- работилници
Поддршка на работата на Ученичкиот
парламент
- работилници /презентација на концептот на
ученичка иницијативност и активизам
- работилници за промовирање на
конструктивен пристап во меѓусебната
комуникација
- работилница за промовирање на
меѓуетничката интеграција во образованието
- работилници за промовирање на здрав

тековно

одделенски
раковод.
родители
педагог

тековно

одговорен
наставник
одделенски
раководители
педагог
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животен стил
Професионално ориентирање и советување
- анкетирање на учениците за нивните желби
и планови
- примена на психометриски техники
- организација на презентации на програми на
средни училишта

март – мај

одделенски
раковододители
педагог
одговорни тимови
од СУГС

Унпредување на здравјето/развивање на
социо-емоционални вештини кај учениците
- Работилници со ученици ,групи од 15-20
учесници,еднаш седмично

октомври-април

педагог
одделенски
раководители

Програмско подрачје : Соработка со наставници
Активности
Време на
реализација
Организацијата на воспитно-образовната
работа
август-септември
- консултативна работа со наставниците за
наставното планирање и организацијата на
тековно
работниот ден во одделенска настава
- консултативна работа со наставниците за
наставното планирање во предметна настава
-консултативна работа со наставниците за
планирањето на воннаставните активности
Унапредување на формативното оценување
на постигнувањата на учениците
- изготвување и примена на анкетни листови
за наставници, ученици и родители со
аналитички осврт на податоците
- работилници со стручните активи–
презентација на резултати и обработена
стручна литература
- соработка со наставниците во изготвување
на инструменти за следење и проверување на
постигнувањата на учениците
Унапредување на процесот на наставно
планирање со диференциран пристап
- учество во тимот за изготвување на

октомври-ноември
јануари

Соработници

педагог
директор
одговорни
наставници на
активи

педагог
директор

март-април
одговорни
наставници на
стручни активи

педагог
тековно, согласно
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индивидуални образовни планови
- помош и поддршка во процесот на
идентификација на индивидуалните
карактеристики на учениците
- советодавно – консултативна работа при
изготвување на планирањето на наставникот
(дополнителна, додатна
настава,индивидуализиран пристап)
- увид на час и консултации
Учество во планирање и реализација на
Програма за меѓуетничка интеграција во
образованието
- поддршка на наставниците реализатори на
програмата
- учество во работните средби
- учество во изготвување на апликации за
објавен конкурс од МОН
Консултативна работа со одделенските
раководители:
-во планирањето и реализацијата на
Програмата за часот на одделенската
заедница ;
-во процесот на следење на воспитнообразовната работа во паралелката
Програмско подрачје : Соработка со родители
Активности
Советодавно-консултативна работа за
решавање и надминување на одредени
потешкотии (во процесот на учење на децата;
адаптација; социјализација;)
- индивидуализиран пристап
- работа во групи
- реализација на програмата за советување на
родители
Промоција на активностите за меѓуетничка
интеграција во образованието и
воннаставните активности
- информирање
- обезбедување на учество и поддршка за
реализација на активностите
-Следење на здравствената заштита на
учениците, организирање и информирање за

тематските
планирања во
наставата

дефектолог
одделенски
раководители
наставници

август-октомври

директор
членови на тимот

тековно
одделенски
раководители

континуирано

одделенски
раководители

Време на
реализација

Соработници

континуирано

одделенски
раководители
педагог
директор

септемвриоктомври
тековно

тековно

директор
членови на тимот

Здравствени
работници од
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систематските прегледи и вакцинации

- Соработка со Советот на родители
- учество и соработка со одделни училишни
заеднички комисии

тековно

Поликлиника Бит
Пазар Поликлиника
Идадија
педагог
директор
педагог
претседател на
Совет на родители

Програмско подрачје : Соработка со заедницата
Активности
Време на
Соработници
реализација
Соработка со МОН, БРО, Општина,
здравствени институции, образовни и
тековно
директор
институции од областа на културата
педагог
- изготвување извештаи
одговорни
- доставување информации
наставници
- учество во организација на активности
Програмско подрачје: Професионален развој и професионална соработка
Активности
Време на
Соработници
реализација
-изготвување на личен план за
професионален развој
септември
директор
-учество во изготвувањето на годишната
програма за професионален развој на кадарот
педагог
тековно
- организација на работилници на стручни
одговорни
теми за јакнење на професионалните
компетенции
наставници на
стручни активи
- учество на семинари и обуки
- водење на педагошки картон и
професионално досие
Програмско подрачје: Училишна структура, организација и клима
Активности
- Учество во изготвувањето на Годишната
програма за работа на училиштето
- Учество во изготвувањето на акционите
планови од Програмата за развој на
училиштето
- Учество во изготвувањето на акционите
планови од Програматаза меѓуетничка

Време на
реализација
јули - август

Соработници

тековно
по класификациони
периоди

педагог

директор

одделенски
раководители
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интеграција во образованието
- Учество во изготвување на Извештаите за
работа на училиштето /обработка на
податоци, анализи,презентирање на
согледувања и давање на предлог мерки
-Учество во процесот на Самоевалуација
Програмско подрачје: Аналитичко – истражувачка работа
Активности
Време на
реализација
-изготвување на анкети,
реализација,обработка на податоците и нивно тековно
презентирање
октомври-декември
-планирање и реализација на акционо
истражување

одговорни
наставници на
стручните активи
тим за МИО

Соработници
педагог
одговорни
наставници на
активи
директор
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАР
Програмска содржина

Носители
на
активности

Прием и распределба на учебници,
евидентирање и подготовка на
документација за учебници

библиотекар

Изработка на годишната програма за работа
на училишната библиотека

стручна служба
наставник

Време
на
реализација
август

септември
Подредување и подготовка на
библиотечниот фонд:
-

ученички лектири, списанија,
енциклопедии, слободна литература

-

наставнички – стручна литература,
прирачници, енциклопедии, слободна
литература

библиотекар

цела учебна
година

Договор за детски списанија
октомври
Електронско водење на библиотечниот
фонд кој ќе се одвива тековно и отпис на
оштетени книги

библиотекари од
повеќе училишта

Подготовка и учество на учениците –
кандидати за Општинскиот натпревар
„Млади библиотекари“ во организација на
БЗМ
Состанок на стручниот актив на
библиотекарите од основните училишта
Активности поврзани со месецот на книгата:
- користење , чување и заштита на
книгите
- посета на издавачка куќа, друга
училишна библиотека
- соработка со градски, училишни
библиотеки и НУБ
- посета на читалната „Славко
Јаневски“ – општина Центар

октомври
библиотекар,
наставници,
ученици

октомври
библиотекар,
ученици
октомври
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Подготовка и учество на учениците –
кандидати за републичкиот натпревар
„Млади библиотекари“ во организација на
БЗМ

цела учебна
година
библиотекар,
наставници, ученици
и други соработници

Запознавање на учениците од прво
одделение со значењето и улогата на
училишната библиотека

Создавање навики кај учениците за
самостоен избор на книги и поттикнување на
интерес за читање

ноември

декември
библиотекар,
наставници, ученици

Издавање – враќање на книги и разговор за
прочитаните книги
Помош во организирање на наставни часови
– постојано користење на читалната
(училишната библиотека) и наставничка
стручна литература

декември
библиотекар,
ученици
наставници,

Литературно читање по повод Денот на
училиштето
Упатување на користење на речници,
енциклопедии, лексикони

јануари

библиотекар,
ученици
наставници,

Украсување на библиотечната просторија со
пораки и изработки изработени од
учениците
Односот на учениците кон книгата изложба на стари и оштетени книги со
потребните пораки за чување и негување на
книгата
Грижа за збогатување и осовременување
на книжниот фонд (купување, подарување,
донација)

во текот на цела
учебна година по
потреба

февруари

март
библиотекар,
ученици
библиотекар
библиотекар,
ученици и надворешни
соработници

април
мај

наставници
Средба со современи македонски писатели
Избор на литературни и ликовни творби за
мајката

библиотекар, ученици,
библиотекар, ученици,
ученици-библиотекар и
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ученици – наставници
Посета на Саемот на книгата и промоција
на нови изданија
Посета на читалната „ Ацо Шопов“ –
општина Центар

библиотекар
библиотекар

јуни
јуни

Избор на рекордер читател и паралелка за
учебната година
2020 – 2021
Соработка со наставници по македонски
јазик за избор на ученици – нови кандидати
за натпреварот „Млади библиотекари“
Соработка со МОН за учебници во учебната
2021/22 год.
Изложба - „Што ќе читаме за време на
летниот распуст“
„ Подарувам книга“ – акција за подарување
книги на училишната библиотека
Отпис на оштетени книги
Враќање на позајмените книги од учениците,
средување на книгите
Водење документација за вратени учебници
Извештај за работата на училишната
библиотека
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3. Програма за работа на Училиштен одбор
Активности

Време
август

Усвојува и предлага Годишна програма за работата на
ОУ до Советот на општината
септември, октомври
Предлага финансиски план за работа на ОУ до
Основачот
Формирање на училишна комисија за спроведување на
самоевалуација

септември - октомври
септември - октомври

Спроведување на постапка за избор на директор
Дава мислење до Директорот за избор на наставници и
стручни соработници
Одлучува по приговори и жалби на вработени
Одлучува по жалби на ученици, родители, старатели

во текот на учебната
година
во текот на учебната
година
во текот на учебната
година
октомври

Донесува одлуки за планираните активности за Денот
на училиштето
јануари
Усвојува и предлага Поугодишен извештај за работата
на ООУ Димитар Миладинов до Советот на општината
јануари
Предлага завршна сметка до Основачот
февруари, март
Усвојува завршна сметка
мај
Донесува одлуки за планираните активности за Денови
на образование и Ден на Европа
Усвојува и предлага Годишен извештај за работата на
ОУ
Врши други работи согласно Статутот на училиштето

јуни
во текот на учебната
година
Претседател на УО:
Владимир Анчевски
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4. Програма за работа на Совет на родители
I. Општи податоци
Советот на родители го сочинуваат родитeли на учениците во девтгодишно
образование и тоа избрани членови (два – претставник и негов заменик) од
прво до деветто одделение при основното училиштето “Димитар Миладинов”
од Скопје со адреса на бул. Кочо Рацин бр.17, 1000 Скопје.
Во работата на Советот, родителите се должни да ги почитуваат основните
одредби и членовите од статутот и правилникот на училиштето, како и да ја
почитуваат и спроведуваат програмата за работа на советот на родители.
II. Делување на Советот на родители
Советот делува во рамките на училиштето, соработува и со органите на
локалната самоуправа, градот Скопје и други институции во државата.
Главните активности на советот на родители се насочени кон подобрување на
квалитетот и работата во воспитно образовниот процес на учениците,
подобрување на условите за работа во наставниот процес, следење на
дисциплината за време на часовите и по нив, односот наставник-ученик со
меѓусебна комуникација и взаемна информираност за тековните случувања и
настани со вработените во училиштето.
Главна цел на работата на советот на родители, а заедно со наставниците и
вработените во училиштето, е да на нашите ученици им создадеме непречени
услови за нивно мирно, безгрижно и успешно школување во ова училиште,
градење на другарството, самодовербата, почитување на еднаквоста,
создадвање вистински и здрави личности за понатамошните предизвици низ
образованието, професијата, семејството и животот.
III. Начин на работа на советот на родители
Советот на родители одржува состаноци еднаш во месецот од септември 2020
до мај 2021, по потреба може да се одржат и повеќе состаноци месечно, со
задолжително присуство на мнозинството членови-претставници на
родителите од прво до девето одделение.
По потреба на состаноците присуствуваат и Директорот на училиштето,
одговорни наставници на одделите, стручна служба, администрација, членови
на УО и др.
Формира комисии и работни тела за одредени области и активности во
надлежност на советот на родители, организира форуми трибини и др.
IV. Иницијален оперативен план
1. Септември 2020
- Запознавање со обврските и правата на членовите во советот на
родители;
- Избор на Претседател на совет на родители;
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-

Претставување и иницијално усвојување на предлог програмата за
работа на советот на родители во тековната учебна година;
Формирање на работни комисии;
Запознавање со наставната програма на училиштето;
Активности околу организираната исхраната на учениците и формирање
на комисиja за комуникација и надзор на новоизбраниот оператор на
кујната и храна;

2. Октомври 2020
- Запознавање на Советот со проблемите околу наставата и
дисциплината;
- Информација за планираните научни екскурзии на учениците во
тековната учебна година;
- Избор на членови од редотвите на Советот за Комисија за избор на
најповолен оператор за изведување на планираните екскурзии во
училиштето;
- Активности на тема екологијата составен дел од живеењето.
3. Ноември 2020
- Извештај од комисиите за следење на воспитно образовниот процес и
проблемите кои тековно се јавуваат;
- Активности по повод 8-ми Ноември патрониот празник на училиштето и
13-ти Ноември ослободувањето на Скопје, со учество во подготовките
и прославата во координација со колективот на училиштето;
4. Декември 2020
- Учество во организирањето на хуманитарниот традиционален
Новогодишен Базар (подготовка на храна, накит од монистри,
новогодишни украси, изложба на цртежи, фотографии и др.) на
учениците од I-IХ одд, со цел зближување и другарување на учениците.
Советот избира членови за активно учество на истиот;
- Организирање посети на музеј, театарски претстави и др. културни
манифестации;
- Разгледување на успехот и поведението на учениците пред крајот на
полугодието;
- Информации и активности околу можни предлози и опции на
организирано зимување на учениците;
- Пречек на новата година.
5. Јануари 2021
- Информација за успехот и поведението во прво полугодие;
- Информации околу редовноста/нередовноста на тековните уплати во
училиштето од страна на родителите (храна, списанија и сл.).
6. Февруари 2021
- Информација од комисиjaта за комуникација и надзор на новоизбраниот
оператор на кујната и храна околу квалитетот на исхраната во првото
полугодие;
- Акција за собирање стари книги, алишта и др. и можност за хуманитарно
донирање на истите до лица/институции на кои им се потребни;
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-

Организирање на можни посети на социјални установи.

7. Март 2021
- Активности по повод 8-ми Март, во координација со колективот на
училиштето;
- Еколошка акција по повод 21-март денот на екологијата во координација
со колективот на училиштето;
- Формирање на комисија за избор на најповолен понудувач за
фотографирање на учениците.
8. Април 2021
- Априлијада, организиран маскембал во училичтето, координирани
активности со колективот на училиштето;
- Извештај за успехот во тромесечието;
- Акција за чистење и уредување на училиштето, во координација со
колективот на училиштето;
9. Мај 2021
- Спроведување на планирани екскурзии на учениците и информативни
извештаи за успешноста на спроведување на истите;
- Информација за успехот и поведението пред крајот на учебната година;
- Одбележување на денот на победата над фашизмот 9 мај, во
координација со колективот на училиштето;
- Обележување на денот на просветителите Св. Кирил и Методиј 24 мај,
во координација со колективот на училиштето;
- Извештај за реализација на оперативниот план на програмата за работа
на Советот на родители за 2020/2021 год.
Претседател на Совет на
родители
ООУ “Димитар Миладинов” Скопje,
Александар Апостолски
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5. Програма за работа на Наставнички совет

Содржина на работа/активности
Oрганизација на воспитно-образовната работа (ВОР)

Време на реализација
јули-август

•
систематизација на работни места
•
изготвување на распоред на часови
•
формирање на тимови, комисии, избор на одговорни
наставници
Планирање и програмирање на ВОР
•
разгледување на новите законски акти
(концепции,правилници,упатства)
•
давање мислење по предлогот (усвојување) на
Годишната програма за работа на училиштето
•
насоки за изготвување на наставните планирања
•
организација и планирање на воннаставните
активности
•
операционализација на поодделни планови и
програми за работа
Планирање и програмирање на ВОР во услови на реализација на
процес на учење од далечина






јули
август- септември
октомври
тековно –по потреба

августсептември

разгледување на соодветни документи од МОН
дефинирање на платформи и дигитални алатки за примена
дефинирање на временска динамика на реализација на
наставата
назначување на тим за поддршка и следење (ИКТ обучени
наставници)
донесување на други соодветни мерки и насоки

Унапредување на процесот на следење и оценување на
постигањата на учениците

октомври
декември
април



анализа на планираните програми на стручните активи
анализа на постигнатите реултати- согледувања и насоки
Професионален и кариерен развој на наставниот кадар


септеври-октомври




разгледување и дискусија за законската регулатива и
концепцијата за кариерен развој
анализа и вреднување на реализираните активности
од програмата за професионален развој
разгледување на можности / информации за
обуки,семинари и др. форми за професионален развој

јануари
јуни

27

тековно

Одбележување на Денот на училиштето


формирање на работни групи и изготвување на програма

Реализација на ВОР по периоди




анализа на постигнатите резултати
предлог мерки за подобрување на ВОР
организација на родителски средби

Разгледување на Извештаите за работата на училиштето


октомври

ноември
јануари
април
јуни

јануари
јуни-јули

анализа,согледувања и предлог мерки
мај-јуни

Разгледување на Извештајот за самоевалуација


анализа,согледувања и предлог мерки
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6. Програма за работа на Стручни активи
Програма за работа на стручен актив на одделенска настава
Задача

Активност

Носител

Заедничко
планирање и
изготвување на
Годишниот
план за работа
на Активот на
одделенската
настава ;

Формирање на
стручниот актив.
Разгледување на
новите наставни
програми.
Изготвување
програма за
работа на стручен
актив.
Изработка на
годишно
планирање на
наставата и
воннаставни
активности.
Договор за
координација на
годишните,
тематските и
дневните
планирања.

Aктиви од I
–V
одделенска
настава

Планирање на
ресурси за
потребите на
наставата

Начин на
спроведување
(ресурси)
Календар за
учебната
Наставен план и
програма,
Кембриџ.
Упатства за
работа, водич за
наставници и
учебници.

Инструменти Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Наставна
програма,

одделенски
наставници од
I -V одд.
Одговорни
наставници-

Годишен
календар за
работа

Реализација
и
унапредувањ
е на
воспитнообразовниот
процес;
Ефикасност
во
работењето
Осовременув
ање на
наставата

Временск
а
рамка
август,
септември

одговорни
наставници за
одделенска
настава

Успешна
работа на
Активот во
тековната
учебната
година
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Изработка на
распоред на
часови.
Заедничко
планирање на
МИО
активности

Изготвување на
план за МИО
активности

Aктиви од I
– V одд.
настава

Учество во
активности за
одбележување
на Детска
недела ;

Подготовка и
реализација на
планираните
активности
учество на
ликовен и
литературен
конкурс,
приредба,
естетско
уредување на
просторот во
училиштето

Aктиви од I
– V одд.
настава

Работилници,
творење,
активности и
приредба.
Потребен
материјал за
реализација.

Истакнување на
наставни
содржини што ќе
се реализираат со
воведување на
современа
наставна
технологија

Aктиви од I
– V одд.
настава

Кембриџ
програма,
правилници,
проекти, закони

Одбележување
на Денот на
училиштето

Новини во
наставниот
план;
Употреба на
современи
средства во
наставата;
Усогласување

Приредби
Работилници
Изложби
Трудови од
учениците
Трудови од
ученици

Потребни
ресурси за
изведување
на наставата
Реализација
на
планираните
активности

Училишниот
тим
Одговорни
наставници по
одделенија
Успешна
Одговорни
реализација на наставници
активностите. Актив на прво
Развивање на одделение
чувство за
И одговорни
припадност
лица во
кон
комисијата за
училиштето.
ДО
Претставувањ
е
на училиштето
пред
пошироката
јавност.

септември
– мај

Спроведувањ
е на
годишната
програма за
работа по
математика и
природни
науки,

во текот
на целата
учебна
година

Aктиви од I – V
одд. настава
директор
педагог
психолог

октомври,
ноември
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на програмата
за работа.

реализација на
проекти

Следење и
вреднување на
постигањата на
учениците

Континуирано
следење,
проверување и
оценување на
напредувањата на
учениците.
Изготвување на
стандарди и
критериуми за
оценување и
инструменти за
следење и
вреднување на
постигањата

Aктиви од I
– V одд.
настава

Активно
учество на
конкурси,
натпревари,
манифестации

Учество на
учениците на
конкурси
распишани по
повод
одбележување на
значајни датуми и
манифестации;

Aктиви од I
– V одд.
настава

Учество на
меѓународниот
математички
натпревар

успешна
реализација
на активности
и проекти.
Насоки дадени од Чек листи,
Објективно
Сите
БРО и
интервју,
вреднување
наставници
прирачници за
самооценува на
наставници.
ње,
постигањата
Дијагностичко,
анегдотски
на учениците.
формативно и
белешки,
Подобрен
сумативно
опсервациони успех и
проверување и
листи,
повисоки
оценување
евидентни
резултати.
листови,
Индивидуализ
холистички,
ација на
аналитички
наставата.
листи
Учество на
учениците

Конкурси и
организирани
натпревари

Мотивирање
на учениците

Актив од
I –V одд.

Освојување
на награди

Aктиви од
IV и V

Одговорни
наставници за
одделенска
настава
Комисија за

во текот
на целата
учебна
година

во текот
на
учебната
година

април –
јуни
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Планирање на
екскурзии,
посети и
набљуденија

„Кенгур ”,

одделенска
настава

Учество на
училишен,
општински и
регионален
натпревар по
Математика

Aктиви од
IV и V
одделенска
настава

Учество на
општински
регионален и
државен
натпревар по
Природни науки
Реализација на
екскурзии, посети
и набљуденија

Професионалн
о усовршување
на
наставниците

Посета на
семинари,
работилници,
обуки

Примена на

Планирање на

Aктиви од I
– V одд.
настава

Директор
педагошкопсихолошка
та служба
во
училиштето,
БРО / МОН
Aктиви од I

организирање
на натпревари

април –
јуни

Правилник за
реализација на
екскурзии.
Наставна
програма

Успешно
реализирани
екскурзии,
посети и
набљуденија

Стручни
материјали, ЛЦД
презентации
учество на
наставниците

Доедукација
на
наставникот

Нагледни

Листи за

Унапредувањ

Актив од
I –V одд.

септември
–мај

Комисија за
организирање
на екскурзии
во текот
на
учебната
година

Сите
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иновации и
нови техники
на учење

отворени часови

– V одд.
настава

Состаноци на
стручен актив

Размена на
искуства, разговор
за успехот и
поведението на
учениците

Aктиви од I
– V одд.
настава

Подобрување на
соработката со
родителите и
учениците

Соработка со
родители и
ученици преку
планирани и
индивидуални
средби

Реализација и
согледување на
планираните
содржини.
Мерки за
подобрување
на работата на
стручниот актив
Внесување
податоци во
Е- дневник и
примена на

средства и
користење на
современа
технологија
Развоjно
портфолио собирање на
показатели

следење

е на воспитно
–
образовниот
процес
Насоки и
идеи за
подобрување
на успехот

наставници

Сите
наставници

октомври
декември
февруари
април
мај

Aктиви од I
– V одд.
настава,
родители и
стручна
служба

Програма за
соработка со
родителите

Записници,
извештаи,
работилници

Подобрување
на
соработката
со
родителите и
учениците

Сите
наставници
директор
педагог
психолог

во текот
на
учебната
година

Анализа од
реализација на
наставната
програма за
тримесечни,
полугодишни
резултати.
Изработка на
извештаи за
работа

Aктиви од I
– V одд.
настава

Програма за
работа на
стручниот актив

Извештај за
работата на
стручниот
актив

Совладување Aктиви од
на
I – V одд.
предвидените настава,
активности

ноември
јануари
април
јуни

Примена на
современи методи
и форми во
работата (ИКТ-

Aктиви од I
– V одд.
настава

Компјутери,
интернет

Дискусија

Успешно
користење на
ИКТ во

Во текот
на целата
учебна
година

Сите
наставници
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ИКТ во
наставата
Континуирано

Технологија)

Договор за
новогодишна
работилница
со учество на
родители

Изработка на
предмети со
новогодишни
мотиви за
продажба, покана
на локалното
население за
посета на базарот

Сите
наставници
и ученици
од
одделенска
настава

Хартија,
амбалажен
материјал,
компјутерска
технологија и др.
материјали

Работилници
Базар од
рачни
изработки

Разгледува ње на
резултатите од
работењето и
записниците од
одржаните
состаноци

Сите
наставници,
директор
педагог
психолог

Разгледува ње
на резултатите
од работењето
и записниците
од одржаните
состаноци

Записници од
состаноци

Анализа на
резултатите од
работењето на
стручниот
актив и
подготовка на
Годишен
извештај

Успешна
организација
и посетеност
на базарот
Подобрува
ње на
комуникаци
јата,развива
ње креативни
вештини кај
учениците и
наставниците
Вес
Подобрување
и
усовршување
на работата
на стручниот
актив

Сите
наставнициди
ректор,
педагог,
психолог

Одговорни
наставници на
активи

ноември декември

јуни
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Програма за работа на стручниот актив на јазично-општествената група предмети

Задача

Начин на
спроведувањ
е (ресурси)

Активност

Носители

Планирање на
активности и
содржини за
програмата

Изготвување
програма на
активот

Наставници

Состанок,
материјали план и
програма

Планирање на
воннаставни
активности

Изготвување
програма за
воннаставни
активности

Наставници

Насоки за
планирање,
организирање и
реализирање на
онлајн настава
на повеќе
интерент

Предлог
активности за
онлајн настава

Наставници

Инструмент
и

Очекувани
резултати

Одговорн
о лице

Временск
а рамка

Извештаи,
записници

Подобрување
на квалитетот
на програмата

Митра
Цилевска

јули

Состанок,
материјали и
програма

Чек листа ,
извештај

Митра
Цилевска

јули

Состанок,
заедничка
средба, обуки,
работилници

Извештаи,
записници

Унапредување
на процесот на
планирање и
реализирање;
активно
промовирње
тимска работа
и соработка.
Подобрување
на квалитетот
на онлајн
наставата

Божо
Бубало

август
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платформи
Разгледување
на наставните
планови и
програми како и
годишнитеглобални,
тематскопроцесните
планирања

Изработка на
годишните
програми и
тематско
процесните
планирања по
предмети

Наставници,
педагошко
психолошка
служба

Заедничка
средбасостанок

Чек листа ,
извештај

Следење и
примена на
сите
современи
методи при
изработка на
програмите

Ивица
Трајковски

август

Анти-булинг
кампања

Изработка на
анти-булинг
маички од
хамер;
-изложба;
-собирање
потписи од
учениците од 6
до 9 одд.

Наставници

Соработка
меѓу
учениците

Работилници
и
презентации

Подигање на
свеста за
другарство,
емпатија, етика
и морал

Грозданка
Стојковска
Соња
Димитров
а
Анита
Пекевска

Интегрирање на
еколошки теми
редовната
настава

Избор на
содржини за
интегрирање
на еколошките
активности
Анализа за
ефектите од
посетените

Наставници

Еко програма

Презентации, Успешно
извештаи и
реализирање
работилници на наставните
содржини

Грозданка
Стојковска

Од
септември
и
одбележув
ање на
Денот
против
антибулинг 28
февруари
2020
септември

Наставници

Усно
презентација
од посетени

Дискусија,
извештај

Лидија
Паневска

Планирање на
индивидуално и
стручно

Напредок на
работата на
стручниот

Септември
-март
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усовршување на
наставниците

обуки и
семинари.

Планирање на
МИО активности

Избор на
содржини за
успешно
реализирање
на
активностите
Творење на
хаику поезија
на македонски
и англиски
јазик.

Работилница за
хаику поезија.

Организација
за 8 Ноември,
Денот на нашето
училиште

Планирање
активности:
работилници,
натпревари

обуки,
семинари,
советувања и
работилници

актив

Наставници

Програма за
проектот,
интернет и
литература

План на
активности,
работилници,
презентации,
извештаи

Подобрување
на
меѓуетничката
интеграција

Марија
Варсамис

септември
-мај

Наставници
, група
ученици од
V до IX одд.

Училница,
табла,
јапонска
музика на ЦД,
смарт табла,
ученикот/учен
ичката која ќе
чита ќе биде
облечен/а во
кимоно,
украсено со
јапонски
ќилим,
стапчиња и
други украси.
Состанок,
материјали план и
програма
Соработка
меѓу

-Усна
презентација
за творење
на хаику
поезија и
примери
/насоки од
амбасадорка
та на
Јапонија во
Македонија.

Јакнење и
мотивација на
учениците за
изучување на
англискиот
јазик преку
творење
јапонска
поезија

Соња
Димитров
а

октомври

Разговор,
-дискусија,
Сценарио,
план со
активности

Промовирање
и афирмирање
на
училиштето;по
добрување на
соработката на

Митра
Цилевска
и
одговорни
наставниц
и по

октомвриноември

Наставници
од Активот
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учениците,
наставниците
и родителите;
Соработка
меѓу
наставниците
од активот;

ниво на активи
во процесот на
планирање и
реализирање;
презентирање
на искуствата
од сопствената
работаразвивање и
применување
рефлективни
вештини за
анализирање и
подобрување
на сопствената
пракса и
активно
промовирње
тимска работа
и соработка

активи

Примена на ИКТ
во наставатаотворени
часови

Размена на
искуства од
одржани
часови со ИКТ;

Наставници

Наставни
програми,
Интернет
презентации

Дневни
подготовки и
презентации

Успешна
интеграција
на ИКТ во
наставата

Александр октомвриа
мај
Пекевска

Следење,
проверување и
оценување на
учениците
според
усогласени

Примена на
форми, методи
и инструменти
за
формативно,
описно,

Наставници

Усна
презентација
на наставници

Извештаи од
тестови,
писмени
работи и
наставни
ливчиња

Поттикнување
интерес за
објективно
оценување

Марија
Варсамис

Ноемвримарт
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стандарди и
критериуми

комбинирано и
сумативно
оценување

Отворени
интегрирани
часови

Дискусија и
размена на
искуства

Наставници

Наставни
програми,
стручна
литература,
интернет

Анализа на
одржаните
отворени часови

Дискусија за
посетени
отворени
часови

Наставници,
педагошко
психолошка
служба

Наставни
програми,
стручна
литература,
интернет

Анализа на
резултатите од
работата на
додатната и
дополнителната
настава

Размена на
искуства

Наставници

Анализа на
реализираните
активности од
програмата на
Активот

Изработка на
Годишен
извештај

Наставници

Дневни
подготовки
со примена
на техники,
методи и
инструменти
Наставничко
портфолио

Унапредување
на наставата

Божо
Бубало

ноември мај

Подобрување
на квалитетот
на наставата

Сите
членови
на активот

Декемвриаприл

Дневници;
Записници

извештај

Митра
Цилевска

Јануаримај

Состанок,
материјализаписници

дискусија,
извештај

Поголем успех
на
натпреварите и
подобрување
на успехот на
учениците кои
имаат
потешкотии во
учењето
Сумирање на
искуства,
одговорност,
соработка

Сите
членови
на активот

јуни

Одговорен наставник: Митра Цилевска
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Програма за работа на стручен актив по природна група на предмети

Задача

Активност

Носител

Начин на
спроведување
(ресурси)

Инструмен Очекувани резултати
ти

Одго
ворн
о
лице
Јули

Врем
енска
рамк
а
Мариј
а
Наско
вска

Онлине
состано
ки
разглед
ување
на
можност
а за
продолж
ување
на
онлине
настава
та од
септемв
ри
Договор
за
изработ
ка на
програм
ата на
стручни
от актив
Отворен

Презентирање на
предностите и
недостатоците на
платформите при
одржување на
онлине часови кај
одредени колеги и
договор за една
платформа за
онлине
комуникација за
учениците и
наставниците

Наставници
од стручниот
актив

Состанок, обуки
за избраната
платформа,
размена на
искуства и идеи

Записници,
видео
снимки

Подобрување на
наставата и олеснување
при совладување на
изучениот материјал од
страна на учениците

Планирање за
унапредредување
на оценувањето
на учениците на
предметна
настава и успешно
реализирана
настава
Планирање на

Наставници
од стручниот
актив

Состанок,
материјали план и програма

Извештаи,
записници

Добра координација и
соработка меѓу
предметите

Бети
Стојо
ска

Јули

Наставници

Наставни

Дневни

Учење и размена на

Мариј

од
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и
часовисекое
тримесе
чие по
еден
час
Договор
за
изработ
ка на
тестови
и
наставн
и
ливчињ
а по
нивоа
Начини
на
вреднув
ање на
знаењат
а на
ученици
те и
избор
на
методи
и
техники
на

дневна
подготовка,
наставни
ливчиња.

од стручниот
актив

програми,
стручна
литература,
интернет

подготовки искуства, подобрување
со примена на формативното
на техники, оценување
методи и
презентаци
и

а
септе
Наско мври
вска
до
јуни

Изработка на
тестови и
наставни ливчиња

Наставници
од стручниот
актив

Учебници,
збирки, работни
тетратки,
интернет

Критетериу
ми и
стандарди
на
оценување

Објективност во
формирање на
сумативната оценка по
нивоа и објективни
прашања и задачи и
унапредување на
оценувањето во
наставата

Катер
ина
Стам
енков
иќ

од
септе
мври
до
јуни

Разни листи за
следење и
вреднување,
примена на чек
листи на
самооценување,
примена на чек
листи на
оценување
(холистичка листа
аналитичка
листа,...)

Наставници
од стручниот
актив

Програма на
БРО

Критетериу
ми и
стандарди
на
оценување

Објективно вреднување
на стекнатите знаења
со примена на
стандардите на
оценување и
подобрување на
оценувањето преку
самооценување и
оценување од сооученик

Мариј
а
Апост
олова

од
септе
мври
до
јуни
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учење
Инплем
ентација
на
екологиј
ата во
редовна
та
настава
Размена
на
искуства
во
изработ
ка и
примена
на
различн
и
инструм
енти за
оценува
ње
Интегри
рање на
МИО во
содржин
ата
Разглед
ување

Планирање
содржини погодни
за реализација со
инплементација
на екологија

Наставници
од стручниот
актив

Еко програма

Презентац
ии,
извештаи и
работилни
ци

Успешно интегрирање
на наставните содржини
и учиме за и од
природата

Аида од
Петро септе
вска
мври
до
јуни

Дискусија за
подобрувањето на
оценувањето со
примената на
различните
инструменти за
оценување

Наставници
од стручниот
актив

Усна
презентација на
наставници и
приложени
изработени
тестови

Извештаи
и анализи
на
спроведен
ите
тестови,
писмени
работи и
наставни
ливчиња

Објективно и реално
оценување на учениците
со примена на
стандардите за
оценување и
подобрувањето на
оценувањето со
примената на
различните инструменти
за оценување

Бети
Стојо
ска

Соработка преку
отворените часови
по физика помеѓу
нашето училиште
и ОУ “Мустафа
Кемал Ататурк”,
Центар Жупа
Анализа и
мотивирање за

Аида
Петровска

Наставен план и
програма за 8. И
9. одд

Прашалниц
и, квизови,
тестови,
есејски
прашања

Совладан материјал од
наставната содржина,
трпеливост,
толеранција,
сослушување

Наставници
од стручниот

Заедничка
средба-состанок

Чек листа,
извештај

Подобрување на
наставата

Аида 4
Петро средб
вска
и од
октом
ври
до
јуни
Катер од
ина
септе

Ноем
ври
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на
извешта
и од
советни
ци,
инспект
ори за
извршен
увид во
работат
а на
наставн
иците
Кодира
ње со
микро:б
ит

Планир

подобрување на
наставата и

актив

Критичко
размислување кај
учениците

Наставници
од стручниот
актив и
ученици од 59 (членови на
микро:бит
клуб)

Комјутери,
интернет,
Мигро бит
Додадни алатки
за микро бит

Презентац
ии,
извештаи и
работилни
ци

Обуки,
работилници,
семинари,
конференции за 8
наставници од
стручниот актив

Наставници
од стручниот
актив

Дискусија,
согледува
ње потреба
и
планирање

Избор на

Наставници

Потреба од
усовршување на
одредени теми
презентација на
стекнатите
знаења и
промоција на
колективот,
општината,
македонското
образование
Програма за

План на

Георг
иева

мври
до
јуни

Успешно интегрирање
критичкото
размислување на
наставните содржини.
Добра координација и
соработка меѓу
предметите

Мариј
а
Наско
всак

од
септе
мври
до
јуни

Размена на искуства за

Весна од
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ање на
активно
сти за
реализи
рање на
проект
МИО
Планир
ање на
активно
сти за
реализа
ција на
проекти
МИО

содржини за
успешно
реализирање на
активностите

од стручниот
актив

Намалување
на Наставници
стереотипи
и од стручен
предрасуди
за актив
другите
етнички
заедници;
- воспоставување
интерперсонална
комуникација
со
припадници
на
„другите“ етнички
заедници;

проектот,
интернет и
литература

активности,
работилни
ци,
презентаци
и,
извештаи

соработка со партнер
училиште и
подобрување на
меѓуетничката
интеграција

Наставни
програми,стручн
а литература
интернет и сл.

Прашалниц Учење и размена на
и,квизови,п искуства, подобрување
резентации на формативното
оценување

Кочов
ска

септе
мври
до
јуни

Ната До
ша
јуни
Велко
вска

Одговорен на ставник:Бети Стојоска Сојановска
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Програма на стручниот актив на уметничка група предмети и спорт
Во годишната програма за работа на
активности:

стручниот актив на уметничка група предмети предвидени се следните

 Планирање и разгледување на можноста за продолжување на наставата онлајн
 Планирање за унапредредување на интересот на учениците од предметна настава и успешно
реализирани воннаставни активности
 Проектни активности кои им овозможуваат на учениците да работат интерактивно и долгорочно
 Изготвување анкета за воннаставни активности
 Вклученост на наставниците од активот во реализацијата на aктивностите за МИО проектот и продолжување на
процедурата за сертификација на одредени наставници
 Планирање и реализација на интегрирани содржини од ЕКО програмата
 Предлог мерки за адаптирање на условите за примена на ученичко портфолио за оценување на учениците
 Избор на методи за оценување: разговор, набљудување, усна повратна информација, самооценување, заемно
оценување
 Изработка на среднорочен ИОП – индивидуален оперативен план за деца со посебни потреби
- изработка на инструменти : чек листа, холистичка листа, дескриптивна листа, ученичко портфолио



Следење и анализирање на инструментите со кои се мерат постигнувањата и знаењата на учениците
Анализа на резултатите од оценувањето и напредувањето на учениците,за подобрување на квалитетот во работата

Задача

Активност

Тимска работа и

Конституирање на

Време
рамка

Носител

Начин на
спроведув
ање
(ресурси)

Јули

Наставни Заедничка

инструмент
и

Извештај од

Очекувани
резултати

Соработка и

Одговорно лице

А.Гоцева
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координираност

стручниот актив

ци од
стручнио
т актив

Онлине состаноц
и разгледување
на можноста за
продолжување
на онлине
наставата од
септември

Презентирање на
Август
предностите и
недостатоците на
платформите при
одржување на
онлине часови кај
одредени колеги и
договор за една
платформа за
онлине комуникација
за учениците и
наставниците

Изработка на
Програма за
работа и
ефективна
реализација на
активностите на
стручниот актив
според
потребите на
училиштето,
локалната
самоуправа и

Разгледување и
усвојување на
предлог годишните
активности

Август,
Септе
мври

средбасостанок;
материјали
за работа
Наставни Состанок,
ци од
обуки за
стручнио избраната
т актив
платформа
, размена
на искуства
и идеи

работата на
видео
снимки
активот,
Записници,
видео
снимки

планирање за
успешна
реализација на
програмата
Подобрување на
наставата и
олеснување при
совладување на
изучениот
материјал од
страна на
учениците

Заедничка
средбасостанокон лине ?;
материјали
за работа

Разговор за
иницијатива,
координиран
ост,
протоколи за
увиди,
соработка

Систематичност,
координираност и
ефективност во
работата,

Наставни
ци,
педагошк
о
психоло
шка
служба

Наставници од
стручниот актив

Наставниците од
стручниот актив
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пошироко
Запознавање на
родителите со
начинот на
оценување на
учениците во
однос на
предметите каде
се подобруваат
вештините

Изработка на флаер
со точки насоки за
начинот на
оценување

Септе
мври

Наставни
ци од
стручнио
т актив и
одделенс
ките
раководи
тели

Поделба
на
флаерите
од страна
на
класните
раководите
ли за
време на
родителски
те средби

Критетериум
ии
стандарди
на
оценување

успешна
реализација на
програмата и
соработка со
родителите

Отворени
часови-секое
тримесечие по
еден час

Планирање на
дневна подготовка,
наставни ливчиња.

Од
септем
ври до
јуни

Наставни
ци од
стручнио
т актив

Дневни
подготовки
со примена
на техники,
методи и
презентаци
и

Наставни
програми,
стручна
литература,
интернет

Учење и размена
на искуства,
подобрување на
формативното
оценување

Изработка на
среднорочен
ИОП –
индивидуален
оперативен план
за деца со
посебни потреби

Изработка на
конкретни предлози
и размена на
искуства

септем Наставни
ври
ци,
педагошк
о
психоло
шка
служба

Заедничка
средбасостанок;
материјали
за работа и
Прогрма
за деца со
посебни
потреби

Разговор за
иницијатива,

Изработка на
среднорочен ИОП
– Соработка со
одделенски
наставници,
планирање за
успешна и
ефективна
реализација на

Наставниците од
стручниот актив
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ИОП
Свечана
приредба по
повод Денот на
училиштето и
Денот на
Општина Центар

Музички точки и
ликовни активности
со масовна
присутност на
ученици, успешна
презентација на
активностите
проследена со
одговорност;

октомв
ри ,
ноемв
ри

Наставни
ци,
ученици,
родители

Просторни
услови,
озвучувањ
е,
материјали
за ликовни
изработки

отворен час
„Обликување и
преобликување
на употребни
предмети –
рециклирање“
Новогодишен
базар

Ученикот да ја
создаде пораката
преку дизајн на
употребен предмет
со користење на
различни
рециклажни
материјали

декемв Наставни
ри
к
ученици,

Рециклаже
н
материјал

Концерт на
училишните
хорови,хорот на
наставници и
оркестарот со
програма од
новогодишни

Декем
ври

Просторни
услови,
озвучувањ
е,
материјали
за ликовни

Новогодишен
концерт

Наставни
ци и
ученици

Разговор,
Ивештај,
протокол на
набљудувањ
е,
Впечатоци
од
релизаторит
еи
посетителит
е
Разговор,
Усна
презентација

Задоволство,
пофалби, успешна
презентација,
соработка и
афирмација на
училиштето

Ристовска Маја и Бојана
Петровиќ Алексова

Ученикот
креативно да се
изразува врз
основа на својата
фантазија и
ликовни
способности

Маја Ристовска

Слики,
пофалници,
извештај

Негување на
новогодишна и
божикна традиција
и празничен дух

Бојана П.Алексова,во
соработка со предметни
одделенски наставници
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музички
композициии и
ликовни творби на
учениците од 1-9.

изработки

Изработка на
Полугодишен
Извештај за
работата на
стручниот актив
уметничка група
предмети

Преглед на
планираните и
реализираните
активности на
наставниците од
стручниот актив

јануар
и

Наставни
ци

состанок;
материјали
за работа

Разговор,
дискусија,
анализа,
извештај

Одбележување
на празници и
негување на
традицијата на
празнувањата

Музички точки и
ликовни
работилници, по
повод Прочка –
Руска масленица,
Денот на Пролетта,
Априлијада,
Велигден и други
празнувања и
празници
-интегрирање
на
содржините
од

февру
ари,
март,
април.
Мај

Наставни
ци,
ученици,
родители

Просторни
услови,
озвучувањ
е,
материјали
за ликовни
изработки

Разговор,
Ивештај,
Впечатоци
од
релизаторит
еи
посетителит
е;

Мартаприл

Наставни
ци и

Дневни
подготовки

Разговор,
Ивештај,
Впечатоци

Интегриран
отворен час

Сумирање на
позитивни и
негативни
искуства,
одговорност,
соработка, и
планирање за
успешна
реализација на
преостанатиот дел
од програмата
Стекнување на
културни навики,
одбележување на
традицијата на
празнување и
одбележување на
празници;

Да се прошират
творечките

Наставниците од
стручниот актив

Ристовска Маја и Бојана
Петровиќ Алексова

Бојана П.
А. Гоцева. Т. Илиевска,
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„движење и
композиција“

музичко
образование,
ликовно и физичко и
здравствено
образование

ученици,
родители

Обработка на
елементи од
фолклорната
традиција (МИО)

Запознавање со
фолклорот и
кул.вредности на
заедниците

Март/
Април
2020

Наставни
ци,
ученици
и гости

Одбележување
на 9 Мај – Денот
на Европа и
Денот над
победата над
фашизмот

Учество на
манифестации во
соработка со
Општина Центар
9 Мај – Денот на
Европа и Денот на
победата над
фашизмот, со
музички точки,
ликовни и спортски

мај

Наставни
ци,
ученици,
соработн
ици

со примена
на техники,
методи
Развивање
интерес за
креативно
и
интегриран
о работење
Просторни
услови,
озвучувањ
е, работни
материјали

од
релизаторит
еи
посетителит
е;

потенцијали, да се
развие интерес за
креативно и
интегрирано
работење со боите

М.Ристовска

Разговор,
извештај,
впечатоци
од
релизаторит
еи
посетителит
е

Да се запознаат
учениците со
фолклорот и
културните
вредности нашата
татковина

Наставниците од
стручниот актив

Просторни
услови,
озвучувањ
е, спортски
реквизити,
материјали
за ликовни
изработки

Разговор,
Ивештај,
Впечатоци
од
релизаторит
еи
посетителит
е;

Стекнување на
искуства за јавни
настапи, учество и
освоени
признанија и
награди

Наставниците од
стручниот актив
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активности
Училишна
манифестација
„Најталент“

Селективно,
Мајнатпреварувачка
јуни
активност„Најталент“

Наставни
ци и
ученици,
родители

Анализа на
резултатите и
достава на
извештај од
работата на
ативот
наставници
уметничка група
предмети

Споредбена анализа јуни
на резултатите,
размена на искуства
и насоки за
изнаоѓање предлог
мерки за ефективна
примена на методи и
инструменти за
унапредување на
оценувањето
Анализа на
јуни
резултатите,
изработка на
споредбена анализа
на успехот на учен.,
сумирање на
придобивките од

Наставни
ци

Изработка на
Годишен
Извештај за
работата на
стручниот актив
уметничка група
предмети

наставни
ци

Просторни
услови,
озвучувањ
е,
материјали
за работа,
комисија за
вреднувањ
е
на
настапите
Заедничка
средбасостанок;
материјали
за работа

Слики,
пофалници,
дипломи,
извештај

Забава,
задоволство
релаксација
и.јакнење на
натпреварувчкиот
дух.

Разговор,
Ивештај,

состанок;
материјали
за работа

Разговор,
дискусија,
анализа,
извештај

Подобрување на
успехот на
учениците преку
примена на нови
форми, методи,
активности и
инструменти за
оценување на
постигнатите
резултати.
Сумирање на
позитивни и
негативни
искуства,
одговорност и
објективност и
прифаќање на

Нас. По муз.обр.
Психолог
наставниците од
стручниот актив и

Наставниците од
стручниот актив

Наставниците од
стручниот актив
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примената на
современи форми,
методи, инструменти
за оценување на
учениците

добрите практики
во оценувањето

Одговорен наставник: Бојана П.Алексова
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7. Програма за работа на Одделенски совети
Совет на одделенски наставници и Совет на предметни
наставници
Содржина на работа/активности

Време на
реализација

Планирање и организација на воспитно-образовната работа (ВОР)
јули-август
разгледување на Годишната програма за работа на
училиштето
•
давање предлог мерки,насоки
•
разгледување на новите законски акти
•
организација и планирање на воннаставните активности
•
операционализација на поодделни планови и програми за
работа
•

Планирање и програмирање на ВОР во услови на реализација на
процес на учење од далечина






септември

августсептември

разгледување на соодветни документи од МОН
дефинирање на платформи и дигитални алатки за примена
дефинирање на временска динамика на реализација на
наставата
назначување на тим за поддршка и следење (ИКТ обучени
наставници)
донесување на други соодветни мерки и насоки

Реализација на ВОР по периоди
•
•
•

анализа на постигнатите резултати
предлог мерки за подобрување на ВОР
организација на родителски средби

Професионален и кариерен развој на наставниот кадар
•
разгледување и дискусија за законската регулатива и
концепцијата за кариерен развој
•
разгледување на можности / информации за
обуки,семинари и др. форми за професионален развој

ноември
јануари
април
јуни

септеври-октомври
јануари
јуни
тековно
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8. Програма за работа на Училиштен инклузивен тим

Задача
Да се изготви
глобален план
за работа
Креирање на
инклузивни
политики и
практики;
Дефинирање
на актуелната
состојба во
училиштето

Едукација на
наставниот
кадар

Активност

Носител

Изготвување на
Тим за ИО
програмата за работа наставници
на инклузивниот тим,
Презентација пред
стручни активи на
основните програмски
цели и содржини
Анализа на
актуелната состојба
во училиштето :
идентификација на
број на ученици на
кои им е потребна
додатна поддршка и
видот на додатна
поддршка;
соработка со личен
асистент
Анализа на
пропишаните
протоколи од МОН
идентификација на
видот на потребна

Начин на
спров.
(ресурси)
Анализа на
извештаи
презентација

Инструм.
Педагошка
документација
Законски акти
(правилници,пр
отоколи)

Очекувани
резултати
Ефективно
планирање

Одговорно
лице
Тимот

Временска
рамка
септември

Тим за ИО
Наставници
дефектолого
т

Анкетирање
на
наставници,
родители,
ученици

Анкетни
листови,
Евидентни
листови

Конкретни
податоци како
основа за
планирање

Тимот

октомври

Тим за ИО
Наставници
дефектолого
т

анкетирање
разработка
на стручна
литература
работилници
Соработка со

Анкетни
листови
презентации

Подобрување
на
професионалн
ите
компетенции

Тимот

континуирано

наставници
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помош и поддршка

институции

вклучување во обуки

Изготвување
на наставно
планирање

Јакнење на
тимската
работа

Спроведувањ
е на мерките
за поддршка

Планирање
реализација и
евалвација на
диференциран
пристап во
наставата,согласно
со можностите на
учениците и нивните
образовни
потреби/модифицира
ни програми
Соработка на
наставниците при
концепирање на ИОП,
следење на
реализацијата,
евалуација

Тим за ИО
Наставници
дефектолого
т

Соработка на
стручните
активи
Соработка со
стручни
соработници
Соработка со
родители
Дополнителна
настава

Тематски и
дневни
планирања,
Наставни
листови,чек
листи,дидактич
ки материјали

Подобру
вање на
квалитетот на
диференциран
иот пристап во
наставата

Тимот

континуирано

Тим
Наставници
дефктолог
лични
асистенти

ИОП
Наставни
листови,чек
листи,
дидактички
материјали
ученичко
портфолио

Прилагодена и
ефективна
настава
согласно
потребите на
учениците

Тимот
Одговорни
наставници
на стручни
активи

континуирано

Соработка, следење
и евалуација на
активностите

Инклузивен
тим,
Наставници

Соработка на
стручните
активи
Соработка со
стручни
соработници
Соработка со
родители
Дополнителна
настава
Соработка на
стручните
активи,

Презентации,
наставни
листови,

Унапредување
на соработката
за прилагодена

Тимот

континуирано

одговорни
наставници
на стручни
активи
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во учењето
согласно со
препораките
од стручните
тела за
проценка

применувани во
воспитнообразовната работа

Ученици

Едукација на
учениците

Едукација и
сензибилизација на
учениците за
надминување на
предрасудите за
децата со посебни
образовни потреби

Тим за ИО
Наставници
Ученици
стручни
соработници

Анализа на
постигнувањата по класификациони периоди

Тим
Наставници
директор

Вреднување
на
реализиранот
о согласно
планирањето

соработка со
стручни
соработници,
соработка со
родители и
соработка со
ученички- от
парламент
воннаставни
активности
ученички
проектни
активности
реалзиација
на
работилници

евидентни
листови,
дидактички
материјали
ученичко
портфолио
Презентации
Анкетни
листови
Дидактички
материјали

Презентација Педагошка
на
евиденција и
резултатите
документација
од наставната
пракса

и ефективна
настава

Тим
Зголемена
свесност за
потребата од
толеранција/по
читување на
разликите и
соработка
Подобрување
на квалитетот
на
инклузивната
пракса

континуирано

стручни
соработници

Тимот
наставници

По
класификациони периоди
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9. Програма за работа на Хор и оркестар

УЧИЛИШЕН ХОР
Цел
- Учениците да ги прошират знаењата и способности согласно своите афинитети и интерес, определба и
сензибилитет;
- да се оспособуваат за соработка и колективен однос во заедничка презентација на вокални дела;
- да се оспособат за лична и колективна афирмација во училиште и пошироко.

Посебни цели:
 да создава навика за редовност и точност;
 да ги развива творечките способности, етичките и естетските вредности;
 да развива колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон интерпретацијата на хорските
композиции;
 да развива способност индивидуално вокално интерпретирање;
 да ги почитува дадените упатства на диригентот и менторот;
 да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката;
 да проценува вредностите на музичките дела преку анализа;
 да открива нови можности за примена на хорска активност во синтетизираните уметности или мултимедијален
проект ;
 да учествува на разни видови настапи во училиштето, локалната средина и пошироко;
 да соработува со други лица од културата, институции, стручни организации од областа на уметноста и културата;
 да развива љубов кон пеењето;
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 да интерпретира композизии преку кои ќе се запознае со творештвото и културата на други народи
Образовен процес
структура на содржини
Задачи

Цели:

обработка на
композиции

Посебни цели:

Аудиција

Усвојување на
основи на
вокална
техника,
демонстрација
и примена на
вежби за
распејување и
дишење.

- одредување на
музикалноста –
квалитетот на
гласот;
- тонски распон на
гласот;

- примена на
правилен пеачки
став, правилно
дишење и поставка
на вокал;
- развивање на
вокалната техника;
- примена на
различно темпо,

Дидактички насоки

Активности
Ученикот:

Активности
Наставник:

- Пеење на мелодиско –
ритмички мотиви во
различни тоналитети
- Интерпретација на
песна по свој избор;
- Интерпретација на
задолжителна песна;

- организирање на аудиција и
реаудиција на членовите на
хорот;
-распејување
-заедничко пеење;
-индивидуално пеење;
-нотен запис на песната
„Билјана платно белеше“
подобна поради дијапазонот
децима.
-објаснува за основните
елементи на вокалната
технока;
-демонстрира вежби за
распејување;
-објаснува за значењето на
вокалната техника и
функционирање на
фоноторните органи;

- пее вежби за правилно
дишење и поставка на
вокал;
- пее вежби за развивање
на вокалната техника;
- применува вежби за
правилен пеачки став,
- применува различно
темпо и динамика;

Инструмен
ти

Начин на
спроведу
вање
(Ресурси)

Времен
ска
рамка
реализац
ија

Разговор,
Евидентен
лист за
присутност;
листа за
проценка на
музикалност
.

Кабинет
по
музичко,
Клавир синтисајзе
р

Разговор,
Демонстрац
ија;
евидентен
лист за
присутност;

Кабинет
по
музичко;
нотен
материјал; во текот
синтисајзе на целата
р
година

септемвр
и

во текот
на целата
учебна
година
септемвр
и
октомври
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динамика;
- презентација на
креативна и
естетска вокална
интерпретација;

- презентира креативна и
естетска вокална
интерпретација;
- прави избор на
програма;

Обработка на:
Химна на ОУ
„Димитар
Миладинов“

-усвојува правила
за изведба на
свечена песна химна

Народни
песни: „Не си
го продавај
Кољо
чифлигот“обработка

- го проширува
репертоарот на
народни песни, дел
од фолклорното
наследство

- усвојува ритмичко
мелодиска целинба
- применува правилна
интерпретација со
соодветно темпо и
динамика
- го доживува карактерот
на композициите и
презентира правилна
изведба;

„Here comes
Santa Claus“
англиска
традиционалн
а

- пее
традиционални
странски песни
преку кои ќе се
запознае со
творештвото и
културата на други
народи
- применува
повеќегласна

Народни
песни:
„Зурли

-да демонстрира
правилна двогласна и
тригласна вокална
интерпретација;
- да применува соодветно
темпо и динамика;
да го доживее карактерот
на композицијата;

-објаснува за постоењето на
внатрешниот слух;
-дискутира за пеењето со
образложение и физиолошката
и интелектуалната дејност,
потребата за емоционално
доживување што треба да
допрат до свеста и душата на
интерпретаторот и
слушателот;
-објаснува за поимот химна –
свечена песна;
-дава напатствија за
интерпретација на народни
песни;
Демонстрира правилна
вокална интерпретација;
-одредува интонација, темпо,
динамика, внимава на
правилна интонација и јасна
дикција.
-објаснува за карактерот на
песната;
-објаснува за традицијата на
пеење на празнични песни;
Демонстрира интерпретација
со различни вокални техники;
-одредува интонација, темпо,
динамика,
-внимава на правилна и јасна
дикција.

Разговор,
Демонстрац
ија;
евидентен
лист за
присутност;
листа на
проценка.

Кабинет
октомври
по
ноември
музичко;
нотен
материјал;
синтисајзе
р

Разговор,
Демонстрац
ија;
евидентен
лист за
присутност;
листа на
проценка.

Кабинет
ноември
по
декември
музичко;
јануари
нотен
материјал;
синтисајзе
р
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трештат на
сред село“

интерпретација

Обработка на
задолжителн
и композиции
за натпревар

-развива
колективен
интелектуалноемоционален и
креативен однос
кон
интерпретацијата
на хорските
композиции;

Хорски
натпревари

Репрезент на
финалната работа
на хорската настава
- се стекнува со
искуство на јавен
настап( во
училиштето,
локалната средина
и пошироко);

„Роса бисер“

- демонстрира правилна
двогласна и тригласна
вокална интерпретација;
- применува соодветно
темпо и динамика;
да го доживее карактерот
на композицијата;
-стекнува искуство за
јавна изведбена
активност;

- Учествува во јавен
настап со целосна
одговорност и
посветеност за успешна
изведба;
-ќе се стекне со
натпреварувачки дух;
- учествува на
манифестација за која ќе
даде критички и
самокритички осврт;
-ќе се дружи;
- ќе учествува и ќе даде
придонес на крајниот
репрезент на својата и
заедничката работа на
училишниот хор.
- развива љубов кон - демонстрира правилна

- објаснува за фолклорната
традиција;
-дискутира за потребатата од
негување и пеење народни
песни
- демонстрира правилна
вокална интерпретација;
-одредува интонација, темпо,
динамика,
-внимава на правилна и јасна
дикција.
- ја финализира работата на
активностите на хорот
-ги подготвува учениците за
јавен настап, натпревар;
- раководи со хорот на јавниот
настап;
-Ги усогласува сите елементи
на хорската изведба;
- Внесува свое доживување и
чувство;

Разговор,
Демонстрац
ија;
евидентен
лист за
присутност;
листа на
проценка.

Кабинет
февруари
по
март
музичко;
април
нотен
материјал;
синтисајзе
р

Разговор,
Демонстрац
ија;
евидентен
лист за
присутност;
листа на
проценка;
слики;
наградидиплома

Свечена
април
сала за
мај
проби,
кабинет по
музичко;
нотен
материјал;
синтисајзе
р.

-објаснува за композицијата и

Разговор,

Кабинет

мај
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Драгослав
Ортаков ;
„Радио Џив“
Драган
Шуплевски

пеењето;
- интерпретира
композиции преку
кои ќе се запознае
со македонското
музичко творештво

двогласна и тригласна
вокална интерпретација;
- применува соодветно
темпо и динамика;
- го доживува карактерот
на композицијата;

животот и творештвото на
композиторот;
-прави анализа на текст;
- демонстрира правилна
вокална интерпретација;
-одредува интонација, темпо,
динамика,
-внимава на правилна и јасна
дикција.

Демонстрац
ија;
евидентен
лист за
присутност;
листа на
проценка

по
јуни
музичко;
нотен
материјал;
синтисајзе
р

ЗАБЕЛЕШКА:
Во текот на учебната година може да дијде до промена на репертоарот. Ќе се обработата композиции според
потребите интересот, желбите и можностите на хорските пајачи.
ОРГАНИЗАЦИЈА НА ХОРСКАТА НАСТАВА
Часовите по ХОР ќе се реализираат во текот на цела учебна година. Неделниот фонд на часови е според
тежинското ниво на комппозициите по 3 (три) часа неделно. Во училишниот хор може да членуваат ученици од VI, VII , VIII
и IX одделение, согласно интересот и гласовните можности на учениците. Времето на реализација ќе биде по редовната
настава. Поради специфичноста на активностите времето на реализацијата се организира спрема просторните услови во
училиштето и можностите на учениците. Резултатите ќе се презентираат во училиште на разни манифестации и на
хорските натпревари кои се реализираат секоја учебна година, во локалната средина и пошироко за разни потреби и
пригоди.
Наставни методи и активности
Во остварувањето на целите на училишниот ХОР ќе се применуваат наставни форми и методи:
- истражувачка
- проблемска
- фронтална
- групна
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- индивидуална
- разговор
- дискусии
- практична работа
- демонстративна и други.
Во работата ќе преовладува иницијативноста, самостојноста, креативноста и слободното изразување на чувствата
преку вокална интерпретација.
Ќе се оствари соработка со културно-уметнички институции, и уметници кои ќе бидат гости во училиштето каде ќе
може да се презентира професионален начин на хорска интерпретација.

Просторни и материјално –технички услови
Наставата по хор ќе се реализира во наменски кабинет по музичко образование опремен со соодветни помагала,
инструменти и стручна литература.
Настапи: Училишниуот хор ќе настапува на сите културно-уметнички манифестации предвидени во програмата на
училиштето, програмата на ЗМПРМ, Активот на музичари на општината, проектни активности и хорските натпревари
организирани од ЗМПРМ во соработка со БРО.

УЧИЛИШЕН ОРКЕСТАР
Цел
-Учениците на училишниот оркестар да ги прошират знаењата и способности согласно своите афинитети и интерес,
определба и сензибилитет;
-да се оспособуваат за соработка и колективен однос во заедничка презентација на инструментални дела;
- да се оспособат за лична и колективна афирмација во училиште и пошироко.
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Посебни цели:
 да создава навика за редовност и точност;
 да ги развива творечките способности, етичките и естетските вредности;
 да развива колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон интерпретацијата на инструменталните
композиции;
 да развива способност индивидуална инструментална интерпретација;
 да ги почитува дадените упатства на диригентот и менторот;
 да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката;
 да проценува вредностите на музичките дела преку анализа;
 да открива нови можности за примена на оркестарската активност во синтетизираните уметности или
мултимедијален проект ;
 да учествува на разни видови настапи во училиштето, локалната средина и пошироко;
 да соработува со други лица од културата, институции, стручни организации од областа на уметноста и културата;
 да развива љубов кон индивидуално и колективно свирење на ДМИ;
 да интерпретира композизии преку кои ќе се запознае со творештвото и културата на другите народи.
Образовен процес
структура на содржини
Задачи

Композиции и
технички
содржини за
обработка

Посебни цели:

Дидактички насоки

Инстру
менти

Начин на
спроведу
вање
(Ресурси)

Времен
ска
рамка

Посебни цели:
Активности
Ученикот:

Активности
Наставник:

реализац
ија
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Аудиција

- одредување на
музикалноста
– техника на
свирење;
- степен на
обученост за
свирење на
инструменти;

Видови,
технички
можности и наин
на свирење на
ДМИ

- ги проширува
теоретските знаења
во областа на
свирење на ДМИ;
- развива љубов кон
индивидуално и
колективно свирење
на ДМИ;

Видови,
технички
можности и наин
на свирење на
блок флејти

- усвојува нови
знаења;
- развива творечките
способности,
етичките и
естетските
вредности

- демонстрира ритмички и
мелодиски вежби.
- Презентира ритмичка
интерпретација;
- демонстрира
инструментална изведба по
свој избор
- да поседува елементарни
знаења од узичката
писменост
- учи за поделбата на ДМИ
(ритмички, мелодиски);
- препознава ДМИ по
навната звучност,
- дискутира за секој
инструмент од групата на
ДМИ
- свири на ДМИ.

- организира аудиција на
членови во училишниот
оркестар
-врши проверка на знаењата
на учениците од областа на
музичката писменост
- демонстрира ритмички и
мелодиски вежби.

Разговор,
Евиденте
н лист за
присутнос
т;листа за
проценка
на
музикалн
ост.

Кабинет
по
музичко,
Клавир синтисајзе
р

септемвр
и

-Презентира ДМИ;
-објаснува за поделбата на
ДМИ;
-демонстрира слики, аудио и
видео снимки со примена на
ДМИ и др. вид на
инструменти

Кабинет
по
музичко,
ДМИ

септемвр
и

-препознава видови на блок
флејти;
-усвојува техника на
свирење на блок флејта;
-демонстрира технички
вежби;
-демонстрира вежби за секој
тон (sol; mi; sol-mi; fa; sol-fami; do; sol-fa-mi-do; re; do-remi -fa-sol; la; do2; si;)

- презентира видови на блок
флејти
- демонстрира и објаснува
техники на свирење
- презентира правилен начин
на свирење и држење на
инструм.
- презентира мелодиски и
ритмички вежби

Разговор,
усна
презента
ција;
Евиденте
н лист за
присутнос
т;листа за
проценка
на
музикалн
ост.
Разговор,
усна
повратна
информац
ија;
Евиденте
н лист за
присутнос
т;

во текот
на целата
учебна
година

Кабинет
септемвр
по
и
музичко,
октомври,
блок
флејти,нот
ен
материјал
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Химна на
училиштето
„За нашиот
патрон Димитар
Миладинов“

Канон за детски
оркестар

Новогодишни
композиции:
„Баба Мразица“
Теа Богатинова,
арр. Бојана
Петровиќ
Алексова
-Обработка на
сле на народни
песни;
- обработка на

- усвојува и
презентира правила
за изведба на
свечена песна химна
- учествува на разни
видови настапи во
училиштето,
локалната средина и
пошироко
- се здобие со
искуство за
двогласно свирење
- демонстрира
правилна изведба на
канонската мелодија

- интерпретира празнични
композиции;
- презентира правилна
изведба
- стекнува искуство за
заедничко музицирање,
- чувствува задоволство од
изведбата на свечени песни;

- врши поделба во групи
- демонстрира мелодиска и
ритмичка делница;
-реализира посебни и
заеднички проби;
-дава потребни сугестии и
насоки за правилна и
естетска изведба;

Разговор,
усна
повратна
информац
ија;
Евиденте
н лист за
присутнос
т;

Кабинет
по
музичко,
ДМИ,
нотен
материјал

октомври
ноември

- усвојува поим канон;
- свири канонска мелодија;
- свири и следи втора
мелодија

-објаснува поим канон и
начинот на изведба
-демонстрира канонска
мелодија, демонстрира
канонска изведба

Кабинет
по
музичко,
ДМИ,
нотен
материјал

ноември
Декември
. јануари

-развива љубов кон
индивидуално и
колективно свирење
на ДМИ
- интерпретира
композизии преку
кои ќе се запознае
со творештвото и
културата на другите
народи

- интерпретира празнични
композиции;
- презентира правилна
ритмичка и мелодиска
изведба;
-учествува во заедничко
музицирање,
- чувствува задоволство од
изведбата на народни песни
или композиции
инспирирани од народниот
фолклор;

- врши поделба во групи
- демонстрира мелодиска и
ритмичка делница;
-реализира посебни и
заеднички проби;
-дава потребни сугестии и
насоки за правилна и
естетска изведба;

Разговор,
усна
повратна
информа
ција;
Евиденте
н лист за
присутнос
т;листа на
проценка.
Разговор,
усна
повратна
информац
ија;
Евиденте
н лист за
присутнос
т;листа на
проценка.

Кабинет
по
музичко,
ДМИ,
нотен
материјал

Декември
, јануари
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познати мелодии
со фолклорни
мотиви
Обработка на
задолжителни
композиции за
натпревари
и
композиција по
избор

Јавни настапи
оркестарски
смотринатпревари

- свири композиции од
светската литература

- развива способност
индивидуална
инструментална
интерпретација;
- почитува дадени
упатства на
диригентот и
менторот;
- ги проширува
теоретските знаења
во областа на
историјата на
музиката;
- ги проценува
вредностите на
музичките дела
преку анализа;

- интерпретира популарни
композиции;
- презентира правилна
ритмичка и мелодиска
изведба
- стекне искуство за
заедничко музицирање,
- чувствува задоволство од
својата интерпретација;
- презентира изведба пред
публика

- врши поделба во групи : 3
групи за мелодиски и една
група за ритмичка придружба;
- демонстрира мелодиска и
ритмичка делница;
-реализира посебни и
заеднички проби;
-дава потребни сугестии и
насоки за правилна (темпо,
динамика, карактер итн) и
естетска изведба

Разговор,
усна
повратна
информа
ција;
Евиденте
н лист за
присутнос
т;листа на
проценка.

Свечена
Февруари
сала,
, март
кабинет по
музичко,
ДМИ,
нотен
материјал

развива способност
за индивидуална
инструментална
интерпретација
- интерпретира
композизии и
учествува на
натпревар преку кој
се афирмира себе и

- јавно настапува пред
публика;
- се залага за успешен јавен
настап;
- свири со задоволство, за
разонода и забава,
интерпретирајќи композиции
од светски автори

-реализира посебни и
заеднички проби;
-дава потребни сугестии и
насоки за правилна и
финална интерпретација;
(темпо, динамика, карактер
итн).

Усна
повратна
информа
ција;
Евиденте
н лист за
присутнос
т;листа на
проценка;

Свечена
Април –
сала,
мај
кабинет по
музичко,
ДМИ,
нотен
материјал
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училиштетпо

Свирење на
композиции по
избор

- развива љубов кон
свирењето;

слики;
награди –
диплома.

- чувствува задоволство од
својата интерпретаира по
својо избор;

дава потребни сугестии и
насоки за правилна (темпо,
динамика, карактер итн) и
естетска изведба

Евиденте
н лист за
присутнос
т; слики.

кабинет по Мај, јуни
музичко,
ДМИ,
нотен
материјал

ЗАБЕЛЕШКА:
Во текот на учебната година може да дијде до промена на репертоарот. Ќе се обработата композиции според
потребите интересот, желбите и можностите на хорските пајачи.
ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА ПО ОРКЕСТАР
Часовите по ИРКЕСТАР ќе се реализираат во текот на цела учебна година. Неделниот фонд на часови е според
тежинското ниво на комппозициите по 3 (три) часа неделно. Во училишниот оркестар може да членуваат ученици од VI, VII
VIII и IX одделение, согласно интересот и гласовните можности на учениците. Времето на реализација ќе биде по
редовната настава. Поради специфичноста на активностите времето на реализацијата се организира спрема просторните
услови во училиштето и можностите на учениците. Резултатите ќе се презентираат во училиште на разни манифестации и
на оркестарските натпревари кои се реализираат секоја учебна година, во локалната средина и пошироко за разни
потреби и пригоди
Наставни методи и активности
Во остварувањето на целите на училишниот ОРКЕСТАР ќе се применуваат наставни форми и методи:
- истражувачка
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- проблемска
- фронтална
- групна
- индивидуална
- разговор
- дискусии
- практична работа
- демонстративна и други.
Во работата ќе преовладува иницијативноста, самостојноста, креативноста и слободното изразување на чувствата
преку инструментална интерпретација.
Ќе се оствари соработка со културно-уметнички институции, и уметници кои ќе бидат гости во училиштето каде ќе
може да се презентира професионален начин на инструменталната интерпретација.
Просторни и материјално –технички услови
Наставата по оркестар ќе се реализира во наменски кабинет по музичко образование опремен со соодветни
помагала, инструменти и стручна литература.
Настапи: Училишниуот оркестар ќе настапува на сите културно-уметнички манифестации предвидени во програмата на
училиштето, програмата на ЗМПРМ, Активот на музичари на општината, проектни активности и хорските натпревари
организирани од ЗМПРМ во соработка на БРО.
Одговорен наставник
Бојана Петровиќ Алексова

68

10.

Програма за работа на Ученички парламент, ученички правобранител

Содржина/Активност
 Формирање на Ученичкиот парламент
 Меѓусебно запознавање / „Заеднички
нешта“
 Запознавање со целите на делувањето
на УП
 Насоки за процесот на избор на
Претседател и Ученички правобранител
 Насоки за изготвување на предлог
програма за работа „Бура на идеи“

Носител на
активноста

 Избор на претседател на УП и Ученички
правобранител
 Усвојување на глобален план за работа
 Презентација на моделот за Успешна
ученичка иницијатива
 Утврдување на приоритети (заедничка
листа)
 Изготвување на план за ученичка
иницијатива (по еден за реализација во

Очекувани резултати

трета седмица во
септември

 Конституирање на Ученичкиот
парламент
 Мотивираност за активното учество
во училишниот живот

втора половина
на септември

 Зголемен интерес за учество во
воннаставни активности

одд.раководители
одговорните
наставници

првата седмица
во октомври

 Избрани Претседател и
Правобранител
 Донесена Програма за работа

учениците
одговорните
наставници

втора седмица во
октомври

 Да се разберат карактеристиките на
демократската училишна клима
 Да се разбере значењето на
ученичкиот активизам
 Изготвен план за активност

Директор
учениците
одговорните
наставници
одд.раководители
учениците

 Презентација на програмата за
воннаставни активности/
анкетирање/предлози

Време на
реализација

одговорните
наставници

учениците
наставник по
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прво и второ полугодие)
 Реализација на планот за ученичка
иницијатива - 1

Граѓанско
образование
одговорните
наставници

средина на
октомври до
средина на
декември (трета
седмица)

наставник по
Граѓанско
образование
одд. раководители
одговорните
наставници

 Развивање вештини за планирање
на акција
 Развивање вештини за соработка и
тимска работа во реализација на
целта
 Реализирана акција/иницијатива
 Самовреднување на
постигнувањата

ноемвридекември

 Анализа на процесот
 Предлог мерки за успешен тек на
реализација

учениците
наставник по
Граѓанско
образование
одд. раководители
одговорните
наставници

прва седмица во
ноември

 Да се разберат најважните фактори
и нивното влијание за градење на
позитивна сигурна и безбедна
училишна клима

февруари

 Зголемување на свесноста за
значењето на грижата за
сопственото здравје

прва седмица во
март до
последна

 Развивање вештини за планирање
на акција
 Развивање вештини за соработка и

учениците

 Реализација на планот за ученичка
иницијатива / 2-3 краткотрајни средби

 Работилница на тема „Потреби-ПраваОдговорности“
 Интегрирана содржина „(Не)Прифатливо
однесување“
 Работилница на тема : „Правиме здрави
избори“

учениците
одговорните
наставници
учениците

 Реализација на планот за ученичка
иницијатива – 2

одговорните
наставници
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 2-3 краткотрајни консултативни средби

учениците

седмица во
април


 Вклучување во процесот на
самоевалуација/реализација на анкети

одговорните
наставници

 Презентација на резултати

учениците

декември
март-април

 Утврдување на приоритети







 Предлог идеи за активности за
одбележување на значајни датуми

 Работилница-дебата на

тема:Вреднување на работата на УП

ученици
одговорни
наставници
одделенски
раководители
ученици
одговорни
наставници

тековно




мај

тимска работа во реализација на
целта
Реализирана акција/иницијатива
Самовреднување на
постигнувањата
Анализа на резултатите
Споредба на резултатите од
последните две
самоевалвации(каде сме биле-каде
сме сега?)
Согледувања и предлог мерки (што
сакаме да постигнеме?)
Развивање на вештини за
самооценување и
планирање(утврдување на цели и
задачи за нивно постигнување)
Активно вклучување на учениците
во планирањето и реализацијата
Унапредување на демократската
клима во уќилиштето

 Вреднувани постигнувања, предлог,
идеи и насоки за следната учебна
година
 Изготвен Извештај и презентација

Одговорни наставници: И.Трајковски,наставник по историја; Б.Величковска,наставник по граѓанско образованиеСоработници:
А.Р.Мурџева,психолог ; Ј.Шарановиќ,педагог
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11.

Распоред на часови
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12.

Акциони планови за реализација на сите проекти во училиштето и акциски истражувања

Приоритетно
Настава и учење
подрачје на
промени
Цел : Оспособување на наставниците за планирање и реализирање на настaвни часови со примена на средства за електронска
коуникација
Очекувани исходи : Реализирање на наставата со примена на средствата за електронска комуникација
Задача : Креирање на дигитални образовни содржини
Активности

Индикатори за
успех

1.1 Изготвување план за
изготвен план за
обуки за развој на дигитални интерни обуки
вештини
1.2.Организирање обука за
употреба на дигитални
алатки и платформа
1.3 Креирање на
интерактивни часови со
примена на дигитална
технологија/
платформа

Носители на
активностите

Временска
рамка за
имплементација

Ресурси

наставници
стручни
соработници

август -септември aнкетирање/
чек листи

Тим за следење на
реализацијата на
активностите
Одговорни наставници на
стручни активи
стручни соработници

реализирана обука
90 %
од наставниците да
реализирааат часови

наставнициментори
стручни
соработници

август-септември

работни
материјали/
техничка
поддршка

октомври -мај
дигитална
технологија
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Да се следат и вреднуваат
резултатите од наставната
пракса

Изготвени извештаи/ наставници
По
чек листи,анкети со
стручни
класификациони
работни
ученици
соработници
периоди
материјали/
Детектирани и
дефинирани
техничка
согледувања и
поддршка
насоки за
подобрување на
наставната пракса
Цел : Унапредување на процесот на диференцирана настава и формативно оценување

Одговорни наставници на
стручни активи
стручни соработници
директор

Очекувани исходи : Реализирање на настава со зголемена примена на форми и методи на диференциран пристап и
формативно оценување и подобрување на ученичките постигнувања
Задача : Планирање на форми и методи на диференцирана/индивидуализирана настава и форми и методи на формативното
оценување
Активности

Индика-тори за
успех

Носители на
активностите

Временска
рамка за
имплементација

Ресурси

Тим за следење на
реализацијата на
активностите

Изготвување на наставно
планирање со испланирани
соодветни форми и методи

Изготвени
планирања/тематски,
дневни согласно
критериумите

Наставници
Стручни
соработници

Континуирано,сог
ласно тематските
планирања

Одговорни наставници на
стручни активи
Стручни соработници

Да се следат и вреднуваат
резултатите од наставната
пракса

Извештаи од анализа
на листи за следење
и евиденција,анкети

Наставници
Стручни
соработници

Контиуирано,
согласно планот
по

Педагошка
евиденција
Стручна
литература
практикуми
Педагошка
евиденција и
докментациј

Одговорни наставници на
стручни активи
Стручни соработници
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со ученици

директор

квалификациони
периоди

а

Приоритетно
подрачје
Училишна клима
на промени
2 .Цел : Зајакнување на тимската работа
Очекувани исходи : Успешно реализирани активности како резултат на тимска работа
Задача : Реализирање на зеднички училишни активности
Активности
Индика-тори
Носители на
Временска
Ресурси
за успех
активностите
рамка за
имплементациј
а
Да се изготви план за
тимско делување/
планирање
дефинирање на
подрачјата ,
содржините,учесници/
тимови и временска
динамика
Реализацијата на
заеднички училишни
активности

Успешна
реализација на
активностите
Извештаи
Фото и видео
документација

одговорни
наставници на
активи
ученички
парламент
стручна служба
родители
директор

септември
тековно

Програма за
работа на
училиштето
Програма на
Советот на
родители
техничка и
финансиска
поддршка од
локална заедница

Тим за следење на
реализацијата на
активностите
Одговорни наставници на
стручни активи
стручни соработници
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13.

Програма за Воннаставни активности

Програмa за воннаставни активности /одделенска настава
Секции
Име на секцијата

Носител

Ликовна секција

Лидија
Бозаревска
Катерина
Лазаревска

Начин на
спроведувањ
е (ресурси)

Ликовен
прибор

Инструме
нти

Бележник
за
следење

Очекувани
резултати

Одговорно лице

Временска
рамка (месец)

Изработени
ликовни творби

Лидија Бозаревска

( IX –XII )

Катерина Лазаревска
Наташа Самарска
Илина Вељановска

Наташа
Самарска

Снежана Христовa

Илина
Вељановска

Елица Филиповска

Снежана
Христовa
Елица
Филиповска
Умни глави - секција
за проширување и
продлабочување на
знаењата од
математиката

Сандра
Здравеска и
учениците на
IIa одд.

Решавање
разни видови
нумерички
задачи,
проблемски
ситуации,

Следење
на
учениците;

Развивање на
логичко
размислување;

Стратегии
и начини

Развивање на
љубов кон

Сандра Здравеска

Прво полугодие

Славица Димитриевска

( IX –XII )
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.
Славица
Димитриевск
аи

занимливи
задачи
од: збирки
задачи;

учениците на

натпревари;

IIб одд.

Кенгур
задачи;
Табела 100;
Бројна оска;

на
решавање
на
задачите;
Решени
задачи на
НЛ;
Трудови
од
ученици.

Наставни
листови.

Весели букви –
секција за
стекнување вештини
за читливо и уредно
пишување

Орданка
Мицкова и
учениците на
IIa одд.

Даниела
Гајдова и
учениците на
IIб одд.

Работилници,
творење,
активности и
изложби.
Потребен
материјал за
реализација презентации,
нл

Следење
на
учениците,
Трудови
од
ученици

математиката;
Проширени и
продлабочени
знаења за
возраста на
учениците;
Позитивен
однос кон
работата;
Развивање
натпреварувачк
и дух

Стекнување на
вештини за
читливо и
уредно
пишување,
развој на
моторички
вештини во
процесот на
убаво
пишување,
развивање на
љубов за убаво

Орданка Мицкова

Прво полугодие

Даниела Гајдова

( IX –XII )
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пишување.
Млади рекреативци
секција
за
развивање вештини
и
спосоности
од
областа на спортот и
физичката култура

Сандра
Спортски
Следење
Здравеска и игри, игри без на
учениците на граници,
учениците;
вежби
за
IIa одд.
Натпревар
развивање на
и,
локомоторнио
штафетни
т
апарат,
игри...
Славица
правилно
Димитриевск држење
и
аи
движење,
за
учениците на вежби
релаксација и
IIб одд.
рекреација.
Ресурси:
фискултурна
сала, душеци,
спортски
терени, топки,
обрачи,
чуњеви,
јажиња

Развивање
на Сандра Здравеска
свест
од
потреба
за
секојдневна
Славица Димитриевска
физичка
активност,
моторичка
координација и
ориентација во
просторот.
Правилно
Развивање
на
тимски
и
натпреварувачк
и дух .

Второ полугодие

Вешти рачиња –
секција
за
стекнување
нови
знаења за улогата на
семејството
,

Орданка
-Работилници, Следење
Мицкова
и творење,
на
учениците на активности,
учениците;
изложби.
IIa одд.
Стратегии
и начини

Орданка Мицкова
Стекнато
знаење
и
вештини
во
областите
на Даниела Гајдова
организирање и

Второ полугодие

( I – VI )

( I – VI )
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формирање култура
на
однесување,
домување,
формирање навики
поврзани
со
активности.
во
секојдневниот живот.

-Презентации,
Даниела
Гајдова
и
учениците на
IIб одд.

на
решавање
на
поставени
те цели и
задачи
Трудови
од
ученици.

функционирање
на современото
семејство
и
домаќинство,
домување
култура, облека,
исхрана
животна
средина
-Позитивен
однос
работата

Математичка
секција
Секција за
проширување

Валентина
Тодоровска
Билјана

Иваноска
/продлабочување на
содржините
од Учениците на
наставните
III
в
предметиодделение

Решавање на
разни видови
нумерички
задачи;
Решавање на
проблемски
ситуации;
Занимливи
задачи.
Задачи од
натпревари;
Кенгур

кон

Следење
на
учениците;

Развивање на
логичко
размислување;

Стратегии
и начини
на
решавање
на
задачите;

Развивање на
љубов кон
математиката;

Решени
задачи на
НЛ;
Трудови

Валентина
Тодоровска

СептемвриДекември

Билјана
Иваноска

Проширени и
продлабочени
знаења за
возраста на
учениците;
Позитивен
однос кон
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задачи;
Занимливи
задачи

од
ученици.

работата;

Следење
на
учениците.
Трудови
(изработки
) од
ученици.

Ликовно
изразување и
проширување
на знаењата за
ликовниот јазик
и ликовните
принципи.

Наставни
листови.

Ликовна секција

Валентина

Секција за
проширување

Тодоровска

/продлабочување на
содржините од
наставните
предмети-

Билјана
Иваноска
Учениците на
III в
одделение

Цртање ,
сликање
моделирање
со соодветни
ликовни
материјали и
различни
подлоги и
техники на
реализација.

Валентина
Тодоровска
Билјана

Топки во
различна
големина и

Валентина

Септември -Јуни

Тодоровска
Билјана
Иваноска

Развивање на
љубов кон
ликовната
уметност;

Слики,фотогр
афии и
уметнички
дела од од
познати
уметници
Спортско рекреативна
секција

Развивање
натпреварувачк
и дух

Развивање
натпреварувачк
и дух

Следење
на
учениците
и нивно

Дружење и
учење нови
начини
за забава и

Валентина

јануари-јуни

Тодоровска
Билјана

(Еднаш неделно
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Иваноска
Учениците на
III в
одделение

реквизити за
игрите;
Спортски
обувки
(патики) и
спортска
облека
(тренерки,
бела маица и
шорцеви/
хеланки за
девојчињата)

евидентир
ање од
страна на
одговорни
от
наставник;
Евиденциј
ата за
реализациј
а на
секцијата
се
води во
посебен
дневник

рекреација;
Учесниците да
се стекнат со
знаења,
вештини,

Иваноска

во времето
предвидено за
секции)

ставови;
Личен и
социјален
развој;
Развивање
натпреварувачк
и дух и тимска
работа;
Подобрување
на физичкото и
менталното
здравје;
Развој на
самодовербата

Ликовна секција
„Млади уметници“IIIa

Бранкица
Петревска;
Цана
Здравеска

Блок за
цртање,
водени бои,
темперни бои,
колаж, четки
за боење,

Следење
на
работата
на
учениците

Ликовното
изразување кај
учениците да го
развива
сензибилитеот,з
абележување на
81

палета,ножичк
и,лепак за
хартија,молив
, фломастери
,глина

формата,
обликот,големи
ната и бојата во
природата.Прек
у часовите на
ликовната
секција
учениците да ја
подобруваат
своите
психомоторикат
а,
,графомоторика
та и
перцепцијата.
Ликовната
секција кај
учениците да ја
развива
желбата за
групна работа ,
за дружење,
толеранција и
помагање.Преку
своите
изработки
учениците да го
разубават
просторот на
82

нашето
училиште.
Ликовна секција
IIIб

Драмска секција
IIIб

Весна
Кусакатска

Ружа
Пачаџиева

Блок за
цртање,
водени бои,
темперни бои,
колаж, четки
за боење,
палета,ножичк
и,лепак за
хартија,молив
, фломастери
,глина,графит
Посета на
драмски
претстави,
-избор на
драмски
претстави,
-подготовка на
сценографија,
-креирање на

Следење
на
рсботата
на
учениците

Развивање на
љубов кон
ликовната
уметност;

Весна Кусакатска

1.09.2020
10.6.2021 –
еднаш неделно

Развивање
натпреварувачк
и дух

Да се побуди
интерес за
драмската и
театарската
уметност

Ружа Пачаџиева

1.09.2020
10.6.2021 –
еднаш неделно

Да се оспособат
учениците за
актерска
изведба
Да се развива
медиумската
култура

костимографиј
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а,
-средби со
актер

Математичка
секција
Секција за
проширување
/продлабочување на
содржините од
наставните
предмети-

Ивана
Крстевска
;Ирина
Велјаноска

Решавање на
разни видови
нумерички
задачи;

Учениците
IVa на

Решавање на
проблемски
ситуации;

одделение

Занимливи
задачи.
Задачи од
натпревари;
Кенгур
задачи;
Занимливи
задачи

Следење
на
учениците;

Развивање на
логичко
размислување;

Стратегии
и начини
на
решавање
на
задачите;

Развивање на
љубов кон
математиката;

Решени
задачи на
НЛ;
Трудови
од
ученици.

Наставни
листови.

Драмска секција

Maja

Драмската

Следење

Ивана Крстевска ;Ирина
Велјаноска

СептемвриДекември

Учениците IVa на
одделение

Проширени и
продлабочени
знаења за
возраста на
учениците;
Позитивен
однос кон
работата;
Развивање
натпреварувачк
и дух

Развивање на

Маја Трајковска ;Симона

Септември -Јуни
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Секција за
проширување
/продлабочување на
содржините од
наставните
предмети-

Трајковска,Си секција
мона
опфаќа низа
Анастасовска на драмски
активности
Учениците на
драматизацис
ки дух како и
IVв
работилници
одделение
за правилна
дикција.Секциј
ата ги опфаќа
учениците
кои:
-Се
заинтересира
ни за
книжевна
уметност,нејз
ино сценско
поставување

на
учениците.
Трудови
(изработки
) од
ученици.

Aнастасовска
говорното
изразување
Учениците на
,драмското
творештво,фант IV в одделение
азијата,креативн
оста и
слободата на
изразување како
и поврзување на
различни
начини на
уметничко
изразување во
њдна целина.

-Развивање
на меморијата
Продлабочува
ње на своите
способности
за разбирање
на различни
ликови(улоги)
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-Учениците
меѓусебно
соработуваат
и се
социјализираа
т
-Учат да ја
минимализир
аат тремата
-Ја развиваат
својата
личност

Спортско рекреативна
секција

Ивана
Крстевска
;Ирина
Велјаноска
Учениците на
IVa
одделение

Топки во
различна
големина и
реквизити за
игрите;
Спортски
обувки
(патики) и
спортска
облека
(тренерки,
бела маица и
шорцеви/

Следење
на
учениците
и нивно
евидентир
ање од
страна на
одговорни
от
наставник;

Дружење и
учење нови
начини
за забава и
рекреација;
Учесниците да
се стекнат со
знаења,
вештини,

Ивана Крстевска ;Ирина
Велјаноска
Учениците на
IVa одделение

јануари-јуни

(Еднаш неделно
во времето
предвидено за
секции)

Евиденциј ставови;
ата за
реализациј Личен и
а на
социјален
86

хеланки за
девојчињата)

секцијата
се
води во
посебен
дневник

развој;
Развивање
натпреварувачк
и дух и тимска
работа;
Подобрување
на физичкото и
менталното
здравје;
Развој на
самодовербата

Ликовна секција
„Млади уметници“IVб

Снеже
Тодорова
;Кристина
Димчевска
Ученици IV б
одделение

Блок за
цртање,
водени бои,
темперни бои,
колаж, четки
за боење,
палета,ножичк
и,лепак за
хартија,молив
, фломастери
,глина

Следење
на
работата
на
учениците

Ликовното
Снеже Тодорова ;Кристина
Димчевска IV б одделение
изразување кај
учениците да го
развива
сензибилитеот,з
абележување на
формата,
обликот,големи
ната и бојата во
природата.Прек
у часовите на
ликовната
секција
учениците да ја
подобруваат
своите
психомоторикат

1.09.2020
10.6.2021 –
еднаш неделно
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а,
,графомоторика
та и
перцепцијата.
Ликовната
секција кај
учениците да ја
развива
желбата за
групна работа ,
за дружење,
толеранција и
помагање.Преку
своите
изработки
учениците да го
разубават
просторот на
нашето
училиште.
Математичка
секција

Анета
Танчева
Vв одд.

Спроведувањ
е во групи (10
– 20 ученици).
Решавање
различни
задачи
(нумерички и
текстуални),
проблемски

Решени
задачи од
наставни
листови,
следење
на
учениците
(чек

Развивањењ
љубов кон
математиката,
развивање и
поттикнување
на логичкото
размислување

Анета Танчева

септември-јуни

Vв одд.

2020/2021
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листи).
задачи,
задачи со
размислување
. Подготовка
за натпревари
преку задачи
од збирки,
Наставни
листови.
E-twinning проекти

Анета
Танчева
Vв одд.

Реализација
на активности
од различни
области
(културно
наследство,
астрономија,
здрава
животна
средина,
климатски
промени,
здрава храна
и сл.)
Пребарување
на интернет,
пеење
заеднички
песни,
креирање

Фотографи
и,
презентац
ии,
заедничко
глумење,
пеење.

Развивање на
кооперативност
и дружење,
продлабочувањ
е на знаењата
од конкретната
област

Анета Танчева

септември-јуни

Vв одд.

2020/2021
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постери, лого
поврзани со
активноста.
Ликовна секција

Лидија Путиќ
Vг одд.

Литературна
секција

Весела П.Велјановска
Vа одд.

Мирјана
Бошков Vб
одд.

Творење,
активности и
работилници,
презентации
за различни
ликовни
техники,
изложби.

Творби на
учениците,
следење
на
учениците
(чек листи)

Лидија Путиќ
Развивање
позитивен однос
Vг одд.
кон ликовното
творење, љубов
кон уметноста

септември-јуни

Создавање
креативни
творби,
литературно
читање,
изразување
ставови на
одредена
тема.

Творби на
учениците,
литератур
но читање
следење
на
учениците
(чек листи)

Весела П.-Велјановска
Развивање
позитивен однос
V-а одд.
кон
литературното
творење,
Мирјана Бошков Vб одд.
креативноста,
љубов кон
пишаниот збор

септември-јуни

2020/2021

2020/2021
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Краткотрајни воннаставни активности - еднократна работилница
Активност

Носител

Начин на
спроведување
(ресурси)

Инструмент Очекувани
и
резултати

Одговорно
лице

Временска
рамка
(месец)

Потребен
буџет

Готвењеизработка на
слатки
(Новогодишна
работилницаБазар)

Валентина
Тодоровска
Билјана
Иваноска
Учениците на
III в одделение

Изработка на
различни
видови смеси
за правење,
моделирање на
колачи и торти
со новогодишни
мотиви(бисквити
,ореви,лешници,
чоколади...)

Изработени
готови
производи
колачи и
торти
декорирани
со
новогодишн
и мотиви

Валентина
Тодоровска
Билјана
Иваноска

декември

3000 ден

Учесниците да се
стекнат со
знаења за
готвењето,
вештини во
моделирањето и
дизајнирањето на
слатки
Позитивен однос
кон работатаготвењето;
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Воннаставни активности на Стручниот актив на општествено-јазичната група предмети
1.назив на
активности

„Од нас за
вас“млади
креативциновинари

Литературн
а
секција/акт
ивности

Драмско рецитаторс
ка
секција/акт
ивности

Хаику
поезија

Мојата
ужинка

Клуб на
читател
и

2.темата/по
драчјето (со
носечките
содржини и
активности),
и
локацијата
на која ќе се
одвива
активноста;

Креативност
и
другарствоинтеракција
на јазична и
медиумска
писменост:
изразување,
творење,
истражувањ
е на
интернет
порталите;,
презентира
ње на
прилози со
фотографии
за актуелни
настани и

Литературн
о творење
на поетски,
прозни и
драмски
творби

Творење
литературн
и творби и
драматизац
ија на
драмски
текстови,ре
цитирање и
глума.

Хаику
претставув
а јапонска
поема која
ја опишува
природата
и содржи
емотивна
перспектив
а.Творците
на овој вид
поезија се
насочени
кон
ситните,
обични
нешта кои
се дел од
природните

Споделува
ње на
омилени
рецепти за
здрава
исхрана и
подготовка
на
омилената
храна на
учениците
Место на
одржувањ
е:
училница

Читање
на дела
од
англиска
та
литерату
ра

Место на
одржувањеучилница,
училишната
библиотека,
други
библиотеки,
издавачки
куќи и
слично.

Место на
одржување:
Училишта,б
иблиотеки,и
здавачки
куќи и сл.

Литерат
урно
читање,
по
повод
Маратон
на
читање
фрацуск
и
романи
Креативн
ост и
другарст
воинтеракц
ија на
јазично:
изразува
ње, т
истражув
ање на
францус
ки
писатели
на
интернет
порталит
е;,презен
тирање

Францус “Кино
ка
Клуб”
шансона
–
познати
францус
ки
шансон
и
Увежбув
ање на
изговор,
францус
ки
акценти,
истражув
ање на
познати
францус
ки
автори
на
шансони
.
Модерни
и
класичи
шансони

Филмогр
афија и
Докумен
тарни
филмови
/Гледањ
а,
истражув
ања и
изработк
а на
документ
арни
филмови
(Македок
с),
разговор
ии
проектни
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прослави;
организира
ње на:
приредби;
натпревари
за
ораторство,
рецитирање
;
работилниц
и за
постерстрип и
инфографик
; промоција
и
афирмација
на
новинарскат
а етика.
-Место на
одржување:
во
училиштето
и локалната
средина.

процеси и
феномени.
Хаикуто се
состои од
3 стихови и
17 слогови.
Формата
на слогови
е 5-7-5.
Место на
одржување
: училница
или
училишен
двор во
нашето
училиште.

на
извадоц
и од
францус
ки
познати
писатели
со
фотогра
фии за
актуелни
настани
и
прослав
и;
организи
рање на:
Маратон
на
читање;
ораторст
во,
рецитир
ање;
работил
ници за
постерстрип и
инфогра
фик;
промоциј
аи

.
Оденсув
ање на
сцена,
држење
на
телото,
став при
изеведув
ање
шансони
.
Правиле
н
изговор
и
воаклни
способно
сти.

активнос
ти од
полето
на
документ
арниот
филм.

Место на
одржува
ње:
Училишт
а
свецена
сала,мла
динкси
културен
центар и
сл.
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3.
одговорнио
т
наставник/о
дговорните
наставници
за
реализација
;

Митра
Цилевска
/Лидија П.,
Соња Д. Б.

Лидија
Паневска,
Митра
Цилевска и
Соња
Б.Дракуловс
ка

Соња
Дракуловск
а
Богдановска

4.одделениј
ата/

VI, VII, VIII,
IX одд.

VI, VII, VIII,
IX одд.

Од 20-30
ученици од

Соња
Димитрова,
Митра Ц.
Лидија
П.,Соња Д.
Б., Марија
В., Елена
Демчик,
Грозданка
Стојковска,
Александр
а Пекевска,
Наташа
Стамболис
ка, Ѓорѓи
Ристески
6,7,8,9
одд

Александр
а
Пекевска,
Соња
Димитров
а,
Грозданка
Стојковска
, Наташа
Стамболи
ска, Ѓорги
Ристески

Алексан
дра
Пекевск
а,Соња
Димитро
ва,
Грозданк
а
Стојковс
ка,
Наташа
Стамбол
иска,
Ѓорги
Ристески

3, 4, 5, 6 ,
7,8,9

3, 4, 5, 6
,7,8,9

афирмац
ија на
читање
романи
-Место
на
одржува
ње:
во
училишт
ето и
преки
интернет
-он лајн.
Марија
Варсами
с
Симонов
ска

Марија
Варсами
с
Симонов
ска

VIII, IX
одд.

Од 1020

Ивица
Трајковс
ки и
Божо
Бубало

6,7,8,9
одд
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возраста на
учениците
за кои е
наменета
секцијата и
вкупниот
број на
учесници во
групата;
5.
паралелкит
е
/одделенија
та што ќе
бидат
вклучени;

Од 15 до 20
ученици

Од 15 до 20
ученици

6 и 7мо
одделение

V, VI, VII,
VIII, IX одд.

V, VI, VII,
VIII, IX одд.

6 и 7мо
одделение

одд

Сите
Поканети
одделениј
ќе бидат
а
сите
основни
училишта,
од 6то до
9то одд.,
од општина
Центар со
нивните
наставници
и
пријавенит
е ученици
кои ќе
творат на
македонски
јазик и на
странските
јазици кои

одд

Од 5 до
10
ученици

ученици
од 7мо ,
8 мо и
9то
одделен
ие

3, 4, 5, 6
,7,8,9
одд

VIII, IX
одд.

7мо ,
8мо и
9то
одделен
ие

Сите
заинтере
сирани
ученици
од
предмет
на
настава
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6.
наставници
те што ќе
бидат
вклучени во
реализација
та;

Активот на
македонски
јазик и сите
заинтереси
рани
наставници

Активот на
македонски
јазик и сите
заинтереси
рани
наставници

7.целите
(носечките
знаења,
вештини и
ставови
/вредности

Заедно ќе
споделувам
е идеи, ќе
учиме и
пред се – ќе
се
мотивираме

Стекнување
знаења од
областа на
литературат
атворечката
уметност,

се
изучуваат
во нивното
училиште.
Соња
Сите
Дракуловск наставници
а
од
Богдановска јазичните
, Митра
активи од
Цилевска,
основните
Лидија
училишта
Паневска,Б од
ојана
о.Центар.
Петровиќ
Алексова и
др.

Стекнување
со знаења и
вештини од
областа на
литературат
аи

Запознава
ње на
учениците
со
формата и
суштината

Наставниц
и по
англиски
јазик и
наставниц
и од
одделенск
а настава
и сите
заинтерес
ирани,
родители
и
повозрасн
и членови
од
семејствот
о.

Наставн
ици по
англиски
јазик и
наставни
ци од
одделен
ска
настава
и сите
заинтере
сирани,
родител
ии
повозрас
ни
членови
од
семејств
ото.
Стекнува
Стекнува
ње на
ње на
вештини
навика
за
за
подготовка читање
на храна

Марија
Варсами
с
Симпнов
ска,
Активот
на
јазикцит
е и сите
заинтере
сирани
наставни
ци

Марија
Варсами
с
Симонов
ска,
Бојана
Петрови
ч
Алексов
а.

Сите
заинтере
сирани
наставни
ци

Заедно
ќе
споделув
аме
идеи, ќе
учиме и
пред се

Стекнува
ње со
знаења и
вештини
од
областа

запознав
ање со
поимот
документ
арен
филм, да
ја
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од
Национални
те
стандарди
за
основното
образовани
е со кои ќе
се стекнат
учениците
преку
учество во
активноста);

да
постигниме
повеќе: да
инспирирам
е,
информира
ме и
забавуваме.
Стекнување
знаења,
вештини и
ставови за
развивање
на
креативност
и
другарство;
за
интеракција
на јазичната
и
медиумскат
а
писменост;
личен и
социјален
развој ;
поттикнува
ње на
самодоверб
ата;
интерперсо

поттикнува
ње на
креативност
а кај
учениците ,
нивно
активно
учество во
литератутни
конкурси и
нивно
творечко
изразување
за одредена
зададена
тема
Наградувањ
еи
пофалувањ
е на
учениците
се од
големо
значење и
нивно
задоволство
од
постигнатио
т успех.

драмата,
-стекнување
со
рецитаторск
и и творечки
способност
и
-откривање
на таленти
за
драматизир
ање и
драмска
изведба
пред
публика
како и
изведби на
мјузикли,
глума во
филм и сл.
-Настапите
пред
публика се
од големо
значење за
децата од
аспект на
стекнување
на
самодоверб
аи

на хаику
поезијата

Стекнува
ње на
свесност
Стекнувањ за
е на
значењето
вештини за на
создавање здравата
на хаику
исхрана
поема
Соработка
и
Развивање интеракциј
и
а меѓу
поттикнува учениците
ње на
.
креативнос та кај
Развивањ
учениците
е на
животни
вештини
Подигнува
ње на
Стекнува
свесноста
ње на
кај
умешност
учениците
за
за
комуникац
природата
ија,
и емоциите одговорно
преку хаику ст и
поезијата
организац
на мајчин
ија.

Запозна
вање со
англиска
та
детска
литерату
ра и
големите
англиски
класици
Дискусии
за
прочитан
ите дела
и нивна
обработк
а
Запозна
вање со
писатели
те од
англиска
та
литерату
ра

– ќе се
мотивир
аме да
постигни
ме
повеќе:
да
инспири
раме,
информи
раме и
забавува
ме.
Стекнува
ње
знаења,
вештини
и
ставови
за
развива
ње на
Креативн
ост и
другарст
воинтеракц
ија на
јазично:
изразува
ње, т
истражув

на
поезијат
а,
стекнува
ње со
рецитато
рскиспос
обности
открива
ње на
таленти
за
рецитир
ање или
пеење
шансони
, пред
публика
како и
изведби
на
мјузикли
и сл.
Настапит
е пред
публика
се од
големо
значење

воочува
разликат
а помеѓу
документ
арен и
игран
филм, да
вреднува
документ
арни
филмови
препозна
вајќи ја
нивната
автентич
ност и
објектив
ност и
како
уметничк
и дела,
да се
поттикне
да
истражув
а и да се
стекне
со
основни
вештини
поврзани
со
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налната
комуникациј
а и почиту
вањето на
другите;про
мовирање
на
критериуми
за
вреднување
.

задоволство
од
постигнатио
т успех.
Поттикнува
ње на
креативност
а кај
учениците

македонски
и на
странските
јазици кои
се
изучуваат
во
основните
училишта
во општина
Центар.

стекнувањ
е на
самодовер
ба и
задоволст
во од
постигнати
от успех.

ање на
францус
ки
писатели
на
интернет
порталит
е;,презен
тирање
на
извадоц
и од
францус
ки
познати
писатели
со
фотогра
фии за
актуелни
настани
и
прослав
и;
организи
рање на:
Маратон
на
читање;
ораторст
во,
рецитир

за
децата
од
аспект
на
стекнува
ње на
самодов
ерба и
задоволс
тво од
постигна
тиот
успех.
Поттикну
вање на
креативн
оста кај
ученицит
е

снимање
/правењ
е на
документ
арни
филмови
(сценари
о,
интервју,
камера и
сл.)
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8.

Во текот на

Во текот на

Во текот на

Работилни

Во текот

Во текот

ање;
работил
ници за
францус
ки
романи и
афирмац
ија на
францус
ки
писатели
,
поттикну
вање на
самодов
ербата;
интерпер
соналнат
а
комуника
ција и
почиту
вањето
на
другите;
промови
рање на
критериу
ми за
вреднува
ње.
Во текот Во текот

Во текот
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времетраењ
ето и
временскат
а рамка за
нејзината
реализација
;

целата
година,
еднаш
седмично.

целата
учебна
година,
еднаш
седмично со
по еден
наставен
час

целата
учебна
година
еднаш во
неделата
еден час(40
мин.), а по
потреба
(пред
настап) и
почесто во
координациј
а со
одговорните
наставници.

ца во
времетрае
ње од два
часа во
учебната
година.

на целата
учебна
година
(еднаш
или
двапати
месечно)

на
целата
учебна
година
(еднаш
или
двапати
месечно)

на
целата
година,
еднаш
седмичн
о.

на
целата
учебна
година
еднаш
во
неделата
еден
час(40
мин.), а
по
потреба
(пред
настап) и
почесто
во
координа
ција со
одговорн
ите
наставни
ци.

9.акцискиот
план за
организациј
а и за
реализација
(во случај
на
помасовен

Ораторски
и
рецитаторск
и
натпревари,
работилниц
и за
кративно и

Литературн
и читања на
награденит
еи
пофалени
творби,
изложување
на личните

Организира
ње на
литературн
и читања и
конкурси во
и вон
матичното
училиште

Работилни
ца за
создавање
на хаику
поезија и
презентира
ње преку
јавен

Работилни
ца за
подготовка
на
рецептите
и јавна
презентац
ија во
училиштет

Работил
ница за
креирањ
е на
стрип,
постер,
поема
или
текст со

Организ
Ораторс ирање
ки и
на
рецитато музички
рски
натпрева
натпрева р по
ри,
пеење,
работил утврдува

на
целата
година,
еднаш
седмичн
о.

Изработк
а на
документ
арен
филм кој
ќе се
презенти
ра на
Денот на
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карактер).

творечко
изразување:
презентациј
а, стрип,
постер,
инфографик
;
презентира
ње на
албум на
реализиран
и
активности
со прилози
и
фотографии

творби на
училишното
пано,изложу
вање на
фотографии
со
доделување
то на
диппломите
и
пофалницит
е, како и со
гоститеписатели и
други
уметници

по повод
Ден на
училиштето,
Ден на
Европа,патр
онати и
јубилејни
приредби
,посети на
библиотеки
и издавачки
куќи,промоц
ии и саеми
на книгата и
сл.
Реализација
на овие
активности
е на
одговорните
наставници
во
координациј
а со
наставници
те по
другите
предмети,п

настап или
прилагоден
о преку
интернет
конференц
ија,л
портал и
сл.

о или
прилагоде
но преку
интернет
комуникац
ија и/или
конферен
ција со
директни
и
индиректн
и
(последов
ателни)
записи на
реализира
ните
рецепти,
на пр.
Youtube,
Zoom.

ликовите
или
писатели
те од
прочитан
ите дела
и
нивните
карактер
ни
особини.
Пишува
ње и
илустрац
ија во
тетратка
та за
лектира:
синопсис
, препис
на
парагра
фот кој
најмногу
ми
остави
впечаток
и краток
заклучок
/
наравоуч
ение.

ници за
кративно
изразува
ње:
презента
ција, на
романи,
францус
ки
писатели
презенти
рање на
албум
на
реализи
рани
активнос
ти со
прилози
и
фотогра
фии

училишт
њее на
гласовни ето.
способно
сти и
изговор
на
францус
ки
акценти.
Ден на
училишт
ето,
Натпрев
ар за
шансона
, посети
на
францсу
ки
институт.
Реализа
ција на
овие
активнос
ти е на
одговорн
ите
наставни
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едагошка
служба,биб
лиотекарите
и др.

Следење на
учеството

ци во
координ
ација со
наставни
ците по
другите
предмет
и:
музичко
образова
ние
Присуството на учениците ќе биде евидентирано од страна на одговорниот наставник. Анагажираноста и
придонесот на секој ученик ќе бидат вреднувани од страна на соучесниците и на одговорните наставници.
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Новинарска секција во учебната 2020/2021 година
Назив на секцијата

Новинарска секција

Одговорен наставник

Митра Цилевска

Одделение/возраст и број на
ученици учесници

VII, VIII одд./ 20 ученици

Цел / главни знаења, вештини,
ставови, вредности

Запознавање со новинарскиот стил на пишување – различните информативни и публицистички
начини на пишување; развивање на новинарската етика – презентирање на информациите, точно,
вистинито, навремено. Интерес за истражување, споделување идеи и пред се мотивација да се
дознава повеќе Стекнување знаења, вештини и ставови за развивање на креативност и другарство;
за интеракција на јазичната и медиумската писменост; личен и социјален развој ; поттикнување на
самодовербата; интерперсоналната комуникација и почитувањето на другите;промовирање на
критериуми за вреднување.

Временска рамка /број на
часови

Во текот на целата учебна година; 36 часа
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Воннаставни активности на стручниот актив на природна група на предмети

1. назив на
секцијата;

eTwinning во наставата и во
воннаставните активности

Микро:бит клуб

Ботаничка градина

2. одговорниот
наставник/одгов
орните
наставници за
реализација на
секцијата;

Аида Петровска

Слаѓана Елезовиќ

Марија Насковска

3. одделенијата/
возраста на
учениците за
кои е наменета
секцијата и
вкупниот број на
учесници во
групата;
4. тема/
подрачје (со
носечките
содржини и
активности),
опфатени со
секцијата;

VIII и IX одделение (13 – 15
години).

V до IX одделение (10 – 15
години).

V до IX одделение (10 – 15 години).

STEAM (Наука, технологија,
инженерство, уметност и
математика)
СТЕАМ образованието
овозможување претворање
на теоретски информации во
пракса и производ.

Решавање на проблеми со
кодирање во наставата на
природните науки,
математиката, јазиците,
музичко и трхничко обраование

Градинарство-екологија/ природни науки
(биологија, физика, хемија, географија).
Запознавање различни видови на растенија,
нивно одгледување и размножување
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5. цели на
секцијата
(носечките
знаења,
вештини и
ставови/вредно
сти од
Националните
стандарди за
основното
образование со
кои ќе се
стекнат
учениците преку
учество во
активноста);

Секцијата ќе има цел да им
обезбеди на учениците
вештини од 21-от век. STEАM
учењето има за цел да
интегрира пет важни
дисциплини како што се:
наука, технологија,
инженеринг, уметност и
математика со
интердисциплинарен и
практичен пристап. На овој
начин лекциите од науката и
од математика не се само
меморирање на факти, туку
примена на знаење во
реалниот живот. Се развиваат
техники / методи за решавање
на проблеми, се зголемува
љубопитноста,
истражувањето и
карактеристиките на
креативноста. Да се развие
критичко размислување,
вештини за решавање
проблеми, вештини за
креативност и тимска работа,
збогатување на англискиот
јазик и компјутерски
компетенции, развивање на
интердисциплинарен пристап.

Секцијата ќе има цел да им
обезбеди на учениците
вештини од 21-от век:
- да создават, спроведуваат
нови идеи, решенија и
производи

Секцијата ќе има цел кај учениците да ја
зголеми еколоката свест:
- да се развие и негува љубовта кон
растенијата.
- да се зацврсти одговорноста, тимската
работа и лидерските способности

- да користат дигитални алатки
за да го продлабочат нивното
знаење, да создаваат ресурси
и да остваруваат комуникација
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6. Временска
рамка за
реализација и
број на часови
посветени на
секцијата
7. Потребни
просторни
услови

од септември 2020 до јуни
2021 година (30 – 40 часа)

од септември 2020 до јуни 2021
година (30 – 40 часа)

од септември 2020 до јуни 2021 година (30 – 40
часа)

училница и интернет
платформи

Комјутерска училница и
интернет платформи

Одреден простор во училиштете и дел од
училишниот двор

8. Неопходни
дидактички
средства и
материјали/
ресурси

компјутер со интернет,
телефон, фотокопир,
проектор, батерии, жици,
сијалички, хамери,
фломастери во боја, лепак
(лента и течен), табли
стиропор за тековни изложби,
притиснувачи- иглички, кеси
за отпадоци, и др.

компјутер со интернет,
Саксии, хумусна почва, рачени алатки за
микро:бит уред, додатни алатки градинарство, садници, копачи, ашови и лопати
на микро:бит уредот, телефон,
фотокопир, проектор, батерии,
жици, сијалички, хамери,
фломастери во боја, лепак
(лента и течен),

9.Предвиден
начин на
следење на
учеството на
учениците

Следењето и вреднувањето
ќе се одвива преку однапред
подготвени инструменти и
критериуми.

Следењето и вреднувањето ќе
се одвива преку однапред
подготвени инструменти и
критериуми.

Присуството на
учениците ќе биде евидентирано од страна
на одговорниот наставник. Активноста и
придонесот на секој ученик ќе бидат вреднувани од страна на соучесниците и на одговорниот наставник.
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Воннаставни активности на стручниот актив на уметничка група предмети и спорт
назив на активноста

Хор за учениците од II-V
одделение

Биофилија (секција)

темата/подрачјето (со
носечките содржини и
активности)

Обработка и исполнување на
хорски композиции од домашни и
странски автори.

Биофилија е едукативен проект од голем обем, кој се
заснова на креативноста како алатка за предавање и
истражување каде музиката, технологијата и природните
науки се поврзани заедно на иновативен начин.

Место на одржување: училница

Овој проект е развиен од исландската вокалистка и
композиторка Бјорк, градот Рејкјавик и Универзитетот на
Исланд во врска со издавањето на албумот на Бјорк
„Биофилија“.
Биофилија е производ на интересот на Бјорк за природата
и грижата и загриженоста на околината.
Место на одржување: училница и природа

одговорниот
наставник/одговорните
наставници за реализација
на секцијата;
одделенијата/возраста на
учениците за кои е
наменета секцијата и
вкупниот број на учесници

Бојана Петровиќ Алексова

II – V одделение (сите
заинтересирани кои ќе поминат на
аудиција)

Бојана Петровиќ Алексова
Марија Насковска
Наставници од предметна настава во организација и
координација со одговорните наставници
VI – IX одделение
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во групата;

цели(носечките знаења,
вештини и
ставови/вредности од
Националните стандарди за
основното образование со
кои ќе се стекнат учениците
преку учество во
активноста);

-Стекнување на вештина за хорско - Запознавање со проектот Биофилија, идејата за неговото
пеење, свесност за својот глас,
настанување, целите и придобивките.
развивање на музичката меморија
и музичкиот слух.
- Запознавање со поширокото значење на музиката и
нејзината моќ да во себе ги интегрира природните науки и
-Стекнување на свесност за
технологијата и да прати силна порака.
значењето на личниот придонес
во групна активност.
- Поттикнување на интерес и грижа за природата и
-Стекнување на свесност за
другите околу себе преку групна
активност, како и чувство за
единство.

околината и свесност за светот во кој живееме.
- Поттикнување на креативноста кај учениците

- Запознавање со значењето и
бенефитот од достигање на
заедничките цели.
- Стекнување на умешност за
колективна соработка,
комуникација, одговорност и
организација.
- Настапите пред публика се од
големо значење за децата од
аспект на стекнување на
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самодоверба и задоволство од
постигнатиот успех.
времетраењето и
временската рамка за
реализација

Во текот на целата учебна година
два пати во неделата, а по
потреба (пред настап) и почесто
во координација со одделенските
наставници.

предвиден начин на
следење на учеството на
учениците

Следењето и вреднувањето ќе се
одвива преку однапред
подготвени инструменти и
критериуми.

Еднаш во текот на неделата (блок часови).
Предвидени се 4 часа за обработка на секоја композиција
од албумот Биофилија. На секој од овие часови се
обработува конкретна композиција. На часовите се
присутни одговорните наставници и уште еден наставник
од предметна настава. Координатори на часовите се
наставникот по музичко и еден наставник од предметна
настава. Координатори на секцијата се горенаведените
наставници
.
Следењето и вреднувањето ќе се одвива преку однапред
подготвени инструменти и критериуми.
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ЛИКОВНА СЕКЦИЈА И
ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ
Предметен наставник - Маја Ристовска

Одделение,
бр. на
ученици
учесници

Тема/подрачје
(носечки
содржини и
активности)

Цели
(знаења,
вештини,
ставови)

Временска
рамка,
бр.на
часови

Потребни
просторн
и услови

Потребни
дидактички
материјали
средства,
ресурси

Предвиден начин на следење
на учениците

8 и 9 одд

Уредување на
училишниот
простор и свечена
сала

Естетски да го
облагородува
просторот
Еманципирање
на личноста на
ученикот, преку
формирање на
работни
навики,
естетски однос
кон околината .
свесност за
вредностите на
сопствениот
труд и
културата.
Ученикот да се
запознае со
фотографијата
како медиум за

Во текот на
целата
учебна
година –
еднаш
неделно

училиште

Фотоапарат , хамер ,
УФО лепак и
силиконски лепак ,
ножици,
блок , темперни ,
пастелни бои ,
графитно моливче ,
фломастери

Естетско проценување на
ликовните творби, коментар за
постигнатите резултати во
совладување на содржина,
преку самостојно и слободно
искажување на учениците.
Ученикот се следи и мотивира
во текот на работата.

15 ученици

1.Уметничка
фотографија
Постапки и

училница
и
околината
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процеси на
интеграција на
ликовното
обликување во
другите дејности.
Преку
фотографијата да
создадат општ
впечаток на
целината со
соодветна улога
на деталите.
Изнаоѓање
концепција која
одговара на
дадената тема.

изразување на
идејата ,
пораката и
емоцијата.
Визуелен
документиран
приказ на
одредена тема
и случување,
претставувајки
ја објективната
вистина и
визијата на
уметникот.
Богатство на
идеи
(флуентност) ,
преобликување
(редефинирањ
е).

2.Подготовки за
Меѓународен
ликовен конкурс
по повод: "13
Ноември"Денот на
ослободување на
град Скопје

Запознавање и
зачувување на
културно –
историското
наследство,
традицијата,
ликовната
култура на
Македонија и
другите народи
и современите

Активностите
зависат од

октомври

училница
и посета
на
изложбата
во Детски
ликовен
центар и
доделува
ње на
Дипломи
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зададениот
мотив.
Учениците
ликовно се
изразуваат
според
сопствената
идеја,визуелна
претстава и
сензибилитет.
3.Ликовна
работилница по
повод денот на
училиштето
Формулирање на
идејата пред
самата работа да се усогласи
идејата и
реализацијата
4.Подготовки за
меѓународен
ликовен конкурс "Флора и фаунаизвор на живот и
убавина"
Активностите
зависат од
зададениот
мотив.

уметнички
движења.

Афирмација на
училиштето.
Естетски да го
облагородува
просторот

ноември

училница

Афирмација на
училиштето.
Да развива
интерес,
фантазија и
креативност за
ликовно
изразување.

декември

училница
и посета
на
изложбата
во Детски
ликовен
центар и
доделува
ње на
Дипломи
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Учениците
ликовно се
изразуваат
според
сопствената
идеја,визуелна
претстава и
сензибилитет.
5.Ликовна
работилница по
повод Нова
година,
уредување на
училишниот
ентериер и
Хуманитарен
базар
Учениците
ликовно се
изразуваат,
според
сопствената
идеја, визуелна
претстава и
сензибилитет
6.Подготовки за
меѓународен
ликовен конкурс
во Лидице Чешка,во
"Интернацио-

Естетски да го
облагородува
просторот.
Да гради
позитивен
однос и
хумани
вредности

декември

училиште

Афирмација на
училиштето.
Да развива
интерес,
фантазија и
креативност за

фебруари ,
март

училница
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нална детска
изложба"
Активностите
зависат од
зададениот
мотив.
Учениците
ликовно се
изразуваат
според
сопствената
идеја,визуелна
претстава и
сензибилитет.
7.Ликовен конкурс
за рециклирање
на отпад од
пакување.
8.Ликовен
хепенинг за Ден
на пролетта
и екологијата изработка на
скулптури цветови од
рециклажен
материјал.
9.Ликовна
работилница по
повод 1 ви Април

ликовно
изразување.
Да гради
позитивен
однос кон
културното
наследство од
разни култури

Формирање на
свест за
чување на
природата и
животната
средина и
облагородувањ
е на просторот
за работа и
живеење.

март

училница
и посета
на
изложбата
во Детски
ликовен
центар и
доделува
ње на
Дипломи

Креативно да
се изразува,
применувајки

април

училиште
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- денот на шегата. постапки и
- изработка на
процеси на
маски.
интеграција на
ликовното
10.Ликовни
обликување во
активности по
другите
повод - Ден на
дејности.
Европа.
Изработува
дизајн за
11.Ликовен
одредена
хепенинг по повод потреба
Велигден Пронаоѓа
бојосување на
концепција која
велигденски јајца, одговара на
изработка на
дадената тема
велигденски
Размислува украси,кошнички и дискутира за
сл.
постапката на
компонирање
Учениците
на една творба
ликовно се
изразуваат,
според
сопствената
идеја, визуелна
претстава и
сензибилитет
12.Градски
ликовен
натпревар.

Континуирано
запознавање
со значењето,
местото и

мај

.Детски
ликовен
центар
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Активностите
зависат од
зададениот
мотив.
Учениците
ликовно се
изразуваат
според
сопствената
идеја,визуелна
претстава и
сензибилитет.

улогата на
ликовната
уметност во
животот и
општеството.
Афирмација на
училиштето.
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Воннаставни активности од актив ФЗО (физичко и здравствено образование)

Назив на секцијата :

Спортско-рекреативна активност

Одговорен наставник:

Анета Гоцева и Татјана Илиевска

Одделение; бр. на ученици учесници

6-9 одд., 20-25 ученици во група

Тема/подрачје (носечки содржини и
активности):

Планинарење

Цели (знаења,вештини,ставови):

 учениците да се стекнат со основни вештини за планирање на рекреативна
активност во природа(на планина)
 учениците да се стекнат со основни знаења(информации)за: потребни психофизички предуслови за овај вид на активност;карактеристиките на пешачките патеки
на Вод
 вид на планинарска опрема;
 кодекс за однесување во планина;
 вид на пружање прва помош при незгода на планина;
 соодветен избор на храна;
 зголемување на интересот и мотивот кај учениците за планирање и реализација на
рекреативни активности во природа
 Истражувачка фаза 6 часа ( по 2 часа неделно), септември
 Подготвителна фаза 4 часа (по 2 часа неделно), септември

Временска рамка,бр.на часови:




планирање на планинарска еднодневна тура на Водно
реализација на еднодневна планинарска тура на Водно
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Потребни просторни услови:

Реализација на планинарска тура 8 часа, септември,октомври

 Истражувачка и подготвителна фаза во училиште Обележана патека за
реализација


Обележана патека за реализација

Потребни дидактички
материјали,средства,ресурси




интернет; стручна литература
техника за подготовка на видео материјали

Предвиден начин на следење на
учениците:



чек листи за евиденција на реализирани активности

Назив на секцијата :

Спортско-рекреативна активност

Одговорен наставник:

Анета Гоцева и Татјана Илиевска

Одделение; бр. на ученици учесници

8-9 одд., 20-25 ученици во група

Тема/подрачје (носечки содржини и
активности):

Велосипедизам



планирање на велосипедска еднодневна тура
реализација на еднодневна велосипедска тура

Цели (знаења,вештини,ставови):



учениците да се стекнат со основни вештини за велосипедизам
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 учениците да се стекнат со основни знаења(информации)за: потребни психофизички предуслови за овај вид на активност;карактеристиките на велосипедските
патеки и движење во природа
 вид на велосипедска опрема;
 кодекс за однесување при возење на одредена патека;
 вид на пружање прва помош при незгода ;
 зголемување на интересот и мотивот кај учениците за велосипедизам и
реализација на рекреативни активности
Временска рамка,бр.на часови:





Истражувачка фаза 6 часа ( по 2 часа неделно), октомври
Подготвителна фаза 4 часа (по 2 часа неделно), октомври,април
Реализација на планинарска тура 8 часа, април,мај

Потребни просторни услови:




Истражувачка и подготвителна фаза во училиште
Обележана патека за реализација

Потребни дидактички
материјали,средства,ресурси




интернет; стручна литература
техника за подготовка на видео материјали

Предвиден начин на следење на
учениците:



чек листи за евиденција на реализирани активности
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Активност

Носители на
активности

Училишни натпревари
во одбојка-девојчиња и
фудбал момчиња(по
повод Денот на
училиштето)

Наставници
по ФЗО
ученици

Меѓу училишен
пријателски Турнир во
одбојка девојчиња(по
повод Денот на
училиштето)

Наставници
по ФЗО
ученици

Одделенски натпревари
во истрајно трчање

Наставници и
ученици

Начин на
спроведува
ње- ресурси
Обезбедувањ
е на термини
за сала и
фудбалски
терен,топки.П
ријавување и
евиденција на
тимовите.Обе
збедување на
лица за
одржување
ред,
Обезбедувањ
е на термини
за сала и
фудбалски
терен,топки
,Обезбедувањ
е на лица за
одржување
ред.
Оспособувањ
е на патека за
активноста,
изработка на

Инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно лице

Временска
рамка

Извештаи,
дипломи

Омасовување
на
спортовите,бод
рење на
соучениците,ја
кнење на
борбен дух

Анета Гоцева
Татјана
Илиевска

Октомври,
ноември

Извештај,
благодарница

Тимска
игра,јакнење
на борбен дух

Анета Гоцева

Октомври,
ноември

Анета Гоцева
Татјана
Илиевска

Септември,
Април

Стандардизир Селекција на
ани тестови
најдобрите
ученици
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Училишен турнир во
пинг-понг

Наставници
по ФЗО
ученици

Планинарска тура

Наставници
по ФЗО
ученици

Велосипедска тура

Наставници
по ФЗО
ученици

дипломи.Подг
отовка на
списоци на
учесници
Обезбедувањ Списоци,
е на термини
извештаи,
за свечена
дипломи
сала,информи
рање на сите
заинтересира
ни
Пријавување
Известаи и
на ученици и
презентација
организација
на
планинарска
патека
Пријавување
на ученици и
организација
на
велосипедска
патека

Извештаи и
презентација

Поттикнување
на интерес кај
учениците за
овој спорт

Анета Гоцева

Октомври
Ноември

Поттикнување
на интерес кај
учениците за
овој спорт

Анета Гоцева
Татјана
Илиевска

Септември
Октомври

Поттикнување
на интерес кај
учениците за
овој спорт

Анета Гоцева
Татјана
Илиевска

Април
Мај
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Еколошка програма за учебната 2020/21 година
Задача

Активност

Носител

Формирање на
еко одбор

Избор на
наставници,
ученици и
родители

тим од
наставниц
и

Соработка со
општината и
потпишување
на Меморандум
за соработка
Интегрирано
планирање со
еколошки
содржини од
сите 9 теми во
наставата
Интегрирано
планирање со
МИО
активности
Одржување на
часови со
интеграција на
еколошка
едукација

директор,
Организирање градонача
на средба
лник

Дополнување
на наставните
програми по
стручни
активи
Дополнување
на наставните
програми по
стручни
активи
Планирање и
реализирање
на отворени
часови со еко
содржини

Начин на
спроведува Инструменти
Очекувани
ње (ресурси)
резултати
Состанок,
Формулар за успешна
дискусија,
еко одбор
реализација на
договор
планираните
еколошки
активности
потпишување Документ успешна
на
меморандум
соработка
Меморандум

Одговорн
о лице
Снеже Т.

Временска
рамка
септември

Ружа П.

септември

одделенск Изработен
ии
прилог
предметни
наставниц
и

Прилог 5

Успешно
интегрирање на
планираните
еколошки
активности

Митра Ц.

септември

одделенск Изработен
ии
план со МИО
предметни акивности
наставниц
и

Прилог план

Успешно
интегрирање на
планираните МИО
активности

Митра Ц.

Октомври -мај

одделенск Консултации,
ии
разговор,
предметни договор
наставниц
и

Прилози со
дневни
подготовки

подигање на еко
свеста на
учениците

Соња Д.

Септември-јуни

Мирјана Б.
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Реализирање
на проектот
„Едукација на
значењето на
енергијата,
начин на
производство и
употреба преку
теорија и
пракса
Анализа на
состојбата на
животната
средина
Формирање на
еко патроли во
одделенска и
предметна
настава и
задавање
задачи
План на
активности со
избор на точки
на акција од
четирите екостандарди
Одбележување
на денови од

Планирање на
активности

одделенск Консултации,
ии
разговор,
предметни договор
наставниц
и

Прилози со
активности

Подигнување на
Габриела
еколошката свест Г.
и истражување за
различни типови
Билјана И.
на обновливи
извори на енергија

Септември -мај

Подготовка на
анкета

тим од
наставниц
и, ученици

Анкетирање
на ученици,
родители,
наставници

Анкета,
Прилог 2

Илина В.

Декември и
јуни

тим од
наставниц
и, ученици

разговор;
договор,

чек листи,
дневник на
еко
патролата

Сознанија за
влијанието на
училиштето врз
животната
средина
заштеда на вода и
енергија, подобра
хигиена

Дискусија,
разговор и
договор

Прилог 3

подобрување на
состојбата во
училиштето

Ивица Т.

Изработка на
план

тим од
наставниц
и, ученици

Планирање и
организирање

тим од
наставниц

Изработен
план за еко

Прилог –еко
календар

развивање на еко
свеста и

Аида П.

Избор на
ученици од
одделенска и
предметна
настава ( на
секој кат по
двајца)

Александр
а П.
Марија А.

Септември-мај

Даниела
Г.

Септемвриноември

Лидија
Путиќ

Септември-јуни
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еко календарот

на
акции и
кампањи
Собирни акции
Планирање и
за стара хартија Организирање
и пластична
на акции
амбалажа
Кампања
“Здрава храна
за детство без
мана“
Следење и
евалуација на
напредокот
Соработка со
електронски и
печатени
медиуми
Зелено
училиште

Планирање и
организирање
на
активности за
здрава храна
Изработка на
план
написи и
прилози;
организирање
учество на ТВ
Грижа и
одржување на
зеленилото во
училишниот
двор и
училишните
простории

и, ученици
и
родители
тим од
наставниц
и, ученици

активности

наставниц
и, ученици
и
родители
тим од
наставниц
и, ученици

Предавање презентација
, дебата,
подготовка
здрава храна
Записници
фотографира
ње

тим од
наставниц
и ученици

Написи,
прилози,
фотографии

Прилог 6

Предметн
и
наставниц
и и
ученици
од 5-9
одделение

Состаноци,
обуки, еко
програма,
ботаничка
градина

План на
активности,
работилници,
презентации,
чек листа,
извештај

информирањ
е, собирање
хартија и
пластика

промоција на еко
активности и

Катерина
Л

Листа на
собрана
хартија и
пластична
амбалажа
Листа со
производи за
здрава храна

подигање на еко
свеста; грижа за
животната
средина

Снеже Т.
Митра Ц.
Ивица Т.

грижа за здравјето Соња Д.
на учениците
Сандра З.

Ноември и
април

Прилог 4

редовно и
успешно
реализирање на
еколошките
активности
промоција и
афирмирање на
училиштето

Декември и
јуни

Марија Н.

Септември-јуни

Анета Т.
Симона

Септември-јуни

Аида П.

Развивање на
Марија Н.
еколошка свест и
учење како да се
Марија А.
одржува
зеленилото,
размена на
искуства
Одговорен наставник : Снеже Тодорова

Септември –
Јуни
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ
ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
Наставник по Граѓанско образование : Величковска Билјана
Реден
број
1.
2.
3.
4.

5.
6.
Вкупно

Наставна единица
Да се согледаат предзнаењата на
учениците за антикорупција
Причини и последици од
корупцијата
Стекнување на основни знаења за
корупција и антикорупција
Активна борба против корупцијата
Активна борба против корупцијата
постери
Да се утврдат знаењата на
учениците за антикорупција
4 наставни единици

Број на
часови

Време на
реализација

1

декември

1

декември

1

јануари

1

февруари

1

февруари

1

март

6

(декември-март)

Општи цели на проектот :
Ученикот/ученичката е потребно:
- да се запознае со поимите корупција, антикорупција, интегритет и етичност;
- да се запознае што значи „одолевање на социјален притисок“;
- да знае за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на
спречување и заштита од истата;
- да ги препознава механизмите за спречување на корупцијата;
- да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството;
- да ја сфати улогата на Државната комисија за спречување на корупција во
Република Македонија и механизмите преку кои таа делува;
- да анализира како и каде може да се појави корупцијата и на кој начин може
да се спречи истата;
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- да се стави во ситуација, во која ќе има активна улога, преку која ќе разбере
за антикорупцијата и за потребата од антикорупциска едукација и
Наставни средства :
а) Прирачник за наставниците за часовите кои се во рамките на проектот
„Програма за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта“
б) презентација во која се објаснуваат основните поими
в) Снимен материјал подготвен од страна на Државната комисија за
спречување на корупцијата, како дополнителен материјал кој може да се
употреби во рамките на часовите;
г) Прашалник за учениците во улога на активен граѓанин, кој ќе придонесе за
развојот на Република Македонија
Трите нивоа се:
а) разбирање или препознавање - проста репродукција на знаења, како
најниско ниво;
б) сфаќање или разбирање на поими, настани и сл., - како повисоко ниво кое
бара мисловна активност на ученикот и
в) повисоки нивоа на знаења (анализа, синтеза и др.) - како највисоки нивoа на
знаења, во кои ученикот ќе треба да употреби сложени мисловни процеси.
Поими
Корупција, антикорупција, интегритет, етичност, социјален притисок, механизми
за спречување на корупцијата, Државна комисија за спречување на корупција,
пари, подароци, облека, храна, услуги.
ДИДАКТИЧКО -МЕТОДСКИ НАСОКИ
При реализација на активностите се тргнува од развојните можности, возраста,
способностите и интересите на учениците за коишто се наменети активностите.
Сите активности се изведуваат во воннаставните активности по предметот
граѓанско образование во осмо и девето одделение, во месеците
декември,јануари и февруари. За сите активности времетрањето на часовите е
40 минути.
При реализацијата на наставните теми и содржини од посебно значење е
планирањето на наставникот, при што изборот и интегрирањето на содржините
треба да бидат во согласност со наставната програма. Наставата се планира
со тематско процесни планирања, со интеграција на наставни содржини од
наставниот предмет граѓанско образование, кои наставникот треба да ги
испланира на еден посебно осмислен начин, и врз основа на планираното да ги
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реализира. Тематско-процесното планирање опфаќа интегрирање на повеќе
содржини од една тема, кои имаат исти или слични цели, осмислени и опишани
активности, очекувани резултати, начин на вреднување на постигнувањата кај
учениците и забелешка за идните планирања, како карактеристики кои
обезбедуваат целокупност и поврзаност, пред сè на содржините во темата, но
и повеќе од тоа. Наставниот предмет граѓанско образование дава голема
можност за проширување на знаењата на учениците со воннаставни
активности. Исто така, овозможува поврзување на содржините со другите
наставни предмети, со што кај учениците се овозможува поттикнување на
мултиперспективен развој во поглед на сфаќањето за светот кој ги опкружува.
Во наставната програма којашто е предложена во делот активности и методи,
доминираат разновидни активности, кои имаат за цел учениците да ги
разберат содржините, да ги анализираат и разберат поимите и појавите кои
треба да им помогнат полесно да се вклучат во општествениот живот, како и да
ги практикуваат стекнатите знаења.
Реченици посветени на корупцијата (слогани/пароли)
а) Носечка реченица:
Корупција - ја сечеш гранката на којашто седиш.
б) Други реченици посветени на корупцијата:
Корупцијата е авторитет, плус монопол, минус транспарентност.
Корупција - ТВОЈОТ СТАВ се брои!
Стоп за корупцијата – ја разјадува довербата, ја руши демократијата.
Стоп за корупцијата – создава нееднаквост, ги намалува можностите на
немоќните, ги форсира неспособните, го спречува развојот.
Со корупција сите плаќаат двојно.
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Конкретни цели и активности :
Содржина

Цели

Вид на активност

Активности

Предзнаења за корупцијата и антикорупцијата

Да се согледаат
предзнаењата на
учениците

Прашалник за
учениците

Причини и последици од корупцијата

Да се запознаат
со поимите
корупција,
антикорупција,
интегритет,
социјален
притисок,
етичност; да знаат
за облиците во кои
може да се појави
корупцијата и
начинот на
спречување и
заштита од истата;
да го сфатат
штетното влијание
на корупцијата во
општеството

Работилница

Пополнување на
прашалникот од
страна на
учениците
Говорна
активност;
дискусија; кусо
предавање
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Стекнување на основни знаења за корупција и
антикорупција

да ја сфатат
Предавање и вежби презентација;
улогата на
дискусија;
Државната
комисија за
спречување на
корупција во
Република
Македонија и
механизмите преку
кои таа делува

Содржина
Активна борба против корупцијата

Цели
Да се запознаат што
значи „одолевање на
социјален притисок“;
да знаат за облиците
во кои може да се
појави корупцијата и
начинот на
спречување и
заштита од истата;
да ги препознаваат
механизмите за
спречување на

Вид на активност
Работилница

Активности
Говорна
активност;
дискусија; кусо
предавање
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Активна борба против корупцијата: постери

Утврдување на знаењата за корупцијата и
антикорупцијата

корупцијата; да го
сфатат штетното
влијание на
корупцијата во
општеството
Да анализираат како
и каде може да се
појави корупцијата и
како може да се
спречи истата; да се
стават во ситуација
во која ќе имаат
активна улога, преку
која ќе разберат за
антикорупцијата и за
потребата од
едукација; да се
стават во улога на
активни граѓани кои
ќе придонесат за
развојот на
граѓанската култура
во современото
општество
Да се утврдат
знаењата на
учениците; да се
види дали учениците
научиле од проектот
„Програма за
антикорупциска
едукација на

Работилница

Говорна
активност;
дискусија; кусо
предавање

Прашалник за
учениците и
активности за
повторување

Пополнување на
прашалникот од
страна на
учениците
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учениците од
основните училишта“
Програма за Отворен ден по Граѓанско образование 2020 /21 год
тема

цели

активности

Преземање на
акција и
внесување на
промени

поттикнување
на
заедничко учество на
учениците во различни
процеси
-развивање на чуство за
тимска
работа
и
меѓусебна соработка
-развивање на вештините
за
застапување
на
заеднички интерес
-донесување
на
заеднички
одлуки
и
вметнување на промени
-развивање на чувство на
одговорност и
почитување на
училишните носми и
вредности
-создавање на свест за
надминување на
проблемите во
училиштето

-изработка на пароли
и еколошки
активности во
училиштето
-работа во тим
(учество во
активностите од
страна на
посетителите- други
ученици,наставници,
родители..)

Развивање на
свеста за
спротивставување
на насилството во
училиштето

-изработка на
презентации,
хамери,цртежи на
учениците на тема
Насилство и
толеранција

реме
реализација
-Ноември
(Денот на
училиштето )

реализатори

-Декември

-ученици,наставникот по
Граѓанско образование

-ученици,наставникот по
Граѓанско образование
Стручна служба
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Идентификување
на аспекти во
училиштето за
надминување или
преземање акција
за позитивна
промена

-развивање на чуство на
одговорност,исполнителн
ост и еднаквост
-создавање на свест за
надминување на
нееднаквоста во различни
области

-запознавање на
- Февруари
учениците со
одредени поими
(корупција, поткуп,
мито,изнуда,протекци
и..
-изработка на анкетни
ливчиња,
квиз,крстозбор на
оваа тема

-ученици,наставникот по
Граѓанско образование
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14.

Програма за Додатна настава

Содржина/активности
Анализа на Правилникот за организација и начин на спроведување
Изготвување на распоред на реализација/ден и час

Носител на активноста
Одговорни наставници на
стручни активи
Стручни соработници
Одговорни наставници на
стручни активи

Временска
рамка
јули-август
тековно,на
месечно ниво

Идентификација на ученици кои треба да се вклучат во додатна
настава
- примена на дијагностички тестови
- примена на форми и методи на формативно оценување
- насочена осервација/фокус групи
Информирање на учениците и родителите
- разговори
- објавување на огласна табла
- објавување на веб страна
Изготвување на планирања

Наставници
Стручни соработници

тековно

Наставници

тековно, на
месечно ниво

наставници

тековно

Следење на процесот на реализација
- посета на часови
- консултативни средби со наставници
- советотадавна работа со ученици
- примена на методи на самооценување
- примена на чек листи
Вреднување на постигнатите резултати
- сумативно оценување
- изготвување на извештаи
- презентација на ученички постигнувања/трудови
Водење на соодветна педагошка документација

Стручни соработници
Наставници
Одговорни наставници на
стручни активи

по
класификациони
периоди

Наставници
Одделенски совети

по
класификациони
периоди

Наставници

тековно
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15.

Програма за Дополнителна настава

Содржина/активности
Анализа на Правилникот за организација и начин на спроведување
Изготвување на распоред на реализација/ден и час
Идентификација на ученици кои треба да се вклучат во дополнителна
настава
- примена на дијагностички тестови
- примена на форми и методи на формативно оценување
- насочена осервација/фокус групи
Информирање на учениците и родителите
- разговори
- објавување на огласна табла
- објавување на веб страна
Изготвување на планирања
Следење на процесот на реализација
- посета на часови
- консултативни средби со наставници
- советотадавна работа со ученици
- примена на методи на самооценување
- примена на чек листи
Вреднување на постигнатите резултати
- сумативно оценување
- изготвување на извештаи
Водење на соодветна педагошка документација

Носител на
активноста
Одговорни наставници
на стручни активи
Стручни соработници
Одговорни наставници
на стручни активи
Наставници
Стручни соработници

Временска
рамка
јули-август

Наставници

тековно, на
месечно ниво

наставници
Стручни соработници
Наставници
Одговорни наставници
на стручни активи

тековно
по
класификациони
периоди

Наставници
Одделенски совети

по
класификациони
периоди

Наставници

тековно

тековно,на
месечно ниво
тековно
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16.

Програма за Вонучилишни активности

Прпграма
За екскурзии и други слпбпдни активнпсти
на учениците од I- IX одделение

OOУ„Димитар Миладинпв“- ппштина Центар,
Скппје

Скппје 2020-2021
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ПРОГРАМИ ЗА ЕКСКУРЗИИ
Програма за еднодневен есенски и пролетен излет
на учениците од I-IX одделение
Воспитно- образовни цели
-Развивање интерес за запознавање на рељефните и културно-историските
одлики на наведените локации;
-Учениците да се стекнат со навики за чување на животната средина, да
изградат респективен однос кон историските знаменитости, да се дружат,
спортуваат, и рекреираат.
Задачи:
- Набљудување на околината, прибирање на податоци, истражување;
Создавање навики за:
- културно однесување,
- чување на природата и нејзините убавини,
- развивање на еколошката свест и
- негување на културата и традицијата;
- развивање на спортски дух
СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ
- заедничко доживување на околината, дружење;
- посета на културно-историските знаменитости;
- организирање на спортски натпревари и други рекреативни игри;
Раководител на екскурзијата: Габриела Граорковска . Наташа Велковска
Наставници:Одделенски наставници од I – V одд. и одделенски раководители
од VI – IXодд.
Ученици од I – IX одделение.
Времетраење: од 8,00 до 15.00 часот;
Локации за посета и правци на патување:
Лешок- Тетово-мај
Средно Водно – септември /октомври
Пелинце-Куманово -септември/октомври
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА ПЛАКАЊЕ
•
автобуси со агенциски водич;
•
придружба на медицинско лице;
•
придружба на лице за обезбедување,
•
уплата на жиро сметка на туристичката агенција.
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Програма за научно-рекреативна екскурзија во Дојран
на учениците од III-те одделенија

ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ:
- Проширување на знаењата за истечните води и водите на Дојранското езеро;
- Запознавање со природните богатства на Дојранското езеро: растителен и
животински свет;
- Создавање на позитивни навики за чување и одржување на природата и
градење на еколошка свест;
- Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во
- Дојранскиот крај - традицијата на рибарството;
-Соцјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за
осамостојување и грижа за себе.
Целите ќе се реализираат преку користење на современи педагошки форми
и методи на работа. Ангажирани ќе бидат одделенските раководители и други
стручни лица со што ќе се обезбеди целосна реализација на воспитно
образовниот процес. Овој вид настава овозможува меѓу другото да се
надминат социјалните и друг вид разлики меѓу учениците, како и поттик за
соживот со врсниците и возрасните. Сето ова ќе допринесе за развој на
личноста која ќе биде во состојба активно и креативно да се вклучи во
секојдневниот живот каде и да е.
ЗАДАЧИ:
Преку реализација на задачите по соодветните теми и наставни содржини по
сите наставни предмети предвидени со Годишната програма за работа, ќе се
реализираат конкретните цели кои се поставени во оваа програма.
•
Усовршување на способноста за насочено внимание, воочување,
селективно воочување и бележење детали и податоци;
•
Развивање: љубопитност, досетливост, упорност, истрајност, свест за
зачувување на природата, природните реткости и други духовни и материјални
вредности;
•
Воспоставување пријателски односи меѓу
учениците и надминување на индивидуалните разлики и негување другарски и
хумани меѓусебни односи
СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ

Содржини
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Природни науки
Ја истражувам природата- вода
Одлики на животната средина - Мојата околина, живиот свет околу мене
Македонски јазик
Изразување и творење
Математика
Прибирање податоци
 Развој и поттик на когнитивните потреби
 љубопитност
 информирање
 воочување
 споредување
 користење туѓи искуства
 донесување сопствени заклучоци
Став: Непознатото е предизвик, постои причинско-последична врска на
појавите
Наставни методи:
Наставни форми
- усно излагање
- групна
- писмени и илустративни работи
- парови
- демонстрација
- набљудување
- известување
Активности
Активности на наставникот
•
Подготовка, реализација, координирање, следење, поттикнување,
мотивирање, анализа на ефекти од превземените активности
Активности на ученикот
1.
Собирање податоци (бележење на патот, набљудувљње на околината
видови превозни средства, градби -стар и нов тип, интервјуирање на
повозрасни лица)
Раководител на екскурзијата:
одговорен одд. наставник на III одделенија
Времетраење: еднодневна (со едно ноќевање)
Време на реализација: мај
Локации за посета и правци на патување
МАРШРУТА : Скопје – Велес - Дојран -Валандово - Скопје
•
Велес – посета на куќата на Кочо Рацин и спомениците во паркот;
•
Стоби – посета на археолошкиот локалитет;
•
Дојран – посета на езерото и каналите за надополнување,
•
посета на мандрите;
•
посета на етнолошки и рибарски музеј;
•
посета на граничен премин;
•
Валандово- посета на оранжерии;
•
Враќање во вечерните часови.
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ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА ПЛАКАЊЕ
•
Хотелско сместување со 1 полн пансион (вечера, ноќевање, појадок,
ручек)
•
Високотуристички автобус со агенциски водич;
•
Придружба на медицинско лице;
•
Уплата на жиро сметка на туристичката агенција.
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ООУ„Димитар Миладинов“
Општина Центар-Скопје

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА
НА
НАСТАВА ВО ПРИРОДА
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД ПЕТТО ОДЕЛЕНИЕ

ВОСПИТНО - ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ:

1. Учениците непосредно да се здобијат со знаења, претстави и поими во
природната средина и истите да се дополнуваат, потврдуваат и
систематизираат со примена и користење на современи педагошки форми и
методи на работа.
2. Учениците да се запознаат со природно-географските, биолошкоеколошките, антрополошките и културните обележја на Охрид.
• Развивање способност за набљудување и воочување на предметите и
појавите во животната средина, согледување и сфаќање на нивните меѓусебни
врски и односи во природата и општествената средина;
• Продлабочување, проширување и збогатување на ученичкото искуство за
откривање на нови знаења преку организирање на истражувачки постапки.
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• Развивање љубов и почит
кон татковината, нејзините убавини и
историското минато;
•
Учениците подобро меѓусебно да се запознаат, да се продлабочи
другарството и да се надминат социјалните и националните разлики;
•
Да се негуваат и развиваат индивидуалната, тандемската и групната
работа помеѓу учениците и позитивните навики како што се самостојноста,
толеранцијата и истрајноста;
•
Развивање смисла за убавото, чување на природата и духовните
богатства, формирање навики за организирано културно користење на
слободното време.
ЗАДАЧИ НА НАСТАВАТА ВО ПРИРОДА:
1. Посета на културно - историските места и споменици;
2. Набљудување на природните убавини и богатства на нашата татковина;
3. Истражување на културното, духовното и историското значење на местата
кои ги посетуваат учениците;
4. Усовршување на способноста за: насочено внимание, воочување,
селективно воочување и бележење на детали и податоци;
5. Развивање: љубопитност, досетливост, упорност и истрајност, свест за
зачувување на природата, природните реткости и други духовни и материјални
вредности;
6. Да се негува и развива: индивидуалната, тандемската и групната работа
меѓу учениците и позитивните навики како што се самостојноста, толеранцијата
и истрајноста;
7. Организирање на ученички работилници во корелација со наставните
предмети.
•

СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ:

•
•
•
•

Релјефни карактеристики
Културно - историско наследство
Македонска литература и творештво
Екологија

•

Активности

Посета на локалитети, културно-историски обележја и атрактивни места во
Западна Македонија, запознавање со дел од културно-духовното наследство,
собирање
податоци од направените посети на културно-историските
споменици и обележја, фабрики, институции, околината и природните убавини,
организирање на спортски и други рекреативни игри;
•

РАКОВОДИТЕЛИ НА ЕКСКУРЗИЈАТА:

•

Одделенски наставници:

Весела Паунчева-Велјановска,Анета Танчева, Лидија Путиќ,Мирјана Бошков
V а - вкупен број на ученици

25
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V б - вкупен број на ученици

23

V в - вкупен број на ученици

22

V г - вкупен број на ученици

17

Времетраење: 5 дена / 4 ноќевања
Време на реализација: почеток на Мај 2021 год.
Сместување: Охрид

ЛОКАЦИИ ЗА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ
•

Маршута: Скопје - Вруток - Кичево - Струга - Вевчани – Охрид

СОДРЖИНИ - Теми на истражување:
•
Природа и екологија:
•
Водата како животна средина - истражување на Охридското Езеро флора и фауна;
•
Земјата и воздухот како животна средина и услов за живот;
•
Растенија и животни кои се среќаваат во крајот со посебен осврт на
лековитите растенија;
•
Изработка на хербариум и инсектариум.
•
•
•
•
•
•
•

Општество:
Животот и работата на луѓето во локалната заедница;
Посета на Наколното живеалиште (Музеј на вода) - Охрид;
Стопански и нестопански дејности: туризам, риболов, овоштарство,
сточарство и занаети;
Селска куќа - архитектура;
Од историското минато на македонскиот народ.

•
Литература и творење:
• Читање проза и поезија за историјата, животот и работата на луѓето
во Охрид, Струга и околината;
• Литературно творење.
•
Математика:
• Употреба на математичките поерации преку истражување, собирање и
средување на податоци во корелација со реализираните истражувања.
•
•
•
•

Култура и фолклор:
Народни песни, носии, ракотворби, игри, традиции и обичаи од
Охрид и Струга - посета на куќата на Миладинови, Мостот на
поезијата, с. Вевчани;
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•
Спорт:
• Утринска гимнастика;
•
Одење и пешачење во природа;
• Атлетски дисциплини и натпревари;
• Спортски игри: фудбал, кошарка, народна топка;
•Рекреативно - забавни игри ( игри без граница).
•
•

Производствено - корисна работа:
Изработка на книга за Охрид;

•
•
•
•
•
•

Културно и забавни активности:
Вечер на хумор и смеа;
Избор на најдобар глас;
Вечер на народни игри и модерен танц;
Квиз натпревар;
Игранка

•
•
•
•
•
•
•

Потребен материјал за наставни активности:
блок бр. 3
темперни бои, четки, чашка за вода;
фломастери;
тетратка со квадратчиња;
прибор за пишување;
лепило за хартија.

•
Хигиена и здравје:
• Одржување лична и општа хигиена;
•
Норматив листа за јадења на здрава и разновидна храна
значајна за раст и развој на учениците.
•
Распоред на времето во текот на денот:
• Станување;
• Утринска гимнастика;
• Лична хигиена и уредување на спалните соби;
• Појадок;
• Настава;
• Ручек;
• Време за одмор;
• Ужина и активен одмор;
• Вечера;
• Културно - забавни активности;
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Ден

час

Активности

•

8.00

Поаѓање
Скопје-Вруток-Кичево-Струга-Вевчани-Охрид

Прв
ден

•
Село Вруток –извор на реката Вардар
•
Струга
Музеј на браќата Миладиновци
Природо-научен музеј
Истекување на реката Црни Дрим
•
Село Вевчани –Вевчански извори
•
Охрид -сместување
19.00

- Вечера

20.00

- забава

21.00

Лична хигиена и спиење

Будење

8.30

•
•
•

9.00

•

Појадок

8.00

утринска гимнастика

•
Разгледување на околината
•
( живиот свет во и покрај езерото)
•
собирање на материјали за работа
( каменчиња, растенија ...) по кејот на езерото

Втор

•
Македонски јазик: Читање и рецитирање на песните
“Т'га за југ“ и “Бисера“
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•
Музичко образование: Обработка на песната „Билјана
платно белеше“
•
Набљудение: релјефни карактеристики, архитектура,
растенија и животни
•
Корелација: македонски јазик, физичко и здравствено
образование

ден

14.00 •

Ручек

•
•
•

попладневен одмор (друштвени игри)
ужина
цртање по набљудение (блиската околина)

19.00 •
•

ден

Вечера
забава
Лична хигиена и спиење

час

Активности

Будење

8.00

-

8.30

- утринска гимнастика

9.00

•

Појадок

•

Св. Наум (со автобус)

•

Наколното живеалиште - Музеј на вода

•

Манастирот Св. Наум;

•

Изворите на Црн Дрим;

•

Влевање на Црн Дрим во Охридското Езеро

•
Македонски
набљудение
Трети
ден

јазик:

литературно

творење

по

•
Математика: работа со податоци: собирање на
податоци
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•

Ручек

14.00

-

попладневен одмор

14.30

-

ужина

16.30

•
физичко и здравствено образование: спортски
активности (кошарка, фудбал, одбојка, македонски ора)

17.00

•
Корелација: македонски,
здрав. образование

19.00

•
-

математика,

физичко

и

Вечера
забава

20.00
21.00

Ден

Лична хигиена и спиење

час

Активности

Будење

8.00

8.30

•

утринска гимнастика

•

Појадок

-

посета на Охрид:

•

Канео

•

Плаошник (цртање на околината)

•

Самоилови тврдини (историски час)

•

Антички театар посета на Охрид:

•

Спомен куќа - музеј на Робевци

•

Св. Софија

•

Македонски јазик: Читање на легенди за Охрид и

9.00

10.00
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•

Охридското Езеро.

•

Општество: Културниот живот во општината.

•

Корелација: македонски, општество, математика

и Физичко и здравствено образование.

Четврти
ден

•

Ручек

14.30

попладневен одмор (слушање музика, композиции од
познати автори)

15.30

•

Ужина

•

Вечера

20.30 •

Забава

16.00
19.00

21.00 Лична хигиена и спиење

ден

час

Активности
Будење

8.00
Петти
ден

8.30

•

Појадок

9.00

•

подготовка за пат

13.30

•

Ручек

•

поаѓање за Скопје
Пристигнување во Скопје во попладневните часови
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ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАЧИН НА ПЛАКАЊЕ:
•
патувањето ќе се изведе со високо туристички автобуси со водич;
•
придружба од медицинско лице;
•
ангажиран стручен инструктор по физичко образование;
•
плаќањето ќе се реализира преку жиро - сметка на агенцијата.
•
сместувањето да биде во одморалиште со двокреветни и трикреветни
соби со сопстен санитарен чвор и бања
•
предлог менито за исхрана на учениците дополнително ќе биде даден
при договор со родителите и организаторот на патувањето
Aктив на 5 (петто) одд.,2020/21 год.
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План за изведување на Дводневна екскурзија низ
Источна Македонија за учениците од VI
одделение
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Време на реализација: месец – мај
Место на реализација: Источна Македонија
Времетраење: два дена
Место: Струмица
Одговорно лице:
Медицинско лице:
Водство на патот:
Наставници кои ќе реализираат:
Марија Насковска
Александра Пекевска
Весна Кочовска
Наставник за придружба

Воспитно –образовни цели

Учениците:
•
да се запознаат со природно – географските, биолошко – еколошките и
други особености во Источна Македонија
•
развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
•
да ги запознава и осознава основните законитости и поими за природата
околу себе;
•
да се запознае со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни
краеви;
•
да се запознава со основните природни и географски карактеристики во
пошироката околина и нивното влијание на стопанството, културата и другите
области во животот и работата на луѓето;
•
да ја увиди пошироката просторна ориентација на својата околина и
општините во Република С. Македонија;
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•
да го осознава и споредува сегашниот општествен живот на луѓето во
семејството и пошироката околина (општината) со животот и работата на
луѓето во минатото;
•
да развива чувство на почит кон историското наследство и традициите
во локалната заедница;
•
да ги сознава и почитува културните и верските различности на луѓето во
пошироката околина (општината);
•
да гради чуство за патриотизам, толеранција и соживот;
•
да ги развива способностите за непосредно набљудување и воочување
•
да се потикнуваат и манифестираат позитивни емоции;
•
подобро меѓусебно запознавање на учениците ;
•
продлабочување на другарството и надминување на националните ,
верските, социјалните и другите разлики;
•
да се елиминираат негативните навики, а да се негуваат позитивните
навики за одржување на општа и лична хигиена;
•
да покажува толеранција;
•
да покажува подготвеност да му помогне на другиот;
•
да ги прошират знаењата за поедини дејци од областа на литературата.
Содржини:
•
Запознавање на природата и екологијата
•
Запознавање со културно – историските знаменитости
•
Етнологија и културно наследство во Источна Македонија
•
Запознавање со географските одлики, природните богатства
стопанството и индустријата
•
Проширување на знаењата за животинскиот и растителниот свет
застапен во Р. С. Македонија
Активности по денови :
1 ден: Тргнување од Скопје, кратка попатна посета на Куманово, посета на
Куклици кај Кратово, посета на Кратово и запознавање на учениците со старата
градска архитектура застапена во Кратово, посета на градскиот музеј во
Кратово посета на Штип и тврдината Исар и античкиот град Баргала, кратка
посета на Радовиш и црквата „Св. Тројца“, пристигање во Струмица во
попладневните часови, посета на манастирот во с.Водоча, сместување,
попладневно разгледување на центарот на Струмица и посета на
православниот храм „15 Тивериополски маченици“ и разгледување на
археолошките ископини во дворот на храмот. Вечера и културно забавна
програма за учениците, ноќевање.

Куклици – Кратово;

Исарот – Штип
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2 ден: Појадок и одјава од хотелот. Посета на Колешинскиот водопад и
термите во Банско. Посета на Дојранското езеро, набљудување на ендемската
флора и фауна, посета на каналот за полнење на Дојранското Езеро и ручек во
Дојран. Посета на археолошкиот локалитет Вардарски Рид. Враќање во Скопје
во 19 часот.

Колешински водопади и Дојранско езеро
Организација на патувањето
Локации: Скопје, Куманово, Кратово, Штип, Радовиш, Струмица, Дојран,
Скопје.
Техничка организација
Вид на превоз: туристички автобус
Во цената на аранжманот е вклучено превоз со туристички автобус
Сместување и услуги – според програмата
Медицинско лице
Водство на патот
Носители на активности: Оделенски раководители, наставник за придружба и
ученици.
Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите.
Плаќањето се врши преку уплатници на жиро сметка на агенцијатa
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План за изведување на Тридневна наставно
- научна екскурзија низ Источна и
Централна Македонија за учениците од IX
одделение за учебната 2020-2021 година.

•

Време на реализација: месец – мај

•

Место на реализација: Источна и Централна Македонија

•

Времетраење: три дена

•

Место: Берово и Крушево

•
•
•

Одговорно лице:
Медицинско лице:
Водство на патот:

•

Наставници кои ќе реализираат:

• Марија Варсамис Симоновска
• Божо Бубало
• Татјана Илиевска
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•

Воспитно –образовни цели

Учениците:
•
да се запознаат со природно – географските, биолошко – еколошките и
други особености на Источна и Централна Македонија
•
развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
•
да ги запознава и осознава основните законитости и поими за природата
околу себе;
•
да се запознае со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни
краеви;
•
да се запознава со основните природни и географски карактеристики во
пошироката околина и нивното влијание на стопанството, културата и другите
области во животот и работата на луѓето;
•
да ја увиди пошироката просторна ориентација на својата околина и
општините во Македонија;
•
да го осознава и споредува сегашниот општествен живот на луѓето во
семејството и пошироката околина (општината) со животот и работата на
луѓето во минатото;
•
да развива чувство на почит кон историското наследство и традициите
во локалната заедница;
•
да ги сознава и почитува културните и верските различности на луѓето во
пошироката околина (општината);
•
да гради чуство за патриотизам, толеранција и соживот;
•
да ги развива способностите за непосредно набљудување и воочување
•
да се потикнуваат и манифестираат позитивни емоции;
•
подобро меѓусебно запознавање на учениците ;
•
продлабочување на другарството и надминување на националните ,
верските, социјалните и другите разлики;
•
да се елиминираат негативните навики, а да се негуваат позитивните
навики за одржување на општа и лична хигиена;
•
да покажува толеранција;
•
да покажува подготвеност да му помогне на другиот;
•
да ги прошират знаењата за поедини дејци од областа на литературата.
Содржини:
•
Запознавање на природата и екологијата
•
Запознавање со културно – историските знаменитости
•
Етнологија и културно наследство на Источна и Централна Македонија
•
Запознавање со географските одлики, природните богатства
стопанството и индустријата
•
Проширување на знаењата за животинскиот и растителниот свет
застапен во Македонија
Активности по денови :
1 ден: Тргнување од Скопје, поминување низ Свети Николе, посета на Штипско
Ново Село и училиштето каде што учителствувал Гоце Делчев, посета на
црквата Успение на Пресвета Богородица, поминување низ Штип и Кочани
посета на Виница и Виничкото кале, пристигнување во Берово во
попладневните часови, посета на Беровско езеро, сместување, попладневно
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разгледување на центарот на Берово и посета на манастирот „Св. Архангел
Михаил“ ; спиење во хотел Манастир – Берово. Вечера и културно забавна
програма за учениците, ноќевање.

Црква Успение на Пресвета Богородица;

Берово

2 ден: Појадок и одјава од хотелот. Поминување низ Струмица и Валандово,
Посета на Демир Капија и винаријата Попова Кула, Поминување низ Неготино
и Кавадарци, посета на Прилеп, Могилата на непобедените, ручек во Прилеп,
прошетка низ Старата чаршија и посета на музејот на тутунот. Пристигнување
во Крушево, сместување во хотел Монтана или Шкорпион. Вечера и културно
забавна програма за учениците, ноќевање.

Попова Кула

Могилата на непобеденит

3 ден: Појадок во хотелот, посета на спомен куќата на Тоше Проески, посета
на музејот на НОБ и комплексот споменици Илинден, прошетка низ градот,
ручек и одјава од хотелот, потоа посета на Мечкин Камен. Тргнување по 16
часот. Поминување низ Прилеп, Градско и Велес. Враќање во Скопје по 19
часот.
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Споменикот Македониум

Организација на патувањето
Локации: Скопје - Свети Николе - Штип - Кочани - Виница - Берово - Струмица
- Валандово - Демир Капија - Неготино - Кавадарци - Прилеп - Крушево Прилеп - Градско - Велес - Скопје.
Техничка организација
Вид на превоз: туристички автобус
Во цената на аранжманот е вклучено превоз со туристички автобус
Сместување и услуги – според програмата
Медицинско лице
Водство на патот
Носители на активности: Одделенски раководители и ученици.
Начин на финансирање: Самофинансирање од страна на родителите.
Плаќањето се врши преку уплатници на жиро сметка на агенцијатa

156

Прпграма за Книжевнипт камп за деца и млади
„Да бидам, да бидам“ и летуваое 2021
Детскп пдмпралиште „Радпсти“-Охрид пд 28 јуни дп 4 јули 2021
РЕАЛИЗАЦИЈА: јуни-јули 2020 (шест ноќевања ,седум дена)
МЕСТО: Детско одморалиште „Радости“-Охрид во организација на Сојузот за
грижи и воспитување на децата на Македонија
ВОЗРАСНА ГРУПА:
ученици од од VI до IX одд. – талентирани ученици
млади творци, кои сакаат да бидат поети и писатели
Координатор на проектот: лектирниот и омилен писател за деца и млади
Горјан Петревски
•
наставници по македонски јазик од предметна и од одделенска настава од
училиштето вклучени во проектот.
МАРШУТА: Скопје - Охрид- Скопје
ЦЕЛ НА КНИЖЕВНИОТ КАМП :
Целта на книжевниот камп кој е своевидна школа за навлегување во тајните на
пишувањето е да се поттикнува творењето на песна, расказ, роман, драма,
есеј и сценарио, сказна на мајчиниот македонски јазик, да се развива
чувството на почит кон литературниот македонски јазик низ богата програма со
активности со врвни лингвисти, теоретичари, поети и писатели од
македонската детска литература.
ИДЕЈА НА КАМПОТ:
Книжевниот камп е исклучително добар начин за литературно творење,
дружење и забава, по одредена програма и распоред на активности.
Кампот поттикнува размена на идеи и искуства со други деца и непосредна
комуникација. Исто така учеството на кампот за учениците значи начин на
живот во друго опкружување, средба со детски писатели и запознавање со
пријатели
од други основни училишта од
Македонија, развивање на
социјализација и чувство на одговорност.
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИ ЦЕЛИ:
Развивање интерес за совладување, проширување на знаења, примена на
вештини и ставови преку непосредно запознавање на општествената средина;
примена на позитивни навики како што се самостојноста, толеранцијата и
истрајноста; создавање на здравствено-хигиенските навики;
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ЗАДАЧИ:
Преку реализација на задачите, ќе се реализираат конкретните цели кои
се поставени во оваа програма: развивање интерес за природата и градење
еколошки навики;градење чувство за толеранција; развивање позитивен однос
кон: националните, културните и естетските вредности;манифестирање на
позитивни емоции; социјализација, колективна заштита и стекнување на
искуство за осамостојување и грижа за себе;развивање интерес за спортски
активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење.
ОРГАНИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИТЕ:
Летниот книжевен камп нуди програма со активности коишто не можат да се
организираат во училницата во текот на учебната година , во вид на
работилница во кои се откриваат тајните на пишувањето, творењето. За
книжевниот камп е осмислена единствена програма која вклучува многу
активности: работилница за творење, средби со детски писатели и уредници на
списанијата „Наш свет“ и „Развигор“, предавање за „Патувањето на книгата од
пишувањето, печатењето, па се до пристигнувањето до читателите“, промоција
на стихозбирка од млади поети, изложба на книги, уникатни примероци од
Приватната библиотека „Алби“, Бабино, Демир Хисар, многу забава и дружење.
За овој камп се користи материјал предвиден исклучиво за целите на
кампот.Поголемиот дел од активностите е осмислен по принцип на работа во
природа чија цел е да се научи нешто ново и различно од содржините што се
учат и совладуваат во текот на учебната година.
Во текот на кампот се организираат :посета на знаменитости во Охрид,
спортски игри и рекреација, квиз натпревари и забавни вечери
Предвидени посети: црквата и манастирот „Свети Стефан“, Спомен
куќата на Григор Прличев и Плаошник во Охрид.
Потребни услови:
•

сместување со полн пансион во детско одморалиште

•

Автобус за одење и враќање

•

Медицинско лице во одморалиштето

Раководител на книжевниот камп: Активот на наставници по македонски јазик
во предметна и одделенска настава од од VI до IX одд.
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Програма за зимување на учениците од VI до IX одделение

1.Воспитно-образовни цели:
-Развивање интерес за совладување, проширување на знаења, примена на
вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, како и односи
во природната и општествената средина;
-создавање и применување на позитивни навики како што се самостојноста,
толеранцијата и истрајноста;
- создавање на здравствено-хигиенските навики;
-усвојување на основните спортско-технички знаења за скијање.;
-формирање навики за културно користење на слободното време;
-дружење, натпревари, забавува и рекреација.

2.Задачи:
-развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
-запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви;
-градење чувство за толеранција и соживот;
-развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските
вредности;
-поттикнување и манифестирање на позитивни емоции;
-социјализација, колективна заштита
осамостојување и грижа за себе;

и

стекнување

на

искуство

за

-интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво
живеење.
3.Содржина на активности:
-Посета на природни убавини, значајни културно-историски знаменитости и
разгледување на околината;
-едукација за скијање и натпревари во скијање и други зимски игри; пешачење
по планински патеки;
-културно-забавни игри: квиз, пеење, модерен танц, маскенбал, игранка.
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4.Раководител на зимувањето: Анета Гоцева
Наставници: одделенски раководители од VI до IX одд.
Ученици од VI – IX одделение.

5.Времетраење: 6 дена за време на зимскиот распуст – јануари 2021

6.1.Локации за посета и правец на патување:
-Разгледување на Крушево и околината со скијачките терени;
-посета на Спомен куќата на Тоше Проески; на Македониум; на манастирот
Св.Преображение и на други културно-историски знаменитости;- Скопје –
Велес – Прилеп – Крушево.

7. Техничка организација и начин на финансирање:
-Сместување со полни пансиони (вечера, ноќевање, појадок, ручек) во
Крушево или Маврово.
-Високотуристички автобус со агенциски водич;
-Придружба на медицинско лице;
-Уплата на жиро сметка на туристичката агенција.
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Програма за СКИ школа на учениците од VI до IX одделение

1.Воспитно-образовни цели:
-Развивање интерес за совладување, проширување на знаења, примена на
вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, како и односи
во природната и општествената средина;
-создавање и применување на позитивни навики како што се самостојноста,
толеранцијата и истрајноста;
- создавање на здравствено-хигиенските навики;
-усвојување на основните спортско-технички знаења за скијање.;
-формирање навики за културно користење на слободното време;
-дружење, натпревари, забавува и рекреација.

2.Задачи:
-развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
-запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви;
-градење чувство за толеранција и соживот;
-развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските
вредности;
-поттикнување и манифестирање на позитивни емоции;
-социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за
осамостојување и грижа за себе;
-интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за здраво
живеење.
3.Содржина на активности:
-Посета на природни убавини, значајни културно-историски знаменитости и
разгледување на околината;
-едукација за скијање и натпревари во скијање и други зимски игри; пешачење
по планински патеки;
-културно-забавни игри: квиз, пеење, модерен танц, маскенбал, игранка.
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4.Раководител на ски школата: Анета Гоцева
Наставници: одделенски раководители од VI до IX одд.
Ученици од VI – IX одделение.

5.Времетраење: 4 дена за време на зимскиот распуст
6.1.Локации за посета и правец на патување:
-Разгледување на Крушево и околината со скијачките терени;
-посета на Спомен куќата на Тоше Проески; на Македониум; на манастирот
Св.Преображение и на други културно-историски знаменитости;
- Скопје – Велес – Прилеп – Крушево.
6.2.Локации за посета и правец на патување:
-разгледување на Маврово, на Мавровското езеро и околината со скијачките
терени;
-посета на природните убавини и на културно-историски знаменитости;
-Скопје-Тетово- Гостивар-Маврово

7.Техничка организација и начин на финансирање:
-Сместување со полни пансиони (вечера, ноќевање, појадок, ручек) во хотел
во Крушево или Маврово.
-Високотуристички автобус со агенциски водич;
-Придружба на медицинско лице;
-Уплата на жиро сметка на туристичката агенција.
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17.

Програма за Ученички натпревари

Одделенска настава/одговорен наставник Д.Гајдова
Задача

Активност

Литературен
училишен
натпревар по
повод Денот на
училиштето

Творење
поетски и
прозни творби
на дадена
тема, избор на
ученици од I
до V одд.
Ликовни
творби на
дадена тема,
избор на
ученици од I
до V одд.
Подготовка на
симболи за
програмирано
движење и
реализирање
на игра
Компјутерско
решавање на
логички

Ликовен
училишен
натпревар по
повод Ден на
училиштето
Недела на
Кодирање
„CODE WEEK“

Интернациона
лен натпревар
по

Носител

Инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Временска
рамка(месеци)

Наставници од
одделенска
настава

Начин на
спроведување
(ресурси)
Избор на
најдобри
творби

Бодовна
скала

Освојување на
награди:
дипломи и
пофалници

Одговорни октомвринаставници ноември
на активи

Наставници од
одделенска
настава

Однапред
Бодовна
зададен мотив скала
и техника

Освојување на
награди:
дипломи и
пофалници

Одговорни октомвринаставници ноември
на активи

Наставници од
одделенска
настава

Компјутер,
подготовка на
симболи,
проектор,
Интернет

Бодовна
скала

Освојување на
сертификати

Одговорни октомври
наставници
на активи

Наставници од
одделенска
настава

Компјутер и
Интернет

Бодовна
скала

Освојување на
сертификати

Одговорни ноември
наставници
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информатика
„Дабар“
Одбележување
на Светскиот
ден на
мајчиниот
јазик, 21
Февруари

задачи
Литературно и
ликовно
творење на
дадена тема
избор на
ученици од V
одд.

Наставници од
Актив на Vодд.

Избор на
најдобри
творби

Бодовна
скала

Освојување на
награди:
дипломи и
пофалници

Одговорни февруари
наставници
на актив

Училишен
натпревар по
математика

Просторна и
временска
организација
на
натпреварот,
избор и
подготовка на
задачи, избор
на ученици од
IV до V одд.
Просторна и
временска
организација
на
натпреварот,
избор на
ученици од I
до V одд.

Актив на IV и V
одделение

Однапред
подготвени
задачи од
збирки,
нумеруси

Бодовна
скала

Мотивирање,
продлабочување и
проширување на
стекнатите знаења

Одговорни февруари
наставници
на активи

Наставници од
одделенска
настава

Поделба на
готови задачи
од Сојуз на
математичари
на Mакедонија

Бодовна
скала

Мотивирање,
продлабочување и
проширување на
стекнатите знаења

Одговорни март
наставници
на активи

Меѓународен
натпревар по
математика,
Кенгур

на активи
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Училишен
натпревар за
Денот на
екологијата

Литературно и
ликовно
творење на
дадена тема
избор на
ученици од I
до V одд.
Подготовка на
одбрани
ученици од IV
и V одд.

Наставници од
одделенска
настава

Избор на
најдобри
творби

Бодовна
скала

Освојување на
награди:
дипломи и
пофалници

Одговорни март
наставници
на активи

Актив на IV и V
одделение

Бодовна
скала

Освојување на
награди и пофалби

Одговорни март
наставници
на активи

Регионален
натпревар по
математика

Подготовка на
одбрани
ученици од IV
и V одд.

Актив на IV и V
одделение

Бодовна
скала

Освојување на
награди и пофалби

Одговорни април
наставници
на активи

Училиштен
натпревар по
природни
науки

Просторна и
временска
организација
на
натпреварот,
избор и
подготовка на
задачи, избор
на ученици од
IV одд.
Подготовка на
одбрани
ученици од IV
одд.

Актив на IV
одделение

Поделба на
готови задачи
од Сојуз на
математичари
на Mакедонија
Поделба на
готови задачи
од Сојуз на
математичари
на Mакедонија
Претходно
подготвен тест
од
наставникот

Бодовна
скала

Одредување на
најдобриученици за
понатамошно
натпреварување

Одговорни декември
наставници
на активи

Освојување на
награди

Одговорни март- мај
наставници
на активи

Општински
натпревар по
математика

Општински
натпревар по
природни
науки

Актив на IV
одделение

Учебници,
Бодовна
стручна
скала
литература,
енциклопедии,
тестови
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Регионален
натпревар по
природни
науки

Подготовка на
одбрани
ученици од IV
одд.

Актив на IV
одделение

Државен
натпревар по
природни
науки

Подготовка на
одбрани
ученици од IV
одд.

Актив на IV
одделение

Учебници,
стручна
литература,
енциклопедии,
тестови
Учебници,
стручна
литература,
енциклопедии,
тестови

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Одговорни март- мај
наставници
на активи

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Одговорни март- мај
наставници
на активи
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Предметна настава / Одговорен наставник К.Стаменковиќ
Задача

Активност

Носител

Училишен
натпревар за
Денот на
училиштето

Творење
поетски и
прозни
творби на
дадена тема

Училишен
натпревар за
Денот на
екологијата

Творење
поетски и
прозни
творби на
дадена тема

Тековни
литературни
конкурси на
општинско,
градско и
државно ниво
Училишен
натпревар по
македонски
јазик

Творење
поетски и
прозни
творби

Митра
Цилевска,
Лидија
Паневска,
Соња Д.
Богдановски
Митра
Цилевска,
Лидија
Паневска,
Соња Д
Богдановски
Митра
Цилевска,
Лидија
Паневска,
Соња Д
Богдановски
Митра
Цилевска,
Лидија
Паневска,
Соња Д
Богдановски

Тестирање и
избор на
ученик од VIII
и IX
одделение
за
регионалниот
натпревар по

Инструмент
и

Очекувани
резултати

Одговор
но лице

Временска
рамка(месе
ци)

Начин на
спроведување
(ресурси)
Избор на
најдобри творби

Бодовна
скала

Освојување на
награди:
дипломи и
пофалници

Лидија
ОктомвриПаневска ноември

Избор на
најдобри творби

Бодовна
скала

Освојување на
награди:
дипломи и
пофалници

Митра
Цилевск
а

Избор на
најдобри творби

Бодовна
скала

Освојување на
награди:
дипломи и
пофалници

Соња Д. Септември
Богданов -мај
ски

Однапред
подготвени
програма и
тестови на
знаања

Бодовна
скала

Мотивирање,
продлабочување и
проширување на
стекнатите знаења

Лидија
март
Паневска

Март
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Регионален
натпревар по
македонски
јазик

Државен
натпревар по
македонски
јазик

македонски
јазик
Подготовка
на најдобриот
ученик од VIII
и IX
одделение
одделение
Подготовка
на најдобриот
ученик од VIII
и IX
одделение

Државен
Подготовка
натпревар за
на ученици
рецитаторство од шесто до
девето
одделение
Општински
натпревар по
–Млади
библиотекари

Подготовка
на ученици
од осмо и
девето одд.

Републички
натпреварМлади
библиотекари

Подготовка
на ученици
од девето
одделение

Училишен

Подготовка

Митра
Цилевска,
Лидија
Паневска,
Соња Д
Богдановски

Однапред
подготвени
програма и
тестови на
знаања

Бодовна
скала

Развивање на
Соња Д. април
натпреварувачки дух Богданов
кај учениците;
ски
освојување награда

Митра
Цилевска,
Лидија
Паневска,
Соња Д
Богдановски
Митра
Цилевска,
Лидија
Паневска,
Соња Д
Богдановски
библиотекари:
Дана
Зафирова,
Лидија
Неданоска
библиотекари:
Дана
Зафирова,
Лидија
Неданоска
наставници по

Однапред
подготвени
програми и
тестови на
знаања

Бодовна
скала

Освојување на
награди:
дипломи и
пофалници

Митра
Цилевск
а

Однапред
подготвени
творби за
рецитирање

Бодовна
скала

Освојување на
награди:
дипломи и
пофалници

Лидија
април
Паневска

Однапред
подготвен
материјал од
прирачник

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Дана
Зафиров
а

октомври

Однапред
подготвен
материјал од
прирачник

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Дана
Зафиров
а

ноември

Однапред

Максимални Проодност и

Соња

февруари

мај
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натпревар по
англиски
јазик-Spelling
Bee

на ученици
од петто до
девето
одделение

англиски јазик

подготвен
материјал

поени

филтрирање
ученици за
регионален
натпревари

Регионален
натпревар по
англиски
јазик-Spelling
Bee

Подготовка
на ученици
од петто до
девето
одделение

наставници по
англиски јазик

Однапред
подготвен
материјал

Максимални Освојување награда
поени

Училишен
натпревар по
англиски јазик

Тестирање и
селекција на
ученици од 5
и 9 одд. за
натапреварит
е по англиски
јазик

наставници по
англиски јазик

Претходно
подготвени
тестови од нас и
од ЕЛТАМ

Бодовна
скала

Проодност и
филтрирање
ученици за
регионалните и
државните
натпревар

Димитро
ва
Грозданк
а
Стојковс
ка
Алексан
дра
Пекевска
Наташа
Стамбол
иска
Соња
Димитро
ва
Грозданк
а
Стојковс
ка
Алексан
дра
Пекевска
Наташа
Стамбол
иска
Соња
Димитро
ва
Грозданк
а
Стојковс
ка

март

февруари
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Општински
натпревар по
англиски јазик
во ЕЛТАМ

Подготовка
на
победниците
од
училишниот
натпревар за
натпреварот

наставници по
англиски јазик

Претходно
подготвени
тестови од нас и
од ЕЛТАМ

Бодовна
скала

ЕЛТАМ
Регионален
натпревар по
англиски јазик

Подготовка
на
победниците
од
училишниот
натпревар за
регионалниот
натпревар

наставници по
англиски јазик

Претходно
подготвени
тестови од нас и
од ЕЛТАМ

Бодовна
скала

Алексан
дра
Пекевска
Наташа
Стамбол
иска
Развивање на
Соња
натпреварувачки дух Димитро
кај учениците;
ва
освојување награда
Грозданк
и можност за
а
добивање
Стојковс
стипендија во Јахја
ка
Ќемал
Алексан
дра
Пекевска
Наташа
Стамбол
иска
Проверка на
Соња
знаењата,
Димитро
развивање
ва
натпреварувачки
Грозданк
дух,освојување од 1 а
до 3 место заради
Стојковс
натамошен пласман ка
на државен
Алексан
натпревар
дра
Пекевска
Наташа
Стамбол
иска

март

април
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ЕЛТАМ
Државен
натпревар по
англиски јазик

Подготовка
на
победниците
регионалниот
натпревар

наставници по
англиски јазик

Претходно
подготвени
тестови од нас и
од ЕЛТАМ

Бодовна
скала

Проверка на
знаењата, можност
за презентирање
како најдобар ученик
во РМакедонија

Училишен,
регионален и
државен
натпревар по
француски
јазикспелување

Тестирање и
селекција на
ученици од 7
одд. за
натапреварит
е по
францускијаз
ик
Селекција на
ученици од 6
одд. за
натпревар

Наставник по
француски
јазик

Претходно
подготвени
тестови од
наставникот

Бодовна
скала

Мотивирање,
продлабочување и
проширување на
стекнатите знаења

Наставник по
француски
јазик

Подготвени
насоки и идеи за
ликовниот
конкурс

Селектирањ
е на
надобри
ликовни
творби

Селекција на
ученици од 8
одд. за
натпревар

Наставник по
француски
јазик

Подготвени
насоки и идеи за
пишување состав

бодовна
скала

развивање
натпреварувачки дух
и освојување од 1 до
3 место и
истакнување на
креативнит
способности
развивање
натпреварувачки дух
како и креатибна
способност

Училишен,рег
ионален,
државен
ликовен
конкурс по
француски на
дадена тема.
Училишен,
регионален и
државен
натпревар по

Соња
Димитро
ва
Грозданк
а
Стојковс
ка
Алексан
дра
Пекевска
Наташа
Стамбол
иска
Наставн
ик по
францус
ки јазик

мај

Наставн
ик по
францус
ки јазик

март

Наставн
ик по
францус
ки јазик

февруари

ноември
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француски
јазик- состав
Училишен,
регионален и
државен
натпревар за
француски
јазикОлимпијада Училишен
натпревар по
математика

Општински
натпревар по
математика

Регионален
натпревар по
математика

Државен
натпревар по

Селекција на
ученици од 9
одд. за
натпревар

Наставник по
француски
јазик

Претходно
подготвени
тестови од
наставникот

бодовна
скала

Освојување награди
и признанија и
освојување од 1 до 3
место заради
нарамошна
проодност на
меѓународен
натпревар
Мотивирање,
продлабочување и
проширување на
стекнатите знаења

Наставн
ик по
францус
ки јазик

март

Просторна и
временска
организација
на
натпреварот,
избор и
подготовка на
задачи
Подготовка
на одбрани
ученици од
шесто до
девето
одделение
Подготовка
на одбрани
ученици од
шесто до
девето
одделение
Подготовка
на одбрани

Бети Стојоскa
Стојановска,
Катерина
Стаменковиќ,
Весна
Кочовска

Однапред
подготвени
задачи од збирки,
нумеруси

Бодовна
скала

Весна
Кочовска

Февруари

Бети Стојоскa
Стојановска,
Катерина
Стаменковиќ,
Весна
Кочовска
Бети Стојоскa
Стојановска,
Катерина
Стаменковиќ,
Весна
Кочовска
Бети Стојоскa
Стојановска,

Поделба на
готови задачи од
Сојуз на
математичари на
Mакедонија

Бодовна
скала

Освојување на
награди и пофалби

Весна
Кочовска

март

Поделба на
готови задачи од
Сојуз на
математичари на
Mакедонија

Бодовна
скала

Освојување на
Весна
награди и пофалби и Кочовска
пласирање на
државен натпревар

април

Поделба на
готови задачи од

Бодовна
скала

Освојување на
Весна
награди и пофалби и Кочовска

мај
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математика

ученици од
седмо до
девето
одделение

Катерина
Стаменковиќ,
Весна
Кочовска

Сојуз на
математичари на
Mакедонија

Јуниорска
математичка
олимпијада

Најдобриот и
најталентира
ниот ученик
во
училиштето

Поделба на
готови задачи од
Сојуз на
математичари на
Mакедонија

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Катерина мај
Стаменк
овиќ

Ноември
месец на
науката+Школ
о Млади
физичари
Училишен
натпревар по
физика

Натпревар во
демонстраци
ии
експерименти

Бети Стојоскa
Стојановска,
Катерина
Стаменковиќ, ,
Весна
Кочовска
Аида
Петровска

Поделба на
демонстрации и
експерименти
подготвени од
наставникот
Задачи
подготвени од
наставни кот

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Аида
Петровск
а

ноември

Бодовна
скала

Издвојување на
најдобрите ученици
за понатамошно
натпреварување

Аида
Петровск
а

март

Аида
Петровска

Збирки задачи,
печатени и
електронски

Бодовна
скала

Издвојување на
најдобрите ученици
за понатамошно
натпреварување

Аида
Петровск
а

март

Аида
Петровска

Збирки задачи,
печатени и

Бодовна
скала

Освојување награди
и признанија

Аида
Петровск

април

Општински
натпревар по
физика

Регионален
натпревар по

Просторна и
временска
организација
на
натпреварот,
избор и
подготовка на
задачи
Подготовка
на одбрани
ученици од
осмо и
девето
одделение
Подготовка
на одбрани

Аида
Петровска

пласирање на
олимпијада
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физика
Државен
натпревар по
физика

Денови на
електротехник
ата
Училишен
натпревар по
Географија

Сообраќај

Регионален
натпревар по
Техничко
образование

ученици од
осмо и
девето одд.
Подготовка
на одбрани
ученици од
осмо и
девето
одделение
Подготовка
на одбрани
ученици од
девето
одделение
Подготовка
за одбрани
ученици од
шесто до
девето
одделение..
Подготовка
на одбрани
ученици од
осмо и
девето
одделение
Подготовка
на одбрани
ученици од
седмо до
девето

електронски

а

Аида
Петровска

Збирки задачи,
печатени и
електронски

Бодовна
скала

Освојување награди
и признанија

Аида
Петровск
а

мај

Аида
Петровска

Збирки задачи,
печатени и
електронски

Бодовна
скала

Освојување награди
и признанија

Аида
Петровск
а

мај

Наставник по
географија

Задачи
подготвени од
наставниот код

Бодовна
скала

Освојување на
награди,дипломи и
пофалници

Наташа
Велковск
а

Катерина
Георгиева

Теоретска и
практична
подготовка

Бодовна
скала

Добар пласман

Катерина
Георгиева

Поделба на
одредени
практични задачи

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Според
календарот
за
натпревари
на
општината
Катерина Април
Георгиев
а

Катерина Март
Георгиев
а
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Државен
натпревар о
Техничко
образоване
Мегународен
натпревар Дабар
Училиштен
натпревар по
природни
науки

Општински,
регионален и
државен
натпревар по
природни
науки
Училиштен
натпревар по
биологија

одделение
Подготовка
на одбрани
ученици од
седмо до
девето
одделение
Ученици од 6
-9

Катерина
Георгиева

Поделба на
одредени
практични задачи

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Катерина Април
Георгиев
а

Катерина
Георгиева

Online – на
компјутер

Бодовна
скала

Освојување награда

Катерина Фебруар Георгиев март
а
Марија
декември
Насковск
а

Просторна и
временска
организација
на
натпреварот,
избор и
подготовка на
задачи
Подготовка
на одбрани
ученици од
пето и шесто
одделение

Наставник по
Претходно
природни науки подготвен тест од
Марија
наставникот
Насковска

Бодовна
скала

Одредување на
најдобриученици за
понатамошно
натпреварување

Наставник по
природни науки
Марија
Насковска

Учебници,
стручна
литература,
енциклопедии,
тестови

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Марија
Насковск
а

Просторна и
временска
организација
на
натпреварот,
избор и
подготовка на
задачи

Наставник по
биологија
Благородна
Ѓелова

Претходно
подготвен тест од
наставникот

Бодовна
скала

Одредување на
најдобриученици за
понатамошно
натпреварување

Благород Декември
на
Ѓелова

Март- мај

175

Општински,
регионален и
државен
натпревар по
биологија

Ноември месец на
науката 2019“
Училишен
натпревар по
хемија
Општински,
регионален и
државен
натпревар по
хемија
Меѓународна
олимпијада по
хемија
Општински
натпревар по
прва помош

Подготовка
на одбрани
ученици од
седмо, осмо и
девето
одделение
Подготовка
на одбрани
ученици од
осмо и
девето
одделение
Ученици од
осмо и
девето
одделение

Наставник по
биологија
Благородна
Ѓелова

Учебници,
стручна
литература,
енциклопедии,
тестови

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Благород Фебрури на
мај
Ѓелова

Марија
Апостолова и
Марија
Насковска

Учебници, вежби
и истражување

Селектирањ Освојување на
е на
награди и добар
надобри
пласман

Марија
Апостол
ова

ноември

Наставник по
хемија Марија
Апостолова

Бодовна
скала

Одредување на
најдобри ученици за
понатамошно
натпреварување

Марија
Апостол
ова

март

Избор и
подготовка на
ученици од
осмо и
девето
одделение
Подготовка
на одбрани
ученици од
девето
одделение
Избор и
подготовка на
одбрани
ученици од

Наставник по
хемија Марија
Апостолова

Учебници,
стручна
литература,
енциклопедии,
тестови
Тестови, стручна
литература,
учебници

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Марија
Апостол
ова

Март,апри
л,мај

Наставник по
хемија Марија
Апостолова

Тестови, стручна
литература,
учебници, вежби
и истражување

Бодовна
скала

Добар пласман

Марија
Апостол
ова

јуни

Наставник по
биологија
Благородна
Ѓелова

Стручна
литература,
практични вежби

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Благород мај
на
Ѓелова
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Регионални
хорски и
оркестарски
натпревари

Републички
хорски и
оркестарски
натпревари

Училишен
натпревар по
Ликовно
образование
по повод Ден

осмо и
девето одд.
- јавно
настапува
пред публика
интерпретира
јќи
композиции
од светски
автори;
- се залага за
успешен
настап;
Подготовкза
настап преку
индивидуалн
и, групни и
заеднички
проби, настап
на
натпревари

Просторна и
временска
организација
на
натпреварот,

Бојана
Петровиќ
Алексова

Нотен материјал
Подготвени
аранжмани на
композиции,

Бодовна
скала

Интерпретира
композизии и
учествува на
натпревар преку кој
се афирмира себе и
училиштетпо
Освојување на
награди

Бојана
април
Петровиќ
Алексова

Бојана
Петровиќ
Алексова

Нотен материјал
Подготвени
аранжмани на
композиции,

Бодовна
скала

Бојана
мај
Петровиќ
Алексова

Маја Ристовска

Однапред
зададен мотив и
техника

Бодовна
скала

- јавно настапува
пред публика;
- се залага за
успешен јавен
настап;
- свири и пее со
задоволство,
интерпретирајќи
композиции од
светски автори
Освојува награди
Мотивирање,
продлабочување и
проширување на
стекнатите знаења

Маја
Ристовск
а

ноември
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на училиштето избор на
ученици од
шесто до
девето
одделение
Меѓународен
Подготовка
ликовен
на одбрани
натпревар по
ученици од
повод 13
шесто до
Ноември
девето
одделение
Регионален
Подготовка
ликовен
на одбрани
натпревар за
ученици од
рециклирање
седмо до
на отпад од
девето
пакување
одделение
Градски
Подготовка
ликовен
на одбрани
натпревар по
ученици од
повод 24 Мај
седмо до
девето
одделение
Училишни
натпревари во
одбојкадевојчиња и
фудбалмомчиња
Одделенски

Организирањ
еи
реализирање
на
меѓуодделенс
ки
натпревари
Трчање на

Маја Ристовска

Однапред
зададен мотив и
техника

Бодовна
скала

Освојување на
награди и пофалби

Маја
Ристовск
а

ноември

Маја Ристовска

Однапред
зададен мотив и
техника

Бодовна
скала

Освојување на
награди и пофалби

Маја
Ристовск
а

март

Маја Ристовска

Однапред
зададен мотив и
техника

Бодовна
скала

Освојување на
награди и пофалби

Маја
Ристовск
а

мај

Наставници по
ФЗО
ученици

Обезбедување на
термини за сала
и фудбалски
терен,Обезбедув
ање на лица за
одржување ред,

Извештаи(у
сна
повратна
информациј
а)

Омасовување на
спортовите,бодрење
на
соучениците,развива
ње
на борбен дух

Анета
Гоцева

ноември

Оспособување на

Стандардиз

Селекција на

Анета

Наставници и

Татјана
Илиевск
а
септември,
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натпревари во
истрајно
трчање

дадена
патека

ученици

Пријателски
натпревари во
дадени
спортови

Селекција,
подготовкауигрување на
тимот

Наставници по
ФЗО
ученици

Општински
натпревари во
одбојка
девојчиња

Селекција,
подготовкауигрување на
тимот

Наставници по
ФЗО
ученици

Општински
натпревари
ракомет
машки

Селекција,
Наставници по
подготовка на ФЗО
тимот
ученици

патека за
активноста,
изработка на
дипломи.Подгото
вка на списоци на
учесници
Обезбедување на
термини за сала
и Обезбедување
на лица за
одржување ред.
Техничка
подршка
(соработка со
новинарска
секција)
Обезбедување на
термини за сала
и фудбалски
терен.,Обезбедув
ање на лица за
одржување ред
Обезбедување на
термини за сала
и Обезбедување
на лица за
одржување ред.
Техничка

ирани
тестови

најдобрите ученици

Гоцева
Татјана
Илиевск
а

април

Записници,и Освоени места за
звештаи.Ди пласман на градски
пломи,меда натпревари
љи

Анета
Гоцева
Татјана
Илиевск
а

Според
календарот
(договорно
)

Записници,и
звештаи.Ди
пломи,меда
љи

Анета
Гоцева

Според
календарот
за
натпревари
на
општината
Според
календарот
за
натпревари
на
општината

Освоени места за
пласман на
општински
натпревари

Записници,и Освоени места за
звештаи.Ди пласман на градски
пломи,меда натпревари
љи

Анета
Гоцева
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Општински
натпревари во
фудбалмашки

Селекција,
подготовкауигрување на
тимот

Наставници по
ФЗО
ученици

Општински
натпревари во
кошарка
машки

Селекција,
подготовкауигрување на
тимот

Наставници по
ФЗО
ученици

Селекција,
Квалификации подготовказа државно
уигрување на
првенство
тимот
преку ФУСМ
(општинско,зо
нско,градско и
државно)

Наставници по
ФЗО
ученици

подршка
(соработка со
новинарска
секција)
Обезбедување на
термини за сала
и фудбалски
терен.,Обезбедув
ање на лица за
одржување ред
Обезбедување на
термини за сала
и Обезбедување
на лица за
одржување ред.
Техничка
подршка
(соработка со
новинарска
секција)
Техничка
подршка
(соработка со
новинарска
секција)

Записници,и
звештаи.Ди
пломи,меда
љи

Освоени места за
пласман на
општински
натпревари

Татјана
Илиевск
а

Записници,и Освоени места за
звештаи.Ди пласман на градски
пломи,меда натпревари
љи

Татјана
Илиевск
а

извештаи

Татјана
Илиевск
а

Добар пласман

Според
календарот
за
натпревари
на
општината
Според
календарот
за
натпревари
на
општината

Според
календарот
на
Федерациј
а на
училишен
спорт
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( За 6 и 7 одд)
( За 8 и 9 одд)
Учество на
Државен крос

Психофизичк
а подготовка
на
селектиранит
ученици

Наставници по
ФЗО
ученици

Техничка
подршка
(соработка со
новинарска
секција

Стандардиз
ирани
тестови

Добар пласман

Анета
Гоцева
Татјана
Илиевск
а

Март,Апри
л

Општински
турнир во шах

Учество на
турнирот

Наставници по
ФЗО
ученици

извештаи

Добар пласман

Анета
Гоцева

Мај

Учество на
Државен
натпревар во
пливање

Психофизичк
а подготовка
на
селектиранит
ученици

Наставници по
ФЗО
ученици

Техничка
подршка
(соработка со
новинарска
секција)
Техничка
подршка
(фимансиска
подршка)

Стандардиз
ирани
тестови

Добар пласман

Анета
Гоцева
Татјана
Илиевск
а

Мај

Интернациона
лен предизвик
Дабар

Решавање
логички
задачи

Наставници по
информатика и
одделенски
наставници

Кабинет по
информатика кој
има Интернет и
компјутерска
опрема

Секој
учесник
добива
сертификат
за учество

Развивање на
критичко
размислување и
логика

Слаѓана ноември
Елезовиќ
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18. Програма за Унапредување на мултикултурализмот
/интеркуртуларизмот и меѓуетничката интеграција
АКТИВНОСТИ
Одредување
приоритети за
унапредување на
МИО за учебната
2020/21 година во
Годишната програма
за работа на
училиштето

Планирање на
заеднички
активности со
партнер училиштето:
за Денот на
училиштето и во
текот на учебната
година
1.Работилници2.Спортски
активности
Планирање на
самостојни

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
/ ПРОДУКТИ
Планирани конкретни
активности по активи од I
до IX одд. за одржливост
на постигнатите промени

Подобрување на
соработката за
унапредување на МИО
активностите меѓу двете
училишта

(Пред) УСЛОВИ
Усвоена Годишната
програма за работа на
училиштето во учебната
2020/21 година со МИО
заложбите;
Усвоена Годишната
програма со план и
дефинирани цели на
конкретни активности –
прилог табела: Приоритети
за планирање на активности
за унапредување на МИО
Формирање тимовиреализатори по возрасни
групи;
Работни средби со тимовитереализатори од партнер
училиштата

РЕАЛИЗАТОР
И
Тим за
училишна
интеграција со
одговорните
наставници по
активи

ВРЕМЕ НА
РЕАЛИЗАЦИЈА
август-септември

Тим за
училишна
интеграција од
двете партнер
училишта

септемвриноември

Тим од
наставници

Подобрување на тимската
работа за унапредување

Формирање тимовиреализатори по возрасни

Тим за
училишна

септември-мај
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активности:
Работилници,
истражување, еко
работилница;
забавна игра; Хаику
работилница;ликовн
а работилница;
спортски игри
Интегрирање
содржини во рамките
на редовната
настава :
-интегрирање и
реализација на
соодветни наставни
содржини
-реализација на
активности од
програмата за
образование за
животни вештини

на МИО активностите во
училиштето

групи;
интеграција
Работни средби со тимовите- ,Тим од
реализатори
наставници: од
I до IX одд.

Изработка на ѕиден весник -Формирање на тимови реализатори по возрасни
од реализирани
интегрирани активности во групи
рамките на редовната
настава

I до IX одд.

Изготвување на
апликација со
партнер училштето
за добивање грант
по распишан конкурс
од МОН
Водење
професионално

Унапредување на
меѓуетничката
интеграција, почитување
на мултикултурализмот и
развој на интеркултурниот
дијалог, интеракција
- Утврдување на
критериуми и

Работни средби со тимовите

Тим за
училишна
интеграција

октомври

Изработка на
професионално портфолио

Тим за
училишна

септември - мај

Наставници од

септември -мај
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портфолио

Реализација на
планираните
активности

Следење на
реализацијата на
активностите

Промоција на
реализираните

спроведување на
процедура за
сертификација на
членовите на СИТ тимот
за училишна интеграција и
на наставниците во
училиштето;
- давање упатства за
водење и евалуација на
професионалното
портфолио
- Планираните активности
ќе се спроведуваат според
акциони планови;
-Состаноци на стручни
активи за разгледување на
успешни практики;
- Евиденција и докази за
спроведените активности
со партнер училиштата
- Месечни извештаи од
реализираните активности
од тимовите-реализатори
доставени до СИТ- тимот;
- Континуирано
истакнување на
информации од
реализираните активности
Огласна табла во
наставничка канцаларија
Промотивен настан за
презентација на

во кое наставниците
интеграција
собираат успешни практики,
прават рефлексија и анализа
на реализираните
активности

- Користење на прирачници
од МИО за планирање и
спроведување на
активностите;
- Портфолио за собирање на
успешни практики со
рефлексија и анализа на
реализираните активности

Сите
вработени,
ученици и
родители

октомври- мај

- Инструменти (клучни точки
за следење) за мониторинг
од реализираните
активности подготвени од
ПМИО;
- Редовни средби на
тимовите на кои се
дискутира за реализираните
самостојни и заеднички
активности
Изработка на промотивен
материјал (покани, флаери,

Тим за
училишна
интеграција
училишните
тимови

октомври – мај

Училишните
тимови

ноември - мај
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активности

Евалуација на
активностите

активностите за: ученици,
родители и претставници
од општина- Центар;
Континуирано ажурирање
на информации на
порталот за МИО на
училишната веб страна;
- Извештај за резултатите
од релизираните
активности за
унапредување на МИО,
кои ја подобриле
состојбата во училиштето

постери, презентации) за
прикажување на процесот и
резултатите од
реализираните активности;
-поканети гости на настанот;
- отворен МИО портал на веб
страната на училиштето;
Анализа на реализираните
Тим за
активности
училишна
интеграција и
училишните
тимови

Декември -јуни

Тим за меѓуетничка интеграција: наставници од предметна настава -Марија Варсамис Симоновска, Весна Кочовска
Ивановска, наставници од одделенска настава Ленче Кузмановска, Катерина Лазаревска, директор- Маја Ангелова
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19.

Проекти што се реализираат во основното училиште

Програма за реализација на активности од проектот по француски јазик

Задача

Активност

Носител

Учество на
приредба за
прв училишен
ден на
првачињата
Учество на
приредба за
Ден на
училиштето

Изведба на
музичка точка

V
одделение

Изведба на
музички точки,
театар и ликовно
творење

Новогодишна
приредба

Учество во
Новогодишна
приредба и
презентација на
реализираните
активности во
тековната година
Активности по
повод Mardi
Gras(католичка
прочка)

Наставници
вклучени
во
проектот од
I, II ,III. IV,
Vодд.
Наставници
вклучени
во
проектот од
I, II ,III. IV,
Vодд.

Маскембал

Начин на
спроведувањ
е (ресурси)
Костими, ЦД

Инструмент
и

Очекувани
резултати
Успешна
реализација на
активноста

Одговорно Временск
лице
а рамка
Наставници септември
од V одд.

Костими, ЦД,
ликовен
материјал

Приредба,
работилница
и трудови од
ученици

Успешна
реализација на
активностите

Наставници ноември
те вклучени
во проектот

Потребен
материјал за
изведување на
активностите

Уредување
Промовирање
на просторот на францускиот
со
јазик
новогодишни
мотиви

Наставници
те вклучени
во проектот

Изработка
на маски,

Наставници февруари
те вклучени
во проектот

Наставници Забава под
вклучени во маски
проектот од
I, II ,III. IV, V
одделение

Дружење,забава
и запознавање
на традицијата
на обележување
на овој празник

декември
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Денови на
Активности по
франкофонија повод Ден на
Франкофонија

Наставници Работилници,
вклучени
приредба
во
проектот од
I, II ,III. IV,
Vодд.

во франција
Документира Презентација на
ње на
знаења од
настанот и
изучувањето на
изготвување јазикот
на
презентација

Наставници Март
те вклучени
во проектот

Наставници вклучени во проектот: Славица Димитриевска,Весела Паунчева Велјановска, Наташа Самарска Миланова,
Валентина Тодоровска, Ружа Пачаџиева, Снеже Тодорова.

Програма за реализација на активности од проектот по руски јазик
 Реализација на часови
 Подготовка на приредба- манифестација по повод меѓународниот Ден на мирот- септември
 Подготовка на приредба “Зборуваме на руски”-“Говорим по-русски” -октомври
 Учество на натпревари по руски јазик (он-лајн), учество на конкурси
 Подготовка на Новогодишна приредба- декември
 Подготовка на приредба по повод “Прочка- Масленица” – март
 Традиционално одбележување на Денот на победата над фашизмот - мај
 Подготовка на активности по повод на Денот на рускиот јазик и Денот на великанот на руската поезија А.С.Пушкин
- јуни
Координатор на проектот Демчик Елена
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20.

План за поддршка на учениците и за подобрување на резултатите

Активности
Стручен актив
Тема: карактеристики на
дијагностичко оценување
Стручен актив
Тема: карактеристики на
формативното оценување
Акционо истражување
Работилници со ученици на
тема:
 стилови на учење
 активно учење
 соработка
Стручен актив
Тема: изготвување на ИОП;
диференцирано планирање
Анкетирање на учениците за
одредени прашања /
карактеристики на наставниот
процес;
Презентација на резултатите
Стручен актив

Одговорни лица
Стручни
соработници
Сертифицирани
наставници
Стручни
соработници
Сертифицирани
наставници
Стручни
соработници
Одделенски
раководители

Очекувани резултати
Зголемена примена на дијагностичкото
оценување во наставата

Време на реализација
септември-октомври

Зголемена примена на форми на
формативно оценување и на различни
видови на повратна информација

октомври-декември
февруари-март

Поддршка на учениците за
подобрување на процесот на учење и
постигнување

октомври
јануари
март

Стручни
соработници
Одговорни
наставници на
активи
Стручни
соработници
Одделенски
раководители
Ученички
парламент
Стручни

Подобрување на процесот на воспитнообразовната работа со ученици со
посебни образовни потреби

септември
јануари

Анализа на согледувањата,дискусија и
определување на приоритети за
делување

октомври
март

Подобрување на процесот на

декември
188

Тема: Сумативно оценување;
соработници
Разгледување на Правилникот Одговорни
за оценување
наставници на
активи
Информирање на учениците
Стручни
за организацијата на
соработници
дополнителна и додатна
Одделенски
настава
раководители
Следење и анализа на
Стручни
постигнувањата на учениците соработници
Одделенски
раководители
Ученички
парламент

сумативно оценување, согласно
стандардите /
објективност,транспарентост,....

мај

Зголемен интерес и
ефективно вклучување на учениците во
овие видови на настава

октомври
февруари

Детектирање на слабите и добрите
страни на наставниот процес, со насоки
за делување

ноември
јануари
април

189

21.

Задача

Активност

План за професионална ориентација на учениците

Носител

Начин на
спровед.
(ресурси)
Презентации

Инструм.

Запознавање на
учениците со
планираните
активности

Презентирање
на Програмата

Стручни
соработници
и одделенски
раководители

Информирање и
поттикнување на
интерес кај
учениците за
видовите на
занимања

Систематско
запознавање на
учениците со
различните
видови на
занимања и
струки согласно
целите и
содржините од
наставните
програми
Испитување на
мислењето,
желбите,
интересите,
степенот на
информираност

Наставници,
стручни
соработници,
родители

Презентации
посети

ИКТ
матер.техничка
поддршка

одделенски
раководители

Анкетирање
по писмен
пат

Анкетни
листови

Анкетирање на
учениците од 8 и
9 одделение за
нивните
познавања и
интереси за

презентации
ИКТ

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Воспоставува
ње соработка
помеѓу сите
субјекти во
воспитнообра
зовната
работа
Зголемен
интерес и
нови
сознанија за
различни
видови
занимања

стручни
сораб.
одговорни
нас. на
активи

Добивање на
конкретни
показатели за
информирано
ста и
интересот на

стручни
сораб.
одговорни
нас. на
активи

стручни
сораб.
одговорни
нас. на
активи

Временска
рамка
септемвриоктомври

континуирано

февруаримарт
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различни
професии

на учениците

Запознавање со
Водичот низ
квалификациите
на стручното
образование

Презентација
дискусија

Информирање
на учениците од
8 и 9 одд. за
дефицитарни и
суфицитарни
занимања

Презентација
во соработка со
Завод за
вработување

Примена на
психометриски
техники

Запознавање со
одредени
професии/
занимања
Организација на
презентации на

учениците
Стручни
соработници
Оддленски
раководители

презентации

презентации
ИКТ

нови
сознанија за
различни
видови
занимања

стручни
сораб.
одговорни
нас. на
активи

февруаримарт

Стручни
соработници,
Стручно лице
од Завод за
вработување

Презентација

ИКТ

Конкретна
информирано
ст на
учениците со
состојбата на
пазарот на
трудот

стручни
соработници
одговорни
наставници
на активи

март-април

Тестови,
скали на
процена

Добиени
информации
како основа
за
советодавна
работа
нови
сознанија за
различни
видови
занимања

Стручен
соработници

Стручен
соработници

Март-април

Запознавање
на учениците

стручни
сораб.

февруари-мај

Испитување на
Стручен
способностите и соработници
интересите на
учениците

Примена на
психометриск
и техники

Претставување
на својата
професија од
страна на
родители/надво
решни лица
Соработка со
средните

Стручни
соработници
Оддленски
раководители
родители

дискусија

ИКТ

Стручни
соработници

Посети на
средни

Информативни

февруаримарт
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средни
училишта

училишта

наставници

училишта
презентации

материјали
брошури

со условите и
организација
на наставата
во конкретни
средни
училишта

одговорни
нас. на
активи

192

22.

Задача
Заедничко
(ре)дефинирањ
е на кодексот на
однесување во
училиштето;
Усогласување
со новите
законски
регулативи

План за промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство,
од злоупореба и запуштање, спречување дискриминација

Активност
Анализа на
постоечките
правилници и
нивното
почитување

Идентификација Анкетирање на
на состојбата во учениците,
училиштето
наставниците и
родителите
за состојбите во
училиштето во
однос на
соодветноста во
однесувањето на
сите чинители

Носител

Начин на
спров.
(ресурси)

Одделенски работилниц
раководител и
и
следење и
одделенски евидентира
заедници,
совет на
ње
родители

Инструмент
и
Пишани
документи
Евидентни
листи
извештаи

Очекувани
резултати
Активна
партиципа
ција на сите
чинители во
образ. процес

Одговорно Временск
лице
а
рамка
комисии
септември
-октомври

Изготвени и
усвоени
правилници
тим

Одговорни
наставници
стручни
соработниц
и,
одделнски
заедници

анкетирање
дикусии
Анкетни
презентаци листови
и
материјално
-техничка
поддршка

листа на
конкретни
согледувања и
предлози за
акција

ноември
мај
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Ефикасно
делување
против
насилството во
моментот кога
се случува

Определување на
конкретни точки
за акција
Реализација и
вреднување

Јакнење на
професионални
те компетенции
на
наставниците
за решавање на
конфликтни
ситуации

Презентација
на вештини за
конструктивно
решавање на
конфликтите и
подобрување на
комуникацијата

Едукација на
учениците

„Анти-булинг“
активности на

Работилници на
тема:
Карактеристики
на
непожелно/насил
но однесување,
видови и причини
за појава
Презентација
на вештини за
конструктивно
решавање на
конфликтите
Изработка на
видео-

Одговорни
наставници
стручни
соработниц
и
одделенски
заедници

Анализа на
анкета
презентаци
и
работилниц
и

План за
Правилник за
превентивни Навремено и
активности
соодветно
делување за
спречување на
насилен начин
на однесување

Стручни
соработниц
и
Одговорни
наставници
на стручни
активи

Презентаци
и
работилниц
и

материјално
-техничка
поддршка

Стручни
соработниц
и

Работилниц Презента
и
ции
Дебата

Одделенски
раководител
и

Стручни
соработниц

Работилниц материјално
и
-техничка

подобрени
проф.компетенц
ии
Подобрена
училишна клима
Соработка
Промовирање на
конструктивен
начин на
однесување
Зголемување на
свесноста за
последиците од
насилното
однесување

одговорни
нас. на
одд. и
пред.
настава
стручни
соработниц
и
стручни
соработици

стручни
соработици
А.Пекевска
М.Насковск
а
В.Кочовска

континуирано

октомври
февруари

октомври
декември
февруари
април

Промовирање на стручни
ноември
готови изработки соработици март
194

учениците

материјали/
сценарија
Изработка на
стрип, на плакати
и флаери
Играње на
улоги/драмати
зација
Промовирање на
активностите за
успешно
решавање на
прашања од
училишниот
живот
(сигурност,
безбедност,
позитивна
училишна клима)

и

Едукативни
предавања за и
од родителите

Презентација
на вештини за
конструктивно
решавање на
конфликтите

Промовирање
на резултатите
од работата на

Организирање на
презентации на
реализираните

Стручни
соработниц
и
одговорни
наставници
родители
ученици
одделенски
раководител
и

Соработка со
ученички
парламенти од
други училишта

поддршка

на учениците

Одделенски
раководител
и

Одговорни
наставници
стручни
соработниц
и
ученички
парламент

А.Пекевска
М.Насковск
а
В.Кочовска

одговорен
октомври
наставник
март
стручни
соработниц
и

гостувања
работилниц
и

материјално
-техничка
поддршка

Соработка,
дружење,
размена на
искуства

Презентаци
и
работилниц
и

материјално
-техничка
поддршка

Презентаци
и

материјално
-техничка

Промовирање на стручни
ноември
конструктивен
соработниц
февруари
начин на
и
однесување
јакнење на
соработката
одговорен
април-мај
Соработка,
наставник
дружење,
стручни
размена на
сораб
195

одделенските
Заедници/актив
и

активности

Носител
Активност
Училишна
советодавна програма

Училишт
ен
тим за
заштита
од
насилств
о,
наставни
ци

Правила на
однесување

Актив на
прво
одделен
ие

Стручни
соработниц
и

поддршка

искуства

Начин на
спроведување
(ресурси)
Соработка со
директор, стручни
соработници,
наставници,
ученици, родители

Инструменти

Очекувани
резултати

Одговорн
о лице

План за
заштита од
насилство

Тим за
септември, октомври
заштита од 2020
насилство
Актив на
прво
одделение

Кодекс на
однесување во
училиштето

Предложување
начини на
однесување,
конструктивна
дисциплина

Спречување на
насилството во
училиштето,
справување
и намалување
на можностите
за насилство,
успешна
реализација на
програмата
Јасна позиција
на правата и
одговорностите
, свеста за
човековите
права,
намалување на
можностите за
насилство,
мирна средина,
позитивни

Актив на
прво
одделение

Временска рамка
(месец)

септември, октомври
2020
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Работилница за
наставници
и родители

Одделен Работилница
ски
наставни
ци,
родители

Стручен материјал
интернет

Вештини за
спречување на
насилство и
решавање конфликти

Одделен
ски
наставни
ци,
ученици
Одделен
ски
наставни
ци,
ученици
Актив на
прво
одделен
ие

Играње улоги за
спречување на
конфликти,
раскажување
приказни, разговори
Детски цртежи за
ненасилно
однесување

Техники за
посредништво во
конфликти и
конструктивно
решение
Мерки за
спречување на
насилство

Документација,
извештај

Актив на
второ
одделен
ие
Актив на
второ

Ликовни творби

Извештај од
планирани и
реализирани
активности во
програмата
Запознавање со
човековите права и
правата на децата

Видови насилство

вредности на
различноста
Справување и
спречување на
насилство,
решавање на
конфлики без
употреба на
насилство
Вештини за
преговарање и
решавање на
спорови

Актив на
прво
одделение

Во текот на учебната
година

Актив на
прво
одделение

септември-јуни
2020/2021

Превенција и
запирање на
училишното
насилство

Актив на
прво
одделение

септември-јуни
2020/2021

Реализирани
активности

Степенот на
реализирање
на програмата

Актив на
прво
одделение

јуни 2021

Конвенција за
правата на децата,
презентации

Трудови од
ученици
(литературни и
ликовни)

Осознавање на
своите права и
обврски

Сандра
Здравеска

Октомври

приказни, дебати,
играње улоги

Разговори,
драматизации

Препознавање
на насилничко

Славица
Димитриев

Ноември
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,,Решавање на
конфликти без
употреба на
насилство,,
Изработка Кодекс на
однесување на
учениците, ненасилна
комуникација
Тема: Јас – личен
развој
Содржина:
Препознавање и
изразување на
сопствените
емоции

одделен
ие
Актив на
второ
одделен
ие
Актив на
второ
одделен
ие

приказни, дебати,
играње улоги

Разговори,
драматизации

Дикусии и дебати во Трудови од
самиот клас
ученици
(литературни и
ликовни)

однесување

ска

Развивање на
вештини за
преговарање

Даниела
Гајдова

Февруари

Истакнување
на правила за
ненасилна
комуникација

Орданка
Мицкова

Април

Наставници од IVто одделение,
ученици

Работилници
на час на
одделенската
заедница

Материјали од
интернет, слики,
фотографии

Препознавање
на сопствените
чувства и
соодветно
изразување на
различни
начини,

Наставниц
и
од IV-то
одделение

септември
2020

Наставници од IVто одделение,
ученици

Разговор,
демонстрирањ
е на правилно
однесување во
училиштето и
запознавање
со
последиците
од

Изработка на
заеднички
плакат за
правилата за
однесување

јасна позиција
на правата и
одговорностите
, свеста за
човековите
права,
намалување на
можностите за
насилство,

Наставниц
и од IV-то
одделение,
ученици

септември
2020

Работилница:
Силни чувства
Потсетување и
примена на
правилата за
однесување
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непочитување
на правилата

Тема: Јас и ти –
интерперсонални
односи

мирна средина,
позитивни
вредности на
различноста

Наставници од IVто одделение,
ученици

Работилници
на час на
одделенската
заедница

Материјали од
интернет, слики,
фотографии

Контролирање
на
сопствената
лутина/бес
насочена/насоч
ен кон другите,
воздржување
од
несоодветни
реакции на
лутината/бесот

Наставниц
и од IV-то
одделение,
ученици

март
2021

Наставници од IVто одделение,
ученици

Детски творби
и цртежи за
ненасилно
однесување

Мерки за
спречување на
насилство

Превенција и
запирање на
училишното
насилство

Наставниц
и од IV-то
одделение,
ученици

март, април 2021

Содржина:
Разрешување
конфликти
Работилница:
Конфликтите се
скалила
Ликовно и
литературно
творење

Активност

Носител

Тема: Јас – личен развој

Наставници
од V-то
одделение,
ученици

Содржина: Препознавање
и изразување на

Начин на
спроведување
(ресурси)
Работилници
на час на
одделенската

Инструменти Очекувани
резултати

Одговорно Временска рамка
лице

Материјали
од интернет,
слики,
фотографии

Наставници септември
од V-то
2020
одделение

Препознавање на
сопствените
чувства и
соодветно
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сопствените емоции

заедница

изразување на
различни начини,

Работилница: Силни
чувства
Потсетување и примена
на правилата за
однесување

Наставници
од V-то
одделение,
ученици

Разговор,
демонстрирање
на правилно
однесување во
училиштето и
запознавање со
последиците од
непочитување
на правилата

Изработка на
заеднички
плакат за
правилата за
однесување

јасна позиција на
правата и
одговорностите,
свеста за
човековите
права,
намалување на
можностите за
насилство, мирна
средина,
позитивни
вредности на
различноста

Наставници септември
од V-то
2020
одделение,
ученици

Тема: Јас и ти –
интерперсонални односи

Наставници
од V-то
одделение,
ученици

Работилници
на час на
одделенската
заедница

Материјали
од интернет,
слики,
фотографии

Наставници март
од V-то
2021
одделение,
ученици

Наставници
од V-то
одделение,
ученици

Детски творби
и цртежи за
ненасилно
однесување

Мерки за
спречување
на насилство

Контролирање на
сопствената
лутина/бес
насочена/насочен
кон другите,
воздржување од
несоодветни
реакции на
лутината/бесот
Превенција и
запирање на
училишното
насилство

Содржина: Разрешување
конфликти
Работилница:
Конфликтите се скалила
Ликовно и литературно
творење

Наставници март, април 2021
од V-то
одделение,
ученици
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23.

План за следење и анализа на состојбите со оценувањето

Активности
Увид во планирање на оценувањето
-во годишните ,тематските и дневните планирања по
предмети
-планирање на тестови и писмени работи
Изработка на план за писмено проверување на учениците и
почитување на истиот

Одговорни лица
Стручни соработници
Одговорни наставници по
активи

Време на реализација
септември-октомври

Одделенски раководители на
паралелката

септември

- Следење на формативното и сумативното оценување на
учениците со посебни образовни потреби согласно ИОП

Стручни соработници,
Одговорни наставници на
училишниот инклузивен тим
Анализа на полугодишниот и годишниот успех на учениците Стручни соработници
- Прибирање на податоци за компаративна анализа на
Одговорни наставници на
успехот и поведението на учениците преку работата на
активи
одделенските совети, анализа на планираните програми
на стручните активи ,анализа на постигнатите реултатисогледувања и насоки
Увид во водењето на педагошка евиденција и
Директор
документација за напредокот на учениците и начинот на
одделенски раководители
информирање на родителите
Посета на часови и
Директор,
увид во начинот на оценување на учениците
Стручни соработници
Реализација и евалуација на нагледни часови со примена
на форми и методи на оценување
Анализа на видот и употребата на инструментите за

Стручни соработници
Одговорни наставници на
активи
стручни соработници

Ноември
јануари
јуни
јануари
јуни

класификациони периоди
октомври
јануари
април
еднаш во прво и еднаш во
второ полугодие
тековно
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следење на напредокот на учениците
Разгледување и анализа на состојбите во оценувањето на
ниво на стручни активи :
-Стандарди и критериуми за оценување на постигнувањата
на учениците
-Анализа на избор на форми и методи за оценување:
разговор, набљудување, усна повратна информација,
самооценување, заемно оценување;
- Споредбена анализа на резултатите, размена на искуства
и насоки за изнаоѓање предлог мерки за ефективна
примена на методи и инструменти за унапредување на
оценувањето
-Изработка на флаер за запознавање на учениците и
родителите со начинот на оценување на учениците по
предметите каде се подобруваат вештините

Одговорни наставници на
стручни активи наставници од
стручниот актив

од септември до јуни

септември
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24. План за стручни посети за следење и вреднување
на квалитетот на работата на воспитно-образовниот кадар
За следење на воспитно-образовната работа во текот на оваа учебна година директорот, педагогот и психологот четири
пати во годината (два пати во полугодие) ќе вршат непосреден увид кај секој наставник во квалитетот на планирањето и
реализирањето на наставата. Увидите првенствено ќе имаат карактер на формативно вреднување, со цел поддршка на
наставникот во подигање на квалитетот на работата. Увидот ќе се фокусира на идентификација на вештини што
наставникот ги владее , вештини што треба да ги подобри и утврдување на потреба од професионален развој .
Содржина/активност
Изготвување на план за посета
- Определување на ден,час,наставен предмет наставник
- Презентација на планот пред стручни активи
Консултативни средби со наставници пред посета на час
- Анализа на планирањето /тематско и дневно планирање
- Дефинирање на фокус аспекти за осервација
- Запознавање со содржината на листите за евиденција и
вреднување
Следење на час

Консултативни средби со наставници по посета на час
- самооценување на наставникот
- разговор по однос на фокус аспектите на опсервација
- давање на повратна информација
- насоки за подобрување на наставниот процес
-

Обработка и анализа на податоци

Носител на активноста

Време на реализација

директор
педагог
психолог
директор
педагог
психолог
наставници

септември

директор
педагог
психолог
наставници
директор
педагог
психолог
наставници

тековно,според распоредот

директор
педагог

јануари
април

тековно,ден пред
реализација на увидот

тековно, ден по реализација
на часот
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-

Презентација на сумирани согледувања пред стручни активи
Дефинирање на приоритети за стручни теми

25.

психолог
наставници

Програма за самоевалуација на училиштето

Содржина /активност
Формирање на Училишна комисија за спроведување на
самоевалуацијата
Формирање на тимови по подрачја
Поделба на задачите во тимот
-определување на методите, техниките и инструментите
за самоевалуација
-прибирање и групирање на податоци за
самоевалуацијата
-прибавување на потребна документација
Средби на работните тимови/ групи

Носител на активноста

Време на реализација

Училишен одбор ,Директор

октомври

Училишна комисија

октомври

Одговорни наставници на тимот

октомври,
ноември

Одговорни наставници на
тимовите

еднаш месечно

одговорни на тимовите

октомври

Прегледување на документација

Одговорни наставници на
тимовите

октомври -декември

Спроведување на анкетите

Одговорни наставници на

декември

Изработка на анкети
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предметна и одделенска настава
Сумирање и анализа на резултатите

Наставници во тимовите

јануари,февруари

Тимовите по подрачја

март-април

Изготвување на извештајот за самоевалуација со
предлог на мерки за подобрување на квалитетот на
восипитно-образовната работа – април-мај

Училишна комисија ,одговорни
наставници на тимовите

април-мај

Објавување на извештајот (резултатите) за
самоевалуацијата

Одговорно лице за таа намена

јуни

Изработка на поединечни извештаи по подрачја
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26.

Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди

Планирана програмска
активност
Анализа на Упатството и
прирачникот за одржување на
објекти

Донесување и усвојување на
програма за активностите на
тимот за планирање
Тестирање на знак ѕвоно
потсетување на учениците

Цел на активноста

Реализатор

Време на
реализација
августсептември

Тим за
планирање

Септември

Тим за
планирање

Октомври

Тим за
планирање,
вработени и
ученици

Ноември

Навремено напуштање
на училишната
зграда

Тим за
планирање
и тим за прва
медицинска
помош

Декември

Правилна и брза
реакција на тимот за
прва
помош во случај на
елементарна незгода

Формирање на
тимови
Изготвување на
протоколи за
делување

Доделување на
задолженија на
членовите на тимот
Оспособување на
учениците за
препознавање на
знаците за
опасност
Вежбовна
активност
- Оспособување на
евакуација
тимот за
навремено
напуштање на
училишната зграда
Вежбовна активност на тимот Оспособување на
за прва медицинска помош –
тимот за снаоѓање
во вонредна
ситуација

Очекувани исходи и
ефекти
Формирани тимови
Изготвени процедури
за ефикасно делување
Дефинирани
одговороности
Подобрена безбеднот
и сигурност во
училиштето
Успешна реализација
на програмата и
размена на искуства.
Препознавање на знак
и брза реакција во
случај на елементарни
непогоди
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Вежбовна активност и
евакуација –

Евалуација на спроведените
активности

Оспособување на
тимот за
навремено
напуштање на
училишната зграда
Согледување на
позитивните и
негативните страни
на негативните
активности

Тим за
планирање,
вработени и
ученици

Април,

Навремено напуштање
на училишната
зграда

Тим за
планирање
и вработени

Мај

Согледивање на
недостатоци и нивно
елиминирање во идни
активности

Одговорни наставници: Даниела Гајдова и Катерина Георгиева

*** Планот за заштита и спасување се наоѓа на последните страници од прилозите

27.

Распоред на дежурни наставници
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28.

План за естетско и функционално уредување на просторот и опкружувањето на
училиштето
Содржина /активност

Уредување на огласната табла во училиштето
Уредување на училишните холови и салата за свечености по повод почетокт на
учебната година
Уредување на училишните холови и салата за свечености по повод Детската недела
Уредување на училишните холови и салата за свечености по повод Денот на
училиштето
Уредување на училишните холови и салата за свечености по повод Нова година

Време на реализација
август
тековно ажурирање на
информациите
август
октомври
октомври-ноември
декември

Уредување на училишните холови и салата за свечености по повод Денот на пролетта

март

Уредување на училишните холови и салата за свечености по повод одбележување на
значајни датуми

тековно

Уредување на училниците и кабинетите / создавање на наменски катчиња
Грижа за зеленилото во училиштето и училишниот двор
Акции за чистење на училишниот простор /собирање на пластика,хартија,лисја и сл.
Функционирање на дежурни патроли /анализа на состојбата/предлог идеи за акција

тековно
тековно /октомври
март
октомври-ноември
март-април
тековно-еднаш месечно

Одговорни лица: наставниците по ликовно и техничко образование; одговорните наставници на стручни активи;
одделенските раководители;економ/хаус-мајстор;тимови од ученици
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29. Правилник за однесување на ученици, наставници и
родители (во училиштето и училишниот двор)

ПРАВИЛНИК
За однесувањето на вработените, учениците, родителите
Член 1
Со овој правилник се утврдуваат основните правила на однесување на
вработените, учениците, родителите и други лица.
Член 2
Со почитување на правилата се обезбедува: успешно одвивање на воспитнообразовната работа; подобрување на работната дисциплина; безбедност во
училиштето и заштита на училишниот имот.
Член 3
Во училиштето се изградуваат и развиваат меѓусебни односи на разбирање и
почитување.
Член 4
Во училиштето
не се дозволени активности со кои се загрозуваат,
омаловажуваат или дискриминираат поединци или групи по било каков основ.
Член 5
Ученикот има право да ја посетува наставата и да учествува во воспитнообразовната работа во училиштето.
Член 6
Ученикот има обврска редовно да ја посетува наставата и да ги исполнува
планираните обврски и задачи што се предвидени со наставниот план.
Член 7
Забрането е телесно и психичко малтретирање на ученикот.
Член 8
За учениците кои ги прекршуваат правилата на воспитно-образовната работа се
применуваат мерки што се утврдени со Законот за основно образование
Член 9
Учениците се пофалуваат и наградуваат на начин утврден со Зконот за основно
образование
Член 10
Вработените имаат обврска со својата работа, однесување и изглед да
придонесуваат за угледот на Институцијата .
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Член 11
• вработените имаат обврска да се грижат за остварување и почитување на
правата, обврските и одговорностите на учениците;
• наставникот е одговорен за работната атмосфера, дисциплината и
безбедноста на учениците на часот;
• секој училишен проблем наставниците треба да го решаваат
навремено,конструктивно, постапно (наставник-ученик, наставник-ученикодделенски раководител, наставник-ученик-родител, наставник-ученик-стручна
служба);
• одделенскиот раководител е должен да биде во постојана комуникација со
родителот, навремено и конкретно да го информира, да бара ангажман и
соработка во решавање на проблемите;
• не е дозволено наставникот да отстранува ученици од часот;
• наставникот има обврска да го прими на час ученикот кој доцни и истото да
го евидентира;
• вработените имаат обврска редовно и на време да доаѓаат на работа;
• наставниците се должни да дојдат во училиште најмалку 30 мин. пред
почетокот на часот;
• дежурните наставници се должни да дојдат во училиште најмалку 30 мин.
пред почетокот на наставата;
• од 15.30 до 17 часот за учениците од одделенска настава е организирано
згрижување од дежурни наставници;
• за секое отсуство од работа или предвремено заминување, треба да биде
известен директорот;
• вработените треба да доаѓаат на работа прикладно облечени (не е
дозволено носење на кратки здолништа и маици, длабоко деколте, прозирна
облека и сл.), водејќи сметка дека со својот надворешен изглед придонесуваат
за угледот на својата професија и воспитно делуваат на учениците;
• наставниците за време на часовите не треба да користат мобилен телефон;
• наставниците и стручните соработници се должни редовно и активно да се
вклучуваат во работата на Стручните органи на училиштето;
• непочитувањето на правилата од Чл.10/11 на овој Правилник ќе биде
санкционирано согласно Законот за работни односи на РМ.
Член 12
• ученикот треба да дојде во училиште најмалку 10 минути пред почетокот на
часот;
• ученикот кој задоцнил, има обврска да влезе на часот и без да попречува да
се вклучи во работата;
• за секое отсуство од часовите ученикот е должен навреме да го извести
одделенскиот раководител (или предметниот наставник, стручната служба,
директорот);
• ученикот не смее без одобрение од наставникот да го напушти часот;
• ученикот треба културно и коректно да се однесува кон другите ученици,
наставниците и вработените во училиштето;
• ученикот треба да се воздржува од употреба на навредливи зборови,
поттикнување и учество во тепачки;
• за решавање на проблемите во односот со другите ученици, наставниците
или други лица ученикот треба да побара помош од одделенски раководител,
наставник, педагог, психолог, директор;
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• ученикот треба да биде прикладно облечен, да се грижи за личната хигиена
и уредност;
• ученикот не смее да носи опасни предмети и средства кои може да ја
загрозат безбедноста во училиштето (спрејови, петарди, камења, шипки,
т.н.боксери, ножиња, запалки и др. слични предмети);
• ученикот треба да се грижи за училишниот инвентар;
• за време на часовите ученикот не треба да користи мобилен телефон;
• по завршување на училишните активности и обврски ученикот треба мирно
да замине од училиштето и училишниот двор.
Член 13
Родителите на учениците и други надворешни лица имаат обврска да ги
почитуваат правилата и другите општи акти на училиштето.
Член 14
Родителите и другите надворешни лица при влегување во Училиштето
имаат обрска да се пријават кај дежурното лице (обезбедувањето).
Член 15
Родителите на учениците и други
надворешни лица треба да се
однесуваат културно и коректно кон учениците и вработените во
училиштето.
Член 16
•
родителите треба редовно да се интересираат за учењето и однесувањето
на своето дете;
•
родителите треба да соработуваат со одделенскиот раководител и
предметните наставници и редовно да доаѓаат на родителските средби;
•
родителите треба училишните проблеми да ги решаваат низ директна и
конструктивна комуникација,исклучиво со одделенскиот раководител,
наставниците, стручната служба, директорот.
Не е дозволено родителите да се расправаат со соучениците на
своето дете.
•
родителите се должни навремено да ги најавуваат и оправдуваат
отсуствата на своето дете;
•
родителите треба да го почитуваат временскиот распоред на часовите и
да не влегуваат во училница за време на наставата;
•
родителите се должни да го земат своето дете најдоцна до 17 часот, кога
завршува дежурството на наставниците од одделенска настава;
•
секоја намерно направена штета од страна на ученикот, родителот е
должен да ја надокнади.
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30.

Програма за професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар

Неопходно потребно е да се изготви Финансиски план за реализација на програмата за професионален развој,согласно
временската динамика на финансовото планирање.Носители на оваа активнстост се : Директор,сметководител,во
соработка со Тимот за професионален развој
Компетенции

Примена на
различни
методи и
стратегии во
наставата,
настава
насочена кон
ученикот

Тема/
наслов/
носител

Активности
/форми

Очекувани
исходи

Современи и
креативни
методи и
техники на
учење

учество во
обуки и
десиминација
на
сознанијата

И.
подобрени
професионалн Е.
и
компетенции;

предавања/

подобрување
на квалитетот
на наставата;

презентации
реализирање
на часови со
примена на
современа
технологија и
методологија

реализација
на активна
настава

Вид
на
проф
.раз.*

Потребни
ресурси

дидактички
материјали
ИКТ

Учес.
име и
през.
Струч
ни
актив
и

Улога на
учесниците
(реализатор или
учесник)
-реализатори:
Предметни
наставници
Марија
Апостолова,
Катерина
Стаменковиќ,
Александра
Пекевска и

Време на
реализац
ија
октом.
јануари

Одд.настав
ници Даниела
Гајдова;
Сандра
Здравеска,
Билјана
Ивановска
Стручни
соработници
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Изработување
Индивидуалниот образовни
планови за
учениците со
посебни
образовни
потреби

Концепти и
модели на
инклузивно
образование

Следење и
проценување на
постигнувањата
и развојот на
ученикот
согласно
планираните
цели

работилници
за изработка
на
индивидуалн
иобразовни
планови
во соработка
со стручните
соработници
дефектолог,
психолог,
педагог
- соработка
со
надворешни
стручни лица
примена на
чек листи

Планирање и
Современата
реализирање на технологија во
наставата
часови и
воннаставни
активности со
примена на
современа
технологија и
методологија во
наставата/
Користење на

- учество во
обуки
дисиминација
на искуствата
- примена/
нагледност
на
компјутерска
технологија

- подобрени
проф.
компетенции;

И.
Е.

- подобрени
прилагодени
планирања;

стручна
литератур
а

Струч
ни
актив
и

реализатори:
дефектологот;стру септември
чните
соработници

работни
материјал
и

ноември
јануари
април

- зголемен
квалитет на
диферен. и
индивид.
настава
Вреднување
на
постигнувањат
а
подобрени
И.
проф.
компетенции
на
наставниците
за реализација
на процес на
учење од
далечина;
осовременува

-непречен
пристап до
современа
тех.:
компјутери,
мрежа,
смарт
табла..

-реализатори :
Струч
ни
актив
и

обучени
наставници за
примена на ИКТ
реализатори на етвининг
активности:
А.Танчева,
О.Мицкова,
М.Варсамис,

августсептември
октомври
јануари
во текот
на
учебната
година
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платформи и
дигитални
алатки

Избирање,
изработување и
соодветно
користење на
различни
инструменти на
оценување
-прилагодување
на потребите
кои ги
наметнува
процесот на
учење на
далечина

во наставата
- тимска
работа и
соработка на
ниво на
стручни
активи

Видови на
оценување
Дигитални
алатки

дисиминација
од посетени
семинари
- учество на
обуки
- соработка
со БРО
- соработка
со
наставници
од други
училишта

ње на
воспитнообразовниот
процес;
подобрување
на квалитетот
на наставатa
/во услови на
реализација
на процес на
учење од
далечина
подобрени
проф.
компетенции;
квалитетен
процес на
оценување;
овозможување
на
најсоодветен
избор на
инструменти
за објективно
оценување

А.Петровска
- родители

И
Е

стручна
Струч
литература ни
актив
работни
и
материјали

-реализатори:
наставници
кои октомври
поминале обука за
формативно
и февруари
сумативно
оценување
наставници
обучени за ИКТ
стручни
соработници
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31.

Програма за соработка на основното училиште со родителите/старателите

Содржина/активност

Одговорни за реализација

Временска
рамка

Учество во планирање на воспитно-образовната работа на
училиштето
•
Разгледување/давање мислење за Програмата за работа, за
Извештајот за работа на училиштето, за Развојната програма
Учество во процесот на самоевалуација

Директор
Соодветни Училишни комисии

јуни,
јули

Директор
Соодветна Училишна комисија

март-јуни

Директор
Соодветни училишни комисии

септември

Учество во реализација на активности од областа на грижа за
здравјето:
•
Исхрана(училишна кујна)
•
Осигурување
•
Екскурзии
•
Предавања-работолници
Учество /поддршка во реализацијата на воннаставните активности
на учениците
Организациско-техничка помош
Учество/ поддршка на реализација на активности од областа на
екологијата:

тековно
Стручни соработници
Одговорни наставници за
воннаставни активности
Стручните соработници

тековно

•

•
•
•

Одговорни наставници
Стручните соработници

тековно

Собирни акции на пластика
Грижа за ботаничката градина
Уредување на училиштето и училишниот двор

Учество / поддршка на реализација на активности со хуманитарен
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карактер

Одговорни наставници
Стручните соработници

Учество / поддршка на реализација на активности за унапредување Одговорни наставници
на училишната клима / сигурност, безбедност, демократичност, Стручните соработници
активност
Ученички парламент
Учество/поддршка во сферата на реализација на процесот на Училишен Инклузивен тим
Инклузивност во образованието
Едукативни работилници/ Презентации со дискусија на стручни
материјали согласно новините во законската регулатива:
 Превентивни програми
 Инклузивност во образованието
 Ученички активизам

Стручни соработници
Одговорни наставници
Директор

Учество во реализација на активности за професионално
информирање на учениците
 Претставување на својата професија/работилници
Помош во планирање/ реализација на процесот на учење на
далечина
•
функционирање на М офис 365
•
обуки на наставници и ученици за користење на
платформата

стручни сорабтници
предметни
наставици/одд.раководители
Одговорни наставници
Б. Бубало
И. Трајковски
М.Насковска
родители:А.Апостолски
Б.Аврамовски
Стручни соработници
Директор

декември
тековно
тековно
октомври
јануари
април
октомври
декември
февруари
април

март-април
августсптември
тековно
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32.

Програма за соработка со локална средина и локална заедница

Задача

Активност

Носител

Соработка со
општина
Центар

Соработка со
општина Центар,
установи и
претпријатија

Директор,
Училишен
одбор

Отварање на
лига „Центар“

Соработка со
БРО

Приредба по

Начин на
спроведување
(ресурси)
Програми и
проекти

Инструменти
Полугодишни и
годишни
извештаи

Очекувани
резултати
Подобрени
услови за
работа во
училиштето

Ревијален
спортски
натпревар и
претставување на
училишните
тимови на
општина Центар
Соработка со
секторот за
образование при
општина Центар

Општина
Центар,
тимовите и
претставници
те на
училиштата

Превозно
средство за
учесниците

Записници и
извештаи

Развивање на
спортски дух

Наставен
кадар,
стручна
служба на
училиштето,
директор,
стручен тим
од
Општината

Годишни
програми,
стручна
литература,
закони,
правилници

Записници и
извештаи

Учество во

Ученици,

Крос натпревар,

Дискусија,

Унапредена
воспитнообразовна
дејност на
училиштето,
дадени
информации
за
реализација
на програмата
и постигнатите
резултати
Унапредена и

Одговорно
лице
Директор,
наставници

Временск
а рамка
09.202008 2021

Наставници
по физичко
образование

09. 2020

Директор,

09.202008 2021

стручна
служба

Директор

11.2020
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повод
Денот на
општината

одбележување на
Денот на општина
Центар

Семинари за
усовршување
на воспитнообразовниот
процес

Соработка со
општествените
основни училишта
и со други
воспитно –
образовни
установи и
институции
Соработка со
Ученичките
заедници на
другите општински
основни училишта

Соработка со
Ученичките
заедници на
другите
општински
основни
училишта
Соработка со
општина
„Центар“

Едукација на
учениците за
функционирање
на Општината и
нејзините
структури
(поврзани со
Граѓанско
образование и
општество

наставници,
претставници
од локалната
самоуправа
Директор,
стручна
служба на
училиштето,
наставници

пригодна
програма,
свечена
академија
Стручна
литература,
годишни
програми на
наставниците

мислење на
публиката

зајакната
соработка со
Општината

Анализа за
реализира
ните годишни
програми

Разменети
знаења и
искуства,
унапредена
воспитнообразо
вна дејност

Директор

11.202004. 2021

Членови на
Ученичките
заедници,
одговорни
наставници

Изготвени
програми

Записници за
реализирани
активности

Подобрена
работа и
меѓусебна
соработка на
Ученичките
заедници

Претседател
на Ученичка
заедница

09.202008 2021

Ученици,
наставници и
вработени во
Општината

Програми,
проекти,
портфолија

Доказен
материјал за
реализирани
активности

Продлабочени Наставник по
знаења за
граѓанско
локалната
образоване
самоуправа,
стекнати
сознанија за
начинот на
решавање на
јавните
прашања и
проблеми во
општината

10.2020 05.2021
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Соработка со
општината

Посета на
општина Центар и
подарување на
честитки и украси
изработени од
учениците

Ученици,
одговорни
наставници,
градоначалник,
вработени во
Општината

Подготвени
изведби на
учениците,
изработени
честитки и
украси
(новогодишни и
велигденски)
По избор

Спортски
активности

Учество на
спортски
манифестации

Членови на
спортските
секции и
одговорни
наставници

Соработка со
писатели

Средби на
литературни,
ликовни и музички
дружини

Талентирани
ученици,
одговорен
наставник

Материјали за
литературноно
творештво

Соработка со
ликовно
здружение

Организирање на
ликовна колонија
на локалитет
одобрен од
општина Центар

Талентирани
ученици,
одговорен
наставник

Материјали за
ликовно
творештво

Изработки од
учениците

Подарени
честитки и
украси со
искрени желби
за
понатамошни
успеси во
работата
Извештаи за
Развиен
постигнати
спортскиот
резултати
дух кај
учениците,
соработка и
дружење
ДокументиРазвивање на
рање на
креативниот
настанот(фотог дух кај
рафии,
учениците,
снимки),
изработени
изработки
детски
ликовни
творби и
дружење

Одделенски
наставници

10.202004.2021

Наставници
по физичко
воспитување

10.202005.2021

Наставник по
ликовно
образование

05.2021

Документирање на
настано(фотог
рафии,
снимки),
изработки

Наставник по
ликовно
образование

09.202008.2021

Развивање
креативниот
дух кај
учениците,
изработени
детски
ликовни
творби и
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дружење
Развиена
еколошка
свест, работни
навики,
чувство на
солидарност,
соработка,
толеранција,
мултикултура

Соработка со
Црвен Крст и
ЕКО- друштва

Учество во акции
од јавен интерес и
манифестации
организирани од
Општината
(еколошки,
работни,
хуманитарни и
мултикултурни)

Ученици,
одговорни
наставници,
одговорни
лица од
Општината

Акционен план
за акцијата и
манифестацијат
а

Извештаи,
записници

Соработка со
здравствени
установи

Соработка со
здравствениот
дом „Бит Пазар“ и
„Идадија“
(активностите ќе
се заведуваат во
извештајот за
грижа за здравје
то на учениците)

Стручни лица
од
здравствен
дом „Бит
Пазар“
и „Идадија“

Предавања,
ситематски
прегледи,
флаери

Соопштение,
записник,
извештај

Едуцирани
ученици за
заштита и
превенција од
болести и
пороци

Претставници
од
полициската
станица
Центар

Предавања од
стручни лица за
безбедност,
флаери, слики

Записник,
слики, цртежи
изработени од
учениците

Едуцирани
ученици,
грижа за
безбедноста
на учениците
во сообраќајот
за време на
престојот во
училиштето и
надвор од
него

Безбедност во Соработка со
сообраќајот
полицијата за
безбедност во
сообраќајот на
општина Центар

Грозданка
Стојковска,
Аида
Петревска,Сн
еже Тодорова
наставник по
биологија,
наставник по
ликовна
уметност
Наставник по
биологија

09.2020 05.2021

Директор
наставник по
техничко
образование,
одделенски
наставници

09.2020

09.2020 05.2021
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Посета на
споменици од
минатото

Соработка со
Сојузот на
борците

Приредби

Учество на
прослави на
празници, јубилеи
со академии
и манифестации
од јавен интерес

Информативе
н сосотанок

Информирање на
Градоначалникот
и раководните
служби во другите
установи за Денот
на училиштето
Учество во
Актвности за
детски емисии промовирање на
проектот за
изучување на
францускиот јазик
од рана возраст
Соработка со Промоција на
средните
средни училишта
училишта
за упис на
учениците

Претставници Програми
од Сојузот на
борците и
училиштето
Ученици,
Пригодни
наставници и програми
претставници
од
Општината

Слики

Размена на
искуства,
дружење и
соработка
Подигнато
културнообразовното
ниво и
развиени
патриотски
чувства кај
учениците,
вработените и
локалното
население
Финансиска и
друга помош

Наставник по
историја

09.2020 05.2021

Директор

09.2020 05.2021

Директор,
Совет на
родители,
Училишен
одбор

Програма

Записник

Директор,
Претседател
на Совет на
родители

11.2020

Наставници
вклучени во
проектот од
I- V
одделение

Учество во ТВ
програма со
приредба

ЦД, слики
извештај

Презентација
на знаења од
изучувањето
на јазикот

Наставниците април-мај
вклучени во
2021
проектот

Директор,
ученици,
наставници и
стручна

Флаери,
предавања,
Power Point
презентации

Флаери

Информирање Стручна
на учениците
служба
за работата
на средните

Записници,
слики, годишен
извештај

05.2021
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служба

Состанок за
постигањата
на
училиштето

Затварање на
лига Центар

Презентирање на
постигнатите
резултати на
училиштето
остварени во
текот на
наставната година
Финален спортски
натпревар и
прогласување
победници на
општина Центар

Директор,
Документи и
стручни сора извештаи
ботници,
претставници
и стручен тим
од
Општината
Општина
Превозно
Центар,
средство за
тимовите и
учесниците
претставници
те на
училиштата
Одговорени наставници:

Записник,
извештај

Извештаи

училишта
заради
полесно
професионалн
о
ориентирање
Афирмирано
Директор
училиште

Развивање на
спортски дух

Наставници
по физичко
образование

06.2021

05.2021

Славица Димитриевска, Соња Дракуловска Богдановска
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33.

Задача
Грижа за
безбедноста на
учениците

Грижа за
здравјето на
учениците преку
правилна
исхрана

Грижа за
здравјето на
учениците преку
редовни

Активност
Осигурување на
учениците
Организирано
обезбедување на
училишниот
простор

Програма за грижа за здравјето на учениците

Носител

Начин на
спроведу.

Осигурителна
компанија

Осигурителн
и полиси

комисија од
родители и
наставници
Оператор

Организирање на
исхрана во
училишната кујна
во согласност со
Правилникот за
стандарди за
исхрана во
основно
училиште

Систематски
прегледи и
редовна
имунизација на

комисија од
родители и
наставници

ефикасно
функционир
а
ње на
училишната
кујна

директор

Здравствен
дом Бит
пазарДиспанзер за

Организиран
о одење на
закажани
прегледи

Инструмент
и
документаци
ја
Потврди за
докажување
на
повредата
Листа на
јадења
Договор
склучен
помеѓу
родителот и
добавувачот
контрола на
квалитетот
анкета со
учениците и
родителите
Здравствен
картон,здрав
ствена
книшка,карто

Очекув.
резултати
Надомест при
евентуални
повреди

-Квалитет на
исхраната
според
правилникот за
стандардите за
исхрана
-Развивање
навики за
правилна
исхрана

Континуирана
грижа за
здравјето и
превенција од

Одговорно
лице
Училиштето
Осигурителна
та компанија

Училиштето
Добавувачот
Комисија за
исхрана

Училиштето,
Здравствениот дом

Временска
рамка
Септември
континуира
но

континуира
но

Согласно
планот од
Министерст
во-то за
здравство
223

лекарски
прегледи
Изградување на
правилни навики
за здравствена
заштита и
здравствено
образование

учениците

деца

Предавања и
работилници на
теми:
-Заразни болести
и превенција од
нив

надворешни
стручни лица

-болести на
зависност

наставници
стручни
соработници

н за
имунизација
работилници Соодветен
презентации материјал и
технологија

заразни
болести
одговорност
Самостојна
грижа за
своето здравје
и превентивна
заштита од
заразни
болести

-наставниците Октомври-стручни лица декември
Март-април

- подобрување на
демократската
клима во
училиштето и
иницијативноста
на учениците
-лична хигиена и
превентива
против
вошливост
-Промени во
пубертетот
- обуки за прва
помош и заштита
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Грижа за
здравјето на
забите

Екскурзии од
рекреативен
карактер

-Редовна
контрола на
забите во
стоматолошка
амбуланта
-залевање на
фисули
-предавање на
тема Орална
хигиена
Организирана
есенска и
пролетна
еднодневна
екскурзија
-Организирано
летување и
зимување

Поликлиника
Идадија
Стоматолошк
а амбуланта
при ООУ
Ј.Х.Песталоц
и

Организиран
о одење во
стоматолошк
а
амбуланта

Стоматолош
ки картон и
здравствена
книшка

Туристичка
агенција

Организиран
о одење во
некој
претходно
избран
локалитет

организиран
о согласно
Правилникот
од МОН

Превентива на -училиштето
Согласно
болести на
-наставниците планот на
забите и устата -стоматологот стоматоло
шката
ординација

-развивање
Наставниците Согласно
навики за
и училиштето планот за
одење во
екскурзии
природа
-развивање
лјубов кон
природата
-меѓусебно
другарување и
рекреација
Одговорни лица:, одд. наставник Весна Кусакатска,предметен наставник Благородна Гелова, стручни соработници
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34.

Задача
Организирање
на свечена
приредба за
првачињата новата
генерација
ученици
Одбележување
на 8 -ми
Септември
Ден на
самостојноста на
Република
Македонија
Одбележување
по повод
меѓународниот
Ден на мирот

Активност
Подготовка на
сценарио и
увежбување на
музичко –
ритмички
точки;
уредување на
свечената сала
Литературно и
ликовно
творење

Литературно и
ликовно
творење

Програма за јавна и културна дејност на училиштето

Носител

Начин на
спроведувањ
е (ресурси)
Учениците и Увежбување на
наставници содржините од
те од
сценариото
активот на
петто
одделение
Ученици и
наставници

Творење

Ученици и
наставници

Творење и
презентирање
на творбите

Инструменти Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Временска
рамка

Аудиовизуелни
средства,
озвучување,
материјали и
слики за
естетско
уредување
Литературни
творби,
изложба

Успешно
реализирана
приредба

Наставници
од
одделенска
настава

Септември

Развивање на
патриотска
свест и
љубов кон
татковината.

Комисија од
одговорни
наставници
од
одделенска
настава

Септември

Рецитирање
и пеење на
литературни
песни за
мирот и
цртање на
пораки за
мирот во
училишниот

Развивање на
свеста кај
учениците за
важноста и
зачувувањето
на мирот во
светот.

Ученици и
наставници
од
одделенска и
предметна
настава и
оние кои
реализираат
проектни

Септември
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двор.
Изработка на
слики,
оригами и
симболично
пуштање на
гулаби и
балони во
знак на
мирот.
- Одбележува
ње на 11
Октомври
Ден на
востанието на
македонскиот
народ
-Приредба по
повод прием на
првачиња, по
повод ПЦК
- Одбележува
ње на Детска
недела

Литературно и
ликовно
творење

Ритмичка точка
Собирна акција

Ученици и
наставници

Творење

Литературни
творби,
изложба

Увежбување на Музика, ЦД
точката

Собирање
парични
средстваДоброволен
прилог

Записник

активности

Развивање на
патриотска
свест и
љубов кон
татковината

Стекнување
знаења за
значењето на
Детската
организација,
Развивање на
љубов,
другарство и
припадност во
детската
организација

Комисија од
одговорни
наставници
од
одделенска и
предметна
настава

Октомври

Октомври
Комисија од
одговорни
наставници
од
одделенска
настава
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-Одбележување
на Денот на
учителот

- Прослава на
Јубелејот-65
годишнина на
нашето
училиште

- Минути
посветени на 13
Ноември

Литературни
творби

Ученици и
наставници

Творење и
читање на
творбите

Презентирањ
е и изложба
на
најуспешните
творби

Поттикнување
почит и љубов
кон
професијата
учител

Ученици и
наставници
од предметна
настава

Октомври

Организирање
на различни
активности
Литературно и
ликовно
творење
Спортски
активности

Ученици и
наставници

Увежбување на
точките
Творење
Натпревари

Литературни
и ликовни
творби,
изложба

Развивање на
љубов кон
училиштето,
поделба на
дипломи и
пофалници за
најуспешните

Комисија од
одговорни
наставници
од
одделенска и
предметна
настава

Ноември

Презентација

Музика, ЦД
ЛЦД

Развивање на
љубов кон
градот

Комисија од
одговорни
наставници
од
одделенска и
предметна
настава

Развивање
љубов и
интерес за
слушање
детска музика

Ученици и
наставници
од
одделенска
настава

Ден на
ослободување
на Скопје

Запознавање со
историјата на
градот и
неговите
позначајни
знаменитости

- Посета на
фестивалот ,,
Златно славејче
2020

Следење на
фестивалот ,,
Златно славејче
2020“

Присуство на
фестивалот

Пеење и
забава
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-Новогодишен
базар
-Новогодишна
одделенска и
предметна
прослава

Рачни
изработки

- 8-ми Март Ден
на жената

Изработка на
честитки

- Прослава на
празникот
Прочка Масленица

- Во пресрет на

Ученици,
наставници
и родители

Забава и
дружење

Организирање
на свечена
приредба

Ученици и
наставници

Ученици и
наставници
кои го
изучуваат
рускиот
јазик

Работилница
Музика,
изработка на
ракотворби со
новогодишни
мотиви

Финален
производ

Творење

Честитки и
ракотворби

Развивање на
креативност,
хуманост...
другарство

Учениците и
наставниците
од
одделенска и
предметна
настава

Декември

Стекнување
знаења за
значењето на
празникот;
Развивање на
љубов и почит
кон жената

Учениците и
наставниците
од
одделенска
настава

Март

ЦД, лотарија

Увежбување на Изведба на
точките
традиционал
на свечена
приредба со
дочек на
гостите

Стекнување
на знаења за
традиционалн
ите обичаи на
словенските
народи и
меѓусебно
дружење на
учениците

Развивање на

Учениците и
наставниците
од
одделенска и
предметна
настава и
наставникот
кој ги
реализира
проектните
активности
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Денот на
пролетта и
Денот на
екологијата

Пишување
текстови со
еколошки
содржини

- АприлијадаДен на смеата и
шегата

Маскенбал
Организирање
дефиле на
маски во
училиштето

- Одбележување
Денови на
франкофонијата

--Одбележува
ње на 4-ти Мај
годишнина од
смртта на Гоце
Делчев

- Ден на Европа

Пишување
пораки

Посета на
црквата Св.
Спас

Учество на
прославата

свеста за
еколошко и
правилно
однесување
кон природата

Презентирање
на еколошките
изработки

Еколошки
пароли

Ученици,
наставници
и родители

Изложба на
маски

Маски

Развивање на
шеговит дух,
забава и
дружење

Ученици и
наставници

Презентирање
на пораките

Творби и
пораки на
француски
јазик

Почит кон
различни
култури,тради
ции и обичаи

Ученици и
наставници

Посета и
Брошури,
слики
разглед на
црквата
Св.Спас –
почивалиштето
на Гоце Делчев

Ученици и
наставници

Ученици и
наставници

Подготовки за
учество

Музика, ЦД

Учениците и
наставниците
од
одделенска и
предметна
Учениците и
наставниците
од
одделенска
настава

Април

Учениците и
наставниците
од
одделенска и
предметна
настава

Запознавање
со животот и
делото на
Гоце Делчев и
развивање на
патриотска
свест

Учениците и
наставниците
од
одделенска
настава

Значењето на
Денот на
Европа и

Комисија од
одговорни
наставници

Мај
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-Одбележување
на Денот на
сесловенските
просветители 24 мај

- Проектните
активности од
проектот
“Меѓуетничка
интеграција во
образованието”

Заедничка
свечена
Приредба по

Пишување
реферати за
Ученици
животот и
делото на
браќата Кирил и
Методиј

Различни
активности на
нашето и
збратимените
училишта

Ритмички точки

Ученици и
наставници

Ученици,
наставници
и родители

Подготовки за
пишување на
реферати и
проучување на
житијата за
браќата Кирил
и Методиј и
нивните
ученици

запознавање
со ЕУ
Презентација
на
рефератите

Меѓуучилишни
натпревари,
спортски
активности,
заедничко
творење на
литературни и
ликовни творби

Презентација
на дел од
заедничките
активности

Подготовки за
учество

Музика, ЦД,
текстови

Проширување
на знаењата
за
словенските
просветители
и издигање на
патриотските
чувства
Меѓуетничко
интегрирање,
соработка и
зацврстување
на односите
меѓу
учениците и
наставниците
од различна
етничка
припадност

Развивање на
радосно
расположение

од
одделенска
предметна
настава

Учениците и
наставници
од предметна
настава

Учениците и
наставници
од предметна
и одделенска
настава

Ученици и
наставници
од

Јуни

231

повод
завршување на
учебната година

од
одделенска
и
предметна
настава

социјализациј
а меѓу
учениците

одделенска и
предметна
настава и
оние кои
реализираат
проектни
активности
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35.

Програма за следење и евалуација на годишната програма за работа на основното
училиште

Приоритетни подрачја за
следење
Приоритетни подрачја на
промени (акциони планови
за спроведување на истите)

Начин и време на следење

Работа со ученици со
посебни образовни потреби
План за поддршка на
учениците и за
подобрување на
резултатите
Реализација на
воннаставните активности
Превенција од насилство во
училиштата

Одговорно лице за
следење
Одговорни наставници на
тимот

Кој треба да биде
информиран за следењето
Директорот,стручни органи во
училиштето,Советот на
родители,УО ,Општината

Образец за следење на
наставен час,разговори ,досие
еднаш месечно
Анкетни листови ,извештаи
,статистички показатели
Ноември,јануари ,април ,јуни

Одговорни наставници на
тимот

Директорот,стручни органи во
училиштето,Советот на
родители,УО ,Општината
Директорот,стручни органи во
училиштето,Советот на
родители,УО ,Општината

Извештаи,посети

Одговорни наставници на
тимот

Извештаи од реализирани
активности

Одговорни наставници на
тимот

Извештаи од спроведени
активности -полугодишно
јануари,јуни

Одговорни наставници на
тимот

Директорот,стручни органи во
училиштето,Советот на
родители,УО ,Општината
Директорот,стручни органи во
училиштето,Советот на
родители,УО ,Општината
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ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА
на

ООУ„ДИМИТАР МИЛАДИНОВ “
во Скопје ,Центар
за учебната 2020/21 година

Август,2020

1

Вовед

Годишната програма за работа во учебната 2020 / 2021 година е изготвена врз
основа на:
 Законот за основно образование и подзаконски акти /правилници,упатства
 Законот за наставници и стручни соработници во основните и средните
училишта
 План и програми за воспитно-образовната дејност
 Концепцијата за деветгодишно основно воспитание и образование
 Концепција за инклузивно образование
 Концепција за воннаставни активности во основното училиште
 Статутот на училиштето
 Правилникот за формата и содржината на развојната и годишната програма
за работа на основното училиште за изработка на годишната програма за
работа на основното училиште
 Календарот за организација на работата во учебната 2020/ 2021 година
 Анализата за состојбите и проблемите во остварувањето на воспитнообразовната дејност во минатата учебна година - Годишен извештај
 Програмата за развој на Училиштето
 Резултатите од процесот на Самоевалвација на работата на училиштето
 Извештајот и препораките од Интегралната државна просветна инспекција

2

1.Општи податоци за основното училиште
1.1.Табела со општи податоци
Податоци
Име на основното училиште
Адреса, место, општина
Телефон
Факс
Веб-страница
Е-маил
Основано од..
Верификација-број на актот
Година на изградба
Тип на градба
Внатрешна површина на
училиштето (m2)
Училиштен двор (m2)
Површина на спортски терени и
игралишта
Начин на загревање на училиштето
Училиштето работи во смени
Број на паралелки
Број на комбинирани паралелки
Јазик/јазици на кој/кои се реализира
наставата во училиштето
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

ООУ„Димитар Миладинов“
Бул.„Кочо Рацин“17 Центар Скопје
3161448 / 3114216
3114216
www.ooudimitarmiladinov.edu.mk
miladinov.dimitar@yahoo.com
Министерство за образование и наука
10-4291/3 од 1999 година
1959 година
тврда градба
6417 метри квадратни
14343 метри квадратни
3802 метри квадратни
централно греење
една
27
/
Македонски јазик
/

/
/
/

Други податоци карактеристични за
основното училиште
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1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во
основното училиште
Членови на училиштен одбор
(име и презиме)
Членови на советот на
родители (име и презиме)

Стручни активи (видови)

Одделенски совети (број на
наставници)
Членови на училиштниот
инклузивен тим (име и
презиме)

Заедница на паралелката
(број на ученици)
Членови на ученичкиот
парламент (број на
ученици,име и презиме на
претседателот на ученичкиот
парламент)
Ученички правобранител

Владимир
Анчев,Александар
Апостолски,
Благоја Трошановски, Митра Цилевска, Маја
Трајковска, Ивана Крстевска, Никола Стефанов
2 одд. Вероника Кироска ,Ирина Лучевска
3 одд. Елена Трајковска,Владимир Анчев,Сања
Гермовска
4одд. Филип Херин, Александар Апостолски,
Злате Митровски
5одд.
Ивана
Поповска,
Јане
Бошески,
Александра Матевска –Стоименова , Катерина
Ѓорѓиевска
6одд.Александра Алексовска, Марина Поповска,
Бисера Мајсторов
7одд. Благоја Трошановски, Вангел Тануровски,
Јасминка Брзилова –Макревска
8одд. Синиша Иванковиќ,Наталија Ивчева,
Владимир Куновски
9одд. Соња Илиевска, Ирена Милановска
Славевска, Радица Дичев
- актив на одделенски наставници
- актив на природна група предмети
- актив на јазично-општествена група предмети
- актив на уметничка група предмети и спорт
Совет на одделенски наставници ( 28)
Совет на предметни наставници (32)
Маја Ангелова-директор ,Јулијана Шарановиќ педагог,Митра Цилеска -предметен наставник
,Ивана Крстевска-одделенски наставник,
Жаклина Филиповска-родител,
Ирена Милановска Славевска -родител,
Марија Ангелевска -дефектолог во ООУ,,Гоце
Делчев “-Центар
27 паралели
639 ученици
27 – Ева Ристова
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2. Податоци за условите за работа на основното училиште

2.1. Мапа на основното училиште

План на просториите и други површини

5

6

7

8

9

10

11

2.2. Податоци за училиштниот простор
Вкупен број на училишни згради
Број на подрачни училишта
Бруто површина
Нето површина
Број на спортски терени
Број на катови
Број на училници
Број на помошни простории
Училишна библиотека, медијатека
Начин на загревање на училиштето

1
/
6417
3292
3
приземје + 3 ката
37
15
2
централно греење

2.3. Простор

16
17
1

Состојба
(се оценува
Забелешка
од 1 до 5,
(се наведува потребата
Површина
согласно
од дополнителни
(m2)
Нормативот
простории,
од 2019
реконструкции и сл.)
година)
905
1040
71

1

470

4
6
1

3802
161
14343

1

200

1
1
4

141
131
643

Вкупен
број

Просторија

Училници
Кабинети
Библиотека
Медијатека
Читална
Спортска сала
Спортски
терени
Канцеларии
Училиштен
двор
Заеднички
простор за
прослави
Кујна
Трпезарија
Друго

реконструкција

12

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

Наставен предмет
(одделенска
настава)

Постоечка опрема и
наставни средства

Потребна опрема и
наставни средства

Постер со печатни букви

Видео проектор

Цело
Вага за течност
Геометриски тела

Модел на цело, дропки

Вага за еднаквост
Модели за волумен
Магнетни геометриски
плочки
Вертикален бројачСметалка

Табела 100

Вага за течност и тежина

Македонски јазик
математика

Логички плочки

Комплет линеари со
агломер и шестар
Геометриски 2Д форми
Природни науки

Вертикален бројачСметалка
Вага за течност и тежина

Општество

Струјно коло
Магнети (во облик на
полупотковица)
компас
скелет на човек
скелет на животно
постер: Мускули на човек
Мускули на животни
Динамометар

Релјефна карта
Глобус
Постери за годишни
времиња,
Релјефна карта

Физичко и
здравствено
образование

Јаже, ластик

топки за: фудбал кошарка,
одбојка
хулахопи
пластични чунови со
13

топчиња
јажиња: долги,кратки
обрачи
Музичко
образование

касетофони со ЦД
ЦД плеер,
звучници за компјутер
проектор на ниво на актив

За повеќето
предмети
Наставен предмет
(предметна настава)
Македонски јазик

Постоечка опрема и
наставни средства
Компјутер, ЦД систем;

Англиски јазик

-постери (добиени како
пропратен материјал од
Англиски Центар)
-постари зелени табли

Француски јазик

Учебник, СД плеер (за
аудио лекција) и нагледни
средства: постери, карта
на
Франција,
слики,
списанија и сл.

Потребна опрема и
наставни средства
Лаптоп; ЛЦД проектор;
принтер; брз интернет;
смарт табла; 3-три УСБ
КИНГСТОН 16ГБ.
За двата кабинети по
англиски јазик А1 и А2
потребно е следното:
- 2 бели големи табли
наместо старите зелени
нефункционални;
- 2 нови катедри;
нови
столчиња
за
наставниците и учениците
- шкаф со полици за книги
односно витрини;
- 4ЦД плеери - по еден за
секој наставник,.
- 2 компјутери со 2 пара
звучници за компјутер,
- 1 проектор;
- 2 принтери
- 2 продолжни кабли;
- 2 плутени табли за
огласување;
-2 хефталици ;
- нови брави за вратите
од двете училници по
англиски јазик,
Лап топ, Прожектор и
принтер во училница.
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Историја

Историски карти (дел
нови и соодветни, дел
застарени и несоодветни
со наставната програма) ,
застарена
литература
нефункционални
компјутери куќиштето е
расипано и земено за да
го средат. LCD проектор.

Класичната култура во Нагледни
средства
европската
направени со помош на
цивилизација
учениците
како
керамички
садови
и
вазни, мозаици , макети
на антички храмови и сл.
Математика
Столови, маси, катедра,
стол
за
наставник,
линијари, шестари 2, бела
табла, збирки

Географија;

Геогафски карти
Топогравски карти
Собраќајни карти

Информатика

20 десктоп компјутери
20 тастатури
20 глувчиња
Смарт табла

Звучници за компјутер,
карти за Стар Рим, карти
за
Македонија
во
Балканските војни, Првата
и Втората светска војна,
илустрирани
и
општи
енциклопедии за историја.
На пример Историја или
Илустриран
атлас
на
истражувањата
од
Младинска книга, атлас на
светските култури и атлас
на светските религии од
Топер
Илустрирани
енциклопедии
за
културата
на
Античка
Хелада и Стариот Рим
шестар голем за табла 3,
мали линијари, комплети
15,Танграм
комплети
15(дрвени), и хефталица
Доколку имаме онлине
настава потребни се
Лаптопи 3, пен таблет 3,
Релјефен глобус
Географски глобус
Индукционен голбус
Релјефни карти
Проектор
Графоскопи
Релјефни модели
Атласи со разни содржини
Збирка со разни
фотографски податоци и
разни географски појави и
објекти
Лоптоп
Енциклопедии за
континенти и држави
5 десктоп компјутери
5 тастатури
20 глувчиња
Стабилен Интернет
15

Техничко образование

2 десктоп компјутера за 5 ХДМИ кабли за
наставниците
мониторите(кои не
Принтер
функционираат во овој
момент)
Мрежни кабли за интернет
поврзување на десктоп
компјутерите
Принтер
Комплет триаголници за
Проектор
на табла
Платно
2 продолжни кабли
Ножици 10, Скалпери 10

Природни науки

Проектор 3 (за сите
предметни наставници)

Биологија

Зелен Пакет
Колба
Мензура
Епрувети
Инка
Толчник
Саатно стакло
Макети од органи

Физика

Уред за демонстрација на
пливањ Метална топка со
обрач за демонстрирање
на ширење на телата е на
телата
Потковичест магнет
Прачкаст магнет
Инфлуентна машина
Стаклено ѕвоно со пумпа
Модел на монофазен
генератор –
нефункционален
Модел на трифазен
генератор –
нефункционален
Модел на мотор на
внатрешно согорување
Реостат
1 рамно огледало
1 испакнато сферно

Платно за проектор
Ножички 5
Модел на градба на цвет
Звучници за компјутер
Скалпер
ракавици
pH хартија
Прехрамбена боја
Глина за моделирање 5
Пластични пипети 5
Голема
кукла
со
внатрешни
органи
на
човек
Лаптоп
Проектор
Фет апликации и
симулации за физика
Метарска лента
Триаголник
Агломер
Шестар
Клешти (комбинирки)
Штрафцигери
жици со различен
напречен пресек
Пластични или дрвени
плочи – подлоги за струен
круг
Светилки
извори на струја (батерии)
прекинувачи
2 волтметри
2 лупи
16

огледало
1 вдлабнато сферно
огледало
1 амперметар
1 волтметар
2 лупи
1 стаклена призма
2 звучни вилушки

2 оптички призми
Ласер
Апаратура за
демонстрирање на
лонгитудинални и
трансверзални бранови
-нова врата со брава и
клуч

Хемија

Лабаораториски прибор
Микроскоп

Магнезиумова лента
Раствот од сребро нитрат
Лакмусова хартија
Универзален индикатор
96% алкохол

Музичко образование

Синтисајзер,
музички
систем, инструменти (1
woodblock, 2 триангла, 1
guiro, 1 дајре, 1 мали
чинели, 1 прапорци)

Проектор,
компјутер,
дополна
на
инструментариум,
согласно големината на
паралелките

Ликовно образование

/

-ножици,
-скалпер

Физичко и здравствено топки за одбојка 5 ?
образование
топки за фудбал 2 ?
топки за кошарка 5 ?
топки за ракомет 4 ?
1.пумпа не е во фукција
2 ракети за бадминтон
1 вага за мерење тежина
Не е во функција
Јаже за скокање
2-3
1.несоодветна чешма

10 одбојкарски топки
5 фудбали
10 баскети
10 ракометни топки
1.Пумпа
6 ракети за бадминтон
10 топчиња за бадминтон
6 ракети за пинг понг
Мрежа за пинг понг
20 топчиња за пинг понг
1 вага за мерење тежина
10 топчиња за тенис
2 јажиња за скокање
2
пара
патики
за
наставниците
2 комплета тренерки за
наставниците
компјутер за во кабинет
врата за тоалетот во
кабинет
17

Лавабо за тоалет
Соодветна чешма
Големи ножици

2.5. Податоци за училишната библиотека
Ред.број
1.
2.
3.
4.

Библиотечен фонд
Учебници
Лектири
Стручна литература за наставници и
стручни соработници
Сериски публикации

Количество
5791
5 710
270
4

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

Што се преуредува или
обновува

Површина во m 2

Намена
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3. Податоци за вработените и за учениците во основното училиште
3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната
работа
Ред.
бр.

Име и презиме

Годи Звање
на
на
раѓа
ње

1

Лидија Бозаревска

1964

Дипл. Проф.
По
одделенска
настава

2

Венера Даскаловска 1956

Дип.Наставн
ик по
одд.настав

3

Славица
Димитриевска

1963

4

Снежана Христова

1968

5

Весна Кусакатска

1964

6

Орданака Мицкова

1957

7

Весела Паунчева - 1969
Велјановска

8

Бранкица Петревска 1963

Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл.
педагог
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
/магистер
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава

Степ
ен
на
обра
зовани
е
ВССVII/1

Работно
место

Менто
р/
советн
ик

Години
на стаж

Одделенски
наставник

33

Одделенски
наставник/5
продолжен
престој
ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

38

ВССVII/1
ВССVII/1

Одделенски
наставник
Одделенски
наставник

27

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

42

ВСС- Одделенски
VII/2 наставник

24

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

37

ВШС
-VI

34

24

19

9

Снеже Тодорова

1964

10

Сандра Здравеска

1967

11

Цана Здравеска

1959

12

Валентина
Тодоровска

1973

13

Наташа Самарска 1977
Миланова

14

Ленче Кузмановска

1977

15

Елица Филиповска

1977

16

Ирина Велјановска

1982

17

Мирјана Бошков

1984

18

Ружа Пачаџиева

1956

19

Маја Трајковска

1971

Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
/магистер
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

28

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

30

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

36

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

17

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

15

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

19

ВСС- Одделенски
VII/2 наставник

14

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

10

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

10

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

39

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

25

20

20

Ивана Крстевска

1974

21

Илина Вељановска

1981

22

Даниела Гајдова

1974

23

Анета Танчева

1976

24

Катерина
Лазаревска

1979

25

Билјана Ивановска

1983

26

Лидија Путиќ

1979

27

Надица Мицковска

1976

28

Кристина Димчевска 1992

29

Симона
Анастасовска

1995

1

Благородна Ѓелова

1958

2

Митра Цилевска

1962

Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
/магистер
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл.наст.по
биологијахемија
Дипл.проф.п
о

ВСС- Одделенски
VII/2 наставник

15

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

9

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

13

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

16

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

12

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

11

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

14

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник/5
продолжен
престој
ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

7

ВСС- Одделенски
VII/1 наставник

1

ВШС
-VI

33

Наставник
по
биологија
ВСС- Нас.по
VII/1 македонски

3

31

21

македонски
јазик
Дип.проф по
информатик
а и техничко
образование
Дипл.проф.п
о
македонски
јазик
Диплома за
група физикз
хемија

јазик

3

Катерина
Георгиевска

1963

ВСС- Наставник
VII/1 по техничко
образовани
е
ВСС- Нас.по
VII/1 македонски
јазик

36

4

Лидија Паневска

1966

5

Аида Петровска

1962

ВШС
-VI

28

6

Маја Ристовска

1964

дипломиора
н професор
по ликовна
култура

ВСС- Наставник
VII/1 по ликовно
образовани
е

31

7

Бети Стојоска
Стојановска

1973

Дипл.
професор по
математика
физика

ВСС- Наставник
VII/1 по
математика

19

8

Катерина
Стаменковиќ

1964

дипломиран
професор по
математијка
физика

ВСС- Наставник
VII/1 по
математика

21

9

Соња Димитрова

1963

дипломиран
професор по
англиски
јазик

ВСС- Наставник
VII/1 по англиски
јазик

30

10

Грозданка
Стојковска

1975

дипломиран
професор по
англиски
јазик

ВСС- Наставник
VII/1 по англиски
јазик

14

11

Анета Гоцева

1973

дипломиран
професор по
физичко
образование

ВСС- Наставник
VII/1 по физичко
и
здраствено
образовани
е

16

Нас.по
физика

26

22

12

Билјана
Величковска

1978

дипломиран
социолог

13

Габриела
Граорковска

1964

14

Ивица Трајковски

1980

Дипломиран
професор по
географија
дипломиран
професор по
историја

15

Марија Апостолова

1979

дипломиран
професор по
хемија

ВСС- Наставник
VII/1 по хемија

16

Марија Насковска

1984

дип.проф по
биологија

ВСС- Наставник
VII/2 по природни
науки

6

/магистер

ВСС- Наставник
VII/1 по граѓанско
образовани
е и етика
ВСС- Наставник
VII/1 по
географија
ВСС- Наставник
VII/1 по историја

17

19

14

да

8

17

Весна
Кочовска 1973
Ивановска

дип.проф по
математика

ВСС- Наставник
VII/1 по
математика

22

18

Александра
Пекевска

Дипл.проф.
по англиски
јаз.
Книжевност

ВСС- Наставник
VII/1 по англиски
јазик

8

19

Марија
Варсамис 1981
Симоновска

Дипл.проф.п ВСС- Наставник
о француски VII/1 по
француски
јаз. Книж.со
јазик
америк студ.

12

20

Александра
Милчева

1978

Дипл.профес ВСС- Наставник
VII/1 по
руски
ор по
јазик
источно
словенскии
западно
словенски
јазици и
книжевност

14

21

Божо Бубало

1983

Дипл
проф.по

1983

ВСС- Наставник
VII/1 по историја

6

23

историја
22

Татјана Илиеска

23

Соња Дракуловска 1982
Богдановска

24

Наташа
Стамболиска

25

Бојана
Петровиќ 1985
Алексова

26

Наташа Велковска

1
2

Ана
Ристеска 1969
Мурџева
Јулијана Шарановиќ 1968

3

Лидија Недановска

1959

4

Дана Зафирова

1960

1961

1973

1977

Дипл.профес ВСС- Наставник
VII/1 по физичко
ор по
и
физичко
здраствено
образование
образовани
е
Дипл.профес ВСС- Наставник
VII/1 по
ор по
македонски
македонски
јазик
јазик и
книжев

27

Дип.
Професор по
англиски
јазик
Дипл проф
по музичка
уметност

ВСС- Наставник
VII/1 по англиски
јазик

1

ВСС- Наставник
VII/1 по музичко
образовани
е

1

Дип.професо
р по
географија
Дипл.психол
ог
Дипломиран
педагог
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава
Дипл. Проф.
По
одделенска
настава

ВСС- Наставник
VII/1 по
географија
ВСС- психолог
VII/1
ВСС- педагог
VII/1
ВСС- библиотека
VII/1 р

1

ВСС- библиотека
VII/1 р

26

10

25
23
33

24

Ред.
број

3.2. Податоци за раководните лица
Име и презиме
Година Звање
на
раѓање

1

Маја Ангелова

1968

Дипл.
Проф.
По
одделен
ска
настава

Степен
Работно
на
место
образование
ВСС-VII/1 директор

Ментор/
советник

Години
на стаж

26

3.3. Податоци за воспитувачите
Ред Име и презиме
Бр.

Годин
а
на
раѓањ
е

Звањ
е

Степе
н
на
образ
ование

Работн
о место

Ментор/
советни
к

Годин
и
на
стаж

/

3.4. Податоци за вработените административни службеници
Ред Име и презиме
Бр.

1

Маријана
Черних

Годин
а
на
раѓањ
е
1956

Звањ
е

Степен
на
образование

Работно
место

Години
на стаж

Дил.
правн
ик

ВСС-VII/1

секретар

35

25

3.5. Податоци за вработените помошно-технички лица
Ред Име и презиме
Бр.

Годи
на
на
раѓа
ње

Звање

Степ
ен
на
обра
зовани
е
Економски СССIV
техничар

Работно
место

Годин
и на
стаж

домаќин

38

1

Марјана Ѓурчевска

1956

2

Лазар Велјановски

1956

машински
механича
р

СССIV

хаусмајсор

35

3

Сузана Аневска

1966

хемиски
техничар

СССIV

хигиеничар

27

4

Вера Лазовска

1962

средно
тапетар

СССIV

хигиеничар

29

5

Новка Николовска

1964

основно
образован
и

OO-II

хигиеничар

20

6

Снежана
Димитриевска

1962

трговски
техничар

СССIV

хигиеничар

26

7

Елизабета
Пановска

1967

трговски
техничар

СССIV

хигиеничар

17

8

Убавка
Патароковска

1956

СССсредно
екомомско IV

хигиеничар

15

9

Ана Спировска

1974

СССсредно
екомомско IV

хигиеничар

4

10

Билјана
Цветковска

1976

Градежен
техничар

хигиеничар

8

СССIV

26

3.6. Податоци за ангажираните образовни медијатори
Име и презиме
Ред на образовниот
.
медијатор
број

Годин
а
на
раѓањ
е

Звање Степен
на
образование

Годин Временски
и
на период за кој е
стаж
ангажиран
образовниот
медијатор

3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар
Кадар
вкупн
Етничка и полова структура на вработените
о
Македонц Албанц Турци
Срби
Роми
други
и
и
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
Број на
74
3
71
вработени
Број на
57
2
55
наставен
кадар
Број на
воспитува
чи
Број на
4
4
стручни
соработни
ци
Администр 1
1
а-тивни
работници
Помошно- 9+2=1 1
10
технички 1
кадар
Директор 1
1
Помошник
директор
Образовни
медијатор
и

3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените
27

Образование
Последипломски студии-втор циклус
Високо образование
Виша стручна спрема
Средно образование
Основно образование

Број на вработени
3+1
55
3
11
1

3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените
Години
20-30
31-40
41-50
51-60
61 - пензија

Број на вработени
2
12
23
25
12

3.10. Податоци за учениците во основното училиште
Одд.

Број
на
ученици

I
II
III
I-III
IV
V
IV-V

Број
на
паралелк
и
3
2
3
8
3
4
7

Македон
ци
м
ж

Етничка и родова структура на учениците
Албан Турци Срби
Роми Власи
други
ци
м ж
м ж м ж
м ж м ж м
ж

67
54
76
197
66
87
153

35
24
36
95
32
43
75

29
22
36
87
31
42
73

0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
1

0
0
1
1
0
0
0

0
1
0
1
0
0
0

0
0
2
2
1
0
1

2
2
0
4
0
0
0

0
1
1
2
0
2
2

0
1
0
1
0
0
0

0
2
0
2
0
0
0

0
1
0
1
1
0
1

Вк.I-V

15

350

170

160

0

1

0

1

1

1

3

4

4

1

2

2

VI
VII
VI-VII
VIII
VII-VIII
IX
VIII- IX

3
3
6
3
6
3
6

69
76
145
74
150
70
144

41
38
79
35
73
33
68

24
36
60
36
72
31
67

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
1
1

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1

0
1
1
0
1
0
0

1
0
1
0
0
0
0

0
0
0
1
1
0
1

0
0
0
0
0
1
1

2
0
2
2
2
2
4

0
1
1
0
1
1
1

Вк.VIIX

12

289

147

127

0

0

2

0

0

1

1

1

1

1

6

2

Вк. I-IX

27

639

317

287

0

1

2

1

1

2

4

5

5

2

8

4
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Членови на Училишната комисија за запишување на ученици во прво одделение
за учебната 2020/21: Ана Ристеска Мурџева- психолог, Јулијана Шарановиќпедагог, Снежана Христова- одделенски наставник

4. Материјално-финансиско работење на основното училиште
Сите постапки поврзани со материјално финансиското работење кои ги
спроведува училиштето се во согласност со законските норми и прописи.
Училисниот Одбор е запознаен со планирањето и реализацијата на средствата од
сопствената сметка на училиштето.
Раководниот кадар има разбирање за механизмите што може да ги користи за
стекнување на дополнителни финансиски средства и тој го следи наменското
трошење на овие средства.
Во училиштето има Комисија за јавни набавки која ги познава и работи според
сите прописи и правила поврзани со реализацијата на јавните набавки.
Целиот буџет се користи наменски и за креативни цели кои се насочени кон
подобрување на квалитетот на наставата, учењето и развојот на училиштето во
целина.
Дел од средствата се планирани за одржување на хигиена на училиштето (оваа
учебна година со оглед на новонастанатата состојба со ковид 19, треба да се
предвидат повеќе средства ), материјал за ситни поправкиза тековно одржување
на училиштето и канцелариски материјал , а дел за стручно усовршување на
наставниот кадар и администрација, согласно професионалниот развој .
Училиштето навремено ги информира органите и телата во училиштето за
училишниот буџет и трошењето. Во годишната програма има и прилог изготвен
Финансиски план за учебната 2020/2021 година.
Напомена : Финансискиот план е изготвен согласно предвидени состојби за
нормално функционирање на училиштето , истиот може да претрпи измени
доколку одреден простор на училиштето нама да може да се издава заради
вонредни околности .
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5. Мисија и визија
ВИЗИЈА
Задоволство и радост во учењето и работата се цел кон која тежнееме.
Градиме атмосфера на доверба, почитување и толеранција.Се стремиме да не
препознаваат и помнат како отворено, современо и ефективно училиште,
лидер во Општината, регионот.
МИСИЈА
Училиште кое ја негува современата настава и го поттикнува личниот и
социјалниот развој на учениците, обезбедувајќи им индивидуален напредок во
постигањата и вештините.
Учениците,наставниците, родителите - сите заеднички допринесуваме во
градење на современо училиште.

6. „LESSONS LEAMED“- Веќе научено/стекнати искуства
Од вреднувањето на резултатите во учебната 2019/2020 година, врз основа на
предлозите, мислењата и заклучоците што се давани и усвојувани од страна на
стручните органи и органите на управување и раководење; самоевалуацијата на
работата на училиштето, извештаите за реализацијата на акционите точки од
Програмата за развој, сознанијата и насоките од семинарите и советувањата од
страна на Бирото за развој на образованието, извештајот и препораките ДПИ,
насоките од МОН го издвојуваме следново:
 во училиштето има добри услови за квалитетна организација и реализација
на воспитно-образовната работа и континуирано се работи на подобрување
на истите
 постои професионална подготвеност на кадарот за унапредување на
воспитно-образовниот процес, за сопствен професионален развој и
усовршување
 потребно е да се подобруваат професионалните компетенции на
наставниците за градење на активна и мотивирачка работна атмосфера и
примена на диференциран и индивидуализиран пристап во наставата
 потребно е унапредување и активно промовирање на тимска работа и
соработка на сите субјекти во воспитно-образовната работа
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Согледувања за процесот на реализација на наставата преку далечинско
учење со примена на средства за електронска комуникација
Согледувањата за процесот на реализација на наставата преку далечинско
учење со примена на средства за електронска комуникација, произлегуваат од
направените анализи во рамки на работата/состаноците на стручните органи во
училиштето: Стручните активи, Советите на одделенски и на предметни
наставници и Наставнички совет:
 Наставата се реализираше во согласност со донесените Уредба и Упатство
од страна на МОН
 Во наставата се користеа различни средства за електронска комуникација
кои им се достапни, доволно познати и можат да ги користат и наставниците
и учениците. Се правеше прилагодување на начин кој ќе овозможи
постигнување на резултати. На почетокот безмалку 100% ,логично, епошта,вибер; подоцна безмалку 100% и други алатки - Офис 365 , Класрум,
Едмодо, Зум и др. Голем дел од наставниците применија и реализација на
онлајн интерактивни часови, во обем секако согласно сопствената проценка
на условите за успешна реализација
 во наставата како взаемен процес меѓу учениците и наставниците
детектирани се потешкотиите и слабости во однос на неколку аспекти:


Отсуство на соодветните технички можности и услови



Недоволно развиени информатички вештини за планирање и
за
реализација на ваков вид на наставни активности, посебно за
реализација на онлјан интерактивни часови .



Директно поврзано со претходното е и отсуството на систем или
унифицирана форма на планирање и реализација на наставата, во
однос на платформа за работа, распоред на часови, обем на дадени
задолженија и временска динамика за нивна реализација
За подобрување на состојбата, како приоритети се дефинираа:

 да се организира интерна обука (соработка,поддршка) за подобрување на
информатичките вештини на наставниците и учениците, со можност за
користење на една платформа (едноставно и ефикасно)
 посебно да се стави акцент на увежбување на реализација на онлајн
интерактивни часови
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 да се направи план-распоред за реализација на овај тип на часови и за
обемот и динамиката на давањето на задолженија за учениците

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕЊЕ ОД ДАЛЕЧИНА

активност
Анализа на официјални документи и
информации / правилници,упатства,насоки
од МОН
1. Планирање на изведување на настава во
реално време (синхрони активности)

носител
Стручните органи
во училиштето

време на
реализација
август

директор
август-септември

1.1 Изготвување на распоред на часови
1.2 Планирање на времето на реализација
1.3 Обезбедување на просторни и технички услови
за реализација

одговорни
наставници на
стручни активи
стручни
соработници

2. Наставно планирање / за (а)синхрони
активности
2.1 Изготвување на глобално,тематско планирање

наставници

август
тековно

2.2 Изготвување на дневни подготовки






дефинирање на цели/очекувани резултати од
учењето
изготвување на работни материјали / е-содржини
: презентации, интерактивни презентации,
анимации, симулации, видеозаписи,аудиозаписи,
дијаграми, мапи, текстови, квизови, тестови
подготовка на домашни задачи
планирање на начин на следење и давање на
повратна информација на учениците

3. Информирање на учениците и родителите за
организацијата на наставата од далечина

одделенски
раководители
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ажурирање на информации на училишна веб
страна и фејсбук страна
избор на начин и време на комуницирање на
индивидуално и групно ниво по паралелки

стручни
соработници
директор

4. Соработка на ниво на стручни активи






споделување на наставни содржини и добри
пракси
споделување на работни материјали
планирање на интегрирани активности
водење на е-архива на стручни и наставни
материјали
вреднување на постигнувањата

5. Соработка со учениците и родителите во
вреднувањето на наставниот процес од
далечина



анкетирање на ученици и родители
директни разговори

август-септември
тековно

тековно
одговорни
наставници на
стручни активи

по
класификациони
периоди

стручни
соработници
директор
одговорни
наставници на
стручни активи
стручни
соработници
директор

тековно
по
класификациони
периоди

заедници на
паралелка
6. Водење на педагошка евиденција
 Анализа и примена на дадени насоки од МОН

совет на родители
директор
одговорни
наставници на
стручни активи

тековно

стручни
соработници

ОСНОВНИ ПРАВИЛА/ПРЕПОРАКИ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА ОД ДАЛЕЧИНА
 Изведување на настава во реално време
 изготвен и објавен распоред на часови
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 час во времетраење не повеќе од 30 мин / презентација на нова содржина
најмногу 15 мин.
 пауза меѓу часовите од 5-10 минути
 да се утврдат заедно со учениците правила на однесување (како се јавува за
збор,колку време се презентира и сл.)
 за секој наставник да се утврди термин за консултации/достапност за ученици

 Време на реализација за сите активности
(и синхрони и асинхрони активности)
 За учениците во одделенска настава најмногу 120 минути
 За учениците во предметна настава од 120-180 минути
 Домашни задачи/активности
 За учениците во одделенска настава
завршување на задачите најмногу 30 мин

проценето потребно време за

 За учениците во предметна настава
проценето потребно време за
завршување на задачите најмногу 60 минути
 Учениците да се информираат каде се поставуваат домашните задачи
 Учениците да се информираат за тоа во која форма, кога и каде ќе добиваат
повратна информација за постигнувањата

7. Подрачја на промени, приоритети и цели
1. Унапредување на наставниот процес
1.1 Планирање на форми и методи на диференцирана/индивидуализирана
настава и форми и методи на формативното оценување
1.2.Планирање и реализирање на настава со примена на средства за електронска
комуникација
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Цел: Подобрување на професионалните компетенции на наставниците за
планирање и реализирање на настaвни часови со примена на современи
наставни форми и методи
Очекувани исходи : Реализирање на наставата со примена на современи
наставни средства,форми и методи на работа
Задача : Креирање и реализација на наставни планирања со современи наставни
форми и методи; креирање и реализација на дигитални содржини
2. Зголемување на учеството на учениците и родителите во планирањето и
реализацијата на училишните воннаставни активности.
Цел : Зајакнување на тимската работа
Очекувани исходи: Успешно реализирани активности, како резултат на тимска
работа
Задача: Планирање и реализирање
/подобрување на тимската работа

на

зеднички

училишни

активности

Прилог бр.12
7.1. План за евалуација на акциските планови
Критериум за успех
 Над 90% од реализација на планот за обука за дигитални вештини
 Над 90% од наставниците реализираат часови со примена на дигитална
технологија (најмалку 2 часа во текот на учебната година)
 Над 90% реализација на планот за заеднички училишни активности преку
тимско планирање и реализација
Инструменти
 Формулари за проценка на планирањето
 Протокол за следење на наставен час
 Формулари за вреднување и самовреднување на часот
 Формулари за вреднување на работата на стручните активи
 Листи за евиденција на реализирани активности
 педагошка документација и евиденција/листи
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Индикатор за успешност
 Наставничко портфолио
 Ученичко портфолио
 Училишна документација/извештаи,аудио и видео документација
Одговорен за следење
 Директор; стручни соработници; одговорни наставници на стручни активи
Повратна информација
 Анализа и извештаи од работата на стручните активи и тимот за следење
на реализацијата на акциониот план

8. Програми и организација на работата во основното училиште
8.1. Календар за организацијата и работата во основното училиште
Организацијата и реализацијата на воспитно-образовната работа е во согласност
со календарот за организација на учебната година кој го објавува МОН.
 Наставната година започнува на 1 септември 2020 година и завршува на 10
јуни 2021 година.
 Првото полугодие започнува на 1 септември 2020 година и завршува на 30
декември 2020 година.
 Второто полугодие започнува на 21 јануари 2021 година и завршува на 10
јуни 2021 година
8.2. Поделба на класно раководство, поделба на часовите на наставниот кадар,
распоред на часовите
Одделенски раководител во предметна настава
Александра Пекевска
Марија Насковска
Весна Кочовска
Ивица Трајковски
Наташа Велковска
Наташа Стамболиска
Марија Апостолова
Катерина Георгиева
Маја Ристовска/ Соња Дракуловска Богдановска
Марија Варсамис Симоновска
Божо Бубало
Татјана Илиевска

паралелка
6
6
6
7а
7б
7в
8а
8б
8в
9а
9б
9в
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Совет на одделенски наставници
Реден
бр.

Име и презиме

26.

Лидија Бозаревска
Катерина Лазаревска
Снежана Христова
Елица Филиповска
Наташа СамарскаМиланова
Илина Вељановска
Сандра Здравеска
Орданка Мицкова
Даниела Гајдова
Славица Димитриевска
Бранкица Петревска
Цана Здравеска
Весна Кусакатска
Ружа Пачаџиева
Билјана Ивановска
Валентина Тодоровска
Маја Трајковска
Симона Атанасовска
Ивана Крстевска
Ирина Велјановска
Снеже Тодорова
Кристина Димчевска
Мирјана Бошков
Анета Танчева
Весела Велјановска
Паунчева
Лидија Путиќ

27.

Надица Мицкова

28.

Венера Даскаловска

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Работно место
одд. наставник
(одделение)
1
1
1
1

Степен на
образование

фонд на
часови

ВСС
ВСС
ВСС
ВСС

20
20
20
20

1

ВСС

20

1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5

ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

5

ВСС

20

5
5/продолжен
престој
5/продолжен
престој

ВСС

20

ВСС

20

ВШС

20
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Совет на предметни наставници
Реден Име и презиме
бр.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.

15.

Митра
Цилевска
Лидија
Паневска
Соња
Дракуловска
Богдановска
Соња
Димитрова
Грозданка
Стојковска
Наташа
Стамболиска
Александра
Пекевска
Марија
Варсамис
Симоновска
Орнела
Милевиќ
Александра
Милчева
Катерина
Стаменковиќ

Работно место
(наставен
предмет)
македонски
јазик
македонски
јазик
Македонски
јазик

Степен на
фонд
образование на
часови
ВСС

вкупно
часови по
наставник

ВСС
ВСС

Англиски јазик

ВСС

Англиски јазик

ВСС

Англиски јазик

ВСС

Англиски јазик

ВСС

Француски јазик

ВСС

Германски
јазик
Руски јазик

ВСС

Математика

ВСС

Бети
С.Стојановска

Математика

ВСС

Весна
Кочовска
Ивановска
Ивица
Трајковски

Математика

ВСС

Историја

ВСС

Божо Бубало

Историја
Класична
култура на
европската
цивилизација

ВСС

ВСС
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16.

Габриела
Граорковска

Географија

ВСС

17.

Наташа
Велковска
Билјана
Величковска

Географија

ВСС

Граѓанско
образование
Етика
Биологија

ВСС
ВШС

18.

19.

Благородна
Гелова

20.

Аида
Петровска

Физика

ВШС

21.

Катерина
Ѓеоргиева

Информатика
ТО

ВСС

22.

Маја
Ристовска

Ликовно
образование

ВСС

23.

Бојана
Петровиќ
Алексова
Татјана
Илиевска

Музичко
образование
Хор и оркестар
Физичко и
здравствено
образование

25.

Анета Гоцева

ВСС

26.

Марија
Апостолова

физичко и
здравствено
образование
Хемија

27.

Фросина
Мантева
Маја
Јакимовска
Марија
Насковска

Физика

ВСС

Етика на
религиите
Природни науки
Воспитание за
околината
Информатика

ВСС

24.

28.
29.

30.

Слаѓана
Елезовиќ

ВСС

ВСС

ВСС
ВСС

**Податоци за систематизацијата на работни места/фонд на часови ќе бидат
накнадно доставени,до почетокот на учебната година.
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8.3. Работа во смени
Во училиштето е застапена задолжителна настава по сите наставни предмети со
предвидениот број на часови според Наставниот план за основно деветгодишно
образование за учебната 2020/21 година.
Наставата се реализира во една смена, од 8.00 до 15,30 часот.
За учениците од I - IV одделение организирана е целодневна настава ( од 8.00 до
15.30 часот, со згрижување под контрола на дежурни наставници до 17.00 часот).
За учениците од V одделение организирана е класична настава со дневен
престој до 17.00 часот.
За учениците од VI - IX одделение наставата се одвива во една смена (од 8.00 13.40 часот).
Наставата од I до V одделение се изведува во класични училници, а наставата од
6 до 9 одделение се изведува во кабинети .

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

Број на
паралелки
Број на
ученици
Број на
наставници

Македонски
јазик
27

Албански
јазик

Турски
јазик

Српски
јазик

Босански
јазик

639
57

8.5. Проширена програма
 Во училиштето се организира и реализира настава во продолжен престој
од иста паралелка за учениците од I – IV одд. и настава во продолжен
престој од различна паралелка за учениците во V одделение.
 Наставата за учениците од I – IV одд. се реализира од 8.00 до 15,30
часот.,а наставата за учениците од V одд. се реализира од 8.00 до 13.40
часот во зависност од распоредот на часови .
 Програмата за продолжен престој со ученици од иста и различна
паралелка се реализира во попладневната смена .
 Организацијата на продолжениот престој за ученици од иста паралелка
опфаќа :
 Прифаќање на учениците при доаѓање во училиште
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 Организирана исхрана во училишната кујна
 Организирани активности : самостојна работа на учениците, дополнителна
и додатна настава, воннаставни активности, други планирани активности за
организација на слободно време: рекреативни игри, спортски активности,
работилници од различни области, посети и сл.
 Згрижување на учениците под контрола на дежурен наставник од 15.30 17.00 часот
Одделенските наставници во паралелката работат во две смени .Сменското
работење е на седмично ниво .Наставникот кој работи претпладне ги реализира
образовните часови , а другиот наставник во поладневните часови ги реализира
активностите во продолжен престој: часовите за самостојна работа,
дополнителната и додатната настава,воннаставните активности и организираното
слободно време на учениците .Тандем наставниците кои реализираат настава во
продолжен престој од иста паралелка ги предавааат сите предмети согласно
наставниот план за конкретната паралелка .
 Организацијата на продолжениот престој за ученици од различна
паралелка ( за ученици од V одделение, по завршување на редовните
часови односно во поладневните часови до 17.00 часот) опфаќа :
 Прифаќање на учениците по завршување на редовните часови
 Организиранa исхрана во училишната кујна
 Организирани активности : самостојна работа на учениците -извршување
на домашните задачи зададени од наставникот од соодветната паралелка ,
повторување и увежбување на наученото, планирани активности за
организација на слободното време - рекреативни игри, спортски активности
посети и сл.

Реден
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Име и презиме
Лидија Бозаревска
Катерина Лазаревска
Снежана Христова
Елица Филиповска
Наташа СамарскаМиланова
Илина Вељановска
Сандра Здравеска
Орданка Мицкова

Работно место
одд. наставник
(одделение)
1
1
1
1

број на
ученици
22
22

1

23

1
2
2

26

41

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.

Даниела Гајдова
Славица Димитриевска
Бранкица Петревска
Цана Здравеска
Весна Кусакатска
Ружа Пачаџиева
Билјана Ивановска
Валентина Тодоровска
Маја Трајковска
Симона Атанасовска
Ивана Крстевска
Ирина Велјановска
Снеже Тодорова
Кристина Коцевска
Венера Даскаловска
Надица Мицкова

2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5

28
21
25
31
22
24
20

8.6. Комбинирани паралелки /
8.7. Странски јазици што се изучуваат во основното училиште
Согласно Наставниот план, прв задолжителен странски јазик е англискиот јазик, а
како втор странски јазик учениците изучуваат : француски јазик, германски јазик,
и руски јазик.
Изборот на втор странски јазик учениците го прават во V одделение, по пат на
анкета,со можност да изберат еден од понудените јазици: француски, германски,
руски и италијански јазик.
Број на ученици по паралелки што се изучуваат странски јазик во уч.20/21
паралелка
6a
6б
6в
Вк.
7а
7б
7в
Вк.
8а
8б

англиски јазик
29
10
30
69
29
25
22
76
29
24

француски
јазик
4
4
3
11
17
8
3
28
20
21

германски
јазик
25
6
27
58
12
17
19
48
/
/

руски јазик
/
/
/
/
/
/
/
/
9
3
42

8в
Вк .
9а
9б
9в
Вк.
Вк.6-9

21
74
27
23
20
70
289

15
56
27
14
9
50
145

/
/
/
1
/
1
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6
18
/
8
11
19
37

8.8. Реализација на физичко и здравствено образование со учениците од прво до
петто одделение
Започнувајќи од прво одделение од уч.2019 /20 година наставата по физичко и
здравствено образование одделенскиот раководител ја реализира во тандем со
професор по физичко и здравствено образование
Наставници кои ќе реализираат тандем настава по физичко и здравствено
образование во уч.2020/21:


Лидија Бозаревска ,Катерина Лазаревска – 1 одд



Снежана Христова ,Елица Филиповска– 1 одд



Наташа Самарска-Миланова ,Илина Вељановска– 1 одд



Орданка Мицкова, Сандра Здравеска– 2 одд



Даниела Гајдова ,Славица Димитриевска– 2 одд



Професори по физичко образование: Јован Миловски

8.9. Изборна настава
Учениците избираат кој предмет ќе го изучуваат по пат на анкета.
Преглед на изборни предмети кои ќе се изучуваат во уч.2020/21 година
Класична култура на европските цивилизации;Етика на религиите;Вештини за
живеење;Проекти од ликовната уметност;Воспитание за околината;Изборен спорт

Наставен предмет
Творештво
Творештво
Класична култура на европските
цивилизации

Одделение

Број на
групи

Наставник

4
5
6
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Етика на религиите
Вештини за живеење
Проекти од ликовната уметност
Воспитание за околината
Воспитание за околината
Изборен спорт

6
7
8
8
9
9

Бројот на групи и систематизацијата на работни места/фонд на часови ќе
бидат накнадно дефинирани и доставени до почетокот на учебната година.

8.10. Дополнителна настава
Во овој вид на настава се применуваат индивидуални форми на работа, како и
групна работа во микро групи.За успешно организирање на оваа настава потребно
е континуирано следење и вреднување на напредокот на секој ученик, во што
примарна улога има наставникот, во соработка со родителите и стручните
соработници.
Дополнителната настава
ќе се организира согласно Законот за основно
образование и Правилникот за организацијата и начинот на спроведување на
дополнителната и додатната настава во основните училишта.
Се прави идентификување на учениците за потреба од дополнителна настава,
известување на родителот на ученикот за потребата од посета на дополнителна
настава, се изготвува распоред со време на одржување на месечно ниво и
истиот се истакнува на огласната табла, на веб-страната на училиштето и пред
училница .
Ученикот од I-V одд . може да следи еден час неделно дополнителна настава за
најмногу два различни наставни предмети одделно, а од VI - IX за најмногу три
различни наставни предмети одделно .
На месечна основа ќе се врши увид во реализацијата
учениците што посетувале дополнителна настава .

и евиденцијата на

Прилог бр.15

8.11. Додатна настава
Додатната настава се организира за учениците кои покажуваат зголемен интерес
за продлабочување на своите знаења и постигнуваат високи резултати.Во оваа
настава доаѓа до израз самостојната работа на учениците, проблемската настава,
истражувачките активности.
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Дополнителната ќе се организира согласно Законот за основно образование и
Правилникот за организацијата и начинот на спроведување на дополнителната и
додатната настава во основните училишта.
Се прави идентификување на учениците за додатна настава,понудување и
барање на согласност на ученикот и родителот за следење на ваков вид настава,
планирање на програмата заедно со ученикот, се изготвува распоред со време
на одржување на месечно ниво и истиот се истакнува на огласната табла, на
веб-страната на училиштето и пред училница .
На месечна основа ќе се врши увид во реализацијата
учениците што посетувале додатната настава .

и евиденцијата на

Прилог бр.14

8.12. Работа со надарени и талентирани ученици
Програмски содржини-цели на работа:
 примена на методолошки постапки за препознавање и идентификација на
надарените ученици: опсервација на процесите кои се одвиваат при учење
на одредени содржини во или надвор од училиштето; опсервација на
изведба или на продукти од одредена област; резултати од примена на
психометриски инструменти; самопроценка на потенцијално надарените
ученици, проценка од страна на родителите, наставниците и врсниците
 планирање, реализација и вреднување на диференцирана настава
 изготвување на програми за работа со надарени и талентирани ученици по
одделени наставни предмети
 планирање и реализација на додатна настава
 планирање и реализација на воннаставни активности
 водење евиденција – педагошко досие за учениците
 давање поддршка на учениците и нивните родители
 стручното усовршување на наставниците
 соработка со
здруженија

локалната

заедница,

институции

и

специјализирани
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Програма за работа со надарени ученици
Физичко и здравствено образование
Активност

Носители на
активности

Општински
натпревари во
одбојкадевојчиња
(селекција на
ученички на
училишните
меѓуодделски
турнири во
одбојка)
Општински
натпревари во
фудбал- машки
(селекција на
ученици на
училишните
меѓуодделски
турнири во
фудбал)
Општински
натпревари
ракомет -машки
(аналитичка
листа на моторни
способности од
темата атлетика
и
стандардизирани
тестови)

Наставници
по ФЗО
ученици

Општински
натпревари во
кошарка- машки
( аналитичка
листа на моторни
способности од
темата атлетика
и
стандардизирани

Наставници
по ФЗО
ученици

Наставници
по ФЗО
ученици

Наставници
по ФЗО
ученици

Начин на
спроведува
ње- ресурси
Обезбедувањ
е на термини
за сала и
фудбалски
терен.,Обезбе
дување на
лица за
одржување
ред

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Временска
рамка

Освоени места
за пласман на
општински
натпревари

Анета
Гоцева

Според
календарот
за
натпревари
на
општината

Обезбедувањ
е на термини
за сала и
фудбалски
терен,Обезбе
дување на
лица за
одржување
ред
Обезбедувањ
е на термини
за сала и
Обезбедувањ
е на лица за
одржување
ред.
Техничка
подршка
(соработка со
новинарска
секција)
Обезбедувањ
е на термини
за сала и
Обезбедувањ
е на лица за
одржување
ред.
Техничка
подршка

Освоени места
за пласман на
општински
натпревари

Татјана
Илиевска

Според
календарот
за
натпревари
на
општината

Освоени места
за пласман на
градски
натпревари

Анета
Гоцева

Според
календарот
за
натпревари
на
општината

Освоени места
за пласман на
градски
натпревари

Татјана
Илиевска

Според
календарот
за
натпревари
на
општината
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тестови)
Општински
турнир во шах

Наставници
по ФЗО
ученици

Учество на крос
во организација
општина -Центар
(Селекција на
ученици на
меѓуодделенски
натпревари во
истрајно трчање)
Пријателски
натпревари во
дадени спортови

Наставници
по ФЗО
ученици

Лига на
натпревари во
Федерација на
училишен спорт
во дадени
спортови
Општински
Зонски
Градско
и државно
За 6/7 одд
За 8/9 одд
Учество на
Државен крос

Наставници
по ФЗО
ученици

Наставници
по ФЗО
ученици

Наставници
по ФЗО
ученици

Учество на
Наставници
државен
по ФЗО
натпревар во
ученици
пливање
(пријавување на
ученици кои се во
тренажен процес)

(соработка со
новинарска
секција)
Техничка
подршка
(соработка со
новинарска
секција)
Техничка
подршка
(соработка со
новинарска
секција

Добар пласман

Анета
Гоцева
Татјана
Илиевска

Мај

Добар пласман

Анета
Гоцева
Татјана
Илиевска

Октомври
Ноември

Техничка
подршка
(соработка со
новинарска
секција)
Обезбедувањ
е на
финансиски
средства за
патни
трошоци
(соработка со
родители)

Добар пласман

Анета
Гоцева
Татјана
Илиевска

Спрема
календарот
(договорно)

Квалифицирањ
е за
регионални
државни
натпревари

Анета
Гоцева
Татјана
Илиевска

Според
календарот
на Сојузот
на
училишен
спорт

Техничка
подршка
(соработка со
новинарска
секција
Обезбедувањ
е на
финансиски
средства за
патни
трошоци
(соработка со
родители)

Добар пласман

Анета
Гоцева
Татјана
Илиевска

Март,
Април

Добар пласман

Анета
Гоцева
Татјана
Илиевска

Мај
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8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби
Програмски содржини-цели на работа:
 функционирање на училишен тим за инклузија,согласно ЗОО


анализа на актуелната состојба во училиштето, идентификација на децата
со потешкотии и потреби за додатна поддршка



планирање и реализација на дополнителна настава



планирање, реализација и вреднување на диференцираната настава

 функционирање на инклузивни тимови за индивидуална работа со ученици /
изготвување и примена на индивидуален образовен план (ИОП), следење на
реализацијата на ИОП и евалуација
 водење евиденција – педагошко досие на ученикот со посебни образовни
потреби
 давање поддршка на учениците со посебни образовни потреби и на нивните
родители
 стручното усовршување на наставниците
 соработка со Општина, институции и специјализирани здруженија
Прилог бр.8
8.14. Туторска поддршка на учениците /
8.15. План на образовниот медијатор /
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9. Воннаставни активности
9.1. Училиштни спортски клубови
Здружение училишен спортски клуб ДИМИТАР МИЛАДИНОВ Скопје
Регистриран на 03.05.2016 година
Дејност спорт - училишен спорт
Одговорни лица:
Татјана Илиевска и Анета Гоцева
Тим за следење на реализација
Сандра Здравевска,Славица Димитриевска, Грозданка Стојковска и родител од
дете учесник
Активност

Носители на
активности

Начин на
спроведувањересурси

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Потребен буџет

Спортска играРакомет
(сите
заинтересирани
ученици)

Наставници по
ФЗО
Ученици од
најмала
возраст
(8 до 12 год)

Информирање на
сите
заинтересирани и
пријавување
(на почеток на
учебна година)
Обезбедување на
термини во
спортска сала
(3 термина
неделно)

Поттикнување
на интерес кај
учениците за
овој спорт и
совладување
на основни
техники од
ракометната
игра

Наставници
по ФЗО

Обезбедување на
начин на
финансирање

Спортска играОдбојка
(сите
заинтересирани
ученици)

Наставници по
ФЗО
Ученици од
најмала
возраст
(8 до 12 год)

Информирање на
сите
заинтересирани и
пријавување
(на почеток на
учебна година
Обезбедување на
термини во
спортска сала
(3 термина
неделно)

Поттикнување
на интерес кај
учениците
овој спорт и
совладување
на основни
техники од
одбојкарската
игра игра за

Наставници
по ФЗО

Забавен
училишен спорт
(сите
заинтересирани
ученици)

Наставници по
ФЗО
Ученици од
најмала
возраст
(7 до 11 год)

Информирање на
сите
заинтересирани и
пријавување
(на почеток на
учебна година)
Обезбедување на
термини во
спортска сала
(3 термина
неделно)

Совладување
на знаења и
вештини
преку игра
,забава,ферп
леј и
соработка

-Чланарина од
учесниците во
спортските школи
-Спонзори и
донатори
Самофинансирање
од страна на
родителите
Обезбедување на
начин на
финансирање
-Чланарина од
учесниците во
спортските школи
-Спонзори и
донатори

Наставници
по ФЗО

Самофинансирање
од страна на
родителите
Обезбедување на
начин на
финансирање
-Чланарина од
учесниците во
спортските школи
-Спонзори и
донатори
Самофинансирање
од страна на
родителите
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9.2. Секции/Клубови

 Воннаставната воспитно - образовна дејност претставува интегрално и
мошне значајно подрачје во општата структура на воспитно-образовната
дејност на училиштето. Воннаставните активности учениците организирано
ги изведуваат по сопствен избор, а според афинитетите што ги
поседуваат.Преку работата во секциите учениците се оспособуваат за
самостојно решавање на поставени задачи и проблемски ситуации, за
критичко мислење, за соработка и тимска работа, за развивање на
сопствените креативни потенцијали и иницијативност, за презентирање на
сопствените постигнувања
 Оваа учебна година се продолжува со процесот на подобрување на
квалитетот на планираните содржини за воннаставните активности, со
зголемување на активното учеството на учениците, како и со зголемено
активно учество на родителите
 Се планираат разнообразни воннаставни активности, врз основа на
испитаниот интерес на учениците
 Во презентацијата на програмите активно учество ќе земат учениците преку
делувањето на ученичките тела /Заедници на паралелки,Ученички
парламент/,со отворена можност за нови предлози кои би се вградиле во
програмите за реализација во текот на учебната година.

Секции во одделенска настава
Име на воннаставната активност

одговорен наставник

Ликовна секција
Ликовна секција
Ликовна секција
Ликовна секција
Ликовна секција
Ликовна секција
Умни глави / Млади рекреативци
Умни глави / Млади рекреативци
Весели букви/ Вешти рачиња
Весели букви/ Вешти рачиња
Ликовна секција „Млади уметници
Ликовна секција „Млади уметници
Ликовна секција
Драмска секција

Лидија Бозаревска
Катерина Лазаревска
Наташа Самарска
Илина Вељановска
Снежана Христовa
Елица Филиповска
Сандра Здравеска
Славица Димитриевска
Орданка Мицкова
Даниела Гајдова
Бранкица Петревска
Цана Здравевска
Весна Кусакатска
Ружа Пачаџиева

одделение Временска
динамика
еднаш
седмично
I одд
IX –VI
I одд
IX –VI
I одд
IX –VI
I одд
IX –VI
I одд
IX –VI
I одд
IX –VI
IIa
IX –XII/ I-VI
IIб
IX –XII/ I-VI
IIa
IX –XII/ I-VI
IIб
IX –XII/ I-VI
IIIа
IX-VI
IIIа
IX-VI
IIIб
IX-VI
IIIб
IX-VI
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Математичка секција/Ликовна
секција / Спортско -рекреативна
секција
Математичка секција/Ликовна
секција / Спортско -рекреативна
секција
Математичка секција/ Спортско рекреативна секција
Математичка секција/ Спортско рекреативна секција
Ликовна секција „Млади уметници“Ликовна секција „Млади уметници“Драмска секција
Драмска секција
Литературна секција
Литературна секција
Математичка секција/ E-twinning
проекти
Ликовна секција

Валентина Тодоровска

IIIв

IX-XII/ IX-VI /IVI

Билјана Иваноска

IIIв

IX-XII / IX-VI /
I-VI

Ивана Крстевска

IVa

IX –XII/ I-VI

Ирина Велјаноска

IVa

IX –XII/ I-VI

Снеже Тодорова
Кристина Димчевска
Маја Трајковска
Симона Aнастасовска
Весела П.-Велјановска
Мирјана Бошков
Анета Танчева

IVб
IVб
IVв
IVв
V-а одд
V-б одд
V-в одд

IX-VI
IX-VI
IX –XII /
IX –XII / IX-VI
IX-VI / IX-VI
IX-VI
IX-VI

Лидија Путиќ

Vг одд.

IX-VI

Секции во предметна настава
Име на воннаставната
активност
Новинарска секција

Одговорен наставник

одделение

Митра Цилевска

VII, VIII

Литературна секција

Лидија Паневска

VI - IX

Драмско-рецитаторска
секција

Соња Дракуловска
VI, VII
Богдановска/
соработници
Митра Цилевска
Лидија Паневска
Бојана Петровиќ Алексова и
др.
Соња Димитрова,
VI - IX
Митра Цилевска
Лидија Паневска
Соња Д. Богдановска
Марија В., Елена Демчик,
Грозданка Стојковска,
Александра Пекевска, Н.
Стамболиска, Ѓ. Ристески

Хаику поезија

Временска
динамика
Во текот на целата
учебна година; 36
часа
цела уч. година,
еднаш седмично
цела уч. година,
еднаш седмично

Работилница во
времетраење од
два часа

51

Литературно читање, по
повод Маратон на читање
фрацуски романи
Француска шансона –
познати француски
шансони

Марија Варсамис
Симоновска

VIII и IX

цела уч. година,
еднаш седмично

Марија Варсамис
Симоновска
Бојана Петрович Алексова

VII, VIII и IX

цела уч. година,
еднаш седмично

Фотографија

Маја Ристовска и Катерина
Георгиева

VI - IX

Ликовна секција

Маја Ристовска

VIII - IX

Александра Пекевска,Соња
Димитрова, Грозданка
Стојковска, Наташа
Стамболиска, Ѓорги
Ристески
Александра Пекевска,Соња
Димитрова, Грозданка
Стојковска, Наташа
Стамболиска, Ѓорги
Ристески
Ивица Трајковски и Божо
Бубало

III - IX

Во текот на целата
учебна година –
еднаш неделно
Во текот на целата
учебна година –
еднаш неделно
Во текот на целата
учебна година
(еднаш или двапати
месечно)

eTwinning во наставата и во
воннаставните активности

Аида Петровска

VIII и IX

Биофилија

Бојана Петровиќ Алексова
Марија Насковска

VI – IX

Хор

Бојана Петровиќ Алексова

II - V

Микро:бит клуб

Слаѓана Елезовиќ

V до IX

Грижа за ботаничка градина Марија Насковска

V до IX

Спортско-рекреативна
активност - планинарење

VI - IX

Мојата ужинка

Клуб на читатели

Кино клуб

Анета Гоцева
Татјана Илиевска

III - IX

Во текот на целата
учебна година
(еднаш или двапати
месечно)

VI - IX

Во текот на целата
година, еднаш
седмично.
од септември 2020
до јуни 2021 година
(30 – 40 часа)
Еднаш во текот на
неделата (блок
часови)
Во текот на целата
учебна година два
пати во неделата
од септември 2020
до јуни 2021 година
(30 – 40 часа)
од септември 2020
до јуни 2021 година
(30 – 40 часа)
Истражувачка фаза
6 часа ( по 2 часа
неделно),
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Спортско-рекреативна
активност- велосипедизам

Анета Гоцева
Татјана Илиевска

VIII и IX

септември
Подготвителна
фаза 4 часа (по 2
часа неделно),
септември
Реализација на
планинарска тура 8
часа,
септември,октомври
Истражувачка фаза
6 часа ( по 2 часа
неделно), октомври
Подготвителна
фаза 4 часа (по 2
часа неделно),
октомври,април
Реализација на
планинарска тура 8
часа, април,мај

Прилог бр.13

9.3. Акции
Овој вид воннаставна работа опфаќа:
 акции за уредување на училничкиот простор и училшната зграда, со цел да
се подобри естетскиот изглед и амбиент за работа, да се создадат навики
за одржување на хигиената, чување на имотот и развој на одговорноста;
 одржување на спортските терени и зеленилото во дворот
 организирање на собирни акции на храна, стара хартија и облека
 организирање на приредби, манифестации и настани со хуманитарен
карактер
 акција за дарување на книги во други институции
 помош на социјално загрозени и инвалидизирани лица
 соработка со домовите за деца без родители и за стари лица
 соработка со Црвениот крст на општина Центар и град Скопје
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План на активности
Задача
Размена и
поделба на
учебници

Активност

Носител

Одбележување на
“Денот на мирот

Собирање,
проверување и
отстранување на
оштетени
учебници
Засадување на
дрва

Предметни и
одделенски
наставници

Одбележување на
Детска недела

Собирање на
парични средства

Хуманитарна
акција по повод
“Денот на гладта

Собирање на
парични средства
во вид на
вредносни бодови
и собирање на
храна

Одговорните
наставници
во соработка
на Црвен крст
на општина
Центар и
претставник од
советот на
родители

Собирна акција

Собирање на
пластична
амбалажа

Предметни и
одделенски
наставници

Собирна акција

Собирање на
хартија

Предметни и
одделенски
наставници

Собирна акција по
повод
одбележувањето
на “Денот на
училиштето

Собирање облека

Предметни и
одделенски
наставници и
претставник од
советот на
родители

Предметни и
одделенски
наставници и
претставник од
советот на
родители
Одделенски
наставници

Очекувани
резултати
Снабдување на
учениците со
учебници

Одговорно
лице
Библиотекар,
одделенски
раководители

Временска
рамка
септември

Озеленување на
училишниот
двор

Благородна
Ѓелова
Елица
Филиповска

септември

Развивање на
хуманитарни
вредности кај
учениците
Помагање на
социјално
загрозени
семејства од
нашето
училиште

Елица
Филиповска

октомври

Благородна
Ѓелова
Елица
Филиповска

октомври

Развивање на
еколошката
свест и
одржување на
хигиената во
училишните
простории
Развивање на
еколошката
свест и
одржување на
хигиената во
училишните
простори
Подигање на
хуманитарната
свест кај
учениците и
возрасните

Предметни и
одделенски
наставници

Септемвримај

Предметни и
одделенски
наставници

Септември
мај

Благородна
Ѓелова
Елица
Филиповска

ноември
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Работна акција за
одбележување на
“Денот на дрвото“

Хуманитарна
акција по повод
недела на стари
лица

Засадување на
садници во
локација одредена
од општината и во
училишниот двор,
уредување на
училници, ходници
Посета на стари
лица во близина
на училиштето и
во домот за стари
лица

Одбележување на
недела на борба
против болести на
зависност

Предавање и
работилница за
борба против
болести на
зависност

Одбележување на
недела на борба
против СИДА

Предавање и
работилница за
борба против
СИДА

Организирање на
Новогодишен
базар

Изработка и
продажба на
накит,
украси,новогодишни
честитки и друго

Едукација на
ученици за
давање на прва
помош

Работилница со
практични вежби

Одбележување на
“Денот на
екологијата

Пролетен
хепенинг садење
цвеќе, трева и
нивно одржување

Предметни и
одделенски
наставници и
претставник од
советот на
родители

Оплеменување
на училишниот
двор

ноември

Благородна
Ѓелова и
претставник од
советот на
родители
во соработка
на Црвен крст
на општина
Центар
Благородна
Ѓелова
во соработка
на Црвен крст
и учениците од
осмо одделени
Одговорен
наставник
Благородна
Ѓелова
во соработка
на Црвен крст
и учениците од
осмо
одделение

Развивање
љубов и почит
кон постарите
лица

Благородна
Ѓелова
Елица
Филиповска

ноември

Дијагностички
тест и тест за
евалуација

Благородна
Ѓелова

ноември

Дијагностички
тест и тест за
евалуација

Благородна
Ѓелова

декември

Одговорните
на активи од
прво до осмо
одделение и
претставник од
советот на
родители
Ученици од 7,
8 и 9 одд.во
соработка
Црвен крст на
општина
Центар
Предметни и
одделенски
наставници и
претставник од

Собирање на
парични
средства
наменети за
потребите на
училиштето

Одговорните на
активи

декември

Оспособени
ученици за
пружање на
прва помош при
секојдневни
повреди
Собирање на
парични
средства
хортикултурно

Благородна
Ѓелова

февруари

Благородна
Ѓелова
Елица
Филиповска

март
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во текот на
годината

советот на
родители

Одбележување на
“Денот на
хигиенизација

Предавање и
работилница

Хуманитарна
акција по повод
недела на
солидарноста

Собирање на
парични средства

Благородна
Ѓелова
Елица
Филиповска во
соработка на
Црвен крст и
со учениците
од трето и
четврто
одделение
Благородна
Ѓелова
во соработка
на Црвен крст
и учениците од
седмо и осмо
одделение

уредување на
училиштниот
простор
Стекнување
навики за
одржување на
лична хигиена и
хигиена во
домовите

Мотивирање на
учениците за
подигање на
солидарната
свест

Благородна
Ѓелова
Елица
Филиповска

април

Благородна
Ѓелова

мај

10. Ученичко организирање и учество
 Учениците преку функционирањето на ученичките тела имаат можност
демократски да учествуваат во разгледувањето и решавањето на сите
прашања од ученичкиот живот. Учат да развиваат самодоверба и позитивна
слика за себе, да го изразуваат своето мислење и да го почитуваат туѓото, да
превземаат акции и да внесуваат промени, да донесуваат одлуки. Преку
работата на УП се унапредува процесот на ученичка иницијативност и
активизам
 На почетокот на учебната година членовите на ученичкиот парламент се
делегираат од страна на ученичките заедници на паралелките. До изборот на
нов претседател на ученичкиот парламент за уч. 2020/21,претседател е Ева
Ристова. Изборот за Ученички правобранител ќе се направи во месец
септември, бидејќи минатата учебна година беше избран ученик од деветто
одделение.
 Содржини/цели:
 формирање на УП;
 изготвување на Програма за работа;
 определување на приоритети на делување;
 изготвување на планови за иницијатива и акција и нивна реализација;
 вреднување и промовирање на постигнатите резултати

Прилог бр. 10
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11. Вонучилишни активности
11.1. Екскурзии, излети и настава во природа
Тим за изработка на програмата : Габриела Граоркоска ,Наташа Велковска
,одговорни наставници на актив на 3 ,5 6 и 9 одд .
Планирани содржини:
 Еднодневен есенски и пролетен излет за учениците од I-IX одделение
 Средно Водно – септември /октомври
 Пелинце-Куманово -септември/октомври
 Лешок- Тетово-мај
 Научно-рекреативна екскурзија во Дојран за учениците од III одделение
 Настава во природа за учениците од V -те одделение / Охрид
 Дводневна научно-рекреативна
учениците од VI одделение –мај

екскурзија низ Источна Македонија за

 Тридневна наставно- научна екскурзија низ Источно- Централна Македонија
со учениците од IX одд –мај
 Зимување на учениците од VI до IX-јануари
 Книжевниот камп за деца и млади ученици од VI до IX одд -јуни,јули
Прилог бр.16

11.2. Податоци за
вонучилишни активности

учениците

од

основното

училиште

вклучени

во

По завршувањето на часовите,во самото училиште, учениците имаат можност да
се вкучат во вонучилишни активности кои ги нудат училиштата за странски јазици
,кошаркарските клубови. Исто така учениците се вклучуваат и во разновидни
активности надвор од училиштето како што се основно музичко училиште,
балетско училиште, училиште за танц , спортска академија и сл.
Во текот на учебната година се планира да се соберат податоци за бројот на
ученици по параелки што посетуваат вакви активности .
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12. Натпревари за учениците
 Ученичките натпревари се форма на активности преку кои се презентираат
постигањата на учениците и наставниците во наставата и во другите
подрачја од воспитно-образовната дејност. Преку нив се развива и се
продлабочува интересот на учениците, се воспоставува активен однос кон
наставата, се продлабочуваат и се прошируваат ученичките знаења.
Ученичките натпревари влијаат врз зголемување на интересот на учениците
кон слободните активности, придонесуваат да се развива натпреварувачки
дух, да се зближуваат учениците од разни средини.
 Се организираат натпревари на ниво на училиште и се учествува на
општински, регионални, државни и меѓународно организирани натпревари
 Учениците на организиран начин ќе учествуваат и ќе се натпреваруваат во:
спортски игри, на конкурси за ликовни и литературни творби, на ликовни
изложби и колонии, литературни и музички фестивали, хорски и
оркестарски натпревари и др.
 Планираните активности ќе ги организираат стручните активи..
Прилог бр.17
13.
Унапредување
на
меѓуетничката интеграција

мултикултурализмот/интеркуртуларизмот

и

 тимот за меѓуетничка интеграција го сочинуваат: наставници од предметна
настава -Марија Варсамис Симоновска, Весна Кочовска Ивановска,
наставници од одделенска настава Ленче Кузмановска, Катерина
Лазаревска, директор- Маја Ангелова
 содржини/цели:
 Планирање и реализација на заеднички активности со партнер училиштето;
Планирање и реализација на самостојни активности;
 Интегрирање содржини во рамките на редовната настава;
 Изготвување на апликација со партнер училштето за добивање грант по
распишан конкурс од МОН;
 Следење на реализацијата на активностите;
 Промоција на реализираните активности
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 во склоп на Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието имаме
склучено партнерство со ООУ„Петар Здравковски Пенко“ и со
ООУ„Мустафа Кемал Ататурк“ во Студеничани.
 оваа учебна година ќе продолжи воспоставената соработка со Основното
училиште „Султан Тепе“ од Истанбул
Прилог бр.18

14. Проекти што се реализираат во основното училиште
1. Поддршка на наставата по француски јазик во основното образование, во
соработка со Францускиот културен центар и Филолошки факултет (одд.
настава)
 Наставници вклучени во проектот: Славица Димитриевска,Весела
Паунчева Велјановска, Наташа Самарска Миланова, Валентина
Тодоровска, Ружа Пачаџиева, Снеже Тодорова.
 Содржини/цели: реализација на интегрирани активности на
француски јазик во склоп на наставата и воннаставните активности
 Презентација на постигнувањата
 Соработка со Филолошки факултет/поддршка на наставата од страна
на студенти/волонтери

2. Изучување на рускиот јазик од најрана возраст, во соработка со Руската
амбасада (одд. настава)
 Реализатор и координатор на проектот Елена Демичик/надворешен
соработник
 Содржини/цели: реализација на часови/ во попладневниот период од
работниот ден
 Планирање и реализација на активности во склоп на програмата за
јавна и културна дејност
 Презентација на постигнувањата
Прилог бр. 19
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15. Поддршка на учениците
15.1. Постигнување на учениците
Програмски содржини-цели на работа:
 идентификација на образовните потреби на учениците преку примена на
дијагностички тестови, непосредно следење на постигнувањата , разговори
за нивните потреби и интереси и нивната определба за учество во
воннаставните активности
 мотивирање на учениците да бидат активни учесници во наставниот процес
преку примена на набљуденија, истражувачки постапки и експерименти,
проектни активности, вреднување и презентирање на ученичките трудови;
поттик учениците самостојно да мислат, да поставуваат прашања и да
изведуваат заклучоци
 ангажирање на учениците согласно нивните
потреби и интереси,
формирање хетерогени групи во кои учат едни од други и едни со други,
примена на разновидни форми и методи на работа, како и разновидни
активности со цел оптимално анимирање на учениците
 професионална поддршка
на наставниците: поттикнување на
индивидуализиран професионален развој;
градење меѓусебна тимска
соработка (стручни активи) и соработка со стручните соработници;
вложување во материјална-техничка поддршка (набавување на нагледни
срества и помагала, стручна литература)
 развивање и примена на диференциран пристап во работата со учениците,
со навремени и конкретни насоки за работа
 градење атмосфера на соработка и помош меѓу учениците во паралелката
 реализација на дополнителна и додатна настава
 испитување на мислењето,ставовоте,искуствата на учениците/ анкетирање
и нивно активно вклучување во процесот на наставно планирање и
реализација
 советодавна работа на стручните соработници со учениците /индивидуална
или групна
 унапредување на соработката со родителите за начинот на следење и
помош на детето
 унапредување на соработката
соработници - ученик – родител

на

релација

наставник

-

стручни

Прилог бр. 20
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Приказ на постигнатиот успехот на учениците од 1-9 одделение во последните две учебни години
Табеларен преглед на успехот во I-IX одделение
во уч. 2018/19
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Руски јазик
Математика
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Природни
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Работа со
комјутери
Историја
Географија
Етика
Граѓанско
образовани
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Биологија
Физика
Хемија

Табеларен преглед на успехот во I-IX одделение
во уч.2019/20
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0

0

0
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1
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0
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0
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0
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0
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0
2
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0
0
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0
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5,00
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215

12

2

0

0

0

229

4,93
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2

0

0

0

0

232

4,99

151

0

1

0

0

0

152
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0

0

0

0

0
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5,00

268
286
56

18
11
9

12
4
3

4
1
0

0
0
0

0
0

302
302
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4,82
4,93
4,78

294
297
74

10
7
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

304
304
74

4,97
4,98
5,00

129
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11

0

0

0
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8

1

0

0

0

154
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110
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16

11
12
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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4,89

195
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135

24
25
15

9
9
4

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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4,82
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4,85
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0

0

0

0
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0
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0
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160
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2

0

0
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4,95
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15.2. Професионална ориентација на учениците
Програмски содржини-цели на работа:
 систематско запознавање на учениците со различните видови на занимања
и струки согласно целите и содржините од наставните програми
 испитување на мислењето,желбите,интересите,степенот на информираност
на учениците
 информирање за одредени професии / соработка со родители и
надворешни лица/работилници на тема : Која е мојата професија?
 соработка со Завод за вработување / информирање за дефицитарни и
суфицитарни занимања
 испитување на способностите и интересите на учениците / примена на
психометриски техники
 соработка со средните училишта и презентации на нивни програми
 информирање на учениците за објавени конкурси за запишување
Програмата за професионална ориентација на учениците ја реализираат
стручните соработници во соработка со одделенските раководители во 9
одделение.
Прилог бр.21

15.3. Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од
злоупореба и запуштање, спречување дискриминација
Содржините, целите и активностите од оваа област се инкорпорирани во
приложените Програми за: Грижа за здравјето, Превенција од насилно
однесување, работата на Ученичкиот парламент. Дел од содржините и
активностите ќе се реализираат на часовите на одделенските заедници.
Приоритети на делување:
 во училиштето континуирано да се работи на подобрување на условите за
квалитетна организација и реализација на воспитно-образовната работа (ниво
на опременост на училниците со училишен мебел; фондот на нагледни
средства; уреденост / безбедност на училишниот простор )
 во училиштето да се гради атмосфера на заемно почитување и соработка на
сите субјекти во воспитно-образовниот процес;
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 да се применуваат законските одредби, интерните Правилници за
однесувањето во училиштето, како основа за успешно одвивање на воспитнообразовната работа, подобрување на работната дисциплина и безбедност
 посебно
да се нагласува
потребата од соработка, постапност и
конструктивност во пристапот на решавање на различните прашања и
проблеми од училишниот живот и истото доследно да се применува
 низ работата на стручните органи да се прават анализи, вреднувања и да се
даваат насоки за подобрување на општата училишната клима и работна
атмосфера
 да се води грижа да се излезе во пресрет на потребите на учениците со
интегриран пристап, не само на образовен план туку и на социо-емоционален
план; да се јакне тимската работа на сите чинители во овој процес/
одделенските раководители, наставниците, соработката со стручните
соработници, непосредната комуникација со учениците и соработката со
родителите; активно да се соработува (ако се укаже потреба за повисок
степен на помош) со соодветни надлежни стручни / Центар за ментално
здравје, Центар за социјални работи, Центар за рехабилитација на говор и
слух, Градски завод за здравствена заштита, МВР и др.
 учениците да се анимираат за активно вклучување во училишниот живот,
преку активностите на одделенските заедници и преку работата на Ученичкиот
парламент; да се унапредува демократската клима во училиштето
 да се продолжи соработката со родителите и со надворешни стручни лица и
институции и да се реализираат бројни активности за унапредување на
здравјето и социјалните вештини на учениците
Прилог бр.22
16. Оценување
16.1. Видови оценување и календар на оценувањето
Согласно Законот за основно образование учениците во основното училиште се
оценуваат со описни оценки ; описни и бројчани оценки; бројчани оценки .
Учениците од I-III одделение се оценуваат со описни оценки.
Учениците од IV-VI одделение се оценуваат со описни и бројачани оценки.Во
првото ,второто и третото тримесечие се оценуваат со описни оценки, а на крајот
од учебната година се оценуваат со бројчани оценки.
Учениците од VII-IX одделение се оценуваат само со бројчани оценки .
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На почетокот на секоја учебна година наставниците изготвуваат План за писмено
проверување на постигањата на учениците и истиот е евидентиран во дневникот
на паралелката. Проверувањата на постигањата на учениците (формативно и
сумативно оценување) со однапред утврдена динамика, наставниците ја
дефинираат во нивните годишни тематски и процесни планирања. Се користат
форми, методи на следење, инструменти за следење на постигањата на
учениците (чек листи, аналитички листи, увид во портфолио).
Интерното оценување на постигнувањата на учениците се одвива континуирано
во текот на целата учебна година со анализа на состојбите по класификациони
периоди.
Активностите за планирање на формативното и сумативното оценување,
оценување на учениците со попреченост и начини на известување на родителите
за успехот на учениците ќе се одвива преку следниве програмски содржини /цели
на работа :
Програмски содржини-цели на работа:
 преку работата на стручните активи да се разработуваат стручни теми, да се
раменуваат искуства од праксата, да се анализира и вреднува процесот
 оценувањето да се темели на националните стандарди и критерими;
оценувањето да биде дел од наставното планирање; оценувањето да биде
образложено и транспарентно
 да се градат усогласени критериуми на ниво на активи
 да се применуваат разновидни форми, методи и инструменти за оценување
 да се почитува препораката од интегралната инспекција за оптеретеноста на
учениците
и да не се задаваат повеќе од две писмени проверки на
постигнувањата на неделно ниво
 да се гради систем за квалитетно информирање на родителите
 да се унапредува процесот на формативното оценување (изготвување на
инструменти за евидентирање на резултатите-чек листи; подобрување на
процесот на повратно информирање; подобрување на квалитетот на изработка
на инструменти за проверување на постигнувањата)
 наставниците да применуваат диференциран пристап, со навремени и
конкретни насоки за работа
 да се остварува соработка со родителите за начинот на следење и помош на
детето
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 да се гради атмосфера на соработка и помош меѓу учениците во паралелката
 да се остварува соработка на релација наставник-стручни соработници ученик –родител
 да се води педагошка евиденција и документација за напредокот на учениците,
нивниот развој, поведение, редовност ( дневници, наставничко портфолио,
ученичко портфолио, евидентни листови), со редовни извештаи и анализи од
работата на Стручните органи на училиштето
 Известувањето за напредокот на учениците да се остварува преку:
• непосредна усна и писмена повратна информација
• описно оценување; описно и бројчано оценување; бројчано оценување/
согласно Законот за основно образование
• за информирање на родителите да се организираат непосредни индивидуални
средби со наставниците (приемен час во текот на неделата, приемен ден ); општи
родителски средби и информирање на Советот на родители
16.2. Тим за следење, анализа и поддршка
Стручните органи во делокругот на својата работа планираат и реализираат
активности за следење, анализа и поддршка на состојбите со оценувањето .
Прилог бр. 23
16.3. Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на
воспитно-образовниот кадар
За следење на воспитно-образовната работа во текот на оваа учебна година
директорот, педагогот и психологот четири пати во годината (два пати во
полугодие) ќе вршат непосреден увид кај секој наставник во квалитетот на
планирањето и реализирањето на наставата. Увидите првенствено ќе имаат
карактер на формативно вреднување, со цел поддршка
на наставникот во
подигање на квалитетот на работата. Увидот ќе се фокусира на идентификација
на вештини што наставникот ги владее , вештини што треба да ги подобри и
утврдување на потребите за професионален развој.
Увидите ќе се вршат според однапред подготвен план за следење или според
укажана потреба, со соодветни инструменти за следење и според следнава
постапка:
 Консултации пред посетата на час
 Следење на часот / Планирање и подготовка за час, организација, тек и
изведба на часот, комуникација со учениците, оценување на учениците,
создавање безбедна и стимулативна средина за учење
 Консултации по набљудувањето на наставниот час
Прилог бр. 24
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16.4. Самоевалуација на училиштето
Согласно законот за Основно образование училиштето на секои две години
спроведува самоевалуација на целокупната работа.Самоевалуацијата се
спроведува според Правилникот за самоевалуација во основните училишта и
индикаторите за мерење на квалитет на работата на училиштата изготвени од
државниот просветен инспекторат.
Реализатори на самоевалуацијата ќе бидат седум тимови на наставници од
одделенска и предметна настава ,стручни соработници и родители, кои ќе работат
на следниве подрачја: организација и реализација на наставата и учењето,
постигањa на учениците,професионален развој на наставниците , стручните
соработници ,воспитувачи и на раководниот кадар , управување и раководење,
комуникации и односи со јавноста, училишна клима и култура и соработка со
родителите и локалната средина.
Оваа учебна година треба се спроведе самоевалуацијата во училиштето за
последните две години .
Самоевалуацијата ја спроведува училишна комисија составена од пет члена од
редот на наставниците, стручните соработници, воспитувачите и родителите
односно старателите која по предлог на директорот ја формира училишниот одбор
Самоеваулацијата се спроведува во три фази: подготвителна фаза, фаза на
реализација и фаза на известување и усвојување според утврден план .
Прилог бр.25

17. Безбедност во училиштето
Во учебната 2020/21 година се продолжува со реализација на превентивни
активности за оптимални безбедносни услови за престој и работа, како и со обуки
на учениците и вработените за ефикасно постапување во случај на незгоди.Во
однос на безбедноста , во училиштето има изготвено:
 План за заштита и спасување, во кој се пропишани правилата за
постапување во случај на елементарни незгоди; План за едукација и
заштита на учениците во случај на елементарни незгоди
 Правилник за заштита од пожари, како една од мерките за заштита од
елементарни незгоди, во кој се пропишани мерки за безбедност на
учениците во текот на наставата во училишната зграда и училишниот двор
 Кодекс на однесување за
надворешни лица и Куќен ред

учениците,

наставниците,

родителите

и
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 Рапоред на дежурства на наставниците истакнат на видно место
 Активностите за заштита и безбедност на учениците се координирани со
институциите во локалната заедница: Министерството за внатрешни
работи- Полициска станица Беко, Општина Центар, Центарот за социјални
грижи
Прилог бр.26

18. Грижа за здравјето
 Целта на активностите од ова подрачје е да се оспособуваат учениците за
заштита и унапредување на здравјето, преку развивање на свесноста за
значењето на психофизичкото здравје на човекот и зголемување на
личната и колективна одговорност.
 Во соработка со надворешни стручни лица и институции се реализираат
бројни активности за унапредување на здравјето и социјалните вештини на
учениците.
 Соодветни институции со кои соработуваме се: Здравствен дом Бит пазар,
Поликлиника Идадија, Центар за ментално здравје, Центар за социјални
работи, Центар за рехабилитација на говор и слух, Градски завод за
здравствена заштита, Црвен крст, Општина, МВР.
Програмски содржини/цели:
 осигурување на учениците
 редовни систематски прегледи и вакцинации; стоматолошки прегледи
 одржување на хигиената во училиштето
 организирана исхрана на учениците
 организирање на спортски активности и екскурзии
 предавања од областа на здравственото воспитување
 организирање на еколошки активности за чиста и здрава околина
 функционирање на ученички еко патроли
 конструктивно решавање на конфликтите, развивање на соработката
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 развивање на училишна атмосфера на сигурност и поддршка
 Конкретните содржини ќе се реализираат низ редовната настава, часот на
одделенскиот раководител и слободните активности
 Почитување на утврдените протоколи, препораките и мерките за зашита од
пандемијата од Ковид 19 ќе бидат дел од планираните активности.
Прилог бр. 33

18.1. Хигиена во училиштето
Планирани активности:
 да се применуваат и почитуваат процедурите и стандардите пропишани во
упатствата од МОН
 да се води грижа и контрола санитарната опрема во тоалетите да е
исправна и да функционира
 сите тоалети и санитарии редовно да се чистат и дезинфицираат
 во тоалетите редовно да има течен сапун
 ходниците,скалите, училниците редовно да се метат, да се брише подот,да
се отстранува отпадот и да се проветрува
 мебелот во училниците и канцелариските простории да се брише со
дезинфекционо средство
 училишниот двор да се одржува тековно чист
 да функционираат ученички еко патроли
 со цел за чиста и здрава работна средина да се спроведуваат интерни
работни акции за средување на работниот простор и училишниот двор
 да се оспособуваат учениците правилно да ги користат санитарните
простории, да ја одржуваат личната и колективната хигиена
 да се зголеми бр.на корпи за отпадоци
 да се следат препораките од Републичкиот здравствен санитарен
инспекторат
 да се зголеми бројот на технички персонал
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18.2. Систематски прегледи
 Во соработка со Здравствен дом Бит пазар се реализираат редовните
систематски прегледи. Одговорни наставници се Одделенските
раководители, во соработка со стручните соработници
 Стоматолошките прегледи се реализираат во соработка со Поликлиниката
Идадија и стоматолошката ординација во ООУ„Ј.Х.Песталоци“.Одговорни
наставници се Одделенските раководители,во соработка со стручните
соработници.
18.3. Вакцинирање
 Во соработка со Здравствен дом Бит пазар се реализира календарот на
имунизација и вакцинација. Одговорни наставници се одделенските
раководители, во соработка со стручните соработници.
18.4. Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштата
 Организирањето на исхрана во училишната кујна е во согласност со
Правилникот за стандарди за исхрана во основно училиште.Во училиштето
постои комисија за организирана исхрана на учениците . Се подготвува
листа на јадења во договор помеѓу родителот и добавувачот и се следи
контрола на квалитетот.
 во програмата за грижа на здравјето на учениците се планирани активности
за правилна исхрана на учениците, предавања за здрава храна од
родители, здравствени работници и екперти од таа област кои би се
реализирале во воннаставните активности
 на редовните часови се обработуваат содржини поврзани со здравиот
начин на исхрана и живеење
 на часот на одделенската заедница се обработуваат теми за здрава храна

19. Училишна клима
19.1. Дисциплина
Цели на делување:
 континуирано да се работи со учениците за конструктивно решавање на
сите училишни прашања, да се унапредува соработката и тимската работа
(одделенските раководители, ученички парламент, стручни соработници,
директор)
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 да се планираат и применуваат форми и методи на активна настава со кои
се унапредува работната атмосфера во училницата, истата да биде
мотивирачка и кооперативна
 доследно да се применува Правилникот за однесувањето на вработените,
учениците, родителите и надворешни лица
 одговорните наставници на активи, по одделенија, да изготвуваат месечни
планирања на дежурствата со кои е покриен училишниот простор (ходници
по катови, училишен двор, дежурни наставници за учениците од одделенска
настава од 15.30 до 17 часот).
 планирањата да се истакнуваат на видно место во училиштето
 да се финализира анализата и ревидирањето на постоечките правилници,
со цел изготвување конкретни, јасно дефинирани правила на постапување и
однесување, земајќи ги во предвид пред се новите документи од МОН
(концепции,правилници,уптаства)
19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето
 комисијата за уредување на училишниот простор работи во следниов
состав: наставник по ликовно образование, наставник по техничко
образование, одговорни наставници на стручни активи, ученици
 посебно се води грижа за промовирање на ученичките трудови и
постигнувања
 во работата на комисијата активно се вклучуваат учениците, со свои
предлози, идеи и реализации
 одделенските раководители со учениците од своите одделенски заедници
континуирано се грижат за училишниот простор
Прилог бр. 28
19.3. Етички кодекси
Приоритетни активности:
 доследност во примената на Правилникот за однесувањето на вработените,
учениците, родителите и надворешни лица
 да се унапредува процесот на градење на атмосфера на заемно
почитување и соработка на сите субјекти во воспитно-образовниот процес
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како основа за успешно одвивање на воспитно-образовната работа,
подобрување на работната дисциплина и безбедноста во училиштето
 да се применува и промовира моделот на тимска работа, соработка,
постапност и конструктивност во пристапот на решавање на различните
прашања и проблеми од училишниот живот
 да се финализира анализата и ревидирањето на постоечките правилници,
со цел изготвување конкретни, јасно дефинирани правила на постапување и
однесување, земајќи ги во предвид пред се новите документи од МОН
(концепции,правилници,упатства и стандарди)
Прилог бр.29
19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето
Стратешка
развојна цел на училиштето е подобрување на системот на
комуникација меѓу сите чинители на воспитно-образовниот процес:
 да се подобри процесот на информирање во училиштето
 да се интензивира соработката меѓу наставниците во стручните активи
 да се интензивира соработката
одделенија

на одделенските раководители

по

 да се унапреди демократската партиципација на учениците во училишниот
живот
 да се создава, развива и промовира училишна клима на меѓусебно
почитување и разбирање, конструктивна комуникација и соработка на сите
субјекти (ученици,наставници,родители,Општината како оснивач) за
остварување на заедничките цели
 На конкретните цели ќе се работи во континуитет и систематично, согласно
анализите и насоките од процесот на вреднување на постигнатото

20. Професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар
20.1. Детектирање на потребите и приоритетите
 Тимот за професионален развој на образовниот кадар прави анкета за
професионалната подготовка и стручност на наставниот кадар со цел
детектирање и дефинирање на потребите од дополнителни обуки
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 Наставниците и стручните соработници подготвуваат личен план за
професионален развој
со цел самовреднување и определување на
потребите за подобрување на своите професионални компетенции
 Во рамки на делувањето на Стручните активи се прават анализи, се
разменуваат искуствата, сознанијата и конкретно се дефинираат и
планираат содржините за професионален развој
 Преку работата на стручните органи во училиштето се даваат навремени
информации и се планира учеството на наставниот кадар на обуки и
семинари одобрени и организирани од МОН ,БРО и други институции
 Во училиштето со редовно ажурирање
професионално досие за секој наставник

на

податоците

се

води

20.2. Активности за професионален развој
Тимот за професионален развој, врз основа на направените анализи, детектирани
потреби и дефинирани содржини за професионален развој изготвува план и
програма за активности (програми за работа на стручните активи,Програма за
професионален равој) кои опфаќаат интерни обуки и работилници,како и обуки во
организација на соодветни институции.
20.3. Личен професионален развој
Наставниците и стручните соработници, согласно првилниците од МОН,
изготвуваат Личен план за професионален развој,
Се планираат: компетенции кои треба да се стекнат или подобрат; активностите
кои ќе се превземат за стекнување / подобрување на компетенциите; потребни
ресурси; временска динамика и очеуваните резултати.
На крајот од учебната година изготвуваат извештај за реализација на планот.
Активностите за личен професионален развој се реализираат и следат во
соработка со тимот за професионален развој и директорот.
20.4. Хоризонтално учење
Професионалниот развој во училиштето се одвива и преку хоризонтално учење
или учење едни од други. Се реализира преку различни видови организирано и
планирано пренесување на знаењата и размена на професионалните искуства во
училиштето и во соработка со други училишта. За хоризонталното учење особено
е важна тимската работа која овозможува рефлексија и вреднување на искуството
и споделување на добри практики.Формите и методите за реализација на истото
се инкорпорирани во програмите за работа на стручните тела на училиштето,
акционите планови, како и во програмата за професионален развој .
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20.5. Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар
Кариерниот развој на воспитно-образовниот кадар во училиштето се одвива
согласно законските прописи процедури за ова подрачје.
Приоритети и цели:
 Јакнењето на професионалните компетенции на наставниците е
развојна цел на училиштето
 Во оваа учебна година ќе се продолжи со реализација на активности за
унапредување на процесот на професионален развој :
 наставниците и стручните соработници активно да се вклучуваат во
работата на стручните органи на училиштето; да се прават анализивреднување на постигнувањата, да се дефинираат предлог мерки и
приоритети
 да се планира професионалниот развој: да се изготвуваат планови за личен
проф.развој; преку анализите и согледувањата во склоп на работата на
стручните активи да се детектираат потребите и дефинираат точки на
делување
 да се разменуваат искуства од наставната пракса, тимски да се решаваат
одредени прашања
 да се одржуваат интерни обуки и работилници
 да се овозможува учество на кадарот на обуки и семинари во организација
на МОН,на БРО и други соодветни институции
 во училиштето да се набавува стручна литература
 да се реализираат планираните содржини од плановите за професионален
развој /личен план за проф.развој, глобален/училишен план за проф.развој
 посебно да се стави акцент на подобрување на професионалните
компетенции на наставниците во делот на примена на ИКТ / користење на
дигитални алатки,користење на можностите што ги нудат посочените од
МОН и БРО платформи за реализација на процес на учење од далечина
Прилог бр. 30
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21. Соработка на основното училиште со родителите/старателите
21.1. Вклученост на родителите/старателите во животот и работата на
училиштето
 Со активното вклучување на сите субјекти во воспитнообразовната работа
се создаваат можности за унапредување на истата и успешно решавање на
училишните прашања и проблеми.
 Посебно значење има вклучувањето на родителите во сите сфери на
училишниот живот. Тоа се остварува преку работата на Советот на
родители во одделенските заедници, Советот на родители на училиштето,
работата на Училишниот одбор, преку родителски средби, преку
индивидуални средби, согласно со видот на потребите., преку учество во
одделни училишни комисии
 Родителите даваат активен придонес во реализацијата на наставата/ за
збогатување на фондот на нагледни средства и дадактички материјали, за
непосредна реализација на одделени наставни содржини
 Родителите даваат активен придонес во воннаставните активности
(манифестации,
хуманитарни
акции,
еколошки
акции,
проекти,
професионално информирање, грижа за здравјето, работилници и слично)
 Родителите даваат активен придонес за
работа и престој на учениците

подобрување на условите за

 Паралелно со изготвувавање на Распоред на часови, ќе се изготви и план
за приемен ден/час на наставниците
Прилог.бр.31
Прилог бр. 4

22. Комуникација со јавноста и промоција на основното училиште
Можностите што ги нуди локалната заедница ќе се искористуваат во функција на
реализација на наставните содржини и воннставните активности
Содржини/цели:
 соработка со Општината и реализирање на бројни активности: Ден на
Општината; Денови на медот; Денот на дрвото; Новогодишни
манифестации; Денот на просветителите 24 Мај, Спортски натпревари и
кросеви/општинска лига; Денот на шегата; Денот на Земјата; Денот на ЕУ и
др.
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 одбележување на Денот на училиштето/промоција на постигнувањата
 соработка со амбасадите на Франција и Русија, во склоп на проектите за
изучување на странски јазици од најрана возраст.Традиционално
ќе се
одбележуваат Деновите на франкофонијата и Руската масленица
 традиционална соработка со Амбасадата на Јапонија, преку учество во
работилниците на тема Кумихимо-плетење на гајтани и Кусакизоме- боење
на марами
 соработка со културни институции: Театарот за деца и маладинци; МНТ;
Детскиот културен центар; Сојузот за грижи и воспитување на децата;
Музеи; со библиотеките Страшо Пинџур и Браќа Миладиновци
 соработка со Филолошкиот факултет и Педагошкиот факултет
 соработка со училиштата од Општина Центар и со други училишта
 соработката со медиумите , пред се со редакциите на образовните
програми и програмите за деца и млади (МРТ; Сител и други)
 соработка со надлежни институции од различни области / Центар за
социјални работи; Завод за ментално здравје; Народен правобранител;
Црвен крст; Центарот за говор и слух; со МВР
Прилог бр.34
23. Следење на имплементацијата на годишната програма за работа на
основното училиште
Содржини/цели
 Дефинирање на приоритетни подрачја на следење
 Избор на методи / инструменти за следење на реализацијата / анкетни
листови; чек листи; обрасци за следење; статистички податоци;
извештаи; посети; фото и видео материјали
 Определување на одговорни лица
 Утврдување на временска рамка
 Презентација на согледувања и резултати
Прилог бр. 35
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24. Евалуација на годишната програма за работа на основното училиште
Евалуацијата на реализацијата на планираните активности со Годишната
програма ќе се врши во рамки на работата на стручните органи на Училиштето, со
временска динамика по класификациони периоди (ноември,јануари,април и јуни) ,
преку користење на соодветна педагошка документација (чек-листи, извештаи,
евиденција во дневниците за работа, анкети),со анлиза, заклучоци и предлог
мерки.

25. Заклучок
OOУ ,,Димитар Миладинов “ , образува и воспитува генерации веќе 65 год.
Модерно, современо и ефективно училиште, лидер во општината и во регионот,
училиште кое е препознатливо по својот квалитет и успеси .
Негувајќи ја својата култура и традиција, почитувајќи ги различностите,
традициите на други култури и народи успеваме да дадеме сопствен печат во
Општината , Градот и пошироко .
Го поттикнуваме емоционалниот и социјалниот развој на учениците почитувајќи ги
индивидуалните карактеристики на учениците, етничката припадност и родовата
еднаквост.
Нашето училиште го поддржува професионалниот развој на наставниците при тоа
обезбедувајќи задоволство и ефективност на сите вклучени во воспитнообазовниот процес. Овде учениците ќе стекнуваат квалитетни и трајни знаења,
знаења потребни за идни граѓани на 21 век .
Подготвени сме да одговориме и на предизвикот за учење на далечина и
доживотно учење и сите заеднички ќе се потрудиме да одговориме на новите
предизвици со новонастанатата состјба .
Вработените активно ќе се вклучат во реализацијата со снимање на часови.и
активно користење на електронските образовни платформи. Преку реализцијата
на образовниот и воспитниот процес, ќе се грижиме за задоволување и развивање
на индивидуалните интереси и способности на учениците, вклучувајќи ги во
работата на секциите, спортските клубови кои ги нуди училиштето и другите
воннаставни активности.
Со тоа ќе ја поттикнуваме и заедничката работа која придонесува за развивање на
меѓусебна доверба и дружење на учениците во слободното време.
Според афинитетите и способностите нашите ученици активно ќе учествуваат во
сите натпревари кои ќе бидат организирани од страна на општината, градот, други
училишта, невладини организации како и во рамките на самото училиште ,
тековно од страна на наставниците како ментори. Со тоа ќе го развиваме
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натпреварувачкиот дух, кој ќе придонесе за зближување на учениците од разни
средини. Преку натпреварите се развива и се продлабочува интересот на
учениците, се воспоставува активен однос кон наставата, се продлабочуваат и се
прошируваат ученичките знаења.
Родителите ќе бидат вклучени , впрочем тие беа и иницијатори и во голема мера
помогнаа да сартуваме со наставата на далечина , во процесот на учење со тоа
што ќе бидат информирани за наставниот план и програма .
За наставниот процес ќе ги информираме преку: Советот на родители, групни и
индивидуални средби со наставници, преку стручната служба на училиштето и
преку Е-дневникот. Учеството на родителите во процесот на учење ќе биде
насочено кон давање помош при изработка на нагледни средства и дидактички
материјали за покреативно изведување на наставата, во давање на предлози во
однос на учество на разни манифестации (еколошки, продажни, изложбени и
хуманитарни акции во училиштето) како помошници во изработка на производи
зависно од темата, промоции, како и посета на одредени институции и објекти кои
се тесно поврзани со наставниот план и програми.
Членови на Советот на родители и членовите на Ученичката заедница и
Парламентот и органите на училиштето активно ќе учествуваат во давање
предлози за донесувањето одлуки во врска со изведување екскурзии, топол оброк
и ужинка за учениците, опременост на училиштето, организирање презентации,
трибини на теми интересни за учениците и родителите, уредување на училишниот
простор и училишниот двор.
Препознатливи сме по тоа што и досега досега голем бр. на ученици излегле
надвор од границите на нашата татковина , преку проекти и директно се
запознале и заедно работеле со ученици од различни култури и припадности,
споделувајќи знаења и искуства .

Училиштето ќе ја продолжи успешната соработка со локалната средина,
општината, меѓународните организации, невладините организации преку разни
проекти, хуманитарни акции и разни други активности. Ќе останеме секогаш
транспарентни во нашето работење и отворени за соработка, постојано
надополнувајќи го триаголникот наставник-ученик-родител без кој и не може да
се замисли успешното функционирање на едно училиште.

Програмата за работа на училиштето е изготвена и усвоена во периодот
пред да има финални препораки и насоки од надлежните институции за
начинот на организација на работата во училиштата во учебната 2020/21 год.
Доколку е потребно, програмата може да претрпи промени кои би биле
донесени во иста процедура.
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Комисија за изработка на годишната програма за работа на основното
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Мирјана Бошков ,одделенски наставник
Александра Пекевска ,наставник по англиски јазик
Ева Ристова ,претставник од училишен парламент
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Директор:
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