ГОДИШНА
ПРОГРАМА
за работа на
ООУ„Димитар Миладинов“
во учебната 2019/2020 година

Скопје, август 2019 година

1. Вовед
Годишната програма за работа во учебната 2019 / 2020 година е изготвена
врз основа на:
•

Законот за основно образование / правилници

•

План и програми за воспитно-образовната дејност

•

Основи за планирање на содржините и организацијата на воспитнообразовната дејност на основното училиште

•

Концепцијата за деветгодишно основно воспитание и образование

•

Календарот за организација на работата во учебната 2019/ 2020 година

•

Статутот на училиштето

•

Анализата за состојбите и проблемите во остварувањето на воспитнообразовната дејност во минатата учебна година - Годишен извештај

•

Резултатите од процесот на Самоевалвација на работата на училиштето

•

Извештајот и препораките од Интегралната државна просветна инспекција

•

Програмата за развој на Училиштето

2. Лична карта на училиштето
Име на училиштето
адреса, општина, место
Телефон /Факс
е-маил
основано од
Верификација- број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба

ООУ„Димитар Миладинов“
Бул.„Кочо Рацин“17 Центар Скопје
3161448 / 3114216
miladinov.dimitar@yahoo.com
Министерство за образование и наука
10-4291/3
1999 година
Македонски јазик
1959 година
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Тип на градба

тврда градба

Површина на објектот

6417 метри квадратни

Површина на училшниот двор

14343 метри квадратни

Површина на спортски терени и
игралишта

3802 метри квадратни

Училиштето работи во смена
Начин на загревање на училиштето

една
централно греење

Број на одделенија

9

Број на паралелки

28

Број на смени

1

Просторни услови за работа на училиштето
Вкупен број на училишни згради
Училишен двор
Број на подрачни училишта
Бруто површина
Нето површина
Број на спортски терени
Број на катови
Број на училници
Број на помошни простории
Училишна библиотека
Начин на загревање на училиштето

1
1
/
6417
3292
3
приземје + 3 ката
37
15
2
централно греење

Материјално-технички услови
Во текот на летниот период,со цел подобрување на условите за реализација на
воспитно-образовната работа и за престој, изведени се следниве активности:
•

промена на дрвените прозорци со ПВЦ: на приземје во кабинетот по
информатика, во ходникот пред кабинетот и просторијата од забната
амбуланта; на први кат во една помошна просторија од училница во
одделенска настава; на втори кат во помошна просторија на кабинетот по
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биологија,во просторија за архива; на трети кат во кабинетите по англиски,
француски, руски јазик и историја; во канцелариите на директорот,
стручните соработници, секретар,сметководство и во една помошна
просторија; во двете гардероби за физичко и здравствено образование
•

во тек е промената на прозорите во училишната кујна, салата за свечености
и фискултурната сала

•

спуштање на плафоните за енергетска изолацација во ходникот и 11
кабинети на трети кат

•

набавени се две зелени училишни табли за училници во одделенска
настава (1 одд. и 2а одд.)

•

монтажа на клима уред во училницата на први кат (5в)

•

во постапка е набавка на училишни столчиња за кабинетот по хемија

Структура на училиштето
Училишен одбор
наставници
родители
Од Општина
Од МОН

Митра Цилевска, Маја Трајковска, Ивана Крстевска
Александар Апостолски, Благоја Трошановски,
Владимир Анчев
Владимир Мицоски, Никола Стефанов
Илија Васков

Совет на родители
одд.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Име и презиме на родител
Елена Трајковска,Владимир Анчев,Валентина Манчевска Стојановска
Тошо Арсов, Злате Митровски, Александар Апостолски
Дејан Антиќ ,Јане Бошески,Жарко Пејковски, Елизабета Тренкова
Афродита Петрова, Бранкон Аврамовски, Марина Цунева
Благоја Трошановски, Јасминка Макревска, Биљана Живковска
Кристина Лабудовиќ, Наталија Ивчева, Милица Глигоровска
Соња Илиевска ,Петар Фидановски,Емилија Кралева
Валентина Атанасовска,Стефанија Аритонова,Емилија Паневска,
Павлина Павловска
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Стручни активи:
•

актив на одделенски наставници

•

актив на природна група предмети

•

актив на јазично-општествена група предмети

•

актив на уметничка група предмети и спорт

Одделенски совети:
•

Совет на одделенски наставници ( 29)

•

Совет на предметни наставници (31 )

Ученички парламент:
Го сочинуваат претседателите на на заедниците на паралелките ( 28 )

Наставен и ненаставен кадар
Раководен кадар
1

Маја Ангелова

директор

ВСС

Стручни соработници
1

Јулијана Шарановиќ

педагог

ВСС

2

Ана Ристеска Мурџева

психолог

ВСС

3

Лидија Неданоска

библиотекар

ВСС

Дана Зафирова

ВСС

Администрација
Маријана Черних

секретар

ВСС
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Совет на предметни наставници
Реден Име и презиме
Работно место
бр.
(наставен
предмет)
1.
Митра Цилевска македонски јазик
2
Лидија Паневска македонски јазик
3

4
5
6

Соња
Дракуловска
Богдановска
Соња
Димитрова
Грозданка
Стојковска
Наташа
Стамболиска

Степен на
образование

фонд на
часови

ВСС
ВСС

20
20

20
20

Македонски
јазик
Вештини за
живеење
Англиски јазик

ВСС

12

ВСС

11

16
oпределен
работен
однос
11

Англиски јазик

ВСС

21

21

Англиски јазик

ВСС

20

20
oпределен
работен
однос
21
oпределен
работен
однос
6
oпределен
работен
однос
20

4

7

Александра
Пекевска

Англиски јазик

ВСС

21

8

Ѓорѓи Ристески

Англиски јазик

ВСС

6

9

Марија
Варсамис
Симоновска

Француски јазик

ВСС

20

Германски јазик

ВСС

4

10

вкупно часови по
наставник

11

Александра
Милчева

Руски јазик

ВСС

4

12

Катерина
Стаменковиќ

Математика

ВСС

20

4
oпределен
работен
однос
4
oпределен
работен
однос
20

13

Бети
С.Стојановска

Математика

ВСС

20

20

5

Весна Кочовска

Математика
Иновации
администратор
за ЕСАРУ
Историја

ВСС

15
4
1

20

ВСС

20

20

Историја
Класична
култура на
европската
цивилизација
Географија

ВСС

6
6

12
oпределен
работен
однос

ВСС

20

20

Географија

ВСС

6

Граѓанско
образование
Етика
Биологија

ВСС

7

6
oпределен
работен
однос
10

ВШС

3
20

20

Физика

ВШС

10

10

Информатика
ТО
администратор
за ЕСАРУ
Маја Ристовска
Ликовно
образование
Проекти од
ликовната
уметност
Бојана Петровиќ Музичко
Алексова
образование,
Хор и оркестар

ВСС

4
9
3

16

ВСС

13

21

26

Татјана
Илиевска

ВСС

18

18
oпределен
работен
однос
20

27

Анета Гоцева

ВСС

2
21

21

14

15

Ивица
Трајковски
Божо Бубало

16

18
19

20

21
22
23

24

25

Габриела
Граорковска
Наташа
Велковска
Билјана
Георгиевска
Благородна
Гелова
Аида Петровска
Катерина
Ѓеоргиева

Физичко и
здравствено
образование
Спорт
физичко и
здравствено
образование

8

12
6

6

28

Марија
Апостолова

29

Фросина
Мантева

30

Маја Јакимовска

31

Марија
Насковска

Хемија
Вештини за
живеење
Воспитание за
околината
администратор
за ЕСАРУ
Физика

ВСС

ВСС

4

Етика на
религиите
Природни науки
Воспитание за
околината

ВСС

2

ВСС

12
8

14
2

20

2
2
4
oпределен
работен
однос
2
20
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Совет на одделенски наставници
Реден бр.

Име и презиме

Работно место
одд. наставник
(одделение)
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

Степен на
образование

фонд на
часови

ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Сандра Здравеска
Орданка Мицкова
Даниела Гајдова
Славица Димитриевска
Бранкица Петревска
Цана Здравеска
Весна Кусакатска
Ружа Пачаџиева
Билјана Ивановска
Валентина Тодоровска
Ленче Кузмановска
Маја Трајковска
Ивана Крстевска
Ирина Велјановска
Снеже Тодорова

16.

Кристина Коцевска

3

ВСС

17.
18.

4
4

ВСС
ВСС

4

ВСС

20

4
4

ВСС
ВСС

20
20

4

ВСС

20

23.
24.
25.
26.
27.

Цвета Здравеска
Мирјана Бошков
Наташа СамарскаМиланова
Анета Танчева
Илина Вељановска
Весела Велјановска
Паунчева
Елица Филиповска
Лидија Путиќ
Снежана Христова
Лидија Бозаревска
Катерина Лазаревска

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
oпределен
работен
однос
20
20

ВСС
ВСС
ВСС
ВСС
ВСС

20
20
20
20
20

28.

Надица Мицкова

ВСС

20

29.

Венера Даскаловска

4
4
5
5
5
5/продолжен
престој
5/продолжен
престој

ВШС

20

19.
20.
21.
22.
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Наставен и
ненаставен кадар

вкупно

Етничка и полова структура
Македонци Албанци
м

ж

2

57

м

ж

Турци

Роми

други

м

м

м

ж

ж

ж

Број на вработени 76
Број на наставен
кадар

59

Број на стручни
соработници

4

4

Административни
работници

1

1

Техничка служба

11

Директор

1

2

9
1

Степен на образование на вработени
Образование
Високо образование
Виша стручна спрема
Средно образование
Основно

Број на вработени
62
3
10
1

Старосна структура на вработени
Години
20-30
31-40
41-50
51-60
61 - пензија

Број на вработени
1
17
19
29
10
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Технички персонал:
Марјана Ѓурчевска-домаќин; Лазар Велјаноски-хаус мајстор;
Хигиеничари: Вера Лазовска, Сузана Аневска, Снежана Димитриевска, Новка
Николовска, Елизабета Паневска, Билјана Цветковска,Убавка Патарковска, Ана
Спировска, Михајло Галимановски.
Ученици
одд

I
II
III
IV
V
I-V

Бр. на
паралел
ки
2
3
3
4
3
15

Бр. на
учени
ци
57
80
66
90
70
363

Етничка и полова структура на учениците
Македонци Албанци Турци
Роми
други
м
ж
м
ж
м
ж
м ж
м
ж
26
24
2
2
3
46
30
0
0
0
0
2
0
1
1
34
29
0
1
0
0
1
0
0
1
43
45
0
0
0
0
0
0
2
0
42
23
0
0
1
0
1
1
2
0
193 156
0
1
1
0
4
1
5
2

VI
VII
VIII
IX
VI-IX

3
3
3
4
13

77
76
68
82
303

38
37
31
44
150

37
35
30
35
137

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
1
0
1

0
0
0
1
1

1
0
0
1
2

0
0
0
0
0

0
3
3
1
7

1
1
3
0
5

I-IX

28

666

343

293

0

1

2

1

6

1

12

7

Наставен јазик

Бр.на
паралелки
Бр. на
ученици
Бр. на
наставници

Наставен
јазик македонски
28

Наставен
јазик –
албански

Наставен
јазик –
турски

Наставен
јазик –
српски

666
59
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3. 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.

4. Веќе научено/Стекнати искуства
Од вреднувањето на резултатите во учебната 2018/2019 година, врз основа на
предлозите, мислењата и заклучоците што се давани и усвојувани од страна на
стручните органи и
органите на управување и раководење, изготвената
самоевалуација 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 од интегралната инспекција на ДПИ, 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 воспитнообразовниот 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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5. Подрачја на промени, приоритети и цели
1.Унапредување

на процесот на следење и поттикнување на напредокот на
учениците со тешкотии во учењето, ученици со посебни образовни потреби и
надарените ученици / планирање на форми и методи на диференциран и
индивидуализиран пристап и формативното оценување
2.Зголемување

на учеството на учениците и родителите во планирањето и
реализацијата на училишните воннаставни активности /подобрување на
тимската работа
3.Градење

на стратегија за обезбедување на финансиски средства за
реализација на програмата за професионален развој на наставниот кадар
4.Уредување

на училишниот двор позади училишната зграда.
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6.Акциски планови
Задача

Активност

1. Да

Носител

Начин на
спроведувањ
е (ресурси)
aнкетирање/
чек листи

Инструменти Очекувани
резултати

се изготви дефинирање
план за обуки/
на
десиминација
содржините
и
временската
динамика
1.1 Да се
Реализација
реализираат
на обуките
планираните
обуки

наставници
стручни
соработници

Наставници
ментори
стручни
соработници

работилници

Работни
материјали,
техничка
поддршка

Да се
изготви и
реализира
план за
отворенинагледни
часови

Одговорни
наставници на
стручни активи

Тимска работа
Отворени
часови

Наставни
средства

1.2

Утврдување
на број на
нагледни
часови и
временска
динамика
Наставно
планирање

Дискусија

анкети
евидентни
листи
Годишен
извештај

Евидентни
листи

Одговорно
лице

изготвен план Одговорни
за интерни
наставници
обуки
на стручни
активи
стручни
соработници
успешно
Одговорни
реализирани нас.на
обуки
стручни
активи
Стручни
соработници
Одговорните
наставници
90% од
на
наставниците предметна и
да
одделенска
реализираат
настава
отворени
Стручни
часови
соработници

Временска
рамка
септември

октомври април

октомври-мај

Реализација
на отворени
часови
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Да се
следат и
вреднуваат
резултатите од
наставната
пракса
2. Да се
изготви план за
тимско
делување/
планирање и
реализацијата
на заеднички
училишни
активности
1.3

Примена на
процедурата
Изготвување
на извештаи/
чек листи

директор
стручни
соработници
наставници

дефинирање
на
подрачјата ,
содржините,
учесници/

одговорни
наставници на
активи

тимови и
временска
динамика

ученички
парламент

Опсервација
евиденција,
Анализа и
дискусија
анкетирање на
ученици
aнкетирање
дискусија
тимска работа

стручна служба

Да се
изготви
финансиски
план за
програмата за
профес. развој

анализа на
листи на
провајдери
за
реализација
на обуки/
видови и
потребни
средства

директор
тим за
професионален
развој
сметководител

Програма за
работа на
училиштето
-Програма на
Советот на
родители

Согледувања
и насоки за
подобрување
на
наставната
пракса
успешно
реализирани
активности
како
резулатат на
тимска
работа

Директор
Стручни
соработници

декември
мај

училишен
тим

септември

изготвен
финансиски
план

директор

согласно
временската
динамика на
финансовото
планирање

тековно

техничка и
финансиска
поддршка од
локална
заедница

родители
директор

3.

Педагошка
документа
ција

тимска работа

финансиски
планови
програми од
Општина

реализација
на
активностите/
обуки

тим за проф.
развој
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4.Хортикул-

турно и со
содржини за
игра да се
уреди катчето
за рекреација
во задниот дел
од дворот

Да се
изготви
планпредлог
идеи за
содржината
на катчето

директор
Општина
наставници
технички
персонал
родители

Зедничка
активност со
техничка и
финансиска
поддршка од
локалната
заедница

Изготвена
документа
ција

Реализација
на
планираното

Директор
Училишен
тим

во текот на
учебната
година

Да се
направи
финансиски
конструкција
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7. План за евалуација на акциониот план
Критериум за успех
• Над 90% од наставниците имаат квалитетни дневни планирања,со планирана
примена на методи и техники на активна настава , диференциран и
индивидуализиран пристап
• Над 90% од наставниците реализираат отворени часови (најмалку 2 часа во
текот на учебната година)
• Над 90% реализација на планот за професионален развој
• Над 90% реализација на планот за заеднички училишни активности преку
тимско планирање и реализација
• Функционално забавно-рекреативно катче во училишниот двор
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
• педагошка документација и евиденција/листи
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. Календар за работа
Организацијата и реализацијата на воспитно-образовната работа е во согласност
со календарот за организација на учебната година, објавен од МОН.Првото
полугодие започнува на 2.9.2019 година и завршува на 31.12.2019 година. Второто
полугодие започнува на 21.1.2019 година и завршува на 10.6.2019 година.
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9. Настава
Вид на настава
- Организација на задолжителната настава
Во училиштето е застапена задолжителна настава по сите наставни предмети со
предвидениот број на часови според Наставниот план за основно деветгодишно
образование за учебната 2019/20 година.
Наставата се реализира во една смена, од 8.00 до 15,30 часот.
За учениците од 1 - 4 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 5 одделение организирана е класична настава со дневен
престој .
За учениците од 6 - 9 одделение наставата се одвива во една смена (од 8.00 13.40 часот).
Наставата од 1 до 5 одделение се изведува во класични училници, а наставата
од 6 до 9 одделение се изведува во кабинети .
Согласно Наставниот план, прв задолжителен странски јазик е англискиот јазик, а
како втор странски јазик во 6 одд.од оваа учебна година учениците имаат можност
да изберат еден од понудените: француски јазик, германски јазик, италијански и
руски јазик.
Одделенски раководители во предметна настава:
Одделенски раководител
Ивица Трајковски
Наташа Велковска
Наташа Стамболиска
Марија Апостолова
Катерина Геоегиева
Маја Ристовска/ Соња Дракуловска Богдановска
Марија Варсамис Симоновска
Божо Бубало
Татјана Илиевска
Анета Гоцева
Бети Стојоска Стојановска
Александра Пекевска
Марија Насковска

паралелка
6а
6б
6в
7а
7б
7в
8а
8б
8в
9а
9б
9в
9г

- Изборна настава
Учениците избираат кој предмет ќе го изучуваат по пат на анкета.
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Преглед на изборни предмети кои ќе се изучуваат во учебната 2019/20 година
Број на
Наставен предмет
Одделение
групи
Творештво
4
3
Творештво
5
3
Класична култура на европските цивилизации
6
3
Етика на религиите
6
1
Проекти од ликовната уметност
7
1
Вештини за живеење
7
3
Спорт
7
1
Проекти од ликовната уметност
8
3
Воспитание за околината
8
1
Воспитание за околината
9
4
- 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 ќе се организира согласно Законот за основно образование .
- 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.
Дополнителната ќе се организира согласно Законот за основно образование .
- Индивидуализирани програми за 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
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водење евиденција – педагошко досие за учениците
давање поддршка на учениците и нивните родители
стручното усовршување на наставниците
соработка со локалната заедница, институции и специјализирани
здруженија

- Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби

•
•
•
•
•

Програмски содржини-цели на работа:
• формирање на училишен тим за инклузија,согласно ЗОО
• анализа на актуелната состојба во училиштето, идентификација на децата
со потешкотии и потребите 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 /
изготвувањето 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

- Проекти / проектни активности кои се реализираат во училиштето
•
•
•
•
•

Поддршка на наставата по француски јазик во основното образование, во
соработка со Францускиот културен центар (одд. настава)
Изучување на рускиот јазик од најрана возраст, во соработка со Руската
амбасада (одд. настава)
Меѓуетничка интеграција во образованието
Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем
Мултифункционална училница по англиски јазик

- Употреба на ИКТ во наставата
Согласно наставните програми, наставниците имаат изготвено глобални и
тематски планирања, во рамките на кои се испланирани и часови со примена
на ИКТ. Конкретизацијата на наставните содржини и цели е содржана во
дневните планирања/подготовки на наставниците.Од одговорните наставници
на стручните активи на месечно ниво се изготвува распоред на часови со
примена на ИКТ во наставата.
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10. Оценување
- Видови на оценување и календар на оценување
Програмски содржини-цели на работа:
• континуирано, преку работата на стручните активи се разработуваат стручни
теми, се раменуваат искуства од праксата, се анализира и вреднува
применувањето на основните принципи: оценувањето да се темели на
националните стандарди и критерими; оценувањето да биде дел од наставното
планирање; да се градат усогласени критериуми на ниво на активи; да се
применуваат разновидни форми, методи и инструменти за оценување;
оценувањето да биде образложено и транспарентно;да се гради систем за
квалитетно информирање на родителите
• 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 ги следат учениците со потешкотии во учењето, развиваат
диференциран пристап со навремени и конкретни насоки за работа; се
остварува соработка со родителите за начинот на следење и помош на детето;
се гради атмосфера на соработка и помош меѓу учениците во паралелката;се
остварува соработка на релација наставник-стручни соработници - ученик –
родител
• 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 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 училиштето организира: непосредни
индивидуални средби со наставниците (приемен час во текот на неделата,
приемен ден ); општи родителски средби и информирање на Советот на
родители
• се реализира препораката од интегралната инспекција да се почитува
оптеретеноста на учениците и да не се задаваат повеќе од две писмени
проверки на постигнувањата во иста недела.
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Планирани активности:
Активност

Ресурси

Изработка на
план за
писмени
проверки на
постигнувањат
а на
учениците
по предмети

Наставните
програми

Реализација
на планот

план за
писмени
проверки на
постигнувањата

Анализа на
ефектите од
планирањето

Годишни
глобални и
тематски
планирања

Инструменти

табели за
планирање
на писмените
проверки

дневници на
паралелките
анкети со
ученици

Очекувани
резултати
изготвен
прецизен план
за писмени
проверки на
постигнувањата

доследна
примена на
планот
ефикасна
информираност
/
ученици,
родители
намалување на
оптеретеноста
на учениците

Носители

Временска
рамка

одговорни
наставници
за 4 и 5
одделение
одговорни
наставници
на стручни
активи во
предметна
настава:
стручни
соработници
одделенски
раководители
одговорни
наставници
по активи од
4–9
одделение

септември
2019
тековно,
согласно
класификационите
периоди

јануари
јуни

стручни
соработници
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11. Вонннаставни активности
11. Воннаставни активности
Задача
Училишни
натпревари во
одбојкадевојчиња и
фудбал
момчиња
(по повод
Денот на
училиштето)
Турнир
Натпревариродители и
ученици
Во фудбал
Наставници и
ученици во
одбојка

Натпревари во
фудбал за 6/7
и 8/9 одд во
лига на
училишен
спорт

Програма за Училишен спорт за учебната 2019/2020 година
Начин на
Активност
Носител
спроведување
Инструменти
Очекувани
(ресурси)
резултати
Организирање и Наставници
Обезбедување
Извештаи,
Омасовување
реализирање на по ФЗО
на термини за
Дипломи
на спортовите,
меѓуодделенски ученици
сала и
бодрење на
натпревари
фудбалски
соучениците,
терен, топки.
јакнење на
Пријавување и
борбен дух
евиденција на
тимовите.
Обезбедување
на лица за
одржување ред,
Натпревари
Наставници
Обезбедување
Извештаи
Поттикнување
по ФЗО
на термини за
на интерес кај
ученици
сала и
учениците за
фудбалски
овој спорт и
терен, топки.
заедничко
Пријавување и
дружење со
евиденција на
родителите
тимовите.
Обезбедување
на лица за
одржување ред
Натпревари
Наставници
Федерација на
Извештаи
Омасовување
по ФЗО
училишен спорт
на спортовите,
ученици
бодрење на со
учениците,
јакнење на
борбен дух

Одговорно
лице
Анета
Гоцева
Татјана
Илиевска

Временска
рамка
Октомври,
ноември

Анета
Гоцева
Татјана
Илиевска

Октомври,

Анета
Гоцева
Татјана
Илиевска

Ноември,
декември

22

Натпревари во
Одбојка за 6/7
и 8/9 одд во
лига на
училишен
спорт

Натпревари

Наставници
по ФЗО
ученици

Федерација на
училиштен
спорт

Извештаи

Омасовување
на спортовите,
бодрење на
соучениците,
јакнење на
борбен дух

Анета
Гоцева

Ноември,
декември

Одделенски
натпревари во
истрајно
трчање

Трчање на
дадена патека

Наставници
и ученици

Оспособување
на патека за
активноста,
изработка на
дипломи

Стандардизирани тестови

Селекција на
најдобрите
ученици

Анета
Гоцева
Татјана
Илиевска

Септември,
Април

Училишен
турнир во пингпонг

Селекција на
тимот на
училиштето

Наставници
по ФЗО
ученици

Обезбедување
на термини за
свечена сала,
информирање
на сите
заинтересирани

Списоци,
извештаи,
дипломи

Поттикнување
на интерес кај
учениците за
овој спорт

Анета
Гоцева

Наставници
по ФЗО
ученици

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

Записници,
Извештаи,
дипломи,
медаљи

Освоени места
за пласман на
општински
натпревари

Анета
Гоцева

Според
календарот за
натпревари
на општината

Наставници
по ФЗО
ученици

Обезбедување
на термини за
сала и
фудбалски

Записници,
Извештаи,
дипломи,
медаљи

Освоени места
за пласман на
општински
натпревари

Татјана
Илиевска

Според
календарот за
натпревари
на општината

Општински
натпревари во
одбојка
девојчиња

Општински
натпревари во
фудбал машки

Селекција,
подготовкауигрување на
тимот

Селекција,
подготовкауигрување на
тимот
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терен,Обезбеду
вање на лица за
одржување ред
Градски
натпревари во
дaдени
спортови

Подготовкауигрување на
тимовите за
дадени
спортови

Наставници
по ФЗО
ученици

Техничка
подршка
(соработка со
новинарска
секција)

извештаи

Добар пласман

Анета
Гоцева
Татјана
Илиевска

Спрема
календарот на
Сојузот на
училишен
спорт

Учество на
крос во
организација
на Општина
центар

Психофизичка подготовка
на селектираните ученици

Наставници
по ФЗО
ученици

Техничка
подршка
(соработка со
новинарска
секција

Стандардизирани тестови

Добар пласман

Анета
Гоцева
Татјана
Илиевска

Март,Април

Општински
турнир во шах

Учество на
турнирот

Наставници
по ФЗО
ученици

Техничка
подршка
(соработка со
новинарска
секција)

извештаи

Добар пласман

Анета
Гоцева
Татјана
Илиевска

Мај

Општински
натпревари во
кошарка машки

Селекција,
подготовкауигрување на
тимот

Наставници
по ФЗО
ученици

Обезбедување
на термини за
сала и
Обезбедување
на лица за
одржување ред.
Техничка
подршка
(соработка со
новинарска
секција)

Записници,
извештаи.
Дипломи,
медаљи

Освоени места
за пласман на
градски
натпревари

Татјана
Илиевска

Според
календарот за
натпревари
на општината
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Општински
натпревари
ракомет машки

Селекција,
подготовка на
тимот

Наставници
по ФЗО
ученици

Обезбедување
на термини за
сала и
Обезбедување
на лица за
одржување ред.

Записници,
извештаи.
Дипломи,
медаљи

Освоени места
за пласман на
градски
натпревари

Анета
Гоцева

Според
календарот за
натпревари
на општината

Техничка
подршка
(соработка со
новинарска
секција)
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Секции и слободни ученички активности
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, за информирање
за напредокот во сите сфери на општествениот живот и науката.
*** 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
Оваа учебна година ќе работат следните секции:
ред.
назив на секцијата
име на наставник
бр.
1.
Новинарска секција
Митра Цилевска
2.
Литературна секција
Лидија Паневска
3.
Драмско-рецитаторска секција
Соња Д. Богдановска
4.
Ликовна секција
Маја Ристовска
5.
Биолошко - Еколошка секција
Марија Насковска и Благородна
Гелова
Ученички натпревари
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.
Планираните
активности
ќе
ги
организираат
стручните
активи.Учениците
од нашето училиште на организиран начин ќе се
натпреваруваат во: спортски игри, конкурси за ликовни и литературни творби, на
ликовни изложби и колонии, училишни и други видови натпревари по наставните
предмети, литературни и музички фестивали, хорски и оркестарски натпревари и
др.
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Општествено хуманитарна работа
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.
12. Поддршка на ученици
Постигнување на учениците
Програмски содржини-цели на работа:
•

•

•

•

•
•
•
•

образовните потреби на учениците се идентификуваат преку: примена на
дијагностички тестови, непосредно следење на постигнувањата на
учениците, разговори за нивните потреби и интереси и нивната определба
за учество во воннаставните активности
учениците се поттикнуваат и мотивираат да бидат активни учесници во
наставниот процес преку примена на набљуденија, истражувачки постапки и
експерименти, проектни активности, вреднување и презентирање на
ученичките трудови. Наставниците ги охрабруваат учениците самостојно да
мислат, да поставуваат прашања и да изведуваат заклучоци
наставниците ги ангажираат учениците согласно нивните
потреби и
интереси, формираат хетерогени групи во кои учат едни од други и едни со
други, применуваат разновидни форми и методи на работа, како и
разновидни активности со цел оптимално анимирање на учениците
наставниците добиваат поддршка за да можат да ги задоволат образовните
потреби на учениците: секој наставник може да одбере начин како ќе ја
реализира наставната содржина; се гради меѓусебна тимска работа
(стручни активи) и соработка со стручните соработници; добиваат
материјална поддршка (набавување на нагледни срества и помагала,
стручна литература)
наставниците ги следат учениците со потешкотии во учењето, развиваат
диференциран пристап со навремени и конкретни насоки за работа.
се остварува соработка со родителите за начинот на следење и помош на
детето
се гради атмосфера на соработка и помош меѓу учениците во паралелката
се остварува соработка на релација наставник - стручни соработници ученик – родител
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Преглед на постигнатиот успех на учениците во
последните три учебни години
одделение
1 - 5 одд.

среден
успех
4,96

оправдани
изостаноци
11770

неоправдани
изостаноци
20

вкупно
изостаноци
117906

6 - 9 одд.

4,89

11813

205

12018

1 - 9 одд

4,91

23583

225

23808

1 - 5 одд.

4,96

15134

7

15141

6 - 9 одд.

4,91

10223

205

10428

1 - 9 одд

4,92

25357

212

25569

учебна

1 - 5 одд.

4,95

11906

18

11924

2016/17

6 - 9 одд.

4,84

14277

438

14715

1 - 9 одд

4,87

26183

456

26639

учебна
2018/19

учебна
2017/18

Превентивни програми
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.
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Безбедност во училиштето
Во учебната 2019/20 година се продолжува со реализација на превентивни
активности за оптимални безбедносни услови за престој и работа, како и обуки на
учениците и вработените за ефикасно постапување во случај на незгоди.Во однос
на безбедноста , во училиштето има изготвено:
• 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.
• 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
• Кодекс на однесување за учениците, наставниците, родителите и
надворешни лица и Куќен ред
• Рапоред на дежурства на наставниците истакнат на видно место.Со
обезбедување на дежурство од страна на наставниците за време на
одморите се води грижа за безбедноста на учениците
• Во соработка со Советот на родители и Црвен крстсе реализираат
бесплатни обуки за прва помош и заштита.
Активностите за заштита и безбедност на учениците се координирани со
институциите во локалната заедница: Министрството за внатрешни работиПолициска станица Беко, Општина Центар, Центарот за социјални грижи.

План за заштита и спасување

29

30

31

32

33

34

35

36

Позитивна социо-емоционална клима
•

•

•
•
•
•

•
•

во училиштето континуирано се работи на подобрување на условите за
квалитетна
организација
и
реализација
на
воспитно-образовната
работа:постои задоволително ниво на опременост на училниците со
училишен мебел; се обновува фондот на нагледни средства; уреден е дел од
училишниот двор и направени се спортски терени; постои физичко
обезбедување на училишниот простор;
во училиштето се гради атмосфера на заемно почитување и соработка на сите
субјекти во воспитно-образовниот процес. Согласно Законот за основно
образование и интерните Правилници за однесувањето во училиштето,
поставени се основните принципи и правила за успешно одвивање на
воспитно-образовната работа, подобрување на работната дисциплина и
безбедност.
посебно се нагласува потребата од соработка, постапност и конструктивност
во пристапот на решавање на различните прашања и проблеми од училишниот
живот.
стручните соработници реализираат стручно- консултативни средби со
наставниците, советодавна работа со учениците, соработка и советодавна
работа со родителите
низ работата на стручните органи се прават анализи, вреднувања и се даваат
насоки за подобрување на општата училишната клима и работна атмосфера
во паралелките
се води грижа да се излезе во пресрет на потребите на учениците, не само на
образовен план туку и на социо-емоционален план. Клучна улога во овој
процес имаат одделенските раководители и наставниците, во соработка со
стручните соработници, преку непосредна комуникација со учениците и
соработка со родителите. Ако се укаже потреба за повисок степен на помош,
училиштето ги упатува родителите кон соодветни институции со кои
соработува:Центар за ментално здравје, Центар за социјални работи, Центар
за рехабилитација на говор и слух, Градски завод за здравствена заштита,
МВР
учениците се анимираат за активно вклучување во училишниот живот, преку
активностите на одделенските заедници и преку работата на Ученичката
заедница
во соработка со надворешни стручни лица и институции се реализираат бројни
активности за унапредување на здравјето и социјалните вештини на
учениците.
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13. 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
конструктивно решавање на конфликтите, развивање на соработката
развивање на училишна атмосфера на сигурност и поддршка

Конкретните содржини ќе се реализираат низ редовната настава, часот на
одделенскиот раководител и слободните активности.
Хигиена во училиштето
Во текот на целата година се води грижа да е исправна и да функционира
санитарната опрема во тоалетите.Сите тоалети и санитарии редовно се чистат и
дезинфицираат.Во тоалетите редовно има течен сапун. Ходниците,скалите,
училниците редовно се метат, се брише подот,се отстранува отпадот и се
проветрува. Мебелот во училниците и канцелариските простории се брише со
дезинфекционо средство.Училишниот двор се одржува тековно чист.Со цел за
чиста и здрава работна средина училиштето спроведува интерни работни акции
за средување на работниот простор и училишниот двор.Училиштето се грижи
учениците правилно да ги користат санитарните простории, да ја одржуваат
личната и колективната хигиена. Се следат препораките од Републичкиот
здравствен санитарен инспекторат.
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***Покрај заложбите, во извршената самоевалуација на крајот на уч. 2018/19
година е утврдено дека општото ниво на хигиената во училиштето не
задоволува и како приоритет е нагласена потребата за зголемување на бројот
на технички персонал. Потребно е да се зголеми бројот на корпи за отпадоци,
како и уредување на делови од училишниот двор.

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.
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.

14. Училишна клима и односи во училиштето
Дисципина
* се применува усвоениот Правилник за однесувањето на вработените, учениците,
родителите и надворешни лица.
* одговорните наставници на активи по одделенија изготвуваат месечни
планирања на дежурствата со кои е покриен училишниот простор (ходници по
катови, училишен двор, дежурни наставници кои ги згрижуваат учениците од
одделенска настава од завршување на наставата, до 17 часот).Планирањата се
истакнуваат на видно место во училиштето.
* континуирано се работи со учениците за конструктивно решавање на сите
училишни прашања (одделенските раководители, ученички парламент,стручни
соработници,директор)
* се планираат и применуваат форми и методи на активна настава со кои се
унапредува работната атмосфера во училницата/мотивирачка и кооперативна
*** Ќе се финализираат/сублимираат анализата и ревидирањето на
постоечките правилници,со цел изготвување конкретни, јасно дефинира
правила на постапување и однесување,земајќи ги во предвид дадените насоки
од Општина Центар.
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Естетско и функционално уредување на просторот
Во училиштето постои комисија за уредување на училишниот простор, која
посебно 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.
Етички кодекси
Во училиштето се применува усвоениот Правилник за однесувањето на
вработените, учениците, родителите и надворешни лица. Се гради атмосфера на
заемно почитување и соработка на сите субјекти во воспитно-образовниот процес.
Согласно Законот за основно образование и интерните Правилници за
однесувањето во училиштето, поставени се основните принципи и правила за
успешно одвивање на воспитно-образовната работа, подобрување на работната
дисциплина и безбедноста. Посебно се нагласува потребата од соработка,
постапност и конструктивност во пристапот на решавање на различните прашања
и проблеми од училишниот живот.
Мултикултурализам
•
•
•

•

•

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.
со реализација на партнерските актвности очекуваме да ја постигнеме
целта-меѓусебно запознавање, унапредување на меѓусебната комуникација,
професионална соработка, дружење. Примарна форма на соработка на
наставниците од партнерските училишта ќе биде заедничкото изготвување
на акционите планови за предвидените активности. Планирани се следниве
активности: мултиетнички работилници; спортски активности; активности од
областа на музичкото и ликовно творештво; екскурзии и посети.
неопходен предуслов за да се обезбеди активно вклучување на родителите,
општината и заедницата во партнерските активности е промоцијата на
целта (вредностите) на реализацијата на заедничките активности, како и
навременото и систематично информирање
посебно е значајно вклучувањето на родителите, а тоа ќе го направиме,
согласно нивните можности, расположба и афинитети, во целиот процес на
работа – од планирање до реализација, презентација и вреднување на
постигнатото.
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Односи меѓу сите структури
Една од стратешките развојни цели на училиштето е подобрување на системот на
комуникација:
• да се подобри процесот на информирање во училиштето
• да се интензивира соработката меѓу наставниците во стручните активи
• да се интензивира соработката на одделенските раководители по
одделенија
• 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 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.
15. Професионален развој на наставниот кадар
Јакнењето на професионалните компетенции на наставниците е една од
развојните цели на училиштето.
• наставниците и стручните соработници активно се вклучуваат во работата
на стручните органи на училиштето. Се работи по однапред изготвена
програма, се третираат стручни прашања, се разменуваат искуства од
наставната пракса, тимски се решаваат одредени прашања
• се одржуваат интерни семинари и работилници
• се овозможува учество на кадарот на обуки и семинари (во организација на
МОН,на БРО и други соодветни институции)
• во училиштето се набавува стручна литература
• се изготвуваат лични планови за професионален развој и се води
професионално досие на кадарот
• изготвена е годишна програма за професионален развој наставниот кадар.
.Дел од содржините на планираните обуки за оваа година се:
•

•
•
•

планирани 12 обуки за професионален развој на наставници и стручна
соработници по одобрен проект „Иновативна училница- влез за ефективна
настава и учење“ од страна на Националната агенција за европски
образовни програми и мобилност- Клучна акција 1-101 Мобилност на
наставен кадар во училишно образование.
наставно планирање со диференциран пристап
современи креативни наставни методи и техники/критичко размислување и
примена на микробит во наставата
примена на е-твининг во воннаставните активности.
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16. Вклученост на семејствата во 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. Родителите даваат
активен придонес во реализацијата на наставата и воннаставните активности
(манифестации, хуманитарни акции, еколошки акции, проекти, професионално
информирање, грижа за здравјето, работилници и слично), како и за подобрување
на условите за работа и престој на учениците.

17. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето
Можностите што ги нуди локалната заедница се искористуваат во функција на
реализација на наставните содржини.
• во соработка со Општината се реализираат бројни активности: Денови на
образованието;
Денот на ЕУ; Денови на медот; Денот на дрвото;
Новогодишни манифестации; Спортски натпревари и кросеви; Денот на
шегата; Денот на Земјата;
• постои соработка со амбасадите на Франција и Русија, во склоп на
проектите
за
изучување
на
странски
јазици
од
најрана
возраст.Традиционално се одбележуваат Деновите на франкофонијата и
Руската масленица
• традиционално соработуваме со Амбасадата на Јапонија преку учество во
работилниците на тема Кумихимо-плетење на гајтани и Кусакизоме- боење
на марами
• се остварува 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 се остварува со Филолошкиот факултет и Педагошкиот факултет
• соработката со медиумите е континуирана, пред се со редакциите на
образовните програми и програмите за деца и млади (МРТ; Сител и други)
• Постои соработка со Центарот за социјални работи; со Заводот за ментално
здравје; со Црвениот крст; со Центарот за говор и слух; со МВР
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Програма за работа на Директорот на Општинското Основното
Училиште Димитар Миладинов’’, Центар - Скопје

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 превзема мерки за нивна реализација,
истовремено обезбедува непречено одвивање на воспитно-образовниот процес.
1. Планира, организира и раководи со работењето во училиштето;
2. Организира рационално и ефикасно изведување на воспитно-образовните
програми;
3. Обезбедувањена еднаквост на учениците и остварување на право на
образование и воспитување во согласност со нивните способности;
4. Учество во изготвување на Годишната програма за работа на училиштето и
одговорен за спроведување на истата;
5. Раководи со Наставничкиот Совет;
6. Врши избор на наставници, стручни соработници и работен кадар во
согласност со потребите на училиштето;
7. Раководи со внатрешната организација и Систематизација на работните места;
8. Обезбедува квалитет во воспитно-образовниот процес;
9. Одлучува за правата и обврските на вработените во согласност со Законот,
колективниот договор и Статутот на училиштето;
10. Потикнува стручно образование и усовршување на наставниците и предлага
нивно унапредување;
11. Го застапуваува и претставува училиштето;
12. Се залага за Законско работење на училиштето;
13. Ги извршува одлуките на У.О;
14. Дава предлог за развоен план на училиштето;
15. Предлага годишен финансиски план;
16. Поднесува извештај за работата на У.О.;
17. Соработува со родители и локалната средина;
18. Именува различни видови комисии за работа во училиштето ;
19. Одлучува за поделба на одделенијата, врши распоред на наставници по
одделенија и предмети;
20. Избира и разрешува Помошен Директор;
21. Одредува Ментори;
22. Води грижа за соработката на Училиштето со родителите, одговорен е за
остварување на правата и обврските на учениците;
23. Организира и реализира наставнички и одделенски совети;
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24. Учествува во работата на стручни активи;
25. Учествува во реализација на програма на Советот на родители;
26. Обезбедува чување и заштита на педагошката евиденција ;
27. Соработка со МОН, БРО, ДИЦ, ДПИ и Општина Центар;
28. Соработка со локалната средина;
29. Сoработка со медиуми;
30. Соработка со невладини организации и граѓански здруженија ;

СЕПТЕМВРИ
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.

Изработка на Годишна програма за работа на училиштето;
Изработка на Предлог финансиски план;
Увид и анализа во реализација на годишни тематски и дневни планирања по
наставни предмети;
Учество во изготвување на планот за работа на Наставничкиот Совет;
Организација на севкупната воспитно-образовна работа во училиштето;
Подобрување на условите во кујна,според Правилникот од МОН;
Квантитативно и квалитативно пратење на остварените воспитно-образовни
резултати;
Подршка за изготвување на ЕМИС;
Увид во Педагошката докумантација;
Дезинсекција и деритизација во уцилиште;
Подобрување на условите за работа ;
Консултативни советодавни разговори со вработените, помош и подршка на
наставниот кадар;
Средби со ученици на паралелки (групно и индивидуално);
Изготвување на извештаи, анализи, барања;
Соработка со Општина Центар;
Организација и реализација на активности, подобрување на хигенските и
естетските услови во училиштето;
Свечена приредба за прием на првачиња;
Одредување на приемни денови за родители;
Состаноци со Совет на родители за решавање на одредени прашања,
проблеми и идеи;
Дополнување на Кодексот на деловно однесување на вработените во
училиштeто
Организирање на еднодневна екскурзија за учениците од I-IX одделение;
Договор и организација на целодневна наставa
Изготвување на критериум за доделување на слободни ученички карти.
Соработка со Црвен Крст;
Одбележување на меѓународниот ден на мирот 21 .09 . со Руска амбасада и
Општина Центар ;
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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 наставниците да
применуваат современи облици , методи и разни видови техники и ИКТ и
интеграција во наставата;
3. Усмерување и контрола на класните раководители;
4. Опремување на училиштето со наставни средства и други помагала;
5. Дополнување на библиотечниот фонд со стручна литература;
6. Правилник за задолженија на одделенски наставници ;
7. Разговор со учениците кои имаат потешкотии во учењето и однесувањето
(Превземање на превентивни и корективни мерки);
8. Прием на разни Делегации и поединци и водење на разговор со истите;
9. Повремени индивидуални разговори со наставниците и останатите вработени
поради меѓусебно информирање за оперативните задачи и планови;
10. Активности по повод на Денот на учителот и Детската недела;
11. Учество во Стручни активи ;
12. Соработка со Француцски културен центар;
13. Подобрување на техничките услови во училиштето;
14. Мултиетничка интеграција- соработка со партнер училишта;
15. Систематски преглед на вработените;
16. Професионално усовршување на наставниците ;
17. Пратење и увид во водење на електронски дневник ;
18. Пратење на квалитетот на топлиот оброк во училишната кујна со комисијата за
кујна ;

НОЕМВРИ
1. Пратење на остварените плански и програмски задачи на училиштето во
редовна, дополителна и додатна настава и слободните активности;
2. Посета и увид на часови;
3. Спроведување на анкети и мислења на родители;
4. Увид во организацијата припремата и одржување на состаноците на стручните
активи, одделенските совети;
5. 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 подобрувањена воспитнообразовниот процес;
6. Анализа на работата на класните раководители и увид во Педагошка
документација;
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7. Стручно усовршување (пратење на нови прописи и стручна литература),
следење на семинари;
8. Соработка со Педагошка – Психолошка служба;
9. Соработка, работни средби со останатите Директори во Општина Центар;
10. Формирање на комисии составени од родители кои ќе работат за потребите на
училиштето;
11. Соработка со Невладини Организации;
12. Обавување на секојдневни оперативни задачи, следење на Законските
прописи, уредување на пристигнатата пошта;
13. Увид во организација и реализација во образовната работа во наставата за
учениците од I – V од деветогодишното образование;
14.Учество во проектни активности , реализација на проект ,, Балкански пазел “
15. Пратење и увид во водење на електронски дневник;
16. Прогласување на најдобри ученици во прво тромесечие;
17.Опремување на кабинет по информатика по добиена донација.

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. Увид и анализа на постигнатите цели од развојниот план на училштето;
3. Пружање на Педагошка-Инструктивна настава со цел запознавање на
организацијата на часот и односот спрема ученикот;
4. Посета на часови во редовна настава со цел запознавање со организацијата
на часот и односот на наставникот кон учениците;
5. Инструктивна и конструктивна работа со родителите и наставниците;
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, Бугарската 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 во соработка со родителите;
15. Пратење на квалитетот на топлиот оброк во ушилишната кујна со
комисијата за кујна.
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ЈАНУАРИ
1. Изготвување на полугодишен 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;
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. Учество во работата на Совет на родители и запознавање на истиот со
општиот успех и поведение во првото полгодие 2017 -.2018година
12. Прогласување на најдобри ученици во прво полугодие;
13. Увид во електронскиот дневник.
ФЕВРУАРИ
1.Изработка на анализа на работата на училиштето на вториот класификационен
период ;
2.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,
3.Извештаи на Административно техничка служба, Извештај на ПедагошкатаПсихолошка служба;
4.Посета на часовите на редовна настава;
5.Контрола и усмерување на изработката на Завршната сметка со резултати на
работењето во минатата година;
6.Преглед на Педагошката документација;
7.Присуство на Седниците на Стручни активи;
8. Професионално усовршување на наставниците ;
8.Индивидуални и групни консултации со наставниците по извршената проверка
на Педагошка документација и отстранување на воочените недостатоци со
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предлог мерки;
9.Организација на Руска Масленица – Прочка во соработка со Руска Амбасада;
10.Примена на стандарди за оценување и Следење на формативното оценување
11.Превенција од насилното однесување во основните училиште (МОН, БРО,
УНИЦЕФ )
12..Соработка со двојазични училишта;
13.Припрема на материјали од училишни активности кои ќе се достават за
ажурирање на нивната web страна;
14.Организирање на предавање на теми Здравје и како да се заштитиме од
Вируси.

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. 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;
5. Организирање на Приредби, литературни читања и конкурси по повод Денот на
Мајката;
6. Соработка со Стручни служби на училиштето;
7. Соработка со Црвен Крст,
8. Изработка на Сертификати од интерни обуки на Наставниот кадар;
9. Соработка со претставнициод Француски културен центар ;
10. Организирање на Денови на Франкофонија;
11. Организација и учество во спортски натпревари;
12. Повремени индивидуални разговори со наставниците и останатиот работен
кадар во училиштето соцел меѓусебно информирање за тековните задачи и
планови;
13. Дополнување на фондот на книги во Библиотеката на училиштето
14. Квантитативно и квалитативно следењена воспитно-образовниот процес;
15. Припрема на седници и учество вонивното работење;
16. Изработка на квартални финансиски планови извештаи ;
17. Пружање помош во обавување на административно-технички работи;
18. Заедничка акција со родителите , учениците и Општина Центар „Убав двор е
чист двор“;
19. Учество во организирање на Првоаприлски Маскенбал во училиштето;
20. Соработка со администраторот на училиштето за ажурирање на ВЕБстраната
на училиштето.
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АПРИЛ
1. Информирање за работењето, проблемите и потребите на ученичките
организации;
2. Анализа и предлог мерки за понатамошно усовршување на организација на
работата на сите служби (ефективно и ефикасно користење на работното
време, реализација на планираните активности и тековни задачи,
унапредување на системот на информирање);
3. Учество на меѓународен литературен фестивал ,,Пушкинова Весна “, во Русија;
4. Учество и работа на 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 и електронски
отпад во рамките на проектот ;
15. Посета по повод Денот на детето во Р.ТУРЦИЈА на училиштето Султан Тепе
во Истамбул.

МАЈ
1. Согледување и контрола на остварените планирани часови во сите видови на
настава и изработка на план за реализација на нереализираните часови;
2. Давање на мислење за наставници- приправници;
3. Учество во комисија за најдобар наставник од одделенска и предметна
настава;
4. Соработка со градинки на ниво на Општина Центар;
5. Одржување на одделенски совети на кои ќе се разгледува успехот и
поведението награди, пофалби и мерки на учениците.;
6. Презентација на училиштето, приемни денови по повод упис на првачиња;
7. Контрола и усмерување на децата во прво одделение;
8. Пратење на програма за екскурзии, Пролеттна еднодневна екскурзија, настава
во природа и дводневна екскурзија;
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9. Увид во Електронскиот дневник, одделенскиот дневник;
10. Увид и усмерување на редовно и систематско оценување на учениците преку
формативно и сумативно оценување;
11. Упис на првачиња; Општина Центар.
12. Следење на семинари за стручно усовршување;
13. Организирање и учество на Денови на Европа во соработка со Општина
Центар.

ЈУНИ
1. Припрема за изработка на годишниот извештај за рабтата на училиштето во
учебната2017-2018 година;
2. Формирање на работни групи, прибирање на документација, предлог програми
и организација на изработка на одредени прилози;
3. 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;
4. 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;
5. Изработка на критериум за првенци на генерација;
6. Организирање на работа, рокови, комисии за полагање на класни испити
доколку се јави потреба;
7. Утврдување на план на кадровски потреби за наредната учебна година;
8.Согледување на матeријално-техничката опременост на училиштето и
реализација на инвестициски вложувања и подобрување на условите за работа
во училиштето;
9.Изготвување на извештај за одржаните екскурзии;
10.Учество во работата на Училишниот одбор и спроведување на нивните
одлуки;
11.Учество во работата на Советот на родители;
12.Споредбена анализа на успехот и поведението во предходнатев две учебни
години и предлог мерки за подобрување на истата во наредната учебна
година ;
13.Комплетен увид во целокупната Педагошка Документација;
14.Праќање на извештаи, предлози, барања, мислења до Општина Центар, МОН,
ДИЦ, ДПИ;
15.Сумирање на резултатите од натпревари;
16.Посета на обуки и семинари;
17.Соработка со ЦЕНТРОПА – Виена , Музеј на холокауст Скопје;
18. Презентирање на извештајот за учебната 2019-2020 година.
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ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ учeбна 2019/2020 година
Програмско подрачје : 1.Работа со ученици
Потподрачје ,содржина и
Време на реализација
Соработници
активност
- Поддршка на учениците во Во текот на целата учебна
-психолог
учењето;
година
-одделенски
*Формирање на паралелки во
раководители 1 одделение
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 учебна
-психолог
развојот на учениците
година
-одделенски
*Поддршка и помош во
раководители –
работата на ученичкиот
наставници
парламент
* Работилници /активности за
-ученици
намалување на насилството
-психолог
,зголемување на
-одделенски
толеранцијата и конструктивно
раководители решавање на конфликтите
наставници
,здрави животни навики
*Идентификовање и работа са
ученици кои работат по
индивидуален образовен план
*Следење на
оптеретеноста на
учениците
(содржини,време,обем,вид
мај
на ангажман, домашни
задачи,тестови)
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*Следење на напредокот

на учениците со посебни
образовни потреби,
индивидуална работа и
помош на учениците
*Индивидуална работа и
советување на ученици со
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
Предметни
реализација на програмата
-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
Во текот на годината
додатна 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
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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
Инклузивен
наставниците во работата Тековно
тим
со учениците
Дефектолог,
* Поддршка на училишниот
Октомври
Психолог
инклузивен тим за
Наставници
спроведување на активностите
*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
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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
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
професионалниот развој и
БРО Наставници
соработка во училиштето
Во текот на годината
Директор
*Консултации со советници од
55

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
Декември,јуни
психолог,
работа *
наставници
*Изготвување на анализи и
извештаи од работа на
училиштето и извештај за
сопствената работа
- Истражување на воспитноНоември,јануари,април,јуни Директор,
образовната работа
психолог,
*Учество во работата на одд.
Тековно
наставници
совети за утврдување на
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,
организација
психолог,
(планирање,следење на
наставници
воспитно образовната
Август
работа,педагошка
евиденција и
документација;евалвација)
Октомври,март
* Учество во изготвувањето на
Програмата за воспитноСептември,декември,
образовната работа во
март
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
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педагошка евиденција и
документација., планирања и
подготовки на наставницитеУчилишна клима,безбедна
средина и демократско
учество )*

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ
Програмско подрачје : Работа со ученици
Активности
Време на реализација

Соработници

Учество во комисијата за
мај
запишување на ученици во август
прво одделение
- разговор со родителите
и децата
септември-ноември
- формирање на
паралелки
- следење на процесот на
адаптација
- водење на педагошка
документација

педагог

Советодавно-инструктивна
работа за развивање на
тековно
техники за успешно
решавање на конфликтите
во меѓусебната
комуникација
- индивидуална работа со
ученици
- презентација и дискусии
во групи
Советодавно-инструктивна
работа за подобрување на тековно
процесот на учење
- индивидуална работа со
ученици
- презентација и дискусии
во групи
Реализација на
програмата за советување тековно

одделенски
раковод.

одделенски
наставници
директор

педагог

одделенски
раководители
наставници
родители
педагог
одделенски
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на ученици со потешкотии
во процесот на учење и
социјализација
- индивидуален пристап
- работа во групаработилници

раковод.
родители
педагог

Поддршка на работата на
Ученичкиот парламент
- работилници за
промовирање на
конструктивен пристап во
меѓусебната комуникација
- работилница за
промовирање на
меѓуетничката интеграција
во образованието
- работилници за
промовирање на здрав
животен стил

тековно

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 – јуни

одговорен
наставник
одделенски
раководители
педагог

Програмско подрачје : Соработка со наставници
Активности
Време на реализација
Организацијата на
воспитно-образовната
август-септември
работа
- консултативна работа со тековно
наставниците за
наставното планирање и
организацијата на
работниот ден во
одделенска настава

одделенски
раковододители
педагог
одговорни тимови
од СУГС

Соработници
педагог
директор
одговорни
наставници на
активи
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- консултативна работа со
наставниците за
наставното планирање во
предметна настава
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
индивидуални образовни
планови
- помош и поддршка во
процесот на
идентификација на
индивидуалните
карактеристики на
учениците
- советодавно –
консултативна работа при
изготвување на
планирањето на

октомври-ноември
јануари
март-април

тековно, согласно тематските
планирања во наставата

педагог
директор
одговорни
наставници на
стручни активи

педагог
дефектолог
одделенски
раководители
наставници
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наставникот
(дополнителна, додатна
настава,индивидуализиран
пристап)
- увид на час и
консултации
Учество во планирање и
август-октомври
реализација на Програма
за меѓуетничка
интеграција во
тековно
образованието
- поддршка на
наставниците реализатори
на програмата
- учество на менторски
средби на тимот
- учество во изготвување
на апликации за објавен
конкурс од МОН
- Консултативна работа со
одделенските
континуирано
раководители:
во планирањето и
реализацијата на
Програмата за часот на
одделенската заедница ;
во процесот на следење
на воспитно-образовната
работа во паралелката
Програмско подрачје : Соработка со родители
Активности
Време на реализација
Советодавноконсултативна работа за
континуирано
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

директор
членови на тимот
одделенски
раководители

одделенски
раководители

Соработници
одделенски
раководители
педагог
директор
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Промоција на
активностите за
септември-октомври
меѓуетничка интеграција
тековно
во образованието
- информирање
- обезбедување на учество
и поддршка за реализација
на активностите
-Следење на
здравствената заштита на тековно
учениците, организирање
и информирање за
систематските прегледи и
вакцинации
- Соработка со Советот на
родители

тековно

директор
членови на тимот

Здравствени
работници од
Поликлиника Бит
Пазар
Поликлиника
Идадија
педагог
директор
педагог
претседател на
Совет на родители

Програмско подрачје : Соработка со заедницата
Активности
Време на реализација
Соработници
Соработка со МОН, БРО,
Општина, здравствени
тековно
директор
институции, образовни и
педагог
институции од областа на
одговорни
културата
наставници
- изготвување извештаи
- доставување
информации
- учество во организација
на активности
Програмско подрачје: Професионален развој и професионална соработка
Време на реализација
Соработници
Активности
-изготвување на личен
план за професионален
развој
-учество во изготвувањето
на годишната програма за
професионален развој на
кадарот

септември

тековно

директор
педагог
одговорни
наставници на
стручни активи

- организација на
работилници на стручни
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теми за јакнење на
професионалните
компетенции
- учество на семинари и
обуки
- водење на педагошки
картон и професионално
досие
Програмско подрачје: Училишна структура, организација и клима
Активности

Време на реализација

- Учество во
јули - август
изготвувањето на
Годишната програма за
тековно
работа на училиштето
по класификациони периоди
- Учество во
изготвувањето на
акционите планови од
Програмата за развој на
училиштето
- Учество во
изготвувањето на
акционите планови од
Програматаза меѓуетничка
интеграција во
образованието
- Учество во изготвување
на Извештаите за работа
на училиштето
Програмско подрачје: Аналитичко – истражувачка работа
Време на реализација
Активности
-изготвување на анкети,
реализација,обработка на
податоците и нивно
презентирање
-планирање и реализација
на акционо истражување

тековно
октомври-декември

Соработници
директор
педагог
одделенски
раководители
одговорни
наставници на
стручните активи
тим за МИО

Соработници
педагог
одговорни
наставници на
активи
директор
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БИБЛИОТЕКАР
Програма за работа на училишната библиотека

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

Подредување и подготовка на
библиотечниот фонд:
•

ученички лектири, списанија,
енциклопедии, слободна
литература

•

наставнички – стручна
литература, прирачници,
енциклопедии, слободна
литература

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

Време
на
реализација

август

септември
библиотекар

цела учебна
година

библиотекари од
повеќе училишта
октомври

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

библиотекар,
ученици

октомври
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

октомври

библиотекар,
наставници,
ученици

цела учебна
година

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
Литературно читање по повод Денот
на училиштето
Упатување на користење на речници,
енциклопедии, лексикони
Украсување на библиотечната
просторија со пораки и изработки
изработени од учениците
Односот на учениците кон книгата -

библиотекар,
ученици
наставници,

библиотекар,
ученици
наставници,

ноември

декември
во текот на цела
учебна година по
потреба
декември

библиотекар,
ученици
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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)
Средба со современи македонски
писатели
Избор на литературни и ликовни
творби за мајката

јануари
библиотекар
библиотекар,
ученици и
надворешни
соработници

февруари

наставници

март

библиотекар,
ученици,
април

Посета на Саемот на книгата и
промоција на нови изданија
Посета на читалната „ Ацо Шопов“ –
општина Центар

библиотекар,
ученици,

Избор на рекордер читател и
паралелка за учебната година
2019 – 2020
Соработка со наставници по
македонски јазик за избор на ученици
– нови кандидати за натпреварот
„Млади библиотекари“
Соработка со МОН за учебници во
учебната 2020/21 год.

мај

ученицибиблиотекар и
ученици –
наставници
јуни

Изложба - „Што ќе читаме за време на
летниот распуст“
„ Подарувам книга“ – акција за
подарување книги на училишната
библиотека
Отпис на оштетени книги

библиотекар

Враќање на позајмените книги од
учениците, средување на книгите
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Водење документација за вратени
учебници
Извештај за работата на училишната
библиотека

библиотекар

јуни
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШЕН ОДБОР
Активности
Усвојува и предлага Годишна програма
за работата на ОУ до Советот на
општината
Предлага финансиски план за работа на
ОУ до Основачот
Донесува Програма
училиштето

за

развој

на

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

на

ученици,

Донесува
одлуки
за
планираните
активности за Денот на училиштето
Усвојува извештај за активностите и
постугањата во текот на првото
тримесечие
Усвојува
и
предлага
Поугодишен
извештај за работата на ООУ Димитар
Миладинов до Советот на општината
Предлага завршна сметка до Основачот
Усвојува завршна сметка
Усвојува Извештај за активностите и
постигањата во првото тримесечие од
второт полугодие
Донесува
одлуки
за
планираните
активности за Денови на образование и
Ден на Европа

Време
август

септември, октомври
септември
во текот на учебната година
во текот на учебната година
во текот на учебната година
октомври
ноември

јануари

јануари
февруари, март
април
мај
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Усвојува и предлага извештај за
работата на ОУ во текот на учебната
2019/2020 година
Врши други работи согласно Статутот на
училиштето

јуни
во текот на учебната година

Претседател на УО: Владимир Мицковски, претставник од Општина
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ
Содржинa
Oрганизација на ВОР
- создавање на
оптимални услови за
релизација на ВОР
-Планирање и
програмирање на ВОР
- успешна реализација
на ВОР, согласно
Концепцијата и
Наставниот план и
програми

Планирање на
оценувањето
- унапредување на
процесот на следење и
оценување на
постигањата на
учениците
Професионален и
кариерен развој на
наставниот кадар

Програма за
меѓуетничка интеграција
во образованието
- реализација на
програмските активности
- вреднување на
резултатите

Активности
Време
- систематизација на работни места
- изготвување на распоред на часови август
- формирање на
тимови,комисии,одговорни
наставници
-разгледување на новите законски
август,
акти
септември
- изготвување и усвојување на
Годишната програма за работа на
училиштето.
- изготвување на глобални и тематски
планирања
- изготвување на планирања за
дополнителна и додатна настава
- операционализација на Програмата
за активности за меѓуетничка
интеграцијаа во образованието
- анализа на планираните програми
за работа на стручните активи
- анализа на постигнатите реултатисогледувања и насоки

октомври
декември
март

- презентација и дискусија за
законската регулатива и
концепцијата за кариерен развој
- изготвување на програма за
професионален развој
- анализа и вреднување на
реализираните активности

септември
јануари
јуни

- разгледување и усвојување на
Програмата

септември

- анализа на резултатите од
реализацијата на планираните
активности

декември
мај
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Одбележување на Денот
на училиштето
-изготвување на
програма
Реализација на ВОР по
периоди
- вреднување на
постигањата од ВОР
Одбележување на
празници, значајни
датуми, учество на
манифестации
Развоен план на
училиштето

- формирање на работни групи и
изготвување на програма

септемвриоктомври

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

ноември,
декември,
април, јуни

Формирање на работни групи

во текот на
учебната
година

- анализа и вреднување на
постигнувањата согласно акционите
планови

септември
јануари
јуни
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ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ 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.
Изработка на
распоред на
часови.

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
унапредување
на воспитнообразовниот
процес;

Временск
а
рамка
август,
септември

одговорни
Ефикасност во наставници за
одделенска
работењето
Осовременува настава
ње на
наставата
Успешна
работа на
Активот во
тековната
учебната
година
Потребни
ресурси за
изведување
на наставата
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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
Истакнување на
наставни
содржини што ќе
се реализираат со
воведување на
современа
наставна
технологија
реализација на
проекти

Aктиви од
I – V одд.
настава

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

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
на програмата
за работа.

Приредби
Работилници
Изложби
Трудови од
учениците
Трудови од
ученици

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 кон лица во
училиштето.
комисијата за
Претставување ДО
на училиштето
пред
пошироката
јавност.

септември
– мај

Спроведување на
годишната
програма за
работа по
математика и
природни
науки,
успешна
реализација
на активности
и проекти.

во текот
на целата
учебна
година

Aктиви од I – V
одд. настава
директор
педагог
психолог

октомври,
ноември
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Следење и
вреднување на
постигањата на
учениците

Активно
учество на
конкурси,
натпревари,
манифестации

Континуирано
следење,
проверување и
оценување на
напредувањата на
учениците.
Изготвување на
стандарди и
критериуми за
оценување и
инструменти за
следење и
вреднување на
постигањата
Учество на
учениците на
конкурси
распишани по
повод
одбележување на
значајни датуми и
манифестации;

Aктиви од
I – V одд.
настава

Насоки дадени
од БРО и
прирачници за
наставници.
Дијагностичко,
формативно и
сумативно
проверување и
оценување

Чек листи,
интервју,
самооценува
ње,
анегдотски
белешки,
опсервациони
листи,
евидентни
листови,
холистички,
аналитички
листи

Објективно
вреднување
на
постигањата
на учениците.
Подобрен
успех и
повисоки
резултати.
Индивидуализација на
наставата.

Сите
наставници

во текот
на целата
учебна
година

Aктиви од
I – V одд.
настава

Учество на
учениците

Конкурси и
организирани
натпревари

Мотивирање
на учениците

Актив од
I –V одд.

во текот
на
учебната
година

Учество на
меѓународниот
математички
натпревар
„Кенгур ”,

Aктиви од
IV и V
одделенска
настава

Освојување на
награди

Одговорни
наставници за
одделенска
настава
Комисија за
организирање
на натпревари

април –
јуни
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Учество на
училишен,
општински и
регионален
натпревар по
Математика

Планирање на
екскурзии,
посети и
набљуденија

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

Aктиви од
IV и V
одделенска
настава

април –
јуни

Aктиви од
I – V одд.
настава

Правилник за
реализација на
екскурзии.
Наставна
програма

Успешно
реализирани
екскурзии,
посети и
набљуденија
Доедукација
на
наставникот

Професионалн
о усовршување
на
наставниците

Посета на
семинари,
работилници,
обуки

Директор
педагошкопсихолошка
та служба
во
училиштето,
БРО / МОН

Стручни
материјали, ЛЦД
презентации
учество на
наставниците

Примена на
иновации и
нови техники
на учење

Планирање на
отворени часови

Aктиви од
I – V одд.
настава

Нагледни
средства и
користење на
современа
технологија

Листи за
следење

Актив од
I –V
одделение
Комисија за
организирање
на екскурзии

септември
–мај

во текот
на
учебната
година

Унапредување Сите
на воспитно – наставници
образовниот
процес
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Состаноци на
стручен актив

Размена на
искуства, разговор
за успехот и
поведението на
учениците

Aктиви од
I – V одд.
настава

Развоjно
портфолио собирање на
показатели

Подобрување на
соработката со
родителите и
учениците

Соработка со
родители и
ученици преку
планирани и
индивидуални
средби

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

Програма за
соработка со
родителите

Реализација и
согледување на
планираните
содржини.

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

Aктиви од
I – V одд.
настава

Примена на
современи методи
и форми во
работата
(ИКТТехнологија)

Aктиви од
I – V одд.
настава

Мерки за
подобрување
на работата на
стручниот актив
Внесување
податоци во
Е- дневник и
примена на
ИКТ во
наставата
Континуирано

Насоки и идеи
за
подобрување
на успехот

Сите
наставници

октомври
декември
февруари
април
мај

Записници,
извештаи,
работилници

Подобрување
на
соработката
со родителите
и учениците

Сите
наставници
директор
педагог
психолог

во текот
на
учебната
година

Програма за
работа на
стручниот актив

Извештај за
работата на
стручниот
актив

Совладување
на
предвидените
активности

Aктиви од
I – V одд.
настава,

ноември
јануари
април
јуни

Компјутери,
интернет

Дискусија

Успешно
користење на
ИКТ во

Сите
наставници

Во текот
на целата
учебна
година
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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

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

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

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

Сите
наставнициди
ректор,
педагог,
психолог

ноември декември

одговорни
наставници на
актив

јуни

Одговорни наставници:
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План за работа на стручен актив по математика, биологија, хемија, физика, географија, природни науки,
информатика и техничко образование за учебната 2019/2020 година
Задача

Активност

Носител

Договор за
изработка на
програмата на
стручниот
актив

Планирање за
унапредредувањ
е на
оценувањето на
учениците на
предметна
настава и
успешно
реализирана
настава
Планирање на
дневна
подготовка,
наставни
ливчиња.

Наставници
од стручниот
актив

Изработка на
тестови и
наставни
ливчиња

Отворени
часови-секое
тримесечие по
еден час

Договор за
изработка на
тестови и
наставни
ливчиња
по нивоа

Начин на
Инструменти Очекувани
спроведување
резултати
(ресурси)
Состанок,
Извештаи,
Добра
материјали записници
координација
план и програма
и соработка
меѓу
предметите

Одговорно
лице

Наставници
од стручниот
актив

Наставни
програми,
стручна
литература,
интернет

Марија
Насковска

од
септември
до јуни

Наставници
од стручниот
актив

Учебници,
збирки, работни
тетратки,
интернет

Катерина
Стаменковиќ

од
септември
до јуни

Дневни
подготовки со
примена на
техники,
методи и
презентации

Учење и
размена на
искуства,
подобрување
на
формативното
оценување
Критетериуми Објективност
и стандарди
во
на оценување формирање
на
сумативната
оценка по
нивоа
и објективни

Временска
рамка

Бети Стојоска Август
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Начини на
вреднување
на знаењата
на учениците
и избор на
методи и
техники на
учење

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

Инплементаци
ја на
екологијата во
редовната
настава

Планирање
содржини
погодни за
реализација со
инплементација
на екологија
Дискусија за
подобрувањето
на оценувањето
со примената на

Наставници
од стручниот
актив

Еко програма

Наставници
од стручниот
актив

Усна
презентација на
наставници и
приложени

Размена на
искуства во
изработка и
примена на

прашања и
задачи и
унапредување
на
оценувањето
во наставата
Критетериуми Објективно
Марија
и стандарди
вреднување
Апостолова
на оценување на стекнатите
знаења со
примена на
стандардите
на оценување
и
подобрување
на
оценувањето
преку
самооценувањ
е и оценување
од сооученик
Презентации,
извештаи и
работилници

Успешно
интегрирање
на наставните
содржини и
учиме за и од
природата
Извештаи и
Објективно и
анализи на
реално
спроведените оценување на
тестови,
учениците со

Аида
Петровска

од
септември
до јуни

од
септември
до јуни

Бети Стојоска Ноември
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различни
инструменти
за оценување

различните
инструменти за
оценување

Интегрирање
на МИО во
содржината
примена на
единици
мерки во
практични
задачи

Решавање на
практични
задачи, употреба
на единици
мерки и
запишување на
истите на
албански и
англиски јазик

Разгледување
на извештаи
од советници,
инспектори за
извршен увид
во работата
на
наставниците

Анализа и
мотивирање за
подобрување на
наставата и

изработени
тестови

писмени
работи и
наставни
ливчиња

Наставници
од
математика и
физика

Збирка задачи,
работни
тетратки,
интернет

План на
активности,
работилници,
презентации,
извештаи

Наставници
од стручниот
актив

Заедничка
средбасостанок

Чек листа,
извештај

примена на
стандардите
за оценување
и
подобрувањето на
оценувањето
со примената
на различните
инструменти
за оценување
Интеграција
на одредени
содржини по
предметите
физика и
математика.
Реализирање
на МИО и
успешно
интегрирање
на наставните
содржини
Подобрување
на наставата

Катерина
Стаменковиќ

Мај

Катерина
Георгиева

од
септември
до јуни
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Планирање на
индивидуално
и стручно
усовршување
на
наставниците

Дискусија за
ефектите од
посетените
обуки и
семинари

Наставници
од стручниот
актив

Усно
презентација од
посетени обуки,
семинари,
советувања и
работилници

Дискусија,
извештај

Планирање на
активности за
реализирање
на проект
МИО

Избор на
содржини за
успешно
реализирање на
активностите

Наставници
од стручниот
актив

Програма за
проектот,
интернет и
литература

План на
активности,
работилници,
презентации,
извештаи

Подобрување
на
професионалн
оста на
наставниците
и посета на
обуки,
семинари и
работилници
Размена на
искуства за
соработка со
партнер
училиште и
подобрување
на
меѓуетничката
интеграција

Марија
Апостолова

од
септември
до јуни

Марија
Насковска

од
септември
до јуни

Одговорен наставник Бети Стојоска Стојановскa

80

Програма за работа на стручниот актив на јазично-општествената група предмети
во учебната 2019/2020година
Задача

Начин на
спроведување
(ресурси)

Активност

Носители

Планирање на
активности и
содржини за
програмата

Изготвување
програма на
активот

Наставници

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

Изработка на
годишните
програми и
тематско
процесните
планирања по
предмети

Наставници, Заедничка
средбапедагошко
психолошка состанок
служба

Организација

Изработка на
предмети и
сувенири
-Изложба
Презентација
на паноа на
европски
јазици

Актив на
наставници:
По
француски
јазик,
англиски
јазик,
македонски
јазик;

Одбележување
на „26 ти
Септември”
Европски ден на
јазиците

Инструменти

Состанок,
Извештаи,
материјали записници
план и програма

Соработка меѓу
учениците;
Соработка меѓу
наставниците
од активот;
Соработка со
ЗПФРМ;
Соработка со
Француски

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Временска
рамка

Подобрување на
квалитетот на
програмата

Митра
Цилевска

август

Чек листа ,
извештај

Следење и
примена на
сите современи
методи при
изработка на
програмите

Ивица
Трајковски

август

Разговор,
-дискусија,
Сценарио,
план за
работа

примена на
интегративниот
пристап во
наставата;
-подобрување на
соработката на
ниво на активи во
процесот на
планирање и

Марија В.
Симоновсканаставник по
француски
јазик

септември
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Здружение
на
професори
по
француски
јазик;
Француски
ИнститутСкопје

Институт-Скопје

реализирање;
-подобрување на
професионалните
компетенции на
наставниците за
практикување на
диференциран и
индивидуализира
н пристап во
наставата;
-јакнење на
мотивацијата и
интересот на
учениците за
учење
-презентирање на
искуствата од
сопствената
работаразвивање и
применување
рефлективни
вештини за
анализирање и
подобрување на
сопствената
пракса и активно
промовирње
тимска работа и
соработка
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Анти-булинг
кампања

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

Интегрирање на
еколошки теми
редовната
настава

Наставници

Соработка меѓу
учениците

Работилници
и
презентации

Подигање на
свеста за
другарство,
емпатија,
етика и морал

Грозданка
Стојковска
Соња
Димитрова
Анита
Пекевска

Од
септември и
одбележува
ње на Денот
против
анти-булинг
28
февруари
2019

Избор на
Наставници
содржини за
интегрирање
на еколошките
активности

Еко програма

Презентации,
извештаи и
работилници

Успешно
реализирање на
наставните
содржини

Грозданка
Стојковска

септември

Планирање на
индивидуално и
стручно
усовршување на
наставниците

Анализа за
ефектите од
посетените
обуки и
семинари.

Наставници

Усна
презентација од
посетени обуки,
семинари,
советувања и
работилници

Дискусија,
извештај

Напредок на
работата на
стручниот актив

Лидија
Паневска

Септемвримарт

Планирање на
МИО активности

Избор на
содржини за
успешно
реализирање
на
активностите

Наставници Програма за
проектот,
интернет и
литература

План на
активности,
работилници,
презентации,
извештаи

Подобрување на
меѓуетничката
интеграција

Митра
Цилевска

септември мај

Работилница за
хаику поезија.

Творење на
хаику поезија

Наставници, Училница,
група
табла, јапонска

-Усна
презентација

Јакнење и
мотивација на

Соња
Димитрова

октомври
83

Организација
Одбележување
на јубилеј 65
години од
постоењето и
работата на
нашето
училиште

на македонски
и англиски
јазик.

ученици од
V до IX одд.

музика на ЦД,
смарт табла,
ученикот/ученич
ката која ќе чита
ќе биде
облечен/
а во кимоно,
украсено со
јапонски ќилим,
стапчиња и
други украси.

за творење
на хаику
поезија и
примери
/насоки од
амбасадоркат
а на Јапонија
во
Македонија.

учениците за
изучување на
англискиот јазик
преку творење
јапонска поезија

Планирање
активности:
приредба,
работилници,
натпревари

Наставници
од Активот

Состанок,
материјали план и програма
Соработка меѓу
учениците,
наставниците и
родителите;
Соработка меѓу
наставниците
од активот;

Разговор,
-дискусија,
Сценарио,
план со
активности

Промовирање и
афирмирање на
училиштето;
подобрување на
соработката на
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

Митра
Цилевска и
одговорни
наставници
по активи

Августноември
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Примена на ИКТ
во наставатаотворени
часови
Следење,
проверување и
оценување на
учениците
според
усогласени
стандарди и
критериуми

Размена на
искуства од
одржани
часови со
ИКТ;
Примена на
форми,
методи и
инструменти
за
формативно,
описно,
комбинирано
и сумативно
оценување

Наставници Наставни
програми,
Интернет
презентации

Дневни
подготовки и
презентации

Наставници

Усна
презентација на
наставници

Извештаи од
тестови,
писмени
работи и
наставни
ливчиња

пракса и активно
промовирње
тимска работа и
соработка
Успешна
интеграција на
ИКТ во наставата

Александра
Пекевска

октомвримај

Поттикнување
интерес за
објективно
оценување

Марија
Варсамис

Ноемвримарт

Отворени
интегрирани
часови

Дискусија и
размена на
искуства

Наставници

Наставни
програми,
стручна
литература,
интернет

Дневни
подготовки со
примена на
техники,
методи и
инструменти

Унапредување на
наставата

Божо Бубало ноември мај

Анализа на
одржаните
отворени часови

Дискусија за
посетени
отворени
часови

Наставници,
педагошко
психолошка
служба

Наставни
програми,
стручна
литература,
интернет

Наставничко
портфолио

Подобрување на
квалитетот на
наставата

Сите
членови на
активот

Декемвриаприл
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Анализа на
резултатите од
работата на
додатната и
дополнителната
настава

Размена на
искуства

Наставници

Дневници;
Записници

Извештај

Анализа на
реализираните
активности од
програмата на
Активот

Изработка на
Годишен
извештај

Наставници

Состанок,
материјализаписници

дискусија,
извештај

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

Митра
Цилевска

Јануаримај

Сите
членови на
активот

јуни

Одговорен наставник: Митра Цилевскa
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Годишна програма на стручниот актив на уметничка група предмети
(музичко, ликовно и физичко и здравствено образование)
учебна 2019/2020 година
Во годишната програма за работа на стручниот актив на уметничка група
предмети предвидени се следните активности:
- Планирање за унапредредување на оценувањето на учениците на
предметна настава- актив по музичко, ликовно и физичко и здавствено
образование, професионално и стручно усовршување на наставниците со
предвидени мерки за подобрување на квалитетот во работата;
- предлог мерки за адаптирање на условите за примена на ученичко
портфолио за оценување на учениците;
- мерки за подобрување на квалитетот во работата,
- изведбени активности со кои ученикот ќе стекне знаења и вештини да изведе
некоја активност,
- проектни активности кои им овозможуваат на учениците да работат
интерактивно и долгорочно,
- 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
- Планирање и реализација на активности по повод Денот на училиштето
- 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
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Задача

Активност

Време.

Носител

Начин на
спроведување (ресурси)
Заедничка
средбасостанок;
материјали за
работа
Заедничка
средбасостанок;
материјали за
работа

Извештај од
работата на
активот,
записник,

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

Разговор за
иницијатива,

рамка
Тимска работа
и
координираност

Конституирање на
стручниот
актив

08. 2019

Наставници

Изработка на
Програма за
работа и
ефективна
реализација на
активностите на
стручниот актив
според
потребите на
училиштето,
локалната
самоуправа и
пошироко
Изработка на
среднорочен
ИОП индивидуален
оперативен
план за деца со
посебни
потреби

Разгледување
и усвојување
на предлог
годишните
активности

08. 2019

Наставници,
педагошко
психолошка
служба

Изработка на
конкретни
предлози и
размена на
искуства

09.2019

Наставници,
педагошко
психолошка
служба

Инструменти

Разговор за
иницијатива,
координираност,
протоколи за
увиди,
соработка

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Соработка и
планирање за
успешна
реализација на
програмата
Систематичност,
координира
ност и
ефективност во
работата,

Анета Гоцева

•

Наставниците
од стручниот
актив

•

Наставниците
од стручниот
актив

•

Изработка на
среднорочен
ИОП –
Соработка со
одделенски
наставници,
планирање за
успешна и
ефективна
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Пот.
буџет

Континуирано и
ефективно
реализирање на
активностите
според
планираните
активности од
проектот
МИО и
рагледување на
процедурата за
сертификација
на одредени
наставниците

Изработка на
конкретни
активности за
реализација
на проектот
МИО,
разгледувае
на напатствија
за
процедурата
за
сертификација

Во текот
на
учебната
година

Наставници,
ученици,
родители,
стручни лица

Просторни
услови;
Годишна
програма за
проектот;
материјали за
работа;
насоки од
одговорно
лице;

Извештај;
Прашалник;
План на
активности;

Следење и
унапредување
на оценувањето
на учениците

Планирање за
унапредување
на
оценувањето
на учениците
во предметна
настава-

09.2019

Наставници

Годишна
програма;
материјали за
работа;

Мислење од
училишната
комисија за
оценување;

насоки од
одговорно

Извештај за
резултати од

реализација на
ИОП
Реализација на Наставниците
активности за
од стручниот
запознавањето
актив
со
различностите
на етничките
заедници во
Република
Македонија.
Да се поттикне,
продлабочи и
зајакне
меѓусебното
почитување и да
се развие
свесноста за
потребата и
придобивките
од сеопфатна
интеграција на
меѓуетничка и
верска основа.
Наставниците
Да се согледа
од стручниот
потребата од
актив
транспарентно и
реално
оценување
на учениците
89

•

•

(листа на
стандарди,
инструменти,
докази)

Примена на
форми и
методи во
наставата

актив:
музичко,
ликовно и
физичко и
здавствено
образование
(Примена на
листа на
стандарди,
инструменти
за оценување,
наставни
листови,
примена на
интегрирани
содржини)
- Избор на
методи за
оценување:
(разговор,
набљудување,
усна повратна
информација,
самооценување, заемно
оценување);
со цел да се
помогне на

Во текот Наставници,
на
ученици
учебната
година

лице;
советување,
обуки и др.

ДИК

Примена на
инструменти за
формативно и
сумативно
оценување,

Стручна
литература;
средбиконсултации
со стручни
лица; средби
за анализа на
резултатите

Практични
примери,
мислења,
анализи,

Да се стекне
критичко и
самоктитичко
мислење,
интерактивна
работа и
долгорочни
активности

Наставниците
од стручниот
актив
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Одбележување
на 5-ти
октомври Денот
на учителотработилница

ученикот во
процесот на
учењето,
да му се даде
правилна
насока,
да се утврдат
основните
знаења, да се
засилат
идеите, да се
следи
напредокот и
да се исправат
погрешните
претстави,
Интегрирана
активност за
одбележување
е на 5-ти
октомври
Денот на
учителот
насловена:
„Во чест на
мојот учител“интегриран
отворен

09.2018

Предметни
наставници,
ученици

Просторни
услови,
озвучување,
свечена сала,
материјали за
ликовни
изработки

Разговор,
Ивештај,
Впечатоци од
реализаторите и
посетителите

Селективен
натпреваризбор на
најдобрите
ученици;
Стекнување
културни
навики, почит и
самопочит;

Наставниците
од стручниот
актив
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•

Реализација на
интегрирани
содржини со
примена на
ЕКО стандарди
-Изработка на
ЕКО реквизити
за промоција и
афирмација на
училиштето

Свечана
приредба по
повод
Денот на
училиштето и
Денот на

час/физичко,
ликовно,
музичко
образование
Интеграција на 10.2019
активност по
и
музичко,
03.2020
физичко и
ликовно
образование
со примена на
ЕКО
стандарди
насловена
„Пееме
твориме се
движиме,
пораки
праќаме, за
околината се
грижиме“
Музички точки,
спортски и
ликовни
активности со
масовна
присутност на

10, и 11
2019

Наставници,
ученици,
родители

Подготовки,
Изработка на
транспаренти
спортски
реквизити,
ролери и
велосипеди,
материјали
за ликовни
изработки

Наставници,
ученици,
родители

Просторни
услови,
озвучување,
спортски
реквизити,
материјали за

Разговор,
Извештај,
Впечатоци од
реализаторите и
набљудувачите;

Стекнување на
позитивни
карактерни
навики за
создавање
услови за чиста
и здрава
околина;
Формирање на
еколошка свест
за чување на
природата и
животната
средина и
облагородување на просторот
за работа и
живеење;
Разговор,
Задоволство,
Ивештај,
пофалби,
протокол на
успешна
набљудување
презентација,
Впечатоци од
соработка и
релизаторите
и посетителите афирмација на

Наставниците
од стручниот
актив

•

Наставниците
од стручниот
актив

•
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Општина
Центар

Афирмирање
на спортска
игра
во пинг понг

ученици и
родители,
успешна
презентација
на
активностите
проследена со
одговорност;
Натпревар во
пинг понг

ликовни
изработки

училиштето

10.2019

Наставници и Селектирање
ученици
на
натпреварувачи

Слики,
пофалници,
извештај

01-25.12
2019

Наставници и Просторни
ученици,
услови,
родители
озвучување,
материјали за
работа,
комисија за
вреднување
на настапите

Слики,
пофалници,
дипломи,
извештај

Училишна
манифестација
„Најталент“

Селективно,
натпреварувачка
активност
„Најталент“

Изразување на
чувства преку
цртеж ,
пропратено со
слушање
музика
отворен час
„Контрастот на

Сликање
12.2019
Ученикот да ја
создаде
пораката преку
контрастот на
бојата во
ликовното
изразување

Наставник
ученици,

Прибор за
сликање,

Разговор,
Усна
презентација

Забава,
релаксација и
јакнење на
натпреварувачкиот дух.
Забава,
задоволство
релаксација и
јакнење на
натпреварувачкиот дух.

Да се изразува
врз основа на
индивидуалната осетливост
за бои, чувства
и ликовни
способности

Анета
Гоцева,
Татјана
Илиевска

•

Бојана
Петровиќ.
Психолог А/Р/
Мурџева,
наставниците
од стручниот
актив и
одделенски
наставници
Маја
Ристовска

•
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•

боите во
новогодишните
пораки“
Изработка на
Полугодишен
Извештај за
работата на
стручниот актив
уметничка група
предмети

Одбележување
на празници и
негување на
традицијата на
празнувањата

Преглед на
01.2020
планираните и
реализираните
активности на
наставниците
од стручниот
актив

Наставници

состанок;
материјали за
работа

Музички точки,
спотски
активности,
ликовни
работилници,
по повод
Прочка - Руска
масленица,
Денот на
дрвото,
Априлијада,
Велигден и
други

Наставници,
ученици,
родители

Просторни
услови,
озвучување,
спортски
реквизити,
материјали за
ликовни
изработки

февруар
и, март,
април.
Мај 2020

Разговор,
дискусија,
анализа,
извештај

Наставниците
Сумирање на
од стручниот
позитивни и
актив
негативни
искуства,
одговорност,
соработка, и
планирање за
успешна
реализација на
преостанатиот
дел од
програмата
Разговор,
Наставниците
Стекнување на
Ивештај,
од стручниот
културни
актив
навики,
одбележување
Впечатоци од
на традицијата
релизаторите
и посетителите на празнување и
одбележување
на празници;
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•

•

празнувања и
празници
Интегриран
-интегрирање
отворен час
на содржините
„Фолклорот со
од музичко
нас и околу нас“ образование,
ликовно и
физичко и
здравствено
образование

Отворен
интегриран час
(ФЗ, МО и ЛО)
во соработка со
ученици и
професори од
МБУЦ – Скопје
„Фолклорно
богатство –
наша иднина“
Рализација на
интегрирани

Март/
април
2020

Презентација
април
разговор,
2019
изведбена
активност,
впечатоци од
реализација на
часот

Усно
изразување,

04.и 05
2020

Наставници и Да се стекнат
ученици,
знаења за
родители
орската
традиција,
да се
идентификуваат
елементите
на орото,
да се развие
интерес за
креативно и
интегрирано
работење
Наставници,
Фискултурна
ученици
сала/ свечана
сала

Предмени
наставници,

Просторни
услови

Разговор,
Ивештај,
Впечатоци од
релизаторите
и посетителите

Разговор,
дискусија,
прашалници
анкетен лист

Разговор,
дискусија,

Да се стекнат
знаења за
орската
традиција, да се
идентификуваат елементите
на орото,
да се развие
интерес за
креативно и
интегрирано
работење и
боите во
фолклорот
Создавање на
љубов кон
народната
традиција,
негување и
примена на
народните ора.

Проширување
на знаења и

А. Гоцева.
Т. Илиевска,
М.Ристовска

•

А/Гоцева
М/ Ристовска
и Бојана
Петровиќ

•

Наставниците
од стручниот

•
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часови со група
наставници
(македонски ј.
физичко,музичк
о ликовно
образование на
тема „Пролетно
будење“
Одбележување
на 9 Мај - Денот
на Европа и
Денот над
победата над
фашизмот

Анализа на
резултатите и
достава на
извештај од
работата на

драматизација
интерпретира
ње,слушање и
доживување,
изведбено
изразување,
демонстрирање и
симулација.
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
активности
Споредбена
анализа на
резултатите,
размена на
искуства и

ученици,
стручни
соработници

(свечена
сала), клавир,
музички
систем

05.2020

Наставници,
ученици,
соработници

Просторни
услови,
озвучување,
спортски
реквизити,
материјали за
ликовни
изработки

06.2020

Наставници

Заедничка
средбасостанок;
материјали за
работа

прашалници,
Табела ПМИ
Впечатоци од
релизаторите
и посетителите

културни
навики.
Иницирање,
насочување и
создавање
интерес за
интерација на
активности од
повеќе области.
Разговор,
Стекнување на
Ивештај,
искуства за
Впечатоци од
јавни настапи,
релизаторите
учество и
и посетителите
освоени
признанија и
награди

Разговор,
Извештај,

актив

Наставниците
од стручниот
актив

•

Наставниците
Подобрување
од стручниот
на успехот на
учениците преку актив
примена на нови
форми, методи,

•
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ативот
наставници
уметничка група
предмети

насоки за
изнаоѓање
предлог мерки
за ефективна
примена на
методи и
инструменти
за
унапредување
на
оценувањето
Изработка на
Анализа на
06.2020
наставници
Годишен
резултатите,
Извештај за
изработка на
работата на
споредбена
стручниот актив анализа на
уметничка група успехот на
предмети
учениците
сумирање на
придобивките
од примената
на современи
форми,
методи,
инструменти
за оценување
на учениците
Одговорен наставник: Анета Гоцева

активности и
инструменти за
оценување на
постигнатите
резултати.

состанок;
материјали за
работа

Разговор,
дискусија,
анализа,
извештај

Сумирање на
позитивни и
негативни
искуства,
одговорност и
објективност и
прифаќање на
добрите
практики во
оценувањето

Наставниците
од стручниот
актив
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•

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Компетенции

Тема/
наслов/
носител

Активности
/форми

Очекувани
исходи

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

Современи и
креативни
методи и
техники на
учење

учество во
обуки и
десиминација
на сознанијата

подобрени
професионални
компетенции;
подобрување на
квалитетот на
наставата;
реализација на
активна настава

Вид на
проф.
раз.*

Потребни
ресурси

И.
Е.

дидактички
материјали

Учес. Улога на
име и учесниците
през. (реализатор или
учесник)
-реализатори:
Предметни
наставници
Марија
Апостолова,
Катерина
Стаменковиќ,
Александра
Пекевска и
одд.настав
ници Даниела
Гајдова;
Сандра
Здравеска,
Билјана
Ивановска
-предавање;
-реализирање на
часови со примена
на современа
технологија и
методологија во
наставата;
- учесници на
обуки –
наставници

Време на
реализација

октомвријануари
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Примена на
различни
методи и
форми во
наставата по
мајчин јазик и
математика

Јазичната и
математичката писменост
во почетните
одделенија

десиминација -подобрени
на сознанијата професионлни
И.
од посетените компетенции;
Е.
семинари
подобрување на
квалитетот на
наставата;
-подобрување на
постигнувањата
во доменот на
јазичната и
математчка
писменост

Планирање и
реализирање
на часови и
воннаставни
активности

Современата
технологија
во наставата

-учество во
обуки,
-дисиминација
на искуствата,

подобрени
професионални
компетенции;

И.

дидактички
материјали

-непречен
пристап до
современа
техника:
компјутери,

-реализатори:
одд.настав.кои ја
завршиле обуката; ноември
психо
февруари
логот и
одд.наставник
Сандра Здравеска
-предавање;
-презентација на
резултатите од
Националната
студија за
јазичната и
математичката
писменост во
почетните
одделенија
-реализирање на
часови со примена
на современа
технологија и
методологија во
наставата;
- учесници на
обуки –
наставници
-реализатори :
обучени
наставници
-обука
-реализирање на

октомври
февруари
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со примена на
современа
технологија и
методологија
во наставата

- примена на
компјутерска
технологија во
наставата

Избирање,
Видови на
изработување
оценување
и соодветно
користење на
различни
инструменти на
оценување

-дисиминација
од посетени
семинари
- учество на
обуки и
трибини

осовременување
на воспитнообразовниот
процес;

мрежа,
смарт табла

часови со примена
на современа
во текот на
технологија и
учебната
методологија во
година
наставата
- учесници на
обуки –
наставници

стручна
литература

-реализатори:
наставници
кои декември
поминале обука
за формативно
март
и сумативно
оценување;
стручен
соработник
-предавање
-учесници на
обуки
-наставници

подобрување на
квалитетот на
наставатa

- соработка со
БРО
- соработка со
наставници од
други
училишта

Идентификаци- Разбирање и работилници
ја на
решавање на
конфликтни
конфиктите
ситуации,
колаборативен
пристап и
посредување

подобрени
професионални
компетенции;

И
Е

работни
материјали

квалитетен
процес на
оценување;
овозможување
на најсоодветен
избор на
инструменти за
објективно
оценување
подобрени
професионални
компетенции
унапредување
на
комуникациските
вештини

И.

работни
материјали

реализатор:
психолог
учесници:
одделенски и
предметни
наставници

октомври
март
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Изработување
Индивидуалните образовни
планови за
учениците со
потешкотии

Концепти и
модели на
инклузивно
образование

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

Применување
рефлективни
вештини за
анализирање и
подобрување
на сопствената
пракса

Проектна
активностИзучување на
францускиот
јазик
од најрана
возраст

обука во
соработка со
дефектолог за
изработка на
индивидуални
образовнипла
нови

- подобрени
проф.
компетенции;

- соработка со
стручни лица
- соработка со
здружението
Ајнштајн

- зголемен
квалитет на
диферен. и
индивид.
настава

Работилница
со
колаборативе
н пристап и
заедничко
учење
работилница-

-користење
современи
приоди и методи
кои се во
согласност со
целите на
наставата,
потребите и
можностите на
учениците
-подобрени
професионални
компетенции за
примена на
различни
наставни форми
и методи

И.
Е.

- подобрени и
прилагодени
планирања;

И.

стручна
литература
работни
материјали

реализатори:
дефектологот;
стручните
соработници
учесницинаставници

проектор
лап
топчиња
работен
материјал

- реализатори:
Марија Варсамис
Симоновска

стручна

Наставничките

октомври

јануари
април

јануари
февруари
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Презентирање
на искуствата
од сопствената
работа
Унапредување
на тимската
работа и
соработка

презентација
на форми и
методи на
работа

- унапредување
на соработката и
тимската работа

литература

вклучени во
проектот
-учесници:
одделенски и
предметни
наставници

Во текот на годината училиштето ќе овозможува учество на наставниците во обуки и семинари организирани од
МОН, БРО, и други соодветни институции.
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УЧИЛИШТЕН 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;
• да интерпретира композизии преку кои ќе се запознае со творештвото и
културата на други народи.
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Образовен процес
структура на содржини
Активности и содржини

Цели:

обработка на композиции

Посебни цели:

Аудиција

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

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

- примена на правилен пеачки став,
правилно дишење и поставка на вокал;
- развивање на вокалната техника;
- примена на различно темпо, динамика;
- презентација на креативна и естетска
вокална интерпретација;

Обработка на:
Химна на ООУ „Димитар
Миладинов“

-усвојува правила за изведба на свечена
песна – химна

„ЕКО химна на ООУ „Димитар
Миладинов“
„Химна на Општина Центар“

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

Народни песни:
„Јовано, Јованке“
,„Јас ќе ти купам свилено
фустанче“
„Јас те пратив на вода Калино“
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„Бело лице љубам јас“
„Тивка ноќ“
„Џингл Бел“

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

„Бижиќна песна“ Ј. Коџабашија

- применува повеќегласна интерпретација

Новогодишни песни и песни за
дтуги празници

Пее традиционални песни

Обработка на задолжителни
композиции за натпревар и

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

Композиција по слободен избор
Хорски натпревари

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

„Ода на радоста“ Л. Ван
Бетовен

- развива љубов кон пеењето;
- интерпретира композиции преку кои ќе се
запознае со творештвото и културата на
други народи

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.
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Наставни методи и активности
Во остварувањето на целите на училишниот ХОР ќе се применуваат наставни
форми и методи:
- истражувачка, проблемска, фронтална, групна, индивидуалнa, разговор,
дискусии, практична работa, 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: Училишниот 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.

УЧИЛИШТЕН 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.
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;
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• 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
Активности и содржини

Композиции и технички содржини за
обработка
Реаудиција на старите членови и
аудицијa на нови членови

Посебни цели:

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

Видови на детски музички инструменти,

- ги проширува теоретските знаења во
областа на свирење на ДМИ;

технички можности и начин на свирење
- развива љубов кон индивидуално и
на ДМИ
колективно свирење на ДМИ;
Видови, технички можности и наин на
свирење на блок флејти

- усвојува нови знаења;

Химна на училиштето „За нашиот
патрон Димитар Миладинов“

- усвојува и презентира правила за
изведба на свечена песна - химна

„Еко химна на Димитар Миладинов“

- учествува на разни видови настапи во
училиштето, локалната средина и
пошироко

Химна на општина Центар

- развива творечките способности,
етичките и естетските вредности
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Канони
Анушка/руска народна песна

Новогодишни композиции:
„Унгарски танц“
„Ѕвончиња“
-Обработка на сплет на народни песни;

- се здобие со искуство за двогласно
свирење
- демонстрира правилна изведба на
канонската мелодија
-развива љубов кон индивидуално и
колективно свирење на ДМИ
- интерпретира композизии преку кои ќе
се запознае со творештвото и културата
на другите народи

- обработка на популарни мелодии
мелодии од различни жанри
Обработка на задолжителни
композиции за натпревари и

- развива способност индивидуална
инструментална интерпретација;

композиција по избор

- 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;

Јавни настапи
оркестарски

развива способност за индивидуална
инструментална интерпретација

смотри-натпревари

- интерпретира композизии и учествува
на натпревар преку кој се афирмира
себе и училиштетпо

Свирење на композиции по избор

- развива љубов кон свирењето
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ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА ПО ОРКЕСТАР
Часовите по ОРКЕСТАР 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 пригод
Наставни методи и активности
Во остварувањето на целите на училишниот ОРКЕСТАР ќе се применуваат
наставни форми и методи:
- истражувачка, 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: Училишниот 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 за хор и оркестар
Бојана Петровиќ Алексова
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ПРОГРАМИ ЗА ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗУЧУВАЊЕ НА ФРАНЦУСКИ ЈАЗИК 2019/2020 година
Начин на
спроведување
(ресурси)
Костими,
касетофон

Задача

Активност

Носител

Учество на
приредба за
прв училишен
ден на
првачињата
Средба со
преставници
од „Здружение
на професори
по француски
јазик и
Катедрата по
романски
јазици“
Учество на
хепенинг по
повод
Европскиот ден
на јазиците
Размена на
искуства од
следените
обуки во
Струга

Изведба на
музичка точка

V одделение

Активности за
соработка со
студенти за
реализирање
начасови по
француски
јазик

Здружение на договори
професори по
француски
јазик и
Катедрата по
романски
јазици“ и
студенти

Изведба на
музичка
точка,рециал,т
еатар

ФКЦ
Здружение на
професори по
француски
јазик
Наставници
вклучени во
проектот од
I, II, III. IV, V
одделение

Активности од
летен семинар
во Струга 2019
„Театарот во
наставата“

Инструменти Очекувани
резултати
песни
Успешна
реализација
на активноста
Реализирање
на договорот
за соработка

Одговорно
лице
Наставници
од V
одделение

Временска
рамка
септември

Наставниците септември
вклучени во
проектот

Костими,
касетофон

песни

Успешна
Наставниците септември
реализација
вклучени во
2019
на активноста проектот

Анализа,
дискусија и
размена на
материјали

Електронски
материјали

Репродуцира- Наставниците октомври
ње на
вклучени во
2019
техники за
проектот
подготовка на
театарска
претстава
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Учество на
приредба за
Ден на
училиштето

Изведба на
музички точки,
театар и
ликовно
творење

Наставници
вклучени во
проектот од
I, II, III, IV, V
одделение

Костими,
касетофон,
ликовен
материјал

Приредба,
работилница
и трудови од
ученици

Успешна
реализација
на
активностите

Наставниците ноември
вклучени во
2019
проектот

Новогодишна
приредба

Учество во
Новогодишна
приредба и
презентација на
реализираните
активности во
тековната
година

Наставници
вклучени во
проектотод
I, II, III, IV, V
одделение

Потребен
материјал за
изведување на
активностите

Уредување
на просторот
со
новогодишни
мотиви

Промовирање на
францускиот
јазик

Наставниците декември
вклучени во
2019
проектот

Маскенбал

Активности по
повод Mardi
Gras(католичк
а прочка)

Наставници
вклучени во
проектот од
I, II, III, IV, V
одделение

Забава под
маски

Изработка на
маски,

Наставниците февруари
вклучени во
2020
проектот

Денови на
франкофонија

Активности по
повод Ден на
Франкофонија

Наставници
вклучени во
проектот од
I, II, III, IV, V
одделение

Работилници,
приредба

Документира
ње на
настанот и
изготвување
на
презентација

Дружење,
забава и
запознавање
на
традицијата и
културата на
обележување
на овој
празник во
Франција
Презентација
на знаења од
изучувањето
на јазикот

Наставниците март
вклучени во
2020
проектот
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Учество во
детски емисии
(Голем одмор)

Учество на
семинар во
Струга

Актвности за
промовирање
на проектот за
изучување на
францускиот
јазик од рана
возраст
Активности на
летен семинар
во Струга 2020

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

приредба

ФКЦ

следење на
обуката

Одговорен наставник: Наташа Самарска Миланова

материјали

Презентација
на знаења од
изучувањето
на јазикот

Наставниците април-мај
вклучени во
2020
проектот

Стекнување
вештини за
успешна
примена на
стекнатите
знаења во
наставата

Наставниците јули
вклучени во
проектот
2020
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Предлог проект за флексибилна училница по англиски јазик
Активност
Трансформирање
на
класичната
училна
по
англиски јазик во
флексибилна
училна

Носител

Начин
на
спроведување
ООУ
Целосна
„Димитар
поддршка од
Миладинов“
Амбасадата на
и
Кралство
Амбасадата
Холандија во
на Кралство Северна
Холандија
Македонија

Инструменти

Очекувани
резултати
Опремување на Целосна
флексибилната
опременост
училна
со на
неопходните
флексибилн
работни
ата училна
единици:
подвижни клупи
и столици,
-лаптопи
и
таблети, аудио
системи,
ТВ
приемник,
-смарт табла со
интернет врска,
-огласна табла,
-мини
библиотека и др.

Одговорно
лице
Соња
Димитрова
Грозданка
Стојковска

Временска
рамка
септемвридекември

Потребен
буџет
нема

Одговорни наставници: Соња Димитрова и Грозданка Стојковска
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ГЛОБАЛНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА МЕЃУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО
АКТИВНОСТИ
Одредување
приоритети за
унапредување на МИО
за учебната 2019/20
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 активности:
Работилници,
истражување, еко
работилница;
забавна игра; Хаику
работилница;ликовна
работилница;
спортски игри

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

Подобрување на
тимската работа за
унапредување на МИО
активностите во
училиштето

(Пред) УСЛОВИ

РЕАЛИЗАТОРИ

Усвоена Годишната програма
за работа на училиштето во
учебната 2019/20 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

Тим за училишна
интеграција со
одговорните
наставници по
активи

Формирање тимовиреализатори по возрасни
групи;
Работни средби со тимовитереализатори

Тим за училишна
интеграција ,Тим
од наставници: од
I до IX одделение

Тим за училишна
интеграција од
двете партнер
училишта

ВРЕМЕ НА
РЕАЛИЗАЦИЈА
августсептември

септемвриноември

Тим од
наставници
септември-мај
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Изготвување на
апликација со партнер
училштето за добивање
грант по распишан
конкурс од МОН

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

Водење професионално - Утврдување на
портфолио
критериуми и
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
Реализација на
- Планираните
планираните активности 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

Работни средби со тимовите

Тим за училишна
интеграција

октомври

Изработка на професионално
портфолио во кое
наставниците собираат
успешни практики, прават
рефлексија и анализа на
реализираните активности

Тим за училишна
интеграција

септември - мај

- 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
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Следење на
реализацијата на
активностите

Промоција на
реализираните
активности

Евалуација на
активностите

- Месечни извештаи од
реализираните
активности од тимовитереализатори доставени
до СИТ- тимот;
- Континуирано
истакнување на
информации од
реализираните
активности Огласна
табла во наставничка
канцаларија
Промотивен настан за
презентација на
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

- 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

Тим за училишна
интеграција
училишните
тимови

октомври – мај

Изработка на промотивен
материјал (покани, флаери,
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
активности

Училишните
тимови

ноември - мај

Тим за училишна
интеграција и
училишните
тимови

Декември -јуни

Програмата ја изработи тимот 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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Еколошка програма за учебната 2019/2020 година
Задача

Активност

Носител

Начин на
спроведување (ресурси)
Состанок,
дискусија,
договор

Инструменти Очекувани
резултати

Одговорно лице

Временска Пот.
рамка
буџет

Формулар за
еко одбор

успешна
реализација на
планираните
еколошки
активности
успешна
соработка

Снеже Т.

септември

Аида П.

септември

Формирање
на еко одбор

Избор на
наставници,
ученици и
родители

тим од
наставници

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

Организирање на средба

директор,
градоначалник

потпишување
на
Меморандум

Документ меморандум

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

одделенски
и предметни
наставници

Изработен
прилог

Прилог 5

Успешно
интегрирање на
планираните
еколошки
активности

Митра Ц.

септември

одделенски
и предметни
наставници

Изработен
план со МИО
акивности

Прилог план

Успешно
интегрирање на
планираните
МИО
активности

Митра Ц.

Октомври мај

одделенски
и предметни
наставници

Консултации,
разговор,
договор

Прилози со
дневни
подготовки

подигање на
еко свеста на
учениците

Соња Д.

Септември
-јуни

Одржување
на часови со
интеграција
на еколошка
едукација
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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

Планирање
одделенски
на активности и предметни
наставници

Консултации,
разговор,
договор

Прилози со
активности

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

Септември
-мај

Подготовка
на анкета

тим од
наставници,
ученици

Анкетирање на
ученици,
родители,
наставници

Анкета,
Прилог 2

Снежана
Христова
Мирјана
Бошков

Декември и
јуни

Формирање
на еко
патроли во
одделенска и
предметна
настава и
задавање
задачи

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

тим од
наставници,
ученици

разговор;
договор,

чек листи,
дневник на
еко
патролата

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

Благородна
Ѓ.

Септември
-мај

План на
активности со
избор на
точки на
акција од
четирите екостандарди

Изработка на
план

тим од
наставници,
ученици

Дискусија,
разговор и
договор

Прилог 3

подобрување на
состојбата во
училиштето

Септември
-ноември
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Одбележување на денови
од еко
календарот
Собирни
акции за
стара хартија
и пластична
амбалажа
Кампања
“Здрава
храна за
детство без
мана“
Следење и
евалуација на
напредокот
Соработка со
електронски и
печатени
медиуми
Еко клуб

Планирање и
организирање
на акции и
кампањи
Планирање и
организирање на акции

тим од
наставници,
ученици и
родители

Изработен
план за еко
активности

Прилог–еко
календар

развивање на
еко свеста и
промоција на
еко активности

Аида П.
Јулијана Ш.

Септември
-јуни

тим од
наставници,
ученици

информирање,
собирање
хартија и
пластика

Септември
-јуни

наставници,
ученици и
родители

Соња Д.

Ноември и
април

тим од
наставници,
ученици

Предавање –
презентација,
дебата,
подготовка
здрава храна
Записници,
Фотографирање

подигање на
еко свеста;
грижа за
животната
средина
грижа за
здравјето на
учениците

Снеже Т.
Митра Ц.

Планирање и
организирање на
активности за
здрава храна
Изработка на
план

Листа на
собрана
хартија и
пластична
амбалажа
Листа со
производи за
здрава храна
Прилог 4

Декември и
јуни

Написи и
прилози;
организирање учество
на ТВ
Организирање на акции

тим од
наставници
ученици

Написи,
прилози,
фотографии

Прилог 6

редовно и
Марија Н.
успешно
реализирање на
еколошките
активности
промоција и
Снеже Т.
афирмирање на Аида П.
училиштето

тим од
наставници,
ученици

Предавање презентација
дебата,
ботаничка
градина

Прилози со
активности

еко свеста;
грижа за
животната
средина

Септември
-јуни

Одговорен наставник: Снеже Тодорова

Марија Н.
Ивица Т.
Александра
П.

Септември
-јуни
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60000
ден.

Безбедност во училиштето
Во однос на безбедноста , во училиштето има изготвено:
• 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
• 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
• Куќен ред
• Кодекс на однесување за вработените, учениците, родителите и надворешни
лица
• Рапоредот на дежурства истакнат на видно место (пред почетокот на
наставата, за време на одморите и по завршувањето на наставата) (пред, по
наставата и за време на одморите)
• Во училиштето има физичко обезбедување финансирано од Општината
Активностите за заштита и безбедност на учениците се координирани со
надлежните институции во локалната заедница.
План за едукација и заштита на учениците во случај на елементарни незгоди
Планирана
Цел на
Реализатор
Време на
Очекувани
програмска
активноста
реализација
исходи и
активност
ефекти
Донесување и Доделување
Тим за
Септември
Успешна
усвојување на на
планирање
реализација
програма
за задолженија
на програмата
активностите
на
и
на тимот за членовите на
размена на
планирање
тимот
искуства.
Тестирање на Оспособување Тим за
Октомври
Препознавање
знак
ѕвоно на учениците
планирање
на знак и брза
потсетување
за
реакција во
на учениците
препознавање
случај на
на знаците за
елементарни
опасност
непогоди
Вежбовна
Оспособување Тим за
Ноември
Навремено
активност
- на тимот за
планирање,
напуштање на
евакуација
навремено
вработени и
училишната
напуштање на ученици
зграда
училишната
зграда
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Вежбовна
активност на
тимот за прва
медицинска
помош –

Оспособување
на тимот за
снаоѓање
во вонредна
ситуација

Тим за
планирање
и тим за прва
медицинска
помош

Декември

Вежбовна
активност и
евакуација –

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,

Тим за
планирање
и вработени

Мај

Евалуација на
спроведените
активности

Правилна и
брза реакција
на тимот за
прва
помош во
случај на
елементарна
незгода
Навремено
напуштање на
училишната
зграда
Согледивање
на
недостатоци и
нивно
елиминирање
во идни
активности

Одговорни наставници: Даниела Гајдова и Катерина Георгиева
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ПРОГРАМИ ЗА НАТПРЕВАРИ
Програма за натпревари за одделенска настава
учебната 2019/2020 година
Задача

Активност

Носител

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

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.

Наставници
од
одделенска
настава

Интернационал
ен натпревар по
информатика
„Дабар“
Училишен
натпревар за
Денот на
екологијата

Подготовка на
симболи за
програмирано
движење и
реализирање на игра
Компјутерско
решавање на логички
задачи

Наставници
од
одделенска
настава
Литературно и
Наставници
ликовно творење на
од
дадена тема избор на одделенска
ученици од I до V
настава
одделение

Начин на
спроведување
(ресурси)
Избор на
најдобри
творби

Инструмент
и

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Временска
рамка
(месеци)

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
Компјутер и
Интернет

Бодовна
скала

Освојување
на
сертификати

Одговорни Октомври
наставници
на активи

Бодовна
скала

Освојување
на
сертификати

Одговорни Ноември
наставници
на активи

Избор на
најдобри
творби

Бодовна
скала

Освојување
на награди:
дипломи и
пофалници

Одговорни Март
наставници
на активи
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Училишен
натпревар по
математика

Актив на IV
иV
одделение

Однапред
подготвени
задачи од
збирки,
нумеруси

Бодовна
скала

Мотивирањеп Одговорни Февруари
родлабочунаставници
вање и
на активи
проширување
на стекнатите
знаења

Наставници
од
одделенска
настава

Поделба на
готови задачи
од Сојуз на
математичари
на Mакедонија

Бодовна
скала

Актив на IV
иV
одделение

Бодовна
скала

Регионален
натпревар по
математика

Подготовка на
одбрани ученици од
IV и V одделение

Актив на IV
иV
одделение

Поделба на
готови задачи
од Сојуз на
математичари
на Mакедонија
Поделба на
готови задачи
од Сојуз на
математичари
на Mакедонија

Мотивирање,
продлабочув
ање и
проширување
на стекнатите
знаења
Освојување
на награди и
пофалби

Одговорни март
наставници
на активи

Општински
натпревар по
математика

Просторна и
временска
организација на
натпреварот, избор и
подготовка на задачи,
избор на ученици од
IV до V одделение
Просторна и
временска
организација на
натпреварот, избор
на ученици од I до V
одделение
Подготовка на
одбрани ученици од
IV и V одделение

Бодовна
скала

Освојување
на награди и
пофалби

Одговорни април
наставници
на активи

Училиштен
натпревар по
природни науки

Просторна и
Актив на IV
временска
одделение
организација на
натпреварот, избор и
подготовка на задачи,
избор на ученици од
IV одделение

Претходно
Бодовна
подготвен тест скала
од
наставникот

Одредување
на најдобри
ученици за
понатамошно
натпреварување

Одговорни декември
наставници
на активи

Меѓународен
натпревар по
математика,
Кенгур

Одговорни март
наставници
на активи
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Општински
натпревар по
природни науки

Подготовка на
одбрани ученици од
IV одделение

Актив на IV
одделение

Регионален
натпревар по
природни науки

Подготовка на
одбрани ученици од
IV одделение

Актив на IV
одделение

Државен
натпревар по
природни науки

Подготовка на
одбрани ученици од
IV одделение

Актив на IV
одделение

Учебници,
стручна
литература,
енциклопедии,
тестови
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

Бодовна
скала

Освојување
на награди

Одговорни Март- мај
наставници
на активи

Одговорен наставник: Даниела Гајдова
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Програма за натпревари-предметна настава за учебната 2019/2020 година
Задача

Активност

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

Творење поетски
и прозни творби

Училишен
натпревар по
македонски
јазик

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

Носител
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

Инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Временска
рамка
(месеци)

Начин на
спроведување
(ресурси)
Избор на најдобри
творби

Бодовна
скала

Освојување на
награди:
дипломи и
пофалници

Лидија
Паневска

октомвриноември

Избор на најдобри
творби

Бодовна
скала

Освојување на
награди:
дипломи и
пофалници

Митра
Цилевска

Март

Избор на најдобри
творби

Бодовна
скала

Освојување на
награди:
дипломи и
пофалници

Соња Д.
Богдановск
и

септемвримај

Однапред
подготвени
програма и
тестови
на знаења

Бодовна
скала

Мотивирање,
продлабочување
и проширување
на стекнатите
знаења

Лидија
Паневска

март

125

Регионален
натпревар по
македонски
јазик

Подготовка на
најдобриот
ученик од VIII и
IX одделение

Митра
Цилевска,
Лидија
Паневска,
Соња Д
Богдановски

Однапред
Бодовна
подготвени
скала
програма и
тестови на знаања

Развивање на
натпреварувачки
дух кај
учениците;
освојување
награда

Соња Д.
Богдановск
и

април

Државен
натпревар по
македонски
јазик

Подготовка на
најдобриот
ученик од VIII и
IX
одделение

Митра
Цилевска,
Лидија
Паневска,
Соња Д
Богдановски

Однапред
Бодовна
подготвени
скала
програми и
тестови на знаања

Освојување на
награди:
дипломи и
пофалници

Митра
Цилевска

мај

Државен
натпревар за
рецитаторство

Подготовка на
ученици од шесто
до девето
одделение

Митра
Цилевска,
Лидија
Паневска,
Соња Д
Богдановски

Однапред
Бодовна
подготвени творби скала
за рецитирање

Освојување на
награди:
дипломи и
пофалници

Лидија
Паневска

април

Општински
натпревар по
–Млади
библиотекари

Подготовка на
ученици од осмо
и девето
одделение

Однапред
подготвен
материјал од
прирачник

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Дана
Зафирова

октомври

Републички
натпреварМлади
библиотекари

Подготовка на
ученици од
девето
одделение

библиотекари
Дана
Зафирова,
Лидија
Неданоска
библиотекари
Дана
Зафирова,
Лидија
Неданоска

Однапред
подготвен
материјал од
прирачник

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Дана
Зафирова

ноември
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Училишен
натпревар по
англиски јазикSpelling Bee

Подготовка на
ученици од петто
до девето
одделение

наставници
по англиски
јазик

Однапред
подготвен
материјал

Максималн
и поени

Регионален
натпревар по
англиски јазикSpelling Bee
Училишен
натпревар по
англиски јазик

Подготовка на
ученици од петто
до девето
одделение
Тестирање и
селекција на
ученици од 5 и 9
одделение за
натпреварите по
англиски јазик
Подготовка на
победниците од
училишниот
натпревар за
натпреварот

наставници
по англиски
јазик

Однапред
подготвен
материјал

Максималн
и поени

наставници
по англиски
јазик

Претходно
подготвени
тестови од нас и
од ЕЛТАМ

Бодовна
скала

наставници
по англиски
јазик

Претходно
подготвени
тестови од нас и
од ЕЛТАМ

Бодовна
скала

Подготовка на
победниците од
училишниот
натпревар за
регионалниот
натпревар

наставници
по англиски
јазик

Претходно
подготвени
тестови од нас и
од ЕЛТАМ

Бодовна
скала

Општински
натпревар по
англиски јазик
во ЕЛТАМ

ЕЛТАМ
Регионален
натпревар по
англиски јазик

Проодност и
филтрирање
ученици за
регионален
натпревари
Освојување
награда

Соња
Димитрова

февруари

Соња
Димитрова

март

Проодност и
филтрирање
ученици за
регионалните и
државните
натпревар
Развивање на
натпреварувачки
дух кај
учениците;
освојување
награда и
можност за
добивање
стипендија во
Јахја Ќемал
Проверка на
знаењата,
развивање
натпреварувачки
дух,освојување
од 1 до 3 место
заради

Соња
Димитрова

февруари

Соња
Димитрова

март

Соња
Димитрова

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

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

Тестирање и
селекција на
ученици од 7 одд.
за натпреварите
по француски
јазик

Наставник по
француски
јазик

Претходно
подготвени
тестови од
наставникот

Бодовна
скала

Селекција на
ученици од 6
одделение
за натпревар

Наставник по
француски
јазик

Подготвени
насоки и идеи за
ликовниот конкурс

Селектира
ње на
надобри
ликовни
творби

Училишен,
регионален и
државен
натпревар по
француски
јазик- состав

Селекција на
ученици од 8
одделение
за натпревар

Наставник по
француски
јазик

Подготвени
насоки и идеи за
пишување состав

бодовна
скала

натамошен
пласман на
државен
натпревар
Проверка на
знаењата,
можност за
презентирање
како најдобар
ученик во
РМакедонија
Мотивирање,
продлабочување
и проширување
на стекнатите
знаења

Соња
Димитрова

мај

Наставник
по
француски
јазик

ноември

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

Наставник
по
француски
јазик

март

развивање
натпреварувачки
дух како и
креатибна
способност

Наставник
по
француски
јазик

февруари

128

Училишен,
регионален и
државен
натпревар за
француски
јазикОлимпијада -

Селекција на
ученици од 9
одделение
за натпревар

Наставник по
француски
јазик

Претходно
подготвени
тестови од
наставникот

Училишен
натпревар по
математика

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

Бети Стојоскa
Стојановска,
Катерина
Стаменковиќ
Весна
Кочовска

Однапред
Бодовна
подготвени задачи скала
од збирки,
нумеруси

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

Општински
натпревар по
математика

Регионален
натпревар по
математика

Подготовка на
одбрани ученици
од шесто до
девето
одделение

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

Наставник
по
француски
јазик

март

Весна
Кочовска

Февруари

Поделба на готови Бодовна
задачи од Сојуз на скала
математичари на
Mакедонија

Освојување на
награди и
пофалби

Весна
Кочовска

март

Поделба на готови Бодовна
задачи од Сојуз на скала
математичари на
Mакедонија

Освојување на
награди и
пофалби и
пласирање на
државен
натпревар

Весна
Кочовска

април

129

Државен
натпревар по
математика

Подготовка на
одбрани ученици
од седмо до
девето
одделение

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

Јуниорска
математичка
олимпијада

Најдобриот и
најталентираниот
ученик во
училиштето

Ноември
месец на
науката+
Школо Млади
физичари
Училишен
натпревар по
физика

Натпревар во
демонстрации и
експерименти
Просторна и
временска
организација на
натпреварот,
избор и
подготовка на
задачи

Аида
Петровска

Општински
натпревар по
физика

Подготовка на
одбрани ученици
од осмо и девето
одделение

Аида
Петровска

Поделба на готови Бодовна
задачи од Сојуз на скала
математичари на
Mакедонија

Освојување на
награди и
пофалби и
пласирање на
олимпијада

Весна
Кочовска

мај

Поделба на готови Бодовна
задачи од Сојуз на скала
математичари на
Mакедонија

Освојување на
награди

Катерина
Стаменкови
ќ

мај

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

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Аида
Петровска

ноември

Бодовна
скала

Издвојување на
најдобрите
ученици за
понатамошно
натпреварување

Аида
Петровска

март

Збирки задачи,
печатени и
електронски

Бодовна
скала

Издвојување на
најдобрите
ученици за
понатамошно
натпреварување

Аида
Петровска

март
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Регионален
натпревар по
физика
Државен
натпревар по
физика
Денови на
електротехниката
Сообраќај

Регионален
натпревар по
Техничко
образование
Државен
натпревар по
Техничко
образоване
Мегународен
натпревар Дабар

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

Аида
Петровска

Збирки задачи,
печатени и
електронски

Бодовна
скала

Освојување
награди и
признанија

Аида
Петровска

април

Аида
Петровска

Збирки задачи,
печатени и
електронски

Бодовна
скала

Освојување
награди и
признанија

Аида
Петровска

мај

Аида
Петровска

Збирки задачи,
печатени и
електронски

Бодовна
скала

Освојување
награди и
признанија

Аида
Петровска

мај

Катерина
Георгиева

Теоретска и
практична
подготовка

Бодовна
скала

Добар пласман

Катерина
Георгиева

Април

Подготовка на
одбрани ученици
од седмо до
девето
одделение
Подготовка на
одбрани ученици
од седмо до
девето
одделение

Катерина
Георгиева

Поделба на
одредени
практични задачи

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Катерина
Георгиева

Март

Катерина
Георгиева

Поделба на
одредени
практични задачи

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Катерина
Георгиева

Април

Ученици од 6 – 9
Одделение

Катерина
Георгиева

Online – на
компјутер

Бодовна
скала

Освојување
награда

Катерина
Георгиева

Фебруар март
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Училиштен
натпревар по
природни
науки

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

Наставник по
природни
науки Марија
Насковска

Претходно
подготвен тест од
наставникот

Бодовна
скала

Одредување на
најдобри
ученици за
понатамошно
натпреварување

Марија
Насковска

декември

Наставник по
природни
науки Марија
Насковска

Учебници, стручна
литература,
енциклопедии,
тестови

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Марија
Насковска

Март- мај

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

Благородна
Ѓелова

февруари

Општински,
регионален и
државен
натпревар по
биологија

Подготовка на
одбрани ученици
од седмо, осмо и
девето
одделение

Наставник по
биологија
Благородна
Ѓелова

Учебници,
стручна
литература,
енциклопедии,
тестови

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Благородна
Ѓелова

април,
мај

Ноември месец на
науката 2019“

Подготовка на
одбрани ученици
од осмо и девето
одделение

Наставник по
хемија
Марија
Апостолова

Учебници, вежби и Селектираистражување
ње на
надобри

Освојување на
награди и добар
пласман

Марија
Апостолова

ноември

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

Ученици од осмо
и девето
одделение

Општински,
регионален и
државен
натпревар по
хемија
Меѓународна
олимпијада по
хемија

Избор и
подготовка на
ученици од осмо
и девето
одделение
Подготовка на
одбрани ученици
од девето
одделение
Избор и
подготовка на
одбрани ученици
од осмо и
деветто одд.
- јавно настапува
пред публика
интерпретирајќи
композиции од
светски автори;
- се залага за
успешен настап;

Општински
натпревар по
прва помош
Регионални
хорски и
оркестарски
натпревари

Републички
хорски и
оркестарски
натпревари

Подготовкза
настап преку
индивидуални,
групни и
заеднички проби,

Наставник по
хемија
Марија
Апостолова
Наставник по
хемија
Марија
Апостолова

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

Бодовна
скала

Одредување на
најдобри ученици
за понатамошно
натпреварување
Освојување на
награди

Марија
Апостолова

март

Марија
Апостолова

март,
април,
мај

Наставник по
хемија
Марија
Апостолова
Наставник по
биологија
Благородна
Ѓелова

Тестови, стручна
литература,
учебници, вежби и
истражување
Стручна
литература,
практични вежби

Бодовна
скала

Добар пласман

Марија
Апостолова

јуни

Бодовна
скала

Освојување на
награди

Благородна
Ѓелова

мај

Бојана
Петровиќ
Алексова

Нотен материјал
Подготвени
аранжмани на
композиции,

Бодовна
скала

Бојана
Петровиќ
Алексова

април

Нотен материјал
Подготвени
аранжмани на
композиции,

Бодовна
скала

Интерпретира
композизии и
учествува на
натпревар преку
кој се афирмира
себе и
училиштетпо
Освојување на
награди
- јавно настапува
пред публика;
- се залага за
успешен јавен
настап;

Бојана
Петровиќ
Алексова

Бојана
Петровиќ
Алексова

мај

Бодовна
скала
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настап на
натпревари

Училишен
натпревар по
Ликовно
образование
по повод Ден
на училиштето

Просторна и
временска
организација на
натпреварот,
избор на ученици
од шесто до
девето
одделение

Маја
Ристовска

Однапред зададен Бодовна
мотив и техника
скала

Меѓународен
ликовен
натпревар по
повод 13
Ноември
Регионален
ликовен
натпревар за
рециклирање
на отпад од
пакување
Градски
ликовен
натпревар по
повод 24 Мај

Подготовка на
одбрани ученици
од шесто до
девето
одделение
Подготовка на
одбрани ученици
од седмо до
девето
одделение

Маја
Ристовска

Однапред зададен Бодовна
мотив и техника
скала

Маја
Ристовска

Подготовка на
одбрани ученици
од седмо до
девето
одделение

Маја
Ристовска

- свири и пее со
задоволство,
интерпретирајќи
композиции од
светски автори
Освојува
награди
Мотивирање,
продлабочување
и проширување
на стекнатите
знаења

Маја
Ристовска

ноември

Освојување на
награди и
пофалби

Маја
Ристовска

ноември

Однапред зададен Бодовна
мотив и техника
скала

Освојување на
награди и
пофалби

Маја
Ристовска

март

Однапред зададен Бодовна
мотив и техника
скала

Освојување на
награди и
пофалби

Маја
Ристовска

мај
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Училишни
натпревари во
одбојкадевојчиња и
фудбал
момчиња
Меѓу
училишен
пријателски
Турнир во
одбојка
девојчиња
(по повод
Денот на
училиштето)
Одделенски
натпревари во
истрајно
трчање

Училишен
турнир во
пинг-понг

Организирање и
реализирање на
меѓуодделенски
натпревари

Наставници
по ФЗО
ученици

Уигрување на
екипата во
одбојка

Наставници
по ФЗО
ученици

Трчање на
дадена патека

Наставници и
ученици

Селекција на
тимот на
училиштето

Наставници
по ФЗО
ученици

Обезбедување на
термини за сала и
фудбалски терен,
Обезбедување на
лица за
одржување ред,
Обезбедување на
термини за сала и
фудбалски
терен,топки
Обезбедување на
лица за
одржување ред.

Извештаи
(усна
повратна
информација)

Оспособување на
патека за
активноста,
изработка на
дипломи.
Подготовка на
списоци на
учесници
Обезбедување на
термини за
свечена сала,
информирање на
сите
заинтересирани

Стандарди- Селекција на
зирани
најдобрите
тестови
ученици

Извештај,
благодарница

Списоци,
извештаи,
дипломи

Омасовување на
спортовите,
бодрење на
соучениците,
развивање
на борбен дух
Тимска игра,
јакнење на
борбен дух

Анета
Гоцева

ноември

Анета
Гоцева

октомври,
ноември

Анета
Гоцева

септември,
април

Поттикнување на Анета
интерес кај
Гоцева
учениците за
овој спорт

октомври ноември
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Учество на
Државен
натпревар во
пливање
Општински
натпревари во
одбојка
девојчиња

Психофизичка
подготовка на
селектираните
ученици
Селекција,
подготовкауигрување на
тимот

Наставници
по ФЗО
ученици

Техничка подршка
(финансиска
поддршка)

Стандарди- Добар пласман
зирани
тестови

Анета
Гоцева

Мај

Наставници
по ФЗО
ученици

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

Записници,
извештаи.
Дипломи,
медаљи

Освоени места
за пласман на
општински
натпревари

Анета
Гоцева

Записници,
извештаи.
Дипломи,
медаљи

Освоени места
за пласман на
општински
натпревари

Анета
Гоцева

извештаи

Добар пласман

Анета
Гоцева

Техничка подршка
(соработка со
новинарска
секција

Стандарди- Добар пласман
зирани
тестови

Анета
Гоцева

Според
календарот
за
натпревари
на
општината
Според
календарот
за
натпревари
на
општината
Спрема
календарот
на Сојузот
на
училиштен
спорт
март,
април

Општински
Селекција,
натпревари во подготовкафудбал машки уигрување на
тимот

Наставници
по ФЗО
ученици

Градски
натпревари во
дадени
спортови

Подготовкауигрување на
тимовите за
дадени спортови

Наставници
по ФЗО
ученици

Учество на
Државен крос

Психофизичка
подготовка на
селектираните
ученици

Наставници
по ФЗО
ученици
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Општински
турнир во шах

Учество на
турнирот

Наставници
по ФЗО
ученици

Општински
натпревари во
кошарка
машки

Селекција,
подготовкауигрување на
тимот

Наставници
по ФЗО
ученици

Општински
натпревари
ракомет
машки

Селекција,
подготовка на
тимот

Наставници
по ФЗО
ученици

Училишни
натпревари во
одбојкадевојчиња и
фудбалмомчиња

Организирање и
реализирање на
меѓуодделенски
натпревари

Наставници
по ФЗО
ученици

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

извештаи

Добар пласман

Анета
Гоцева

мај

Записници,
извештаи.
Дипломи
медаљи

Освоени места
за пласман на
градски
натпревари

Анета
Гоцева

Според
календарот
за
натпревари
на
општината

Записници,
Извештаи.
Дипломи
медаљи

Освоени места
за пласман на
градски
натпревари

Анета
Гоцева

Според
календарот
за
натпревари
на
општината

Извештаи
(усна
повратна
информација)

Омасовување на
спортовите,
бодрење на
соучениците,
развивање
на борбен дух

Татјана
Илиевска

ноември
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Одделенски
натпревари во
истрајно
трчање

Трчање на
дадена патека

Наставници и
ученици

Оспособување на
патека за
активноста,
изработка на
дипломи.
Подготовка на
списоци на
учесници

Стандарди- Селекција на
зирани
најдобрите
тестови
ученици

Татјана
Илиевска

септември,
април

Општински
натпревари во
фудбалмашки

Селекција,
подготовкауигрување на
тимот

Наставници
по ФЗО
ученици

Обезбедување на
термини за сала и
фудбалски терен.
Обезбедување на
лица за
одржување ред

Записници
извештаи.
Дипломи,
медаљи

Освоени места
за пласман на
општински
натпревари

Татјана
Илиевска

Според
календарот
за
натпревари
на
општината

Градски
натпревари во
дадени
спортови

Подготовкауигрување на
тимовите за
дадени спортови

Наставници
по ФЗО
ученици

Техничка подршка
(соработка со
новинарска
секција)

извештаи

Добар пласман

Татјана
Илиевска

Учество на
Државен крос

Психофизичка
подготовка на
селектираните
ученици

Наставници
по ФЗО
ученици

Техничка подршка
(соработка со
новинарска
секција)

Стандарди- Добар пласман
зирани
тестови

Татјана
Илиевска

Спрема
календарот
на Сојузот
на
училишен
спорт
март,
април
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Општински
натпревари во
кошарка
машки

Селекција,
подготовкауигрување на
тимот

Наставници
по ФЗО
ученици

Турнир во
кошарка 3 x 3

Селекција,
подготовка на
тимот

Наставници
по ФЗО
ученици

Обезбедување на
термини за сала и
Обезбедување на
лица за
одржување ред.
Техничка
поддршка
(соработка со
новинарска
секција)
Обезбедување на
термини за сала и
Обезбедување на
лица за
одржување ред.
Техничка подршка
(соработка со
новинарска
секција)

Записници
извештаи.
Дипломи,
медаљи

Освоени места
за пласман на
градски
натпревари

Татјана
Илиевска

Според
календарот
за
натпревари
на
општината

Записници,
извештаи.
Дипломи,
медаљи

Добар пласман

Татјана
Илиевска

Според
календарот
за
натпревари
на
општината

Одговорен наставник: Катерина Стаменковиќ
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ПРОГРАМА ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ХУМАНИТАРНА РАБОТА
Задача
Размена и
поделба на
учебници
Одбележување
на “Денот на
мирот

Активност
Собирање,
проверување и
отстранување на
оштетени учебници
Засадување на
дрва

Одбележување
на Детска
недела
Хуманитарна
акција по повод
“Денот на гладта

Собирање на
парични средства

Собирна акција

Собирање на
пластична
амбалажа

Собирање на
парични средства
во вид на
вредносни бодови
и собирање на
храна

Носител
Предметни и
одделенски
наставници

Начин на
спроведување
(ресурси)
учебници

Очекувани резултати

Одговорно
лице

Временска
рамка

Снабдување на
учениците со
учебници

Библиотекар
одделенски
раководители

септември

Предметни и
одделенски
наставници и
претставник од
советот на
родители
Одделенски
наставници

Садници од
дрва и алати

Озеленување на
училишниот двор

Благородна
Ѓелова
Елица
Филиповска

септември

Касички

Елица
Филиповска

октомври

Одговорните
наставници
во соработка
на Црвен крст
на општина
Центар и
претставник од
советот на
родители
Предметни и
одделенски
наставници

Вредносни
бонови,
конзервирана и
спакована храна

Развивање на
хуманитарни вредности
кај учениците
Помагање на социјално
загрозени семејства од
нашето училиште

Благородна
Ѓелова
Елица
Филиповска

октомври

Развивање на
еколошката свест и
одржување на
хигиената во
училишните простории

Предметни и
одделенски
наставници

септемвримај

Училница и
корпи за
пластика
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Собирна акција

Собирање на
хартија

Предметни и
одделенски
наставници

Училница и
корпи за хартија

Развивање на
еколошката свест и
одржување на
хигиената во
училишните простори

Предметни и
одделенски
наставници

септември
мај

Собирна акција
Собирање облека
по повод
одбележувањето
на “Денот на
училиштето

Предметни и
одделенски
наставници и
претставник од
советот на
родители

Училница и
облека, кутии

Подигање на
хуманитарната свест кај
учениците и возрасните

Благородна
Ѓелова
Елица
Филиповска

ноември

Работна акција
за
одбележување
на “Денот на
дрвото“

Засадување на
садници во
локација одредена
од општината и во
училишниот двор,
уредување на
училници, ходници

Предметни и
одделенски
наставници и
претставник од
советот на
родители

Садници, алат,
кеси и друго

Оплеменување на
училишниот двор

Хуманитарна
акција по повод
недела на стари
лица

Посета на стари
лица во близина на
училиштето и во
домот за стари
лица

Благородна
Ѓелова и
претставник од
советот на
родители
во соработка
на Црвен крст
на Општина
Центар

Хигиенски
средства,
храна и цвеќе

Развивање љубов и
почит кон постарите
лица

ноември

Благородна
Ѓелова
Елица
Филиповска

ноември
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Одбележување
на недела на
борба против
болести на
зависност

Предавање и
работилница за
борба против
болести на
зависност

Благородна
Ѓелова
во соработка
на Црвен крст
и учениците од
осмо
одделение

Училница и LCD
проектор

Дијагностички тест и
тест за евалуација

Благородна
Ѓелова

ноември

Одбележување
на недела на
борба против
СИДА

Предавање и
работилница за
борба против
СИДА

Одговорен
наставник
Благородна
Ѓелова
во соработка
на Црвен крст
и учениците од
осмо
одделение

Училница и LCD
проектор

Дијагностички тест и
тест за евалуација

Благородна
Ѓелова

декември

Организирање
на Новогодишен
базар

Изработка и
продажба на накит,
украси,новогодишни
честитки и друго

Училница,
свечена сала,
потрошен
материјал за
изработка на
украси и накит

Собирање на парични
средства наменети за
потребите на
училиштето

Одговорните
на активи

декември

Едукација на
ученици за
давање на прва
помош

Работилница со
практични вежби

Одговорните
на активи од
прво до осмо
одделение и
претставник од
советот на
родители
Ученици од 7, 8
и 9 одделение
во соработка
Црвен крст на
општина
Центар

Свечена сала,
LCD проектор,
санитетски
материјал

Оспособени ученици за Благородна
пружање на прва помош Ѓелова
при секојдневни
повреди

февруари
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Одбележување
на “Денот на
екологијата

Пролетен хепенинг
садење цвеќе,
трева и нивно
одржување во
текот на годината

Одбележување
на “Денот на
хигиенизација

Предавање и
работилница

Хуманитарна
акција по повод
недела на
солидарноста

Собирање на
парични средства

Предметни и
одделенски
наставници и
претставник од
советот на
родители
Благородна
Ѓелова
Елица
Филиповска во
соработка на
Црвен крст и со
учениците од
трето и четврто
одделение

Потрошен
материјал за
изработките на
учениците,
садници, трева,
алат и друго
Училница и LCD
проектор

Собирање на парични
средства хортикултурно
уредување на
училиштниот простор

Благородна
Ѓелова
Елица
Филиповска

март

Стекнување навики за
одржување на лична
хигиена и хигиена во
домовите

Благородна
Ѓелова
Елица
Филиповска

април

Благородна
Ѓелова
во соработка
на Црвен крст
и учениците од
седмо и осмо
одделение

Касички и
униформи

Мотивирање на
учениците за подигање
на солидарната свест

Благородна
Ѓелова

мај

Одговорни наставници: Благородна Гелова, Елица Филиповска
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧКИОТ ПАРЛАМЕНТ
Учениците преку функционирањето на Ученичкиот парламент 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 и да го градат лидерот во себе, да вежбаат ораторство и говор на тело
со кој ќе напредуваат во општеството и животот.
Содржина

Активност

Конституирање на
Ученичкиот парламент,
Изготување на Програма
за работа на ученичкиот
парламент

Формирање на
Ученичкиот
парламент,
Запознавање со
целите на
функционирањето
предлог активности

Резултати од процесот
на самоевалвација

Работилница со
учениците: учениците
и одделенските
раководители,
Анализа на
искуствата,
мислењата и
согледувањата на
учениците,
Изготвување на
листа на приоритети
за акција

Носител на
активноста
Учениците,
одделенските
раководители,
одговорните
наставници

Време на
реализација
септември

Учениците,
Одговорни
наставници,
Директор

октомври

Очекувани резултати
Конституирање на
Ученичкиот парламент,
Мотивираност на
активното учество во
подобрување на
училишниот живот,
Усвоена Програма со
дополнување
Активно учество на
Ученичкиот парламент во
креирањето на
училишната визија,
подобрување на
атмосферата и условите
во училиштето,
демократско учество во
училишниот живот
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Приоритети за акција

Превенција на болести
на зависност

Успехот и поведението
на учениците за првото
полугодие,
Договор за организација
на новогодишни
активности

Изготвување на
акциони планови и
реализација на
истите
(информирање,
формирање и
искажување на
мислење, учество во
одлучување,
превземање на
акција)
Одбележување на
неделата на борба за
зависности,
работилница,
спроведување на
анкета,
делење на флаери
Работилница:
Анализа на
постигнувањата,
дисциплината,
реализација на
дополнителната и
додатната настава,
воннаставните
активности,
секциите и
клубовите,
Изготвување на план
за меѓусебна
поддршка

Учениците,
Одделенските
раководители

ноември
декември
јануари
февруари

Успешно реализирани
идеи за промени

Учениците,
Одделенските
наставници

ноември

Зголемување на
свесноста за значењето
на грижата за
сопственото здравје

Учениците,
Одговорните
наставници,
Одделенските
раководители,
Родителите
(новогодишни
активности)

декември

Реализирање на
активности за меѓусебна
поддршка на учениците
во паралелките, за
подобрување на успехот
и поведението, равивање
мотивираност да се
организираат успешни
новогодишни активности
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Разбирање и решавање
на конфликтите,
на кои бариери се
наидува и како се
надминуваат

Работилница

Учениците,
Одговорните
наставници,
Предметните
наставници,
Родителите
Ученици,
Одговорни
наставници,
Предметни
наставници

февруари

Разбирање на значењето
на конструктивност и
пристап за успешност во
меѓусебната
комуникација

Соработка со
Училишните парламенти
на ООУ „Кемал Ататурк“
Студеничани и
„Султантепе“ од
Истанбул (Viber, Skype
комуникација)
Подготовка на
Одбележување на денот
на шегата
1-ви Април

Работилница

ноември
март
април

Заеднички реализирани
активности,
дружење,
размена на искуства

Организирање на
маскенбал, изложба
(стрип и графити)

Ученици,
Одговорни
наставници,
Одделенски
раководители,

април

Дебата

Ученици,

мај

Развивање на
креативност кај
учениците,
успешно реализиран
маскембал,
изложба
Вреднувани
постигнувања,
предлог, идеи и насоки

Анализа на работата на
Ученичкиот парламент

Одговорни
наставници

Одговорни лица: наставник по историја Ивица Трајковски
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Програма за Отворен ден по Граѓанско образование 2019 /2020 година
Воннаставни активности за поттикнување на демократската клима на училиштето
реден
тема
број
1.
Преземање на
акција и
внесување на
промени

2.

3.

цели

активности

реализација

реализатори

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
-развивање на чувство на
свеста за
одговорност и почитување на
спротивставување училишните носми и вредности
на насилството во -создавање на свест за
училиштето
надминување на проблемите во
училиштето

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

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

-ученици,
наставникот по
Граѓанско
образование

Идентификување
на аспекти во
училиштето за
надминување или
преземање акција
за позитивна
промена

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

-ученици,
наставникот по
Граѓанско
образование

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

-Ноември
-ученици,
(Денот на
наставникот по
училиштето ) Граѓанско
образование
Стручна служба

- Февруари
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ
ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА
ООУ „Димитар Миладинов “- Центар, Скопје
учебна 2019/2020 година

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)
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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;
- 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
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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
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
коиобезбедуваат 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
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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
Предзнаења за
корупцијата и
антикорупцијата

Цели
Да се согледаат
предзнаењата на
учениците

Причини и
последици од
корупцијата

Да се запознаат со Работилница
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
да ја сфатат
Предавање и
улогата на
вежби
Државната
комисија за
спречување на
корупција во
Република
Македонија и
механизмите преку
кои таа делува

Стекнување на
основни знаења за
корупција и
антикорупција

Вид на активност
Прашалник за
учениците

Активности
Пополнување на
прашалникот од
страна на
учениците
Говорна активност;
дискусија; кусо
предавање

презентација;
дискусија;
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Содржина

Цели

Активна борба
против
корупцијата

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 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 ќепридонесат 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
учениците од основните
училишта“

Активна борба
против
корупцијата:
постери

Утврдување на
знаењата за
корупцијата и
антикорупцијата

Вид на
активност
Работилница

Активности

Работилница

Говорна
активност;
дискусија; кусо
предавање

Прашалник за
учениците и
активности за
повторување

Пополнување на
прашалникот од
страна на
учениците

Говорна
активност;
дискусија; кусо
предавање
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СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНА СРЕДИНА
за учебната 2019/2020 година

Ова програмско подрачје го планираме со цел да ги ставиме сите ресурси на
локалната средина во функција на училиштето, а кои се од интерес за воспитнообразовната работа. Преку ова подрачје ги остваруваме следните задачи:
• искористување на материјалните можности
унапредување на дејноста на училиштето;

на

локалната

средина

за

• збогатување на воспитно- образовната работа како резултат од искористување на
можностите на институциите од областа на културата, спортот, здравство и сл. ;
• организирање на заеднички културно-уметнички, образовни, спортски и други
манифестации со другите училишта од општина Центар;
• збогатување на воспитно- образовната работа како резултат на размена на
знаења, мислења и искуства со наставниот кадар од другите училишта на
Општината.
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Задача

Активност

Носител

Соработка
со општина
Центар

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

Директор,
Училишен
одбор

Приредба по
повод
Денот на
општината
Семинари за
усовршувањ

Отварање на
лига
„Центар“

Соработка
со БРО

Начин на
спроведување
(ресурси)
Програми и
проекти

Општина
Центар,
тимовите и
претставници
те на
училиштата

Превозно
средство за
учесниците

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

Годишни
програми,
стручна
литература,
закони,
правилници

Учество во
одбележување
на Денот на
општина Центар

Ученици,
наставници,
претставници
од локалната
средина

Крос натпревар,
пригодна
програма,
свечена
академија

Соработка со
општествените

Директор,
стручна

Стручна
литература,

Инструмен
ти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Временс
ка рамка

Полугодишн
и
и годишни
извештаи
Записници и
извештаи

Подобрени услови
за работа во
училиштето

Директор,
наставници

09.201908 2020

Развивање на
спортски дух

Наставници
по физичко
образование

09. 2019

Записници и Унапредена
извештаи
воспитнообразовна дејност
на училиштето,
дадени
информации за
реализација на
програмата и
постигнатите
резултати
Дискусија,
Унапредена и
мислење на зајакната соработка
публиката
со Општината

Директор,
стручна
служба

09.201908 2020

Директор

11.2019

Анализа за
реализира

Директор

11.201904. 2020

Разменети знаења
и искуства,
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е на
воспитнообразовниот
процес

основни
училишта и со
други воспитно –
образовни
установи и
институции

служба на
училиштето,
наставници

годишни
програми на
наставниците

ните
годишни
програми

унапредена
воспитнообразовна дејност

Функционира
ње на уч.
парламент

Соработка со
Ученичките
заедници на
другите
општински
основни
училишта

Членови на
Ученичките
парламенти ,
одговорни
наставници

Изготвени
програми

Записници
за
реализиран
и
активности

Подобрена работа
и меѓусебна
соработка на
Ученичките
заедници

Претседател
на
Ученичкиот
парламент

09.201908 2020

Соработка
со општина
„Центар“

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

Ученици,
наставници и
вработени во
општината

Програми,
проекти,
портфолија

Доказен
материјал
за
реализиран
и
активности

Продлабочени
знаења за
локалната средина,
стекнати сознанија
за начинот на
решавање на
јавните прашања и
проблеми во
општината

Наставник по
граѓанско
образоване

10.2019 05.2020

Соработка
со
општината

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

Ученици,
одговорни
наставници,

Подготвени
изведби на
учениците,
изработени
честитки и украси
(новогодишни и

Изработки
од
учениците

Подарени честитки
и украси со искрени
желби за
понатамошни
успеси во работата

Одделенски
наставници

10.201904.2020

градоначални
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к, вработени
во општината
Членови на
спортските
секции и
одговорни
наставници
Талентирани
ученици,
одговорен
наставник

велигденски)

Спортски
активности

Учество на
спортски
манифестации

По избор

Извештаи
за
постигнати
резултати

Развиен спортскиот
дух кај учениците,
соработка и
дружење

Наставници
по физичко
образование

10.201905.2020

Соработка
со писатели

Средби на
литературни,
ликовни и
музички дружини

Материјали за
литературноно
творештво

Документирање на
настанот
(фотографи
и, снимки),
изработки
Документирање на
настанот
(фотографи
и, снимки),
изработки
Извештаи,
записници

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

Наставник по
ликовно
образование

05.2020

Соработка
со ликовно
здружение

Организирање на
ликовна колонија
на локалитет
одобрен од
општина Центар

Талентирани
ученици,
одговорен
наставник

Материјали за
ликовно
творештво

Наставник по
ликовно
образование

09.201908.2020

Соработка
со Црвен
Крст и ЕКОдруштва

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
манифестацијата

Грозданка
Стојковска,
Аида
Петревска,
Снеже
Тодорова
наставник по
биологија,
наставник
по ликовна
уметност

09.2019 05.2020
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Соработка
со
здравствени
установи

Соработка со
здравствениот
дом „Бит Пазар“
и „Идадија“
(активностите ќе
се заведуваат во
извештајот за
грижа за
здравјето на
учениците)
Соработка со
полицијата за
безбедност во
сообраќајот на
општина Центар

Стручни лица
од
здравствен
дом „Бит
Пазар“
и „Идадија“

Предавања,
ситематски
прегледи,
флаери

Соопштение Едуцирани ученици
, записник,
за заштита и
извештај
превенција од
болести и пороци

Наставник по
биологија

09.2019 05.2020

Претставници
од полициска
станица
Центар

Предавања од
стручни лица за
безбедност,
флаери, слики

Записник,
слики,
цртежи
изработени
од
учениците

Директор
наставник по
техничко
образование,
одделенски
наставници

09.2019
-05.2020

Посета на
споменици
од минатото

Соработка со
Сојузот на
борците

Наставник по
историја

09.2019 05.2020

Приредби

Учество на
прослави на
празници,
јубилеи
со академии
и манифестации од јавен
интерес

Претставници Програми
од Сојузот на
борците и
училиштето
Ученици,
Пригодни
наставници и програми
претставници
од општината

Едуцирани
ученици, грижа за
безбедноста на
учениците во
сообраќајот за
време на престојот
во училиштето и
надвор од него
Размена на
искуства, дружење
и соработка
Подигнато
културнообразовното ниво и
развиени
патриотски чувства
кај учениците,
вработените и
локалното
население

Директор

09.2019 05.2020

Безбедност
во
сообраќајот

Слики

Записници,
слики,
годишен
извештај
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Информативен
сосотанок

Учество во
детски
емисии

Соработка
со средните
училишта

Затварање
на лига
Центар

Информирање на
Градоначалникот
и раководните
служби во
другите
установи за
Денот на
училиштето
Актвности за
промовирање на
проектот за
изучување на
францускиот
јазик од рана
возраст
Промоција на
средни училишта
за упис на
учениците

Директор,
Совет на
родители,
Училишен
одбор

Програма

Записник

Финансиска и друга
помош

Директор,
Претседател
на Совет на
родители

Наставници
вклучени во
проектот од
I-V
одделение

Учество во ТВ
програма со
приредба

ЦД, слики
извештај

Презентација на
знаења од
изучувањето на
јазикот

Наставницит априле вклучени во мај
проектот
2020

Директор,
ученици,
наставници и
стручна
служба

Флаери,
предавања,
Power Point
презентации

Флаери

Информирање на
учениците за
работата
на средните
училишта заради
полесно
професионално
ориентирање

Стручна
служба

05.2020

Финален
спортски
натпревар и
прогласување
победници на
Општина Центар

Општина
Центар,
тимовите и
претставници
те на
училиштата

Превозно
средство за
учесниците

Извештаи

Развивање на
спортски дух

Наставници
по физичко
образование

05.2020

11.2019
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Состанок за
постигањата
на
училиштето

Презентирање на
постигнатите
резултати на
училиштето
остварени во
текот на
наставната
година

Директор,
стручни сора
ботници,
претставници
и стручен тим
од
Општината

Документи и
извештаи

Записник,
извештај

Афирмирано
училиште

Директор

06.2020

Одговорени наставници: Славица Димитриевска, Соња Дракуловска Богдановска

160

ПРОГРАМА ЗА ЈАВНА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ
за учебната 2019/2020 година
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

Носител

Начин на
спроведувањ
е (ресурси)
Учениците и Увежбување на
наставници содржините од
те од
сценариото
активот на
петто
одделение
Ученици и
наставници

Ученици и
наставници

Творење

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
двор.

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
активности

Септември
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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

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

Присуство на
фестивалот

Пеење и
забава

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“

163

-Новогодишен
базар
-Новогодишна
одделенска и
предметна
прослава

Рачни
изработки

- 8-ми Март
Ден на жената

Изработка на
честитки

- Прослава на
празникот
Прочка Масленица

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

ЦД, лотарија

Увежбување на Изведба на
точките
традиционал
на свечена
приредба со
дочек на
гостите

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

Стекнување
на знаења за
традиционалн
ите обичаи на
словенските
народи и
меѓусебно
дружење на
учениците

Учениците и
наставниците
од
одделенска и
предметна
настава и
наставникот
кој ги
реализира
проектните
активности
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- Во пресрет на
Денот на
пролетта и
Денот на
екологијата

Пишување
текстови со
еколошки
содржини

Ученици и
наставници

Презентирање
на еколошките
изработки

Еколошки
пароли

- АприлијадаДен на смеата и
шегата

Маскенбал
Организирање
дефиле на
маски во
училиштето

Ученици,
наставници
и родители

Изложба на
маски

Маски

Ученици и
наставници

Презентирање
на пораките

Творби и
пораки на
француски
јазик

Ученици и
наставници

Посета и
Брошури,
разглед на
слики
црквата
Св.Спас –
почивалиштето
на Гоце Делчев

- Одбележување
Денови на
франкофонијата

Пишување
пораки

--Одбележува
ње на 4-ти Мај
годишнина од
смртта на Гоце
Делчев

Посета на
црквата Св.
Спас

- Ден на Европа
2020

Учество на
прославата

Ученици и
наставници

Подготовки за
учество

Музика, ЦД

Развивање на
свеста за
еколошко и
правилно
однесување
кон природата
Развивање на
шеговит дух,
забава и
дружење
Почит кон
различни
култури,
традиции и
обичаи
Запознавање
со животот и
делото на
Гоце Делчев и
развивање на
патриотска
свест
Значењето на
Денот на
Европа и
запознавање
со ЕУ

Учениците и
наставниците
од
одделенска и
предметна
Учениците и
наставниците
од
одделенска
настава
Учениците и
наставниците
од
одделенска и
предметна
настава
Учениците и
наставниците
од
одделенска
настава

Април

Мај

Комисија од
одговорни
наставници
од
одделенска
предметна
настава
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-Одбележување
на Денот на
сесловенските
просветители 24 мај

- Проектните
активности од
проектот
“Меѓуетничка
интеграција во
образованието”
–
Проект на USAID

Пишување
Ученици
реферати за
животот и
делото на
браќата Кирил и
Методиј

Различни
активности на
нашето и
збратимените
училишта

Ученици и
наставници

Подготовки за
пишување на
реферати и
проучување на
житијата за
браќата Кирил
и Методиј и
нивните
ученици

Меѓуучилишни
натпревари,
спортски
активности,
заедничко
творење на
литературни и
ликовни творби

Презентација
на
рефератите

Презентација
на дел од
заедничките
активности

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

Учениците и
наставници
од предметна
настава

Учениците и
наставници
од предметна
и одделенска
настава
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Заедничка
свечена
Приредба по
повод
завршување на
учебната година

Ритмички точки

Ученици,
наставници
и родители
од
одделенска
и
предметна
настава

Подготовки за
учество

Музика, ЦД,
текстови

Развивање на
радосно
расположение
социјализациј
а меѓу
учениците

Ученици и
наставници
од
одделенска и
предметна
настава и
оние кои
реализираат
проектни
активности

Јуни

Одговорни наставници: Лидија Паневска, Ирина Велјаноска
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ПРОГРАМА ЗА ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО
Задача

Активност

Носител

Грижа за
безбедноста Осигурување на
на учениците учениците
Организирано
обезбедување
на училишниот
простор

Осигурителн
а компанија

Грижа за
здравјето на
учениците
преку
правилна
исхрана

Оператор

Грижа за
здравјето на
учениците
преку
редовни
лекарски
прегледи

Организирање
на исхрана во
училишната
кујна
во согласност
со Правилникот
за стандарди за
исхрана во
основно
училиште
Систематски
прегледи и
редовна
имунизација на
учениците

Начин на
спроведу.
Осигурителни
полиси

комисија од
родители и
наставници

комисија од
родители и
наставници

ефикасно
функционирањ
е на
училишната
кујна

директор

Здравствен
дом Бит
пазарДиспанзер
за деца

Организирано
одење на
закажани
прегледи

Инструменти
документација
Потврди за
докажување на
повредата

Очекув.
Одговорно
резултати
лице
Надомест при Училиштето
евентуални
Осигурителнаповреди
та компанија

Листа на
јадења
Договор
склучен помеѓу
родителот и
добавувачот
контрола на
квалитетот
анкета со
учениците и
родителите

-Квалитет на
исхраната
според
правилникот
за
стандардите
за исхрана
-Развивање
навики за
правилна
исхрана

Училиштето
Добавувачот
Комисија за
исхрана

Здравствен
картон,здравст
вена
книшка,картон
за имунизација

Континуирана Училиштето,
грижа за
Здравствениздравјето и
от дом
превенција
од заразни
болести

Временска
рамка
Септември
континуирано

континуирано

Согласно
планот од
Министерството за
здравство
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Изградување
на правилни
навики за
здравствена
заштита и
здравствено
образование

Предавање на
теми
-Заразни
болести и
превенција од
нив
-болести на
зависност
-лична хигиена
и превентива
против
вошливост
-Промени во
пубертетот
- обуки за прва
помош и
заштита
Грижа за
-Редовна
здравјето на контрола на
забите
забите во
стоматолошка
амбуланта
-залевање на
фисули
-предавање на
тема Орална
хигиена
Екскурзии од
Организирана
рекреативен
есенска и
карактер
пролетна
еднодневна
екскурзија

надворешни
работилници
стручни лица презентации
наставници

Соодветен
материјал и
технологија

одговорност
Самостојна
грижа за
своето
здравје и
превентивна
заштита од
заразни
болести

стручни
соработници

-наставниците
-стручни лица

Октомвридекември
Март-април

Поликлиника
Идадија
Стоматолош
ка
амбуланта
при ООУ
Ј.Х.Песталоц
и

Организирано
одење во
стоматолошка
амбуланта

Стоматолошки
картон и
здравствена
книшка

Превентива
-училиштето
на болести на -наставниците
забите и
-стоматологот
устата

Туристичка
агенција

Организирано
одење во некој
претходно
избран
локалитет

организирано
согласно
Правилникот
од МОН

-развивање
навики за
одење во
природа
-развивање

Наставниците
и училиштето

Согласно
планот на
стоматолошка
та ординација

Согласно
планот за
екскурзии
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лјубов кон
природата
-меѓусебно
другарување
и рекреација

-Организирано
летување и
зимување

Одговорни лица:, одд. наставник Весна Кусакатска,предметен наставник Благородна Гелова,
стручни соработници

ПРОГРАМА ЗА ИНКЛУЗИЈА ВО ОБРАЗОВАНИЕТО
Задача

Активност

Формирање на
училишен
инклузивен тим
Да се изготви
глобален план
за работа
Креирање на
инклузивни
политики и
практики;

Изготвување
на програмата
за работа на
инклузивниот
тим,
Презентација
пред стручни
активи на
основните
програмски
цели и
содржини
Анализа на
актуелната
состојба во
училиштето :
идентификациј

Дефинирање
на актуелната
состојба во
училиштето

Носител
Тим за ИО
наставници

Тим за ИО
Наставници
дефектолого
т

Начин на
спров.
(ресурси)
Анализа на
извештаи
презентација

Анкетирање
на
наставници,
родители,
ученици

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

Анкетни
листови,
Евидентни
листови

Очекувани
резултати
Ефективно
планирање

Одговорно
лице
Тимот

Конкретни
Тимот
податоци
како основа
за планирање

Временска
рамка
септември

октомври
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Едукација на
наставниот
кадар

а 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

Тим за ИО
Наставници
Дефектолог

анкетирање
разработка
на стручна
литература
работилници
Соработка со
институции

Анкетни
листови
презентации

Подобрување
на
професионал
ните
компетенции

Тимот

Тим за ИО
Наставници
дефектолого
т

Соработка на
стручните
активи
Соработка со
стручни
соработници
Соработка со
родители

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

Подобру
вање на
квалитетот на
диференцира
ниот пристап
во наставата

Тимот

идентификациј
а на видот на
потребна
помош и
поддршка

континуирано

наставници

вклучување во
обуки
Изготвување
на наставно
планирање

Планирање
реализација и
евалвација на
диференциран
пристап во
наставата,согл
асно со
можностите на

континуирано

одговорни
наставници
на стручни
активи

171

учениците и
нивните
образовни
потреби/модиф
ицирани
програми

Дополнителна
настава

Јакнење на
тимската
работа

Соработка на
наставниците
при
концепирање
на ИОП,
следење на
реализацијата,
евалуација

Тим
Наставници
дефктолог
лични
асистенти

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

ИОП
Наставни
листови,чек
листи,
дидактички
материјали
ученичко
портфолио

Прилагодена
и ефективна
настава
согласно
потребите на
учениците

Тимот
Одговорни
наставници
на стручни
активи

континуирано

Спроведување
на мерките за
поддршка во
учењето
согласно со
препораките од
стручните тела
за проценка

Соработка,
следење и
евалуација на
активностите
применувани
во воспитнообразовната
работа

Инклузивен
тим,
Наставници
Ученици

Соработка на
стручните
активи,
соработка со
стручни
соработници,
соработка со
родители и
соработка со
ученички- от
парламент

Презентации,
наставни
листови,
евидентни
листови,
дидактички
материјали
ученичко
портфолио

Унапредувањ
е на
соработката
за
прилагодена
и ефективна
настава

Тимот

континуирано
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Едукација на
учениците

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

Тим за ИО
Наставници
Ученици
стручни
соработници

воннаставни
активности
ученички
проектни
активности
реалзиација
на
работилници

Презентации
Анкетни
листови
Дидактички
материјали

Зголемена
Тим
свесност за
потребата од стручни
толеранција/п соработници
очитување на
разликите и
соработка

континуирано

Вреднување на
реализираното
согласно
планирањето

Анализа на
постигнувањата по
класификациони периоди

Тим
Наставници
директор

Презентација
на
резултатите
од наставната
пракса

Педагошка
евиденција и
документација

Подобрување Тимот
на квалитетот наставници
на
инклузивната
пракса

По
класификациони периоди

Одговорни лица: Членовите на училишниот инклузивен тим: педагог, специјален едукатор, наставник во
одделенска настава Ивана Крстевска, наставник во предметна настава Митра Цилевска, двајца родители,
директор.
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ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД НАСИЛСТВО ВО УЧИЛИШТАТА
Задача

Активност

Заедничко
(ре)дефинирањ
е на кодексот
на однесување
во училиштето;

Анализа на
постоечките
правилници и
нивното
почитување

Идентификациј
а на состојбата
во училиштето

Анкетирање на
учениците,
наставниците и
родителите
за состојбите во
училиштето во
однос на
соодветноста
во
однесувањето
на сите
чинители
Определување
на конкретни
точки за акција
Реализација и
вреднување

Ефикасно
делување
против
насилството во
моментот кога
се случува

Носител
Одделенски
раководители
одделенски
заедници,
совет на
родители

Начин на
спроведува- Инструменти
ње (ресурси)
работилници Пишани
документи
следење и
евидентираЕвидентни
ње
листи
извештаи

Одговорни
наставници
стручни
соработници,
одделнски
заедници

анкетирање
дикусии
презентации

Одговорни
наставници
стручни
соработници
одделенски
заедници

Анализа на
анкета
презентации
работилници

Анкетни
листови
материјалнотехничка
поддршка

План за
превентив
ни активности

Очекувани
резултати
Активна
партиципа
ција на сите
чинители во
образ. процес
Изготвени и
усвоени
правилници
листа на
конкретни
согледувања и
предлози за
акција

Навремено и
соодветно
делување за
спречување на
насилен начин
на однесување

Одговорно
лице
комисии

Временска
рамка
септември
-октомври

тим

ноември
мај

одговорни
наставници на
одделенска и
преддметна
настава
стручни
соработници

континуирано
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Јакнење на
професионалните
компетенции
на
наставниците
за решавање
на конфликтни
ситуации
Едукација на
учениците

Соработка со
ученички
парламенти од
други
училишта

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

Промовирање
на активностите
за успешно
решавање на
прашања од
училишниот
живот
(сигурност,
безбедност,
позитивна
училишна
клима)

Стручни
соработници
Одговорни
наставници
на стручни
активи

Презентации
работилници

материјалнотехничка
поддршка

Стручни
соработници

Работилници
Изработка на
пораки за
промоција на
ненасилното
однесување

Презента
ции
Дебата
Плакати
брошури

Одделенски
раководители

Одговорни
наставници
стручни
соработници
ученички
парламент

гостувања
работилници

материјалнотехничка
поддршка

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

стручни
соработици

октомври
февруари

стручни
соработици

октомври
декември
февруари
април
континуира
но

одговорен
наставник
стручни
соработници

октомври
март
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Едукативни
предавања за
и од
родителите

Промовирање
на резултатите
од работата на
одделенските
заедници

Презентација
на вештини за
конструктивно
решавање на
конфликтите

Организирање
на презентации
на
реализираните
активности

Стручни
соработници
одговорни
наставници
родители

Педагошко
психолошка
служба,
ученици
одделенски
раководители

Презентации
работилници

Презентации

материјалнотехничка
поддршка

материјалнотехничка
поддршка

Промовирање
на
конструктивен
начин на
однесување
јакнење на
соработката

стручни
соработници

Соработка,
дружење,
размена на
искуства

одговорен
наставник
стручни
соработници

ноември
февруари

април-мај

Одговорни лица: Кристина Коцевска, Александра Пекевска, стручни соработници
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ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ
Задача

Активност

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
на учениците

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
различни
професии

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
учениците

стручни
сораб.
одговорни
нас. на
активи

стручни
сораб.
одговорни
нас. на
активи

Временска
рамка
септемвриоктомври

континуирано

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

Презентација
во соработка со
Завод за
вработување

Примена на
психометриски
техники

Организација на
презентации на
средни
училишта

Стручни
соработници,
Стручно лице
од Завод за
вработување

Презентација

ИКТ

Испитување на
Стручен
способностите и соработник
интересите на
учениците

Примена на
психометриск
и техники

Тестови,
скали на
процена

Соработка со
средните
училишта

Посети на
средни
училишта
презентации

Информативни
материјали
брошури

Стручни
соработници
наставници

Конкретна
информирано
ст на
учениците со
состојбата на
пазарот на
трудот
Добиени
информации
како основа
за
советодавна
работа
Запознавање
на учениците
со условите и
организација
на наставата
во конкретни
средни
училишта

стручни
соработници
одговорни
наставници
на активи

Стручен
сораб.

стручни
сораб.
одговорни
нас. на
активи

март-април

февруаримарт

февруари-мај

Одговорни лица: стручни соработници, предметен наставник Александра Пекевска
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OOУ„Димитар Миладинов“Општина Центар, Скопје

Програма
За екскурзии и други слободни
активности
на учениците од I - IX одделение

Скопје 2019-2020
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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 – IX одделение
Ученици од I – IX одделение.
Времетраење: од 8,00 до 15.00 часот;
Локации за посета и правци на патување:
Средно Водно / септември /октомври
Лешок-Тетово / мај
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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 наднинат
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.
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ЗАДАЧИ:
Преку реализација на задачите по соодветните теми и наставни содржинипо 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) Запознавање на околината
Мојот роден крај- запознавање со дел од градовите во РМ
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
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•

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;
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•

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 ПЛАЌАЊЕ
•

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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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.
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•

СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ:
•
•
•
•

Релјефни карактеристики на РМ;
Културно - историско наследство на РМ;
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 во
РМ, 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:
Наставници:

V а - вкупен број на ученици
V б- вкупен број на ученици
V в - вкупен број на ученици
Времетраење: 5 дена / 4 ноќевања
Време на реализација: почеток на Мај 2020 год.
Сместување: Струга (,,Солферино‘‘)
•

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;
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•

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;
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• 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

Прв
ден

час

Активности

• Поаѓање

8.00

Скопје-Вруток-Кичево-Струга-Вевчани-Охрид
 Село Вруток –извор на реката Вардар
 Струга


Музеј на браќата Миладиновци



Природо-научен музеј



Истекување на реката Црни

19.00
20.00 Лична хигиена и спиење
21.00

•
•
•

Будење
утринска гимнастика
Појадок

•

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“
Природа:Поим за извор, река, езеро, ливада.
Музичко образование: Обработка на песната „Билјана платно
белеше“
Набљудение: релјефни карактеристики, архитектура, растенија и
животни

Втор
ден

•
•
•
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•
Корелација: македонски јазик, природа, физичко и здравствено
образование
•
Ручек
• попладневен одмор (друштвени игри)
• ужина
•
цртање по набљудение (блиската околина)
• Вечера
• забава
Лична хигиена и спиење

ден

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
14.30
16.30
17.00

•

Ручек
-попладневен одмор
-ужина

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

19.00
20.00

Вечера
-забава

Лична хигиена и спиење

21.00

Ден

час

Активности
Будење

8.00

• утринска гимнастика
• Појадок

8.30

-посета на Охрид:

9.00

-Канео

Четврти
ден

-Плаошник (цртање на околината)

10.00

-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.
•

14.30
15.30

Ручек

-попладневен одмор (слушање музика, композиции од
познати автори)
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•

16.00

Ужина
Вечера

19.00
• забава
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

14.30

•

поаѓање за Скопје

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.еление
2019/20 година
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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: Ивица Трајковски
Медицинско лице:
Водство на патот:
Наставници кои ќе реализираат:
• Ивица Трајковски
• Наташа Велковска
• Наташа Стамболиска
• 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;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

да ја увиди пошироката просторна ориентација на својата околина и
општините во Република 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 Источна Македонија
•
Запознавање со географските одлики, природните богатства
стопанството и индустријата
•
Проширување на знаењата за животинскиот и растителниот свет
застапен во Р. 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.
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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
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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 агенцијата

Програма за тридневна наставно- научна екскурзија низ ИсточноЦентрална Македонија со учениците од IX одд. во учебната
2019/20 година
1.Воспитно-образовни цели:
-стекнатите знаења да ги применат во воспитно-образовниот процес и во
секојдневниот живот;
-поврзување на историското време за одреден простор, оживување и
приближување на минатото, создавајќи почит кон него;
-развивање на вештини за изведување заклучоци и воопштувања, формирање
претстави и сопствени ставови, споредување, систематизирање на стекнатите
знаења и емотивно доживување на минатото преку набљудување на културноисториските споменици, спомен куќи, стари градби, верски објекти, посета на
музеи и индивидуални средби со кустоси и граѓани;
-воочување на важноста на изворите на знаењата при прибирање на докази и
податоци;
-негување љубов кон Македонија и македонското културно-историско богатство и
наследство;
-промовирање на националните и културните вредности;
-формирање на чувство на одговорност за сопствените постапки и активности при
изведување на екскурзија, посета на културно-историски знаменитости.
2.Задачи:

-продлабочување на знаењата за вековното културно наследството;

- изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во
општествениот живот;
- развивање интерес за природата и градење еколошки навики;
- запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви;
- градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот;
-развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските
вредности;
- поттикнување и манифестирање на позитивни емоции;
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- 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.
3.Содржина на активности:
-подготовка, реализација, координирање, следење, поттикнување, мотивирање,
анализа на ефекти од преземените активности;
-собирање податоци, бележење, набљудување на околината и природните
убавини, посета на историски споменици и други знаменитости.

- истражување на културно-историските знаменитости; на природните убавини - посета
на градови, цркви, манастири, музеи и др.;

-прибирање податоци, собирање записи, фотографирање, креативно изразување;
-презентирање на претходно подготвените трудови- проекти, водење интервју со
кустоси, историчари, граѓани, занаетчии;
-изготвување на видео записи.

4.Раководител, наставници, ученици:
- Раководител на екскурзијата: Марија Насковска, класен раководител на IX г одд.;
- Анета Гоцева, класен раководител на IX а одд.;
- Бети Стојоска Стојановска, класен раководител на IX б одд.;
-Александра Пекевска, класен раководител на IX в одд.
-Ученици од IX a,б, в, г одд.; Вкупен број на ученици – 83.
5.Времетраење:
- Тридневна наставно- научна екскурзија: во април 2020год.
6.Локации за посета и правци на патување
-посета на: Штип- Ново Село, црквата „Св. Богородица“, училиштето во кое две
години работел Гоце Делчев.;Виница – Виничко кале, Берово: Беровско езеро,
манастир „Св. Архангел Михаил“ (прв ден); спиење во хотел Манастир – Берово
(прв ден).
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-посета на:Струмица: Смоларски водопади, Манастир „Успение на Пресвета
Богородица“ – Елеуса и Водоча, спиење во Стумица и диско (втор ден).
-посета на Прилеп и музеј на тутун (трет ден).
-Правец на патување: Скопје – Штип – Виница – Берово– Струмица – Валандово –
Некотино – Кавадарци - Прилеп - Велес – Скопје.

7.Техничката организација и начин на финансирање:
-Сместување во хотел со 2 полни пансиони (вечера, ноќевање, појадок, ручек) –
-Високотуристички автобус со агенциски водич;
-Придружба на медицинско лице;
-Уплата на жиро сметка на туристичката агенција.

Програма за Книжевниот камп за деца и млади
„Да бидам, да бидам“ и летување 2020
Детско одморалиште „Радости“-Охрид од 28 јуни до 4 јули 2020
РЕАЛИЗАЦИЈА: јуни-јули 2019 (шест ноќевања ,седум дена)
МЕСТО: Детскоодморалиште „Радости“-Охрид
грижи и воспитување на децата на Македонија

во организација на Сојузот за

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
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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;

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.
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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;
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-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
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Наставници: одделенски раководители од VI до IX одд.
Ученици од VI – IX одделение.

5.Времетраење: 6 дена за време на зимскиот распуст – јануари 2019
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.
ООУ ,,Димитар Миладинов''- Општина Центар,Скопје
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.
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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 2018
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.
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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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ОOУ ДИМИТАР МИЛАДИНОВ – СКОПЈЕ
СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ

ИНИЦИЈАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ
За учебната 2019/2020 година
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.
Наставата е:
1. Задолжителна по сите наставни предмети со предвиден број часови;
2. Изборна настава со предметите: Творештво, Класична култура на европските
цивилизации,Етика на религиите, Проекти од ликовната уметност,Вештини за
живеење, Спорт, Воспитание за околината
3. Дополнителна настава која се организира по потреба на ученикот кој има
потешкотии во совладување на материјалот (во група или поединечно);
4. Додатна настава за ученици со натпросечни резултати;
5. Ученички екскурзии во месец септември-октомври и април-мај;
6. Проекти по руски и француски јазик.
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.
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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 2019 до
Мај 2020, 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 2019
Запознавање со обврските и правата на членовите во советот на родители;
Избор на Претседател на совет на родители;
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 2019
- 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.
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3. Ноември 2019
- 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 13ти Ноември ослободувањето на Скопје, со учество во подготовките
и прославата во координација со колективот на училиштето;
4. Декември 2019
- 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 2020
- 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 2020
- 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;
- Организирање на можни посети на социјални установи.
7. Март 2020
- 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.
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8. Април 2020
- 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 2020
- 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 2019/2020 год.

Скопје,_______ 2019 година

Претседател на Совет на родители
ООУ „Димитар Миладинов“ - Скопje
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Забелешка: Правилникот ќе биде ревидиран согласно новиот Закон за
основно образованиe.
ООУ ”ДИМИТАР МИЛАДИНОВ“
Скопје
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 (чл.59).
Член 9
Учениците се пофалуваат и наградуваат на начин утврден со Зконот за основно
образование(64).
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;
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• 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;
• 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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Тим кој учествувал во изработката на Годишната програма:
•

Маја Ангелова, директор

•

Ана Ристеска-Мурџева, психолог

•

Јулијана Шарановиќ, педагог

•

Снежана Христова, одделенски наставник

•

Марија Насковска, наставник по природни науки

Датум: 30.08.2019 г.

Директор

Место: Скопје

Маја Ангелова

м.п
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Содржина





















Вовед и лична карта
Структура на училиштето
Веќе научено /стекнати искуства
Подрачја на промени, приоритети и цели
Акциски планови
План за евалуација на акциониот план
Настава
Оценување
Воннаставни активности
Поддршка на ученици
Безбедност во училиштето
План за заштита и спасување
Позитивна социо-емоционална клима
Грижа за здравјето
Училишна клима и односи во училиштето
Професионален развој на наставниот кадар
Вклученост на семејствата во училиштето
Комуникација со јавноста и промоција на училиштето
Прилози
Предлог финансиски план

Страна
1
3
11
12
13
16
17
20
22
26
28
29
36
37
38
40
41
41
42
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