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1. Програма за работа на Директор 
 

Планирањето и програмирањето на работата на директорот овозможува воспоставување на солидна 
организација на сите активности, подигнување на квалитетот на педагошко-инструктивната работа и 
административно-организациската работа на училиштето воопшто бидејќи со нив се овозможува: 

- Заштита на законитоста на работењето согласно законските одредби, акти, прописи на сите сегменти од 
интегралното работење на училиштето; 

- Целисходност и јасна ориентација во остварување на задачите; 
- Организираност и усогласување на работата и комуникацијата на сите субјекти; 
- Систематичност и рамномерно распоредување на програмските задачи во текот на учебната година; 
- Можност и анализирање на работата и оценување и вреднување на резултатите; 
- Сигурност и успех со повисоки цели во работењето. 
 

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

 
- Увид, следење, координирање и насочување на наставата и воспитно-образовната дејност од страна на 

наставниците (годишните, тематските, дневните и друг вид планирања); 
- Увид, контрола и следење на остварувањето на стручните, оперативно-организаторските , материјално-

техничките и дидактичко-методиските подготовки за реализација на наставната и воннаставната воспитно-
образовна работа од страна на наставниците и другите носители; 

- Следење на непосредната реализација на задачите и содржината на наставата, воннаставната дејност, од аспект 
на општата организација и артикулација на наставните часови (преку посета на наставни часови), примена на 
современи форми и методи, застапеноста и користењето на современите наставни средства и други технички 
помагала, воспитната насоченост и слично, во рамки на мрежно планирање; 

- Учество во остварувањето на задачите во врска со вреднувањето на работата на наставниците и другите стручни 
соработници според критериумите на методологијата на вреднување на воспитно-образованата работа на 
училиштето. 

 
Перманентно стручно, педагошко-психолошко усовршување на наставникот, воспитниот и друг 

стручен кадар во училиштето 
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- Планирање на потребите и упатување на кадарот на стручно усовршување надвор од училиштето, организирано 
од страна на соодветни стручни институции во вид на семинари, обуки, симпозиуми и други форми; 

- Следење и координирање на планирањето, програмирањето и реализицаијата на разните форми на активности 
на стручно усовршување на кадарот во рамките на училиштето, како и укажување помош на соодветни служби во 
непосредната организација и реализација на стручното усовршување; 

- Индивидуална работа на сопственото стручно усовршување и учество на советување, семинари и други форми 
организирани од страна на стручни институции; 

- Изготвување на соодветни стручни материјали за потребите на стручно усовршување во училиштето и надвор од 
него и учество на кадарот во изготвување на истите. 

 
Работа со наставниците и друг стручен кадар – почетници 

 
- Планирање и воведување во работата; 
- Одредување ментор на секој почетник и следење на тимот; 
- Запознавање  со концепцијата и општата програмска структура и можностите на училиштето да ги остварува 

целите, задачите и содржините на основното образование и воспитание; 
- Воведување во задачите на наставните предмети кои ги предава наставникот-почетник во работата и образовните 

услови во училиштето за реализација на истите; 
- Запознавање со неопходните видови планирања, како на ниво на училиште така и за наставниот предмет и 

другите задолженија на наставникот- почетник; 
- Непосредна стручна и дидактичо-методска помош во реализација на наставата и другата воспитно-образовна 

дејност и упатување на соработка со поискусни наставници- развивање и негување на тимска работа и учество 
во активите; 

 
Работа со стручните органи во училиштето 

 
- Планирање и програмирање на работата на Наставничкиот совет на училиштето и грижа за реализација на 

програмските задачи; 
- Подготовка и активно учество на седниците на Наставничкиот совет (планирање на содржините на дневниот ред 

на состаноците, задолжување на одделни наставници или други субјекти  за подготовка на материјали, 
подготвување на предлог-заклучоци, препораки и слично што треба да се усвои на Наставничкиот совет, 
определување на времето на состаноците, навремено известување на членовите на советот, укажување како да 
се подготват конструктивни дискусии, планирање на времетраењето на излагање на секој поединци итн.; 
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- Раководење со седниците на советот, грижа за квалитетна работа во интерес на донесување на адекватни 
заклучоци и придонес во разрешување на проблемите; 

- Јавност и транспарентност во работењето; 
- Воведување во демократска атмосфера на раководење, со чист и јасен пресек на должностите и обврските на 

секој поединец, неговите ингеренции, хоризонтална и вертикална синхронизираност на заедничкото делување на 
колективот; 

- Помош во планирањето и програмирањето на работата на Одделенскиот совет на родителите на одделенскиот 
совет; 

- Следење и реализација на пропишаните задачи на Одделенскиот совет на родителите и на одделенскиот 
раководител, координирање и насочување на нивните квалитети и насочување на нивните активности и 
укажување на соодветна стручна и друга помош; 

 
Аналитичко студиска работа 

 
- Проучување и анализирање на карактеристични проблеми на наставно-образовниот процес (воспитни проблеми, 

општи наставни проблеми, одделни проблеми на паралелки и наставни предмети, проблеми во врска со 
активноста и работата на учениците итн. ) ; 

- Проучување и анализирање на глобалното планирање на ниво на училиште, како и планирањето и 
програмирањето на наставниците и другите стручни соработници; 

- Изготвување на анализи, осврти, извештаи, информации и други стручни материјали во врска со реализацијата 
на програмите во воспитно-образовната работа, успехот на учениците, организациската поставеност и работа на 
ученичките оганизации и нивните слободни активности, педагошка документација, резултатите од наставно-
воспитниот кадар и сл. ; 

- Упатување и оспособување на наставниците и другите стручни соработници за аналитичко-студиска работа; 
- Унапредување на сопстевниот едукациски потенцијал и самообразование во соработка со соодветни институции, 

други директори, наставници. 
 

Соработка со учениците и нивните организации 
 
- Укажување стручна и друга помош во конституирањето и организациската поставеност на ученичките заедници 

на паралелките, општествените организации на учениците за нивните слободни активности; 
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- Следење на состојбата, насочување на активностите и учество во давањето помош во врска со планирањето и 
програмирањето на работата и реализација на програмските содржини на ученичките заедници, организации, 
слободни актвности; 

- Непосредно учество во работата на состаноците на ученичките организации и формите на ученичко 
организирање; 

- Учество во насочувањето и давањето помош во организирањето на културно-забавниот живот на учениците во 
училиштето и користењето на нивното слободно време; 

- Вклупување на учениците во работата на стручните органи во училиштето; 
- Координирање и насочување на активностите и непосредната работа со одделни категории ученици 

(талентирани, со послаб успех, со посебни потреби, социјални случаи и сл. ) како и укажување на соодветна помош 
на наставниците за унапредување на формите и методите на работа со различни категории ученици и итн. 

 
Соработка со родителите на учениците 

 
- Учество во планирањето, координирањето и насочувањето на реализацијата на разновидните форми на 

соработка меѓу училиштето и родителите на учениците, а особено преку Советот на родители; 
- Планирање и подготовка и реализација на родителските средби на ниво на училиште; 
- Помош во планирањето, програмирањето и насочувањето на активностите за информирање на родителите и 

учениците по паралелки и одделенија и на состаноците на Советот на родители; 
- Организирање и координирање и насочување на активностите за информирање на родителите и учениците за 

животот, работата и постигнатите резултаи на учениците и училиштето, како и вклучување на родителите во 
подобрување на условите за работа на учениците во училиштето; 

- Непосредно учество во реализацијата на формите на педагошко образование на родителите, како и укажување 
помош во реализација на овие задачи од страна на наставниците и другите стручни соработници на училиштето; 

- Следење, насочување и непосредно учество во реализација на индивидуалните и групните форми на советодавна 
работа со родителите на одделни категории ученици (ученици со потешкотии, со девијантно однесување, 
талентирани ученици и сл. ); 

 
Соработка со органите на управување 

 
- Во реализирањето на системот на управувањето директорот како член на работната заедница и како раководител 

на училиштето со својата работа ќе придонесува за развојот на управувањето на училиштето , пред се заштита 



7 
 

на законитоста на работењето. При реализација на таа задача директорот дава перманентна стручна помош на 
органот на управување која се состои во подготвувањето на заклучоци, одлуки и нивно спроведување во пракса; 

- Директорот ќе ги спроведува и извршува одлуките на Училишниот одбор кои се во согласност со позитивните 
законски прописи, нормативи, акти и перманентно ќе ги следи законските прописи, со цел нивно аплицирање и 
практична соодветна примена во сите сегменти на кои тие се однесуваат од делокругот на училиштето. 

Работа на директорот како претставник на училиштето 
 
- Во границите на своите овластувања и должности директорот ќе биде во постојана соработка со општина 

Аеродром, Град Скопје, Бирото за развој на образованието, Министерство за образование и наука, како и 
општествените , синдикалните и други организации заинтересирани за воспитно-образовната работа на 
училиштето.  

- Посебни активности остварува со претпријатија, индустрија, трговија, услуги, а особено со органите на локалната 
самоправа за реализација и организирање на давање помош за подобрување на условите за работа на учениците 
во училиштето. Со овие активности и активна ангажираност на училиштето во општествената средина ќе 
придонесе за поголема афирмација на училиштето во рамките на градот и пошироко.  

- Директорот и сите вработени, заедно со Училишниот одбор и Советот на родители ќе иницираат и развијат 
соработка со дипломатски претставништва, конзулати, хуманитарни организации регистрирани во РМ, со цел 
преку заедничкото запознавање да се добие вистинска слика за нашата земја и предностите, проблемите, 
реалниот живот и потенцијалите на Република македонија со цел запознавање на пошироката светска јавност со 
нашата земја, училиштето и можностите на учениците. 

 
Работа на директорот во управо-правните, административните и материјално-финансиските 

работи 
 

- Во остварувањето на својата управна функција директорот се грижи за доследно спроведување на законот за 
основно образование, нормативните акти сврзани со основната задача на училиштето и други закони, прописи, 
нормативи и акти кои се однесуваат на училиштето како интегрална целина и дел од општествената заедница; 

- Наставните планови и програми и нивната реализација се приоритет во работата на директорот кој се грижи за 
спроведување на нормативните акти на училиштето, водејќи сметка за сестрана диспциплина и одговорност во 
работата на сите членови на работниот колектив. 

- Директорот ќе дава помош во административната работа и реализирањето на материјално-финансиското 
работење. Посебна грижа на директорот е да води сметка за поголема ангажираност и рационалност на овој вид 
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работа. Директорот мора да ги имплементира во пракса законските прописи и да врши усогласување на актите на 
училиштето со тековната законска регулатива на сите полиња од делувањето. 
 
 
 
 
 

Табеларен приказ за планираното работење на директорот 

Ред. 
бр. 

Содржина 
Време на 

реализација 
Соработници 

1.  Анализа на  материјално техничката  состојба во училиштето Август 
Административно-
техничкиперсонал 

2.  Анализа на кадровската состојба - состојби и потреби Август Секретар 

3.  Изготвување Годишна програма за работа на училиштето Јули/август 
Тим од наставници, Стручни  
соработници, 
секретар 

4.  Изготвување Годишна програма за работа на директорот 
Мај/јуни/август/септ
ември 

Тим од наставници,  Стручни 
соработници, 
секретар 

5.  
Распоредување часови, задолженија и одредување на  
одделенски раководители 

Август 
Тим од наставници,Стручни 
соработници 

6.  
Следење, анализирање, вреднување, давање на повратна 
информација за  наорганизација и реализација на воспитно -
образовната работа во училиштето 

Во текот на 
учебната година 

Тим од наставници, Стручни 
соработници 

7.  
Анализа, интерактивни состаноци со повратна информација 
и сугестии за подобрување на планирањата на  работата на 
наставниците 

Август/Септември 
Наставници, Стручни 
соработници 

8.  
Следење на планирањата на објективното оценување на 
учениците со поттикнување на самопроценување на приодот 
на  наставниците 

Октомври/декември/ 
март/мај 

Тим од наставници,  Стручни 
соработници, 
секретар 

9.  
Следење на водењето на педагошката евиденција и 
документација   

Октомври/ноември/ 
јануари 

Тим од наставници формиран за 
прегледување на документација 
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10.  
Најавена посета на наставни часови со цел следење на 
реализација на наставата   

Во текот на 
учебната година 

Наставници,Стручни 
соработници 

11.  

Поттикнати дискусии со наставници во функција на процена 
и самопроцена на квалитетот на наставата и воннаставните 
активности со поддршка  и поттикнување на искуствено 
учење  

Во текот на 
учебната година   

Наставници,Стручни 
соработници 

12.  
 Предавања и работилници на теми поврзани со проектот за 
објективно оценување осовременување на наставата 

Август, септември, 
декември, април 

Наставници, Стручни 
соработници 

13.  
Предавања и работилници на теми поврзани со Програмата 
на Училишниот центар за ненасилство и миротворење 

Септември, јануари, 
март 

Наставниц,Стручни соработници 
и членови на Советот од 
родители 

14.  
Учество во креирањето на тестови, контролни задачи и 
прашалници за објективно оценување- вреднување на 
ученички знаења 

Во текот на 
учебната година  по 
потреба 

Наставници 

15.  Обезбедување на училиштето со стручна литература 
Во текот на 
учебната година  по 
потреба  

Стручни 
соработници,наставници;   

16.  
Стручно усовршување на наставниот кадар (интерни 
семинари) 

Во текот на 
учебната година  

Стручни 
соработници,наставници 

17.  Изготвување стручни материјали по потреба 
Во текот на 
учебната година  

Стручни 
соработници,наставници 

18.  Работа со наставници и Стручна служба 
Во текот на 
учебната година 

 

19.  
Организација на работата во училиштето и водење 
педагошка документација 

континуирано Стручни соработници, 

20.  
 Поттикнати дискусии со наставници кои реализираат 
активности поврзани со проекти 

попотреба 
 
Наставници 

21.  Упатства на работа на наставниците со талентирани ученици континуирано Наставници;  

22.  Планирање на работата на одделенски совети 
прво и 
второполугодие 

Стручни 
соработници,наставници 

23.  
Планирање и програмирање на работата на Наставничкиот 
совет 

Август/септември 
Стручни соработници, 
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24.  Планирање, организирање и водење на состаноци 
Во текот на 
учебната година 

Стручни соработници,секретар, 
наставници 

25.  Помош и учество во работата на Стручните активи 
Во текот на 
учебната година 

Стручни 
соработници,наставници 

26.  
Следење на реализацијата на програмските задачи на 
наставниците 

Во текот на 
учебната година 

Наставници;Стручни 
соработници, 

27.  
Анализа и подготовка на извештаи за успехот, поведението 
и редовноста на учениците/презентација на наставнички 
совет и пред Училишниот одбор 

На крајот на првото 
и второто 
тромесечие, на крај 
на првото 
полугодие и на крај 
на учебната година 

Стручни 
соработници,наставници 

28.  Упатување на наставниците во  истражувачки активности 
Во текот на 
учебната година 

Наставници 

29.  Соработка со учениците и Ученичката заедница 
Во текот на 
учебната година 

Ученици; Наставници 

30.  
Соработка и поддршка во програмирањето, 
конституирањето на Детската организација  

Август/септември Одговорнинаставници 

31.  
Работа со ученици кои постигнуваат високи резултати во 
наставата и воннаставните активности 

Во текот на 
учебната година 
 

Ученици; наставници 

32.  
Работа со ученици кои покажуваат неприлагодено 
однесување 

Во текот на 
учебната година 

Ученици, наставници, родители 
Стручни соработници, 

33.  
Разговор со ученици кои постигнуваат слаби резултати / 
истражување на причините 

Во текот на 
учебната година 

Ученици, наставници, родители 
Стручни соработници, 

34.  
Советување, давање поддршка на учениците при 
организирање на културно забавниот живот според планот и 
програмата за културно-забавен живот 

Во текот на 
учебната година 

Ученици; наставници; 
Стручнаслужба 

35.  Соработка со родителите на учениците 
Во текот на 
учебната година 

родители;наставници;  Стручни 
соработници, 

36.  
Едукација за наставници и родители за ненасилна 
комуникација во рамките на програмата  

Три пати во текот 
на учебната година 
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Реализатор: Директор Марија Варсамис Симоновска 
 

 

 

 

 

 

37.  
Учество во планирањето и организирањето на ученичките 
екскурзии   

Септември/октомвр
и/ мај 

Родители; наставници;  Стручни 
соработници, 

38.  Учество во изработка на план за соработка со родители Август/септември 
Наставници;  Стручни 
соработници 

39.  
Поттикнување на активности за формирање одбор на 
родители во рамките на паралелката 

Август/ септември Родители; наставници 

40.  
Поддршка во формирањето на Совет на родители на ниво на 
училиште 

Август/ септември 
Родители; наставници;  Стручни 
соработници, 

41.  Планирање на сподржини за  општи родителски средби 
Во текот на 
учебната година по 
потреба         

Родители; наставници 

42.  
Состаноци со родители според план за состаноци со 
родители  

Во текот на 
учебната година по 
потреба         

Родители; наставници 

43.  
Поттикнување на транспарентност во информирањето за 
работата и целокупниот живот  во училиштето и постигнатите 
резултати 

Во текот на 
учебната година по 
потреба         

Родители; наставници 

44.  
Непосредно учество во реализација на индивидуални, 
групни форми на советувања со родители од одделни 
категории 

Во текот на 
учебната година по 
потреба         

Родители 
Одд. раководители 
Стручни соработници, 

45.  
Соработка со стручни органи и организации во општината, 
градот и државата; Соработка со друг вид организации 

Во текот на 
учебната година по 
потреба         

Административно-финансиска 
служба на училиштето и др. 
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2. Програма за работа на Стручни соработници 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ  

Програмско подрачје : 1.Работа со ученици 

Потподрачје ,содржина и активност Време на реализација 
 

Соработници 

- Поддршка на учениците во 
учењето; 
*Формирање на паралелки во 1 одд 
*Идентификување на различните 
потребите на учениците (преку  
разговори ,анкети ) 
*.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  

Во текот на  учебната 
година 
 
 
 
 
октомври 

-психолог 

-одделенски 

раководители -
наставници 

- Следење и поддршка на развојот 
на учениците 
*Поддршка и помош во работата на 
ученичкиот парламент  
* Работилници /активности за 
намалување на насилството 
,зголемување на толеранцијата и 
конструктивно решавање на 
конфликтите ,здрави животни навики 
*Идентификовање и работа са ученици 
кои  работат по индивидуален 
образовен план 
*Следење на оптеретеноста на 
учениците 
(содржини,време,обем,вид на 
ангажман,домашни задачи,тестови) 
*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 

 
Во текот на учебната 
година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-психолог 

-одделенски 

раководители –
наставници 
 
-ученици 
-психолог 

-одделенски 

раководители -
наставници 



13 
 

* Адаптација на првачињата 
* Работилници за меѓусебна соработка , 
почитување и самоспознавање / развој 
на вредности ,вештини 
*Упис на првачиња 

 
 
 
 
мај 

Професионална и кариерна 
ориентација на учениците* 
*Учество во подготовка и реализација 
на програмата  
-Испитување и информирање на 
учениците за професионалните 
интереси 
- Организација на презентации на 
средни училишта 

 
 
 
 
април-мај 

Психолог, ученици 
од 8 и 9 
одделение 
Предметни 
наставници 

Програмско подрачје:2.Работа со наставници 

Поддршка на наставниците во 
планирањето и реализирањето на 
воспитно- образовниот процес и 
самоевалвацијата; 
* Соработка со наставниците при 
подготовката на наставните часови и 
часовите од дополнителна и 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 

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 

Во текот на годината 
 
 
 
 
 
 
 
Во текот на годината 

 
Наставници, 
психолог, 
Директор,тимови 
за пооделни 
проекти 

- Поддршка на наставниците во 
работата со учениците 
 * Поддршка на училишниот инклузивен  
тим за спроведување на активностите   

 
тековно 
 
октомври 

Инклузивен 
тим 
Дефектолог, 
Психолог 
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*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 

Наставници 

- Поддршка на наставниците во 
работата со родителите * 
*Советување со наставници за 
начини на реализација на 
индивидуални и групни родителски 
средби,водење 

евиденција и документација за 
родителски средби 

 
 
тековно 

Одделенски 
раководители 
наставници 
 

Програмско подрачје:3. Работа со родители 

-Индивидуални и групни 
советувања и консултации со 
родителите 
*Индивидуални и групни советувања 

на родители чии деца нередовно 
посетуваат настава, имаат неуспех во 

учењето или пројавуваат различни 
облици на несоодветно однесување 
*Информирање на родители на деца 
со посебни образовни потреби за 
состојба и напредок на нивните деца, 
начини како да ги остварат своите 
права и обврски, каде да најдат 
помош и поддршка 
* Реализација на програмата за 
советување 

 
 
Тековно 

Одделенски 
раковод. 
наставници 
родители 

-Едукација на родителите   

- Вклучување на родителите во 
животот и работата на училиштето 
,учество во заеднички комисии 

  

Програмско подрачје:4.Соработка со заедницата 

Соработка со локалната заедница 
*Соработка со одоговорни лица од 
Општина за разни форми на 
заеднички хуманитарни и културни 
активности и обезбедување помош и 
подобрување на влијание на 
локалната заедница врз училиштето 

 
 
Во текот на годината 

Директор,психолог 
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Соработка со стручните институции 
и организации * 
*Консултации со релевантни 

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 

 
 
 Во текот на годината 

 
Директор,психолог 

Програмско подрачје:5.Професионален развој и професионална соработка 

- Личен професионален развој * 
Реализација на разни форми на 
сопствено стручно 
усовршување во и надвор од 
училиштето  

  

- Поддршка на професионалниот 
развој и соработка во училиштето 
*подготовка на инструменти, 

прибирање на податоци и анализа на 
потребите за професионален развој на 
наставниците 

*Консултации со советници од БРО 

околу професионален развој и стручно 
усовршување 
  

 
 
Во текот на годината 

Советници од 
БРО Наставници 
 Директор 
Тим за 
проф.развој 

Програмско подрачје:6.Аналитичко –истражувачка работа 

-Анализа и проценка на воспитно-
образовната работа  
*Изготвување на анализи и извештаи од 
работа на училиштето и извештај за 
сопствената работа 

 
Декември,јуни 

Директор, 
психолог,  
наставници 

- Истражување на воспитно-
образовната работа 
*Учество во работата на одд. совети за 
утврдување на успехот, поведението и 
редовноста на учениците по 
класификациони периоди 
*Водење професионално досие и 
документација за професионален 
развој на наставниот кадар 

Ноември,јануари,април, 
јуни 
 
 Тековно 

Директор, 
психолог,  
наставници 

Програмско подрачје : 7.Училишна структура,организација и клима 

-Училишна структура и 
организација (планирање,следење 
на воспитно образовната 

 
 
 
 

директор, 
психолог,  
наставници 
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работа,педагошка евиденција и 
документација;евалвација) 
* Учество во изготвувањето на 
Програмата за воспитно-образовната 
работа во училиштето,организација и 
реализација на планот и протоколите за 
организација на воспитно -образовната 
работа  
*Следење на наставни часови, 

анализа на јаки и 

слаби страни, предлог мерки за 
унапредување на 

  наставата 
* Начин на водење, форми и содржини 

на педагошката документација ,увид во 

педагошка евиденција и 

документација., планирања и 

подготовки на наставниците-  

 
 
 
Август 
 
 
 
 
Октомври,март 
 
Септември,декември, 
март 

Тим за 
проф.развој на 
наставниците  

Училишна клима,безбедна средина и 
демократско учество * учество во 

планирањето и организирањето на 
активности од годишната програма за 
меѓуетничка интеграција и демократско 
учество на учениците во животот на 
училиштето 

тековно Тим за 
меѓуетничка 
интеграција 
/одговорни 
наставници 
вклучени во 
ученички 
парламент  
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ 

 

Програмско подрачје : Работа со ученици 

 Активности Време на 

реализација 

Соработници 

 

Учество во комисијата за запишување на 

ученици во прво одделение 

-  разговор со родителите и децата 

-  формирање на паралелки 

- следење на процесот на адаптација 

-  водење на педагошка документација 

 

мај 

август 

 

 

септември-ноември 

 

педагог 

 

одделенски  

наставници 

 

директор 

 

Советодавно-инструктивна работа за 

развивање на техники за успешно решавање 

на конфликтите во меѓусебната комуникација 

-  индивидуална работа со ученици 

-  презентација и дискусии во групи 

 

 

тековно 

 

одделенски 

раковод. 

 

педагог 

Советодавно-инструктивна работа за 

подобрување на процесот на учење 

-  индивидуална работа со ученици 

-  презентација и дискусии во групи 

- опсервација на час 

 

тековно 

одделенски 

раководители 

 

наставници 

 

родители 

педагог 

Реализација на програмата за советување на 

ученици со потешкотии во процесот на учење 

и социјализација 

- индивидуален пристап 

- работа во група- работилници 

 

тековно 

 

одделенски 

раковод. 

родители 

педагог 

 

Поддршка на работата на Ученичкиот 

парламент 

- работилници /презентација на концептот на 

ученичка иницијативност и активизам 

- работилници за промовирање на 

конструктивен пристап во меѓусебната 

комуникација 

- работилница за промовирање на 

меѓуетничката интеграција во образованието 

 

тековно 

 

одговорен 

наставник 

 

одделенски 

раководители 

педагог 
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- работилници за промовирање на здрав  

животен стил 

 

Професионално ориентирање и советување 

- анкетирање на учениците  за нивните желби 

и планови  

- примена на психометриски техники 

- организација на презентации на програми на 

средни училишта 

 

 

март – мај 

 

одделенски 

раковододители 

педагог 

одговорни тимови 

од СУГС 

Унпредување на здравјето/развивање на 

социо-емоционални вештини кај учениците 

- Работилници со ученици ,групи од 15-20 

учесници,еднаш седмично 

 

октомври-април педагог 

одделенски 

раководители 

 

Програмско подрачје : Соработка со наставници 

Активности Време на 

реализација 

Соработници 

 Организацијата на воспитно-образовната 

работа   

- консултативна работа со наставниците за 

наставното планирање и организацијата на 

работниот ден во  одделенска настава 

- консултативна работа со наставниците за 

наставното планирање во предметна настава  

-консултативна работа со наставниците за 

планирањето на воннаставните активности 

 

 

август-септември 

 

тековно 

 

педагог 

директор 

одговорни 

наставници на 

активи 

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 

 

октомври-ноември 

јануари 

 

март-април 

 

 

педагог 

директор 

 

 

одговорни 

наставници на 

стручни активи 
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-  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 наставникот  

(дополнителна, додатна 

настава,индивидуализиран пристап) 

-  увид на час и консултации 

 

 

тековно, согласно 

тематските 

планирања во 

наставата 

 

педагог 

 

дефектолог 

 

одделенски 

раководители 

 

наставници 

 

Учество во планирање и реализација на 

Програма за меѓуетничка интеграција во 

образованието 

- поддршка на наставниците реализатори на 

програмата 

- учество во работните средби 

- учество во изготвување на апликации за 

објавен конкурс од МОН 

август-октомври 

 

 

тековно 

директор 

 

членови на тимот 

 

одделенски 

раководители 

Консултативна работа со одделенските 

раководители: 

-во планирањето и реализацијата на 

Програмата за часот на одделенската 

заедница ; 

-во процесот на следење на воспитно-

образовната работа во паралелката 

 

континуирано 

 

одделенски 

раководители 

Програмско подрачје : Соработка со родители 

 Активности Време на 

реализација 

Соработници 

Советодавно-консултативна работа за 

решавање и надминување на одредени 

потешкотии (во процесот на учење на децата; 

адаптација; социјализација;) 

- индивидуализиран пристап 

- работа во групи  

 

континуирано 

 

одделенски 

раководители 

 

педагог 

директор 
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- реализација на програмата за советување на 

родители 

Промоција на активностите за меѓуетничка 

интеграција во образованието и 

воннаставните активности 

- информирање  

- обезбедување на учество и поддршка за 

реализација на активностите 

 

септември-

октомври 

тековно 

 

 

директор 

 

членови на тимот 

-Следење на здравствената заштита на 

учениците, организирање и информирање за 

систематските  прегледи  и вакцинации 

 

тековно 

Здравствени 

работници од 

Поликлиника Бит 

Пазар Поликлиника 

Идадија 

Педагог  

- Соработка со Советот на родители 

- учество и соработка со одделни училишни 

заеднички комисии 

тековно директор 

педагог 

претседател на 

Совет на родители 

Програмско подрачје : Соработка со заедницата 

Активности Време на 

реализација 

Соработници 

Соработка со МОН, БРО, Општина, Училиште 

со ресурсен центар „Иднина“;здравствени 

институции, образовни и институции од 

областа на културата 

- изготвување извештаи 

- доставување информации 

- учество во организација на активности 

 

тековно 

 

директор 

педагог 

одговорни 

наставници 

Програмско подрачје: Професионален развој и професионална соработка 

Активности Време на 

реализација 

Соработници 

-изготвување на личен план за 

професионален развој 

-учество во изготвувањето на годишната 

програма за професионален развој на кадарот 

- организација на работилници на стручни 

теми за јакнење на професионалните 

компетенции 

 

септември 

 

 

 

тековно 

 

 

директор 

 

педагог 

 

одговорни 

наставници на 

стручни активи 
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- учество на семинари и обуки 

- водење напрофесионално досие 

Програмско подрачје: Училишна структура,организација и клима 

Активности Време на 

реализација 

Соработници 

- Учество во изготвувањето на Годишната 

програма за работа на училиштето 

- Учество во изготвувањето на акционите 

планови од Програмата за развој на 

училиштето 

- Учество во изготвувањето на акционите 

планови од Програматаза меѓуетничка 

интеграција во образованието 

- Учество во изготвување на Извештаите за 

работа на училиштето /обработка на 

податоци, анализи,презентирање на 

согледувања и давање на предлог мерки 

 

јули - август 

 

тековно 

по класификациони 

периоди 

директор 

 

педагог 

 

одделенски 

раководители 

 

одговорни 

наставници на 

стручните активи 

 

тим за МИО 

Програмско подрачје: Аналитичко – истражувачка работа 

 Активности Време на 

реализација 

Соработници 

-изготвување на анкети, 

реализација,обработка на податоците  и нивно 

презентирање 

-планирање и реализација на акционо 

истражување 

 

тековно 

 

октомври-декември 

педагог 

одговорни 

наставници на 

активи 

 

директор 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАР 

 
Програмска содржина 

Носители 
на 

активности 

Време 
на 

реализација 

 
Прием и распределба на учебници, 
евидентирање и подготовка на  
документација за учебници 
 
Изработка на годишната програма за работа 
на училишната библиотека 
 
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 книгата: 

- користење , чување и заштита на 
книгите 

- посета на издавачка куќа, друга 
училишна библиотека 

- соработка со градски, училишни 
библиотеки и НУБ 

 
 
библиотекар 
 
 
стручна служба 
наставник 
 
 
 
 
библиотекар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
библиотекари од  
повеќе училишта 
 
 
 
 
 
 
 
 
библиотекар, 
наставници, 
ученици 
 
 
 
 
 
библиотекар, 
ученици 
 

 
 
 
 
 
 
тековно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
континуирано 
 
 
 
 
 
Септември - 
октомври 
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- посета на читалната „Славко 
Јаневски“ – општина Центар 

 
 

Подготовка и учество на учениците – 
кандидати за Републичкиот натпревар 
„Млади библиотекари“ во организација на 
БЗМ 
 
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 
 
Издавање – враќање на книги и разговор за 
прочитаните  книги 
 
Средба со современ македонски писател 
 
Литературно читање по повод  Денот на  
училиштето 
 
 
Упатување на учениците во користење на 
речници, енциклопедии, лексикони 
 
Украсување на библиотечната просторија со 
пораки и изработки изработени од  
учениците 
 
Односот на учениците кон книгата -  изложба 
на стари и оштетени книги  со потребните 
пораки за чување и негување на книгата 
 
 
  Грижа за збогатување и осовременување 
на книжниот фонд (купување, подарување, 
донација) 
 
 

 
 
 
 
 
библиотекар,  
наставници, ученици 
 и  други соработници 
 
 
 
 
 
 
 
библиотекар, 
наставници, ученици 
 
 
 
 
 
 
библиотекар,  
ученици 
наставници,  
 
 
 
 
библиотекар,  
ученици 
наставници,  
 
 
 
библиотекар,  
ученици 
 
 
 
 
библиотекар, 
ученици и  надворешни 
соработници 
 

 
 
 
 
 
 
ноември 
 
 
 
 
во текот на цела 
учебна година  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
тековно 
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 Избор на литературни и ликовни творби за 
мајката 
 
Посета на Саемот  на  книгата и промоција 
на нови изданија 
 
Избор на рекордер читател и паралелка  за 
учебната година       2021 – 2022 
 
Соработка  со наставници по македонски 
јазик за избор на ученици –  нови кандидати 
за натпреварот „Млади библиотекари“ 
 
Соработка со МОН за учебници во учебната  
2022/23 год. 
 
Изложба - „Што ќе читаме за време на 
летниот распуст“ 
 
„ Подарувам книга“ – акција за подарување 
книги  на училишната библиотека 
 
Отпис на оштетени книги 
 
Враќање на позајмените книги од учениците,  
средување на книгите 
 
Водење документација за вратени учебници 
 
Извештај за работата на училишната 
библиотека 

наставници 
 
библиотекар, ученици, 
 
 
 
ученици-библиотекар и  
наставници 
 
 
 
 
 
 
библиотекар 
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3. Програма за работа на Училиштен одбор 

Активности Време 

 
Усвојува и предлага Годишна програма за работата 
на ОУ до Советот на општината 

јули 

 
Предлага финансиски план за работа на ОУ до 
Основачот 

септември, октомври 

 
Спроведување на постапка за избор на претседател 
на УО 

септември - октомври 

 
Дава мислење до Директорот за избор на наставници 
и стручни соработници 

во текот на учебната 
година 

 
Одлучува по приговори и жалби на вработени  

во текот на учебната 
година 

 
Одлучува по жалби на ученици, родители, старатели 

во текот на учебната 
година 

 
Донесува одлуки за планираните активности за Денот 
на училиштето 

октомври 

Усвојува Развојна  програма на училиштето декември 
 

 
Усвојува и предлага Поугодишен извештај за 
работата на ООУ Димитар Миладинов до Советот на 
општината 
 

јануари 

 
Предлага завршна сметка до Основачот 

јануари 

 
Усвојува завршна сметка 

февруари, март 

 
Донесува одлуки за планираните активности за 
Денови на образование и Ден на Европа 

мај 

Усвојува и предлага Годишен извештај за работата на 
ОУ  

јуни 

Врши други работи согласно Статутот на училиштето во текот на учебната 
година 

 

 
Претседател на УО: 

Владимир Анчевски 
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4. Програма за работа на Совет на родители 

I. Општи податоци  

Советот на родители го сочинуваат родитeли на учениците во деветгодишно 

образование и тоа избрани членови (два – претставник и негов заменик) од прво 

до деветто одделение при основното училиштето “Димитар Миладинов” од Скопје 

со адреса на бул. Кочо Рацин бр.17, 1000 Скопје.   

 

Во работата на Советот, родителите се должни да ги почитуваат основните 

одредби и членовите од статутот и правилникот на училиштето, како и да ја 

почитуваат и спроведуваат програмата за работа на Советот на родители.   

 

 

II. Делување на Советот на родители  

Советот делува во рамките на училиштето, соработува и со органите на 

локалната самоуправа, градот Скопје и други институции во државата.   

 

Главните активности на Советот на родители се насочени кон подобрување на 

квалитетот и работата во воспитно образовниот процес на учениците, 

подобрување на  условите за работа во наставниот процес, следење на 

дисциплината за време на часовите и по нив, односот наставник-ученик со 

меѓусебна комуникација и взаемна информираност за тековните случувања и 

настани со вработените во училиштето.  

 

Главна цел на работата на Советот на родители, а заедно со наставниците и 

вработените во училиштето, е да на нашите ученици им создадеме непречени 

услови за нивно мирно, безгрижно и успешно школување во ова училиште, 

градење на другарството, самодовербата, почитување на еднаквоста, создадвање  

вистински и здрави личности за понатамошните предизвици низ образованието, 

професијата, семејството и животот.  

 

III. Начин на работа на Советот на родители  

Советот на родители одржува состаноци со визичко присуство или он-лајн (on-

line)еднаш во месецот од септември 2021 до мај 2022, по потреба може да се 

одржат и повеќе состаноци месечно, со задолжително присуство на мнозинството 

членови-претставници на родителите од прво до деветто одделение.  
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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 2021 

- 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;  

- 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; 

- Организирање посети на музеј, театарски претстави и др. културни 

манифестации; 

- Подготовка за активностите кои се планирани за следниот месец 

 

2. Октомври 2021 

- Запознавање на Советот со проблемите околу наставата и 

дисциплината;  

- Информација за планираните научни екскурзии на учениците во 

тековната учебна година;  

- Активности на тема екологијата составен дел од живеењето. 

- Подготовка за активностите кои се планирани за следниот месец 

 

3. Ноември 2021 

- Извештај од комисиите за следење на воспитно образовниот 

процес и проблемите кои тековно се јавуваат;  
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- Активности по повод 8-ми Ноември патрониот празник на 

училиштето и 13-ти Ноември ослободувањето на Скопје, со учество во 

подготовките и прославата во координација со колективот на училиштето; 

- Подготовка за активностите кои се планирани за следниот месец 

 

4. Декември 2021 

- 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;  

- 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. 

- Подготовка за активностите кои се планирани за следниот месец 

 

5. Јануари 2022 

- 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.). 

- Организирање посети на музеј, театарски претстави и др. културни 

манифестации;  

- Подготовка за активностите кои се планирани за следниот месец 

 

6. Февруари 2022 

- 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. 

- Подготовка за активностите кои се планирани за следниот месец 

 

7. Март 2022 

- 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;   
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- Формирање на комисија за избор на најповолен понудувач за 

фотографирање на учениците. 

- Подготовка за активностите кои се планирани за следниот месец 

 

8. Април 2022 

- Априлијада, организиран маскембал во училиштето, координирани 

активности со колективот на училиштето;  

- Извештај за успехот во тромесечието;  

- Акција за чистење и уредување на училиштето, во координација со 

колективот на училиштето; 

- Подготовка за активностите кои се планирани за следниот месец 

 

9. Мај 2022 

- 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 2021/2022 год.  

 

 

Претседател на Совет на родители  

ООУ “Димитар Миладинов” Скопje,  

Александар Апостолски 
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5. Програма за работа на Наставнички совет 
 

Содржина на работа/активности Време на 
реализација 

Oрганизација на воспитно-образовната работа (ВОР) 
 

• систематизација на работни места 
• изготвување на распоред на часови 
• формирање на   тимови, комисии, избор  на одговорни 
наставници  

 

 
 

јули-август 

 
Планирање и програмирање на ВОР 
 

• разгледување на новите законски акти 
(концепции,правилници,упатства) 
• давање мислење по предлогот (усвојување) на 
Годишната програма за работа на училиштето 
• насоки за изготвување на  наставните  планирања  
• организација и планирање на воннаставните активности 
• операционализација на поодделни планови и програми 
за работа 

 

 
јули 

 
август- септември 

 
октомври 

 
тековно –по потреба 

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

• разгледување на соодветни документи од МОН 

• дефинирање на платформи и дигитални алатки за примена 

• дефинирање на временска динамика на реализација на 
наставата 

• назначување на тим за поддршка и следење (ИКТ обучени 
наставници) 

• донесување на други соодветни мерки и насоки 
 

 
август- 

септември 

Информација и формирање на комисија за изготвување на развојна 
програма на училиштето 

октомври 

 
Унапредување на процесот на следење и оценување на постигањата 
на учениците 
 

• анализа на планираните програми  на стручните активи  
анализа  на постигнатите реултати- согледувања и насоки 

октомври 
декември 

април 

Професионален и кариерен развој на наставниот кадар 
 

 
септевмри-октомври 
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• разгледување  и дискусија за законската регулатива и  
концепцијата за кариерен развој  

• анализа и вреднување на реализираните активности 
од програмата за професионален развој 

• разгледување на можности / информации за обуки,семинари и 
др. форми за професионален развој 

 

јануари 
јуни 

 
тековно 

 
Одбележување на Денот на училиштето 
 

• формирање на работни групи и изготвување на програма 
 

 
октомври 

Реализација на ВОР по периоди 
 

• анализа на постигнатите резултати  

• предлог мерки за подобрување на ВОР 

• организација на родителски средби 
 

ноември 
јануари 
април 
јуни 

 
Разгледување на Извештаите за работата на училиштето 
 

• анализа,согледувања и предлог мерки 
 

јануари 
јуни-јули 
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6. Програма за работа на Стручни активи 

Програма за работа на стручен актив на одделенска настава 

 
Задача 

 
Активност 

 
Носител 

Начин на 
спроведување 
(ресурси) 

 
Инструменти 

 
Очекувани 
резултати 

 
Одговорно 
лице 

 
Временск
а 
рамка 

Заедничко 
планирање и 
изготвување на 
Годишниот 
план за работа 
на Активот на 
одделенската 
настава ; 
 
Планирање на 
ресурси за 
потребите на 
наставата 
 
 

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 

Календар за 
учебната  
Наставен план и  
програми  
Упатства за 
работа, водич за 
наставници и  
учебници. 
 

Наставна 
програма, 
 
Годишен 
календар за 
работа 

Реализација  
и 
унапредувањ
е на 
воспитно-
образовниот 
процес; 
 
Ефикасност 
во 
работењето 
Осовременув
ање на 
наставата  
 
Успешна 
работа на 
Активот во 
тековната 
учебната 
година 
Потребни 
ресурси за 
изведување 
на наставата 

одделенски 
наставници од 
I -V одд. 
Одговорни 
наставници-  
 
одговорни 
наставници за 
одделенска 
настава 

август, 
септември 
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Заедничко 
планирање на 
МИО 
активности 

Изготвување на 
план за МИО 
активности 

Aктиви од I 
– V одд. 
настава 

 Приредби 
Работилници 
Изложби 
Трудови од 
учениците 

Реализација 
на 
планираните 
активности  

Училишниот 
тим  
Одговорни 
наставници по 
одделенија 

септември 
– мај 
 
 
 

Интегрирање 
на еколошки 
теми во 
редовната 
настава 
 

Избор  на  
содржини  за  
интегрирање на 
еколошките 
активности 

 

Активи од I - 
V 
одд.настава 

 

Еко програма 

 

Работилници 
Изложби 
Трудови од 
учениците  
презентации 
 

Успешно 
реализирање 
на 
наставните 
содржини 
 

 

Одговорни 
наставници по 
одделенија 

 

Септемвр
и - мај 

Учество во 
активности за 
одбележување 
на Детска 
недела ; 
 
Одбележување 
на Денот на 
училиштето 
 
 

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

Aктиви од I 
– V одд. 
настава  
 

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

Трудови од 
ученици 

Успешна 
реализација на 
активностите.  
Развивање на 
чувство за 
припадност 
кон 
училиштето. 
Претставувањ
е  
на училиштето 
пред 
пошироката 
јавност. 
 

Одговорни 
наставници 
Актив на прво 
одделение  
И одговорни 
лица во 
комисијата за 
ДО 

октомври, 
ноември 

Новини во 
наставниот 
план; 

Истакнување на 
наставни 
содржини што ќе 
се реализираат со 

Aктиви од I 
– V одд. 
настава  
 

програми 
правилници, 
проекти, закони 

 Спроведувањ
е на 
годишната 
програма за 

Aктиви од I – V 
одд. настава  

во текот 
на целата 
учебна 
година 
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Употреба на 
современи 
средства во 
наставата; 
Усогласување 
на програмата 
за работа. 
 
 

воведување на 
современа 
наставна 
технологија 
реализација на 
проекти 

 работа по 
математика и 
природни 
науки, 
успешна 
реализација 
на активности 
и проекти. 

директор 
педагог 
психолог 
 

 
 
 
 
 
 

Следење и 
вреднување на 
постигањата на 
учениците 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Aктиви од I 
– V одд. 
настава  
 

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. 
Индивидуализ
ација на 
наставата. 

Сите 
наставници 

во текот 
на целата 
учебна 
година 

Активно 
учество на 
конкурси, 
натпревари, 
манифестации 

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

Aктиви од I 
– V одд. 
настава  
 
 
 
 
 

Учество на 
учениците  

Конкурси и 
организирани 
натпревари  

Мотивирање 
на учениците  
 
Освојување 
на награди 
 

Актив од 
 I –V одд. 
 
 
 
 
 
 

во текот 
на 
учебната 
година 
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Учество на 
меѓународниот 
математички 
натпревар  
„Кенгур ”, 
 
 
Учество на  
училишен, 
општински и 
регионален 
натпревар по 
Математика 
 
Учество на  
општински 
регионален и 
државен 
натпревар по 
Природни науки 

 
 
 
Aктиви од  
IV  и  V 
одделенска 
настава  
 
 
 
Aктиви од  
IV  и  V 
одделенска 
настава  
 

Одговорни 
наставници за 
одделенска 
настава 
Комисија за 
организирање 
на натпревари  

 
 
 
април –
јуни  
 
 
 
 
 
април –
јуни 

Планирање на 
екскурзии, 
посети и 
набљуденија 

Реализација на 
екскурзии, посети 
и набљуденија 

Aктиви од I 
– V одд. 
настава  
 

Правилник за 
реализација на 
екскурзии. 
Наставна 
програма 

 Успешно 
реализирани 
екскурзии, 
посети и 
набљуденија 

Актив од 
 I –V одд. 
 
Комисија за 
организирање 
на екскурзии 

септември 
–мај 
 
 
 
 

Професионалн
о усовршување 
на 
наставниците 
 

Посета на 
семинари, 
работилници, 
обуки 

Директор 
педагошко-
психолошка
та служба 

Стручни 
материјали, ЛЦД 
презентации  
 учество на 
наставниците 

 До едукација 
на 
наставникот 

 во текот 
на 
учебната 
година 
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во 
училиштето, 
БРО / МОН  

 
 

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 

Унапредувањ
е на воспитно 
– 
образовниот 
процес 

Сите 
наставници 

 

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 

 Насоки и 
идеи за 
подобрување 
на успехот  
 

Сите 
наставници 

октомври 
декември 
февруари 
април 
мај 
 

Подобрува- 
ње 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 

Записници, 
извештаи, 
работилници 

Подобрување 
на 
соработката 
со 
родителите и 
учениците 

Сите 
наставници 
директор 
педагог 
психолог 
 

во текот 
на 
учебната 
година 

Реализација и 
согледување на 
планираните 
содржини.  
 
Мерки за 
подобрување 
на работата на 
стручниот актив 

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

Aктиви од I 
– V одд. 
настава  
 

Програма за 
работа на 
стручниот актив 

Извештај за 
работата на 
стручниот 
актив 

Совладување 
на 
предвидените 
активности 

Aктиви од 
 I – V одд. 
настава, 
 

ноември 
јануари 
април 
јуни 
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Внесување 
податоци во   
Е-  дневник и 
примена на 
ИКТ во 
наставата 
Континуирано 

Примена на  
современи методи 
и форми  во  
работата (ИКТ- 
Технологија) 
 

Aктиви од I 
– V одд. 
настава  
 

Компјутери, 
интернет 

Дискусија Успешно 
користење на 
ИКТ во  

Сите 
наставници 

Во текот 
на целата 
учебна 
година 

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  
 

Успешна 
организација 
и посетеност 
на базарот  
Подобрува 
ње на 
комуникаци 
јата,развива
ње креативни 
вештини кај 
учениците и 
наставниците  

Сите 
наставници,  
директор, 
педагог,  
психолог 

ноември - 
декември 

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 

Подобрување 
и 
усовршување 
на работата 
на стручниот 
актив 

Вес  
Весна 
Кусакатска  
 

 
 
јуни 

Одговорен наставник :Весна Кусакатска  
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Програма за работа на стручниот актив на јазично-општествената група  предмети 

 
Задача 

 
Активност 

 
Носители 

Начин на 
спроведување 

(ресурси) 

 
Инструменти 

 
Очекувани 
резултати 

 

 
Одговорно 

лице 

 
Временска 

рамка 

Планирање на 
активности и 
содржини за 
програмата 

Изготвување  
програма на 
активот 

Наставници    Состанок, 
материјали -
план и 
програма   

Извештаи, 
записници 

 Подобрување на 

квалитетот на 

програмата 

 

Митра 
Цилевска 

јули 
 

Планирање на 
личниот план за 
професионалниот 
развој 

Изготвување 
на личниот 
план со 
компетенции и 
активности 

Наставници Правилник, 
состанок, 
материјали, 
 

Извештаи, Подобрување на 

компетенциите 

за 

професионален 

развој  

Сите членови 
на активот 

Јули-август 

Планирање на 

воннаставни 

активности 

Изготвување  

програма за 

воннаставни 

активности 

Наставници Состанок, 
материјали и 
програма   

Чек листа , 
извештај 

Унапредување   
на  процесот на 
планирање и 
реализирање; 
активно 
промовирње 
тимска работа и 
соработка. 

Грозданка 
Стојковска 

јули 

Насоки за 

планирање, 

организирање и 

реализирање на 

наставата со 

 Предлог 

активности 

занаставата 

со физичко 

Наставници Состанок, 
заедничка 
средба, обуки, 
работилници 
 

Извештаи, 
записници 

Подобрување на 

условите за  

квалитетот на 

наставата со 

физичко 

Божо Бубало август 
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физичко присуство и 

на онлајн наставата 

присуство и на  

онлајн настава 

присуство и на  

онлајн наставата 

 

Разгледување на   

наставните планови 

и програми како и  

годишните-глобални, 

тематско- 

процесните 

планирања 

Изработка на 

годишните 

програми  и  

тематско 

процесните 

планирања по 

предмети 

Наставници, 

педагошко 

психолошка 

служба 

 

Заедничка 
средба-
состанок 
 

Чек листа, 
извештај 

Следење  и  

примена  на       

сите современи 

методи при 

изработка на 

програмите 

Ивица 
Трајковски 

 август 

Анти-булинг 
кампања 

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

Наставници  Соработка меѓу 
учениците  

Работилници и 
презентации 

Подигање на 
свеста за 
другарство, 
емпатија, етика и 
морал 

Грозданка 
Стојковска 
Соња 
Димитрова 
Александра 
Пекевска 
Наташа 
Стамболиска 

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

Интегрирање на 
еколошки теми  
редовната настава 

Избор  на  
содржини  за  
интегрирање 
на еколошките 
активности 

Наставници   Еко програма   Презентации, 
извештаи и 
работилници 

Успешно 
реализирање на 
наставните 
содржини 

Соња 
Д.Богдановска 

септември 

Планирање на 
индивидуално и 
стручно 
усовршување на 
наставниците 
 

 Анализа за 
ефектите од 
посетените 
обуки и 
семинари. 
 

Наставници  Усно 
презентација од 
посетени обуки, 
семинари, 
советувања и 
работилници 

Дискусија, 
извештај  

Напредок на 
работата на 
стручниот актив 

Лидија 
Паневска 

септември-
март 
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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 

Зорица 
Давитковска 

септември -
мај 

Организација 
 за 8 Ноември, Денот 
на нашето училиште 

Планирање 
активности:  
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;подо
брување на 
соработката на 
ниво на активи 
во процесот на 
планирање и 
реализирање; 
презентирање на 
искуствата од 
сопствената 
работа-
развивање и 
применување  
рефлективни 
вештини за 
анализирање и 
подобрување на 
сопствената 
пракса и активно 
промовирње 
тимска работа и 
соработка 

Митра 
Цилевска и 
одговорни 
наставници по 
активи 

октомври-
ноември 
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Следење, 
проверување и 
оценување на 
учениците според 
усогласени  
стандарди и 
критериуми 

Примена на 
форми, 
методи и 
инструменти 
за 
формативно, 
описно, 
комбинирано и  
сумативно 
оценување 
 

Наставници  Усна 
презентација на 
наставници 
 

Извештаи од 
тестови, 
писмени 
работи и 
наставни 
ливчиња 

Поттикнување 

интерес  за 

објективно 

оценување  

Алекснадра 
Пекевска 

ноември-
март 

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 

Наташа 
Стамболиска 

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 

декември-
април 

Анализа на 
резултатите од 
работата на 
додатната и 
дополнителната 
настава 
 

 Размена на 
искуства 

Наставници 

 

Дневници; 
Записници  
 

извештај Поголем успех 
на натпреварите 
и подобрување 
на  успехот на 
учениците кои 
имаат 
потешкотии во 
учењето 

Катерина 
Исаевска 

 јануари-мај 
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Анализа на  
реализираните 
активности од 
програмата на 
Активот 

Изработка на 
Годишен 
извештај  

Наставници Состанок, 
материјали-
записници 

дискусија, 
извештај 

Сумирање на 
искуства, 
одговорност, 
соработка  

Сите членови 
на активот 

јуни 

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

Задача 
 

Активност Носител Начин на 
спроведување(
ресурси) 

Инструмен
ти 

Очекувани резултати Одгово
рно 
лице 

Врем
енска 
рамк
а 

Потр
ебен 
буџе
т 

Онлине 
состано
к и 
разглед
ување 
на 
можност
а за 
продолж
ување 
на 
онлине 
настава
та од 
септемв
ри 

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

Наставници 
од стручниот 
актив 

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

Записници, 
видео 
снимки 

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

Јули Мариј
а 
Наско
вска 

 

Договор 
за 
изработ
ка на 
програм
ата на 
стручни
от актив   

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

Наставници 
од стручниот 
актив 

 Состанок, 
материјали -
план и програма   

Извештаи, 
записници 

Добра координација и 
соработка меѓу 
предметите  
 

Бети 
Стојоск
а 

Јули  
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Отворен
и 
часови-
секое 
тримесе
чие по 
еден 
час 

Планирање на 
дневна 
подготовка, 
наставни 
ливчиња.  

Наставници 
од стручниот 
актив 

Наставни 
програми, 
стручна 
литература, 
интернет 

Дневни 
подготовки 
со примена 
на техники, 
методи и 
презентаци
и  

Учење и размена на 
искуства, 
подобрување на 
формативното 
оценување 

Марија 
Насковс
ка 

од 
септе
мври 
до 
јуни 

 

Договор 
за 
изработ
ка на 
тестови 
и 
наставн
и 
ливчињ
а по 
нивоа 

Изработка на 
тестови и 
наставни ливчиња  

Наставници 
од стручниот 
актив 

Учебници, 
збирки, работни 
тетратки, 
интернет 

Критетериу
ми и 
стандарди 
на 
оценување 

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

Катерин
а 
Стаменк
овиќ 

од 
септе
мври 
до 
јуни 

 

Начини 
на 
вреднув
ање на 
знаењат
а на 
ученици
те и 
избор 
на 
методи 
и 
техники  

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

Наставници 
од стручниот 
актив 

Програма на 
БРО 

Критетериу
ми и 
стандарди 
на 
оценување 

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

Марија 
Апостол
ова 

од 
септе
мври 
до 
јуни 
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на 
учење 

Инплем
ентација 
на 
екологиј
ата во 
редовна
та 
настава 

Планирање 
содржини погодни 
за реализација со 
инплементација 
на екологија 

Наставници 
од стручниот 
актив 

 Еко програма   Презентац
ии, 
извештаи и 
работилни
ци 

Успешно интегрирање  
на наставните 
содржини и учиме за и 
од природата 

Аида 
Петровс
ка 

од 
септе
мври 
до 
јуни 

2000
,00 
за 
садн
ици 
и 
мате
рија
л за 
камп
ањи 

Размена 
на 
искуства 
во 
изработ
ка и 
примена 
на 
различн
и 
инструм
енти за 
оценува
ње 

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

Наставници 
од стручниот 
актив 

Усна 
презентација на 
наставници и 
приложени 
изработени 
тестови 
 

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

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

Бети 
Стојоск
а 

Ноем
ври 

 

Интегри
рање на 
МИО во 
содржин
ата 

Соработка преку 
отворените часови 
по физика помеѓу 
нашето училиште 
и  ОУ “Мустафа 

Аида 
Петровска 

Наставен план и 
програма за 8. И 
9. одд 

Прашалниц
и, квизови, 
тестови, 
есејски 
прашања 

Совладан материјал 
од наставната 
содржина, трпеливост, 
толеранција, 
сослушување 

Аида 
Петровс
ка 

4 
средб
и од 
октом
ври 

1000
,00 
дена
ри за 
благ
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Кемал Ататурк”, 
Центар Жупа 

до 
јуни 

одар
ници 
на 
учес
ници
те 

Разглед
ување 
на 
извешта
и од 
советни
ци, 
инспект
ори за 
извршен 
увид во 
работат
а на 
наставн
иците 

Анализа и 
мотивирање за 
подобрување на 
наставата и  

Наставници 
од стручниот 
актив 

Заедничка 
средба-состанок 
 

Чек листа, 
извештај 

Подобрување на 
наставата 

Катерин
а 
Георгие
ва 

од 
септе
мври 
до 
јуни 

 

Кодира
ње со 
микро: 
бит 

Критичко 
размислување кај 
учениците 

Наставници 
од стручниот 
актив и 
ученици од 5-
9 (членови на 
микро:бит 
клуб) 

Комјутери, 
интернет, 
Мигро бит 
Додадни алатки 
за микро бит 

Презентац
ии, 
извештаи и 
работилни
ци 

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

Марија 
Насковс
ак 

од 
септе
мври 
до 
јуни 

18 
000 
ден. 

Обуки, 
работилници, 
семинари, 
конференции за 8 

Наставници 
од стручниот 
актив 

Потреба од 
усовршување на 
одредени теми 
презентација на 

Дискусија, 
согледува
ње потреба 
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наставници од 
стручниот актив 

стекнатите 
знаења и 
промоција на 
колективот, 
општината, 
македонското 
образование  

и 
планирање 

Планир
ање на 
активно
сти за 
реализи
рање на 
проект 
МИО 

Избор на 
содржини за 
успешно 
реализирање на 
активностите 

Наставници 
од стручниот 
актив 

Програма за 
проектот, 
интернет и 
литература 

План на 
активности, 
работилни
ци, 
презентаци
и, 
извештаи 

Размена на искуства 
за соработка со 
партнер училиште и 
подобрување на 
меѓуетничката 
интеграција 

Весна 
Кочовск
а 

од 
септе
мври 
до 
јуни 
 
 

 

Планир
ање на 
активно
сти за 
реализа
ција на 
проекти 
МИО 

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

Наставници 
од стручен 
актив 

Наставни 
програми,стручн
а литература 
интернет и сл. 

Прашалниц
и,квизови,п
резентации  

Учење и размена на 
искуства, 
подобрување на 
формативното 
оценување 

Наташа 
Велковск
а 

До 
јуни 

 

 

Одговорен наставник:Бети Стојоска Стојановска 
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Програма на стручниот актив на уметничка група предмети и спорт 

 

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; 

• Планирање за унапредредување на интересот  на учениците од предметна настава и успешно 
реализирани воннаставни активности 

• Проектни активности кои им овозможуваат на учениците да работат интерактивно и долгорочно 

• Изготвување анкета за  воннаставни активности 

• Вклученост на наставниците од активот во реализацијата на aктивностите за  МИОпроектот и продолжување на 
процедурата за сертификација на одредени наставници 

• Планирање и реализација на интегрирани содржини од ЕКО програмата 

• Предлог мерки за адаптирање на условите за примена на ученичко портфолио за оценување на     учениците 

• Избор на методи  за оценување: разговор, набљудување, усна повратна информација, самооценување, заемно 
оценување 

• Изработка на среднорочен  ИОП – индивидуален оперативен план за деца со посебни потреби 
- изработка на инструменти : чек листа, холистичка листа, дескриптивна листа, ученичко портфолио 

• Следење и анализирање на инструментите со кои се мерат постигнувањата и знаењата на учениците 

•  Анализа на резултатите од оценувањето и напредувањето на учениците,за подобрување на квалитетот во работата 
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Задача Активност Време

рамка 

Носител Начин на 

спроведув

ање 

(ресурси) 

инструмент

и 

Очекувани резултати Одговорно лице 

Тимска работа и 
координираност 

Конституирање на 
стручниот актив 

Јули Наставни
ци од 

стручнио
т актив 

Заедничка 
средба-
состанок; 
материјали 
за работа 

Извештај од 
работата на 

видео 
снимки 
активот, 

Соработка и планирање 
за успешна реализација 
на програмата 

Маја Ристовска 

Изработка на 

Програма за 

работа и  

ефективна 

реализација на 

активностите на 

стручниот актив 

според 

потребите на 

училиштето, 

локалната 

самоуправа и 

пошироко 

 Разгледување и 

усвојување на 

предлог годишните 

активности 

 

 

Август,

Септе

мври 

Наставни

ци, 

педагошк

о 

психоло

шка 

служба 

 

-Заедничка 
средба 
-состанок 
-
материјали 
за работа 

Разговор за  
иницијатива, 

координиран

ост, 

протоколи за 

увиди, 

соработка 

Систематичност, 

координираност и 

ефективност во 

работата,  

 

 

Наставниците од 
стручниот актив 

Отворени 

часови-секое 

тримесечие по 

еден час 

Планирање на 

дневна подготовка, 

наставни ливчиња.  

Од 

септем

ври до 

јуни 

Наставни

ци од 

стручнио

т актив 

Дневни 

подготовки 

со примена 

на техники, 

методи и 

Наставни 

програми, 

стручна 

литература, 

интернет 

Учење и размена на 

искуства, подобрување 

на формативното 

оценување 

Наставниците од 
стручниот актив 
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презентаци

и  

Изработка на 

среднорочен  

ИОП –

индивидуален 

оперативен план 

за деца со 

посебни потреби 

Изработка на 

конкретни предлози 

и размена на 

искуства 

септем

ври 

Наставни

ци, 

педагошк

о 

психоло

шка 

служба 

 

Заедничка 
средба-
состанок; 
материјали 
за работа и 
Прогрма  
за деца со 
посебни 
потреби 

Разговор за  
иницијатива, 

Изработка на 

среднорочен  ИОП – 

Соработка со 

одделенски наставници, 

планирање за успешна 

и ефективна 

реализација наИОП 

 

Наставниците од 
стручниот актив 

Свечана 

приредба по 

повод  Денот на 

училиштето и 

Денот на 

Општина Центар 

 

Музички точки  , 

ликовни активности 

и спортски 

натпревари со 

масовна присутност 

на ученици, успешна 

презентација на 

активностите 

проследена со 

одговорност; 

октомв

ри ,  

ноемв

ри  

 

Наставни

ци, 

ученици, 

родители 

Просторни 
услови, 
озвучувањ
е, 
материјали 
за ликовни 
изработки 

Разговор, 
Ивештај, 
протокол на 
набљудувањ
е, 
Впечатоци 
од  
релизаторит
е и 
посетителит
е 

Задоволство, пофалби, 

успешна презентација, 

соработка и афирмација 

на училиштето 

 

Наставниците од 
стручниот актив 

отворен час  

„Обликување и 

преобликување 

на употребни 

предмети – 

рециклирање“ 

Ученикот да ја 

создаде пораката 

преку дизајн на 

употребен предмет 

со користење на 

различни 

декемв

ри  

 

Наставни

к 

ученици, 

Рециклаже
н 
материјал 

Разговор,  
Усна 
презентација 

Ученикот креативно да 

се изразува врз основа 

на својата фантазија и 

ликовни способности  

Маја Ристовска  
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Новогодишен 

базар 

рециклажни  

материјали  

 

Штафетни и 

елементарни 

игри по повод 

денот на 

училиштето 

Организирање и 
реализирање на 
игрите 
 

Октом

ври 

ноемв

ри 

Јован 

Миловски 

со 

тандемит

е 

Оспособув
ање на 
теренот за 
активноста, 
изработка 
на дипломи 

 

Записници, 
извештаи, 

слики, 

пофалници. 

 

Забава, развивање на 
натпреварувачки 
дух,фер-плеј 

 

Јован Миловски и 
Одговорни 

наставници на 
активи 

 

Новогодишен 

концерт 

Концерт на 

училишните 

хорови,хорот на 

наставници и 

оркестарот со 

програма од 

новогодишни 

музички 

композициии и  

ликовни творби на 

учениците од 1-9. 

Декем

ври 

Наставни

ци и 

ученици 

Просторни 

услови, 

озвучувањ

е,материја

ли за 

ликовни 

изработки 

Слики, 

пофалници, 

извештај 

Негување на 

новогодишна и божикна 

традиција и празничен 

дух 

Панче Миланов 

во соработка со 

предметни 

одделенски 

наставници 

Изработка на 

Полугодишен 

Извештај за 

работата на 

стручниот актив 

Преглед на 

планираните и 

реализираните 

активности на 

јануар

и 

Наставни 

ци 

состанок; 
материјали 
за работа 

Разговор, 
дискусија, 
анализа, 
извештај 

Сумирање на позитивни 

и негативни искуства, 

одговорност, соработка, 

и планирање за 

успешна реализација на 

Наставниците од 
стручниот актив 
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уметничка група 

предмети  

наставниците од 

стручниот актив 

преостанатиот дел од 

програмата 

Одбележување 

на празници и 

негување на 

традицијата на 

празнувањата 

Музички точки и 

ликовни 

работилници,  по 

повод Прочка – 

Руска масленица, 

Денот на Пролетта, 

Априлијада, 

Велигден и други 

празнувања и 

празници 

февру

ари, 

март, 

април. 

Мај 

Наставни

ци, 

ученици, 

родители 

Просторни 
услови, 
озвучувањ
е, 
материјали 
за ликовни 
изработки 

Разговор, 
Ивештај, 
Впечатоци 
од  
релизаторит
е и 
посетителит
е; 

Стекнување на културни 

навики, одбележување 

на традицијата на 

празнување и 

одбележување на 

празници; 

Ристовска Маја и 
Панче Миланов 

Интегриран 

отворен час 

„движење и 

композиција“ 

-интегрирање на 

содржините од 

музичко 

образование, 

ликовно и физичко и 

здравствено 

образование 

 

Март-

април 

Наставни

ци и 

ученици, 

родители 

Дневни 

подготовки 

со примена 

на техники, 

методи  

Развивање 

интерес за 

креативно 

и 

интегриран

о работење 

Разговор, 
Ивештај, 
Впечатоци 
од  
релизаторит
е и 
посетителит
е; 

Да се прошират 

творечките потенцијали, 

да се развие интерес за 

креативно и 

интегрирано работење 

со боите 

 

А. Гоцева.  
Т. Илиевска, 
М.Ристовска 

Панче Миланов 
Јован Миловски 
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Обработка на 

елементи од 

фолклорната 

традиција (МИО) 

Запознавање со 

фолклорот и 

кул.вредности на 

заедниците  

Март/ 

Април 

2020 

Наставни

ци, 

учениции 

гости 

Просторни 

услови, 

озвучувањ

е,работни 

материјали  

Разговор, 
извештај,  
впечатоци 

од  

релизаторит

е и 

посетителит

е 

Да се запознаат 

учениците со 

фолклорот и културните 

вредности нашата 

татковина 

Наставниците од 

стручниот актив 

Одбележување 

на 9 Мај – Денот 

на Европа и 

Денот над 

победата над 

фашизмот  

Учество на 

манифестации во 

соработка со 

Општина Центар 

9 Мај – Денот на 

Европа и Денот на 

победата над 

фашизмот, со 

музички точки, 

ликовни  

мај Наставни

ци, 

ученици, 

соработн

ици 

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

Разговор, 
Ивештај, 
Впечатоци 
од  
релизаторит
е и 
посетителит
е; 

Стекнување на искуства 

за јавни настапи, 

учество и освоени  

признанија и награди   

Ристовска Маја и 
Панче Миланов 

 

Училишна 
манифестација 
„Најталент“ 

Селективно, 
натпреварувачка 
активност„Најталент“ 

Мај-

јуни 

Наставни
ци и 
ученици, 
родители 

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

Слики, 
пофалници, 
дипломи, 
извештај 

Забава, задоволство 
релаксација и.јакнење 
на натпреварувчкиот 
дух. 

Нас. По муз.обр. 
Психолог   

наставниците од 

стручниот актив и  
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Анализа на 

резултатите и 

достава на 

извештај од 

работата на 

ативот 

наставници 

уметничка група 

предмети 

Споредбена анализа 

на резултатите,  

размена на искуства 

и насоки за 

изнаоѓање предлог 

мерки за ефективна 

примена на методи и 

инструменти за 

унапредување на 

оценувањето 

јуни Наставни

ци 

Заедничка 
средба-
состанок; 
материјали 
за работа 

Разговор, 
Ивештај, 

Подобрување на 

успехот на учениците 

преку примена на нови 

форми, методи, 

активности и 

инструменти за 

оценување на 

постигнатите резултати. 

Наставниците од 
стручниот актив 

Изработка на 

Годишен 

Извештај за 

работата на 

стручниот актив 

уметничка група 

предмети  

Анализа на 

резултатите, 

изработка на 

споредбена анализа 

на успехот на учен., 

сумирање на 

придобивките од 

примената  на 

современи  форми, 

методи, инструменти  

за оценување  на 

учениците 

јуни наставни

ци 

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 

Одговорен наставник: Маја Ристовска 
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7. Програма за работа на Одделенски совети 

Совет на одделенски наставници и Совет на предметни 

наставници 

 
Содржина на работа/активности Време на 

реализација 

Планирање и организација на  воспитно-образовната работа (ВОР) 
 

• разгледување на Годишната програма за работа на училиштето 
• давање предлог мерки,насоки 
• разгледување на новите законски акти 
• организација и планирање на воннаставните активности 
• операционализација на поодделни планови и програми за 
работа  
 

 
јули-август 

 
 
 
 

септември 

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

• разгледување на соодветни документи од МОН 

• дефинирање на платформи и дигитални алатки за примена 

• дефинирање на временска динамика на реализација на 
наставата 

• назначување на тим за поддршка и следење (ИКТ обучени 
наставници) 

• донесување на други соодветни мерки и насоки 
 

 
август- 

септември 

 
Реализација на ВОР по периоди 
 
• анализа на постигнатите резултати  
• предлог мерки за подобрување на ВОР 
• организација на родителски средби 
 

 
ноември 
јануари 
април 
јуни 

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

 
септември-
октомври 

 
јануари 

јуни 
 

тековно 
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8. Програма за работа на Училиштен инклузивен тим 

 
 

Задача 

 
Активност 

 
Носител 

Начин на 
спров. 

(ресурси) 

 
Инструм. 

 
Очекувани 
резултати 

 
Одгов
орно 
лице 

 
Временска 

рамка 

 
Изготвување 
глобален план 
за работа 
 

Изготвување на 
програмата за работа 
на инклузивниот тим, 
Презентација  пред 
стручни активи  
Разгледување на 
донесените 
правилници  

УИТ  
наставници 

 
Анализа на 
извештаи 
презентација 

Педагошка 
документаци
ја 
Законски 
акти 
(правилници,
протоколи) 

Ефективно 
планирање 

Тимот септември 

Разгледување 
на акциониот 
план за 
соработка со 
училиштето со 
реурсен центар 
-,,Иднина “ 

Презентација пред 
стручни активи  

УИТ  Состанок  Акционен 
план  

Имплементација на 
планот  

Тимот октомври 

Дефинирање на 
актуелната 
состојба во 
училиштето 

Анализа на 
актуелната состојба 
во училиштето : 
идентификација на 
број на ученици на кои 
им е потребна 
додатна поддршка и 
видот на додатна 
поддршка; 

Тим за УИТ 
Наставници 
дефектологот 

Анкетирање на 
наставници, 
родители, 
ученици 

Анкетни 
листови, 
Евидентни 
листови 

Конкретни податоци 
како основа за 
планирање 

Тимот октомври 
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соработка со  личен 
асистент  

Соработка со 
личен/образове
н асистент  

Заедничко планирање 
на активности во 
воспитно  -
образовниот процес  

УИТ 
,инклузивен 
тим на ученик 

Анализа на 
наставно 
планирање 
,досие на 
ученик,соработ
ка со родител  

Чек листи , 
извештај од 
Стручно 
тело за 
проценка 
,евидентни 
листови 

Задоволување на 
потребите на 
ученикот  

УИТ 
,инклу
зивен 
тим на 
ученик 

континуирано 

Едукација на 
наставниот 
кадар 
 
 

Анализа на 
пропишаните 
протоколи од МОН 
 
идентификација на 
видот на потребна 
помош и поддршка 
 
вклучување во обуки 

Тим за ИО 
Наставници 
дефектологот 

анкетирање 
разработка 
на стручна 
литература 
работилници 
Соработка со 
институции 

Анкетни 
листови 
презентации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подобрување на 
професионалните 
компетенции 
 

Тимот 
 
настав
ници 

континуирано 

Изготвување на 
наставно 
планирање 

Планирање 
реализација и 
евалвација на 
диференциран 
пристап во 
наставата,согласно со 
можностите на 
учениците и нивните 
образовни потреби/ 

Тим за ИО 
Наставници 
дефектологот 

Соработка на 
стручните 
активи 
Соработка со 
стручни 
соработници 
Соработка со 
родители 

Тематски и 
дневни 
планирања,  
Наставни 
листови,чек 
листи,дидакт
ички 
материјали 

Подобру 
вање на квалитетот 
на 
диференцираниот 
пристап во 
наставата 

Тимот 
 
одгово
рни 
настав
ници 
на 
стручн

континуирано 
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прилагодување на 
содржините и 
методите во 
наставата кон 
различното темпо на 
напредување на 
учениците 

Дополнителна 
настава 

и 
активи 

Јакнење на 
тимската 
работа 
 

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

Тим  
Наставници 
дефктолог 
образовни 
/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 
Одгов
орни 
настав
ници 
на 
стручн
и 
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 

воспитно-образовната 

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 

Унапредување на 

соработката за 

прилагодена и 

ефективна настава  

Тимот континуирано 

 

Средби и 

консултации со 

стручни лица 

Да се добие 

дополнителна стручна 

помош и поддршка.  

УИТ,стручни 
соработници 

Обезбедување 
на наставни 
материјали, 
наставни 

 Унапредување на 

соработката за 

УИТ Во текот на 

годината 
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надвор од 

училиштето  

Соработка со 

основновното 

училиште со 

ресурсен 

центар,,Иднина 

“ 

  

Да се разменуваат 

искуства и идеи, како 

и соработка во 

активности по 

определени содржини. 

Средби, договарања, 

консултации, обуки и 

др. 

средства и 
асистивна 
технологија 
Обезбедување 
образовни/лич
нии асистенти 
Обезбедување 
стручна 
поддршка/обук
и на воспитно-
образовниот 
кадар 

прилагодена и 

ефективна настава 

Едукација на 
учениците 

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

Тим за ИО 
Наставници 
Ученици 
стручни 
соработници 

воннаставни 
активности 
ученички 
проектни 
активности 
реалзиација на 
работилници 
 

Презентации 
Анкетни 
листови 
Дидактички 
материјали 
 

 
Зголемена свесност 
за потребата од 
толеранција/почиту
вање на разликите 
и соработка 

Тим 
 
стручн
и 
сорабо
тници 

континуирано 
 
 
 

Вреднување на 
реализираното 
согласно 
планирањето 

Анализа на 
постигнувања- 
та по класификаци-
они периоди 

Тим 
Наставници 
директор 

Презентација 
на резултатите 
од наставната 
пракса 

Педагошкаев
иденција и 
документаци
ја 

Подобрување на 
квалитетот на 
инклузивната 
пракса 

Тимот 
настав
ници 

По 
класификаци-
они периоди 

 

Марија Варсамис Симоновска - директор ,Јулијана Шарановиќ -педагог,Митра Цилеска -предметен наставник ,Ивана 
Крстевска-одделенски наставник,Жаклина Филиповска-родител, Ирена Милановска  Славевска -родител, 
Марија Ангелевска -дефектолог во ООУ,,Гоце Делчев “-Центар 
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9. Програма за работа на Хор и оркестар 

 
УЧИЛИШЕН ХОР 

 

Цел 
 
-Учениците да ги прошират знаењата и способности согласно своите афинитети и интерес, определба и сензибилитет; 
-да се оспособуваат за соработка и колективен однос во заедничка презентација на вокални дела; 

- да се оспособат за лична и колективна афирмација во училиште и пошироко. 
 

 

Посебни цели: 
 

• да создава навика за редовност и точност; 

• да ги развива творечките способности, етичките и естетските вредности; 

• да развива колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон интерпретацијата на хорските 
композиции; 

• да развива способност индивидуално вокално интерпретирање; 

• да ги почитува дадените упатства на диригентот и менторот; 

• да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката; 

• да проценува вредностите на музичките дела преку анализа; 

• да открива нови можности за примена на хорска активност во синтетизираните уметности или мултимедијален 
проект ; 

• да учествува на разни видови настапи во училиштето, локалната средина и пошироко; 

• да соработува со други лица од културата, институции, стручни организации од областа на уметноста и културата; 

• да развива љубов кон пеењето; 

• да интерпретира композизии преку кои ќе се запознае со творештвото и културата на други народи 
 
 

Образовен процес 
       структура на содржини 
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Задачи Цели: 
 

Дидактички насоки Инструмен 
ти 

Начин на 
спроведу 

вање 
(Ресурси) 

Времен 
ска 

рамка 

обработка на 
композиции 

Посебни цели: 
 

 
Активности 

Ученикот:   

 
Активности 

Наставник: 
 

   
реализац

ија 

Аудиција 
 
 
 
 

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

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

- организирање на аудиција и 
реаудиција на членовите на 
хорот; 
-распејување 
-заедничко пеење; 
-индивидуално пеење; 
-нотен запис на песната 
„Билјана платно белеше“ 
подобна поради дијапазонот 
децима.  

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

Кабинет 
по 
музичко, 
Клавир -
синтисајзе
р 

 
септемвр
и 
 
 
 
во текот 
на целата 
учебна 
година  

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 

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

-објаснува за основните 
елементи на вокалната 
технока;  
-демонстрира вежби за 
распејување; 
-објаснува за значењето на 
вокалната техника и 
функционирање на 
фоноторните органи; 
-објаснува за постоењето на 
внатрешниот слух; 
-дискутира за пеењето со 
образложение и физиолошката 

Разговор, 
Демонстрац
ија; 
евидентен 
лист за 
присутност; 

Кабинет 
по 
музичко; 
нотен 
материјал; 
синтисајзе
р 

септемвр
и 
октомври 
 
во текот 
на целата 
година 
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естетска вокална 
интерпретација; 
 

- прави избор на 
програма; 

и интелектуалната дејност, 
потребата за емоционално 
доживување што треба да 
допрат до свеста и душата на 
интерпретаторот и 
слушателот; 

Обработка на: 
Химна на ОУ 
„Димитар 
Миладинов“ 
 
Народни 
песни: „Не си 
го продавај 
Кољо 
чифлигот“-
обработка  
 

-усвојува правила 
за изведба на 
свечена песна - 
химна 
 
- го проширува 
репертоарот на 
народни песни, дел 
од фолклорното 
наследство   

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

-објаснува за поимот химна – 
свечена песна; 
-дава напатствија за 
интерпретација на народни 
песни; 
Демонстрира правилна 
вокална интерпретација; 
-одредува интонација, темпо, 
динамика, внимава на 
правилна интонација и јасна 
дикција. 

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

Кабинет 
по 
музичко; 
нотен 
материјал; 
синтисајзе
р 

октомври 
ноември 

„Here comes 
Santa 
Claus“англиск
а 
традиционалн
а 
 
 
Народни 
песни:  
„Зурли 
трештат на 
сред село“ 
 

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

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

-објаснува за карактерот на 
песната;  
-објаснува за традицијата на 
пеење на празнични песни; 
Демонстрира интерпретација 
со различни вокални техники; 
-одредува интонација, темпо, 
динамика,  
-внимава на правилна и јасна 
дикција. 

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

Кабинет 
по 
музичко; 
нотен 
материјал; 
синтисајзе
р 

ноември 
декември 
јануари 
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Обработка на 
задолжителн
и композиции 
за натпревар 

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

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

- објаснува зафолклорната 
традиција; 
-дискутира за потребатата од 
негување и пеење народни 
песни 
- демонстрира правилна 
вокална интерпретација; 
-одредува интонација, темпо, 
динамика,  
-внимава на правилна и јасна 
дикција. 

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

Кабинет 
по 
музичко; 
нотен 
материјал; 
синтисајзе
р 

февруари 
март 
април 
 

Хорски 
натпревари 
 
 
 

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

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

- ја финализира работата на 
активностите на хорот 
-ги подготвува учениците за 
јавен настап, натпревар; 
- раководи со хорот на јавниот 
настап; 
-Ги усогласува сите елементи 
на хорската изведба; 
- Внесува свое доживување и 
чувство;  
 

Разговор, 
Демонстрац
ија; 
евидентен 
лист за 
присутност; 
листа на 
проценка; 
слики; 
награди- 
диплома 

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

април 
мај 
 

„Роса бисер“ 
Драгослав 
Ортаков ; 
 

- развива љубов кон 
пеењето; 
- интерпретира 
композиции преку 

- демонстрира правилна 
двогласна и тригласна 
вокална интерпретација; 

-објаснува за композицијата и 
животот и творештвото на 
композиторот; 
-прави анализа на текст; 

Разговор, 
Демонстрац
ија; 

Кабинет 
по 
музичко; 

мај 
јуни 
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„Радио Џив“ 
Драган 
Шуплевски 

кои ќе се запознае 
со македонското 
музичко творештво 
 

- применува соодветно 
темпо и динамика; 
-  го доживува карактерот 
на композицијата; 
 

- демонстрира правилна 
вокална интерпретација; 
-одредува интонација, темпо, 
динамика,  
-внимава на правилна и јасна 
дикција. 

евидентен 
лист за 
присутност; 
листа на 
проценка 

нотен 
материјал; 
синтисајзе
р 

 
 
ЗАБЕЛЕШКА:  
Во текот на учебната година може да дијде до промена на репертоарот. Ќе се обработата композиции според 
потребите  интересот, желбите и можностите на хорските пајачи. 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА ХОРСКАТА НАСТАВА 
 

 Часовите по ХОР ќе се реализираат во текот на цела учебна година. Неделниот фонд на часови е според тежинското 
ниво на комппозициите по 3 (три) часа неделно.Во училишниот хор може да членуваат ученици од VI, VII, VIII и IXодделение, 
согласно интересот и гласовните можности на учениците.Времето на реализација ќе биде по редовната настава. Поради 
специфичноста на активностите времето на реализацијата се организира спрема просторните услови во училиштето и 
можностите на учениците. Резултатите ќе се презентираат во училиште на разни манифестации и на хорските натпревари 
кои се реализираат секоја учебна година, во локалната средина и пошироко за разни потреби и пригоди. 
 

Наставни методи и активности 
 

Во остварувањето на целите на училишниот ХОР ќе се применуваат наставни форми и методи: 
истражувачка,проблемска ,фронтална ,групна ,индивидуална, разговор ,дискусии ,практична работа демонстративна и 
други. 

Во работата ќе преовладува иницијативноста, самостојноста, креативноста и слободното изразување на чувствата 
преку вокална интерпретација. 

Ќе се оствари соработка со културно-уметнички институции, и уметници кои ќе бидат гости во училиштето каде ќе 
може да се презентира професионален начин на хорска интерпретација. 
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Просторни и материјално –технички услови 

 
Наставата по хор ќе се реализира во наменски кабинет по музичко образование опремен со соодветни помагала, 

инструменти и стручна литература. 
 

Настапи:Училишниуот хор ќе настапува на сите културно-уметнички манифестации предвидени во програмата на 
училиштето, програмата на ЗМПРМ, Активот на музичари на општината, проектни активности и хорските натпревари 
организирани од ЗМПРМ во соработка со БРО. 

 
 

УЧИЛИШЕН ОРКЕСТАР 
Цел 

 
-Учениците на училишниот оркестар да ги прошират знаењата и способности согласно своите афинитети и интерес, 

определба и сензибилитет; 
-да се оспособуваат за соработка и колективен однос во заедничка презентација на инструментални дела; 

- да се оспособат за лична и колективна афирмација во училиште и пошироко. 
 
  
Посебни цели: 
 

• да создава навика за редовност и точност; 

• да ги развива творечките способности, етичките и естетските вредности; 

• да развива колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон интерпретацијата на инструменталните 
композиции; 

• да развива способност индивидуална инструментална интерпретација; 

• да ги почитува дадените упатства на диригентот и менторот; 

• да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката; 

• да проценува вредностите на музичките дела преку анализа; 
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• да открива нови можности за примена на оркестарската активност во синтетизираните уметности или 
мултимедијален проект ; 

• да учествува на разни видови настапи во училиштето, локалната средина и пошироко; 

• да соработува со други лица од културата, институции, стручни организации од областа на уметноста и културата; 

• да развива љубов кон индивидуално и колективно свирење на ДМИ; 

• да интерпретира композизии преку кои ќе се запознае со творештвото и културата на другите народи. 
 

Образовен процес 
структура на содржини 

 

Задачи Посебни цели: 
 

Дидактички насоки Инстру 
менти 

Начин на 
спроведу 

вање 
(Ресурси) 

Времен 
ска 

рамка 

Композиции и 
технички 
содржини за 
обработка 

Посебни цели: 
 

 
Активности 

Ученикот:   

 
Активности 

Наставник: 

   
реализац

ија 

Аудиција 
 
 
 
 

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

- демонстрира ритмички и 
мелодиски вежби. 
- Презентира ритмичка 
интерпретација; 
- демонстрира 
инструментална изведба по 
свој избор 
- да поседува елементарни 
знаења од узичката 
писменост 

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

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

Кабинет 
по 
музичко, 
Клавир -
синтисајзе
р 

септемвр
и 
 
 
 
во текот 
на целата 
учебна 
година 
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Видови, 
технички 
можности и наин 
на свирење на 
ДМИ 
 
 
 

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

- учи за поделбата на ДМИ 
(ритмички, мелодиски); 
- препознава ДМИ по 
навната звучност,  
- дискутира за секој 
инструмент од групата на 
ДМИ 
- свири на ДМИ. 

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

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

Кабинет 
по 
музичко, 
ДМИ 

септемвр
и 
 
 

Видови, 
технички 
можности и наин 
на свирење на 
блок флејти  
 

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

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

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

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

Кабинет 
по 
музичко, 
блок 
флејти,нот
ен 
материјал 

септемвр
и 
октомври,  

Химна на 
училиштето 
„За нашиот 
патрон Димитар 
Миладинов“ 

- усвојува  и 
презентира правила 
за изведба на 
свечена песна - 
химна 
- учествува на разни 
видови настапи во 
училиштето, 
локалната средина и 
пошироко 

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

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

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

Кабинет 
по 
музичко, 
ДМИ, 
нотен 
материјал 

октомври 
ноември 
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Канон за детски 
оркестар  

- се здобие со 
искуство за 
двогласно свирење 
- демонстрира 
правилна изведба на 
канонската мелодија 

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

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

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

Кабинет 
по 
музичко, 
ДМИ, 
нотен 
материјал 

ноември 
Декември
. јануари 

Новогодишни 
композиции: 
„Баба Мразица“ 
Теа 
Богатинова,арр. 
Бојана Петровиќ 
Алексова 
 
-Обработка на 
сплет на 
народни песни; 
- обработка на 
познати 
мелодии со 
фолклорни 
мотиви 
 
 

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

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

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

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

Кабинет 
по 
музичко, 
ДМИ, 
нотен 
материјал 

Декември
, јануари 

Обработка на 
задолжителни 
композиции за 
натпревари и 

- развива способност 
индивидуална 
инструментална 
интерпретација; 

- интерпретира популарни 
композиции; 

- врши поделба во групи : 3 
групи за мелодиски и една 
група за ритмичка придружба;  

Разговор, 
усна 
повратна 
информа 

Свечена 
сала, 
кабинет по 
музичко, 

Февруари
, март 
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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; 
 
 

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

- демонстрира мелодиска и 
ритмичка делница; 
-реализира посебни и 
заеднички проби; 
-дава потребни сугестии и 
насоки за правилна (темпо, 
динамика, карактер итн) и 
естетска изведба 

ција; 
Евиденте
н лист за 
присутнос
т;листа на 
проценка. 

ДМИ, 
нотен 
материјал 

Јавни настапи 
оркестарски  
смотри-
натпревари 
 
 

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

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

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

Усна 
повратна 
информа 
ција; 
Евиденте
н лист за 
присутнос
т;листа на 
проценка; 
слики; 
награди – 
диплома. 
 

Свечена 
сала, 
кабинет по 
музичко, 
ДМИ, 
нотен 
материјал 

Април – 
мај 

Свирење на 
композиции по 
избор 

- развива љубов кон 
свирењето; 
 

- чувствува задоволство од 
својата интерпретаира по 
својо избор; 
 

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

Евиденте
н лист за 
присутнос
т; слики. 

кабинет по 
музичко,Д
МИ,нотен 
материјал 

Мај, јуни 
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ЗАБЕЛЕШКА:  
Во текот на учебната година може да дијде до промена на репертоарот. Ќе се обработата композиции според 
потребите  интересот, желбите и можностите на хорските пајачи. 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА ПО ОРКЕСТАР 
 

 Часовите по OРКЕСТАР 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, VIIVIII 
и IXодделение, согласно интересот и гласовните можности на учениците.Времето на реализација ќе биде по редовната 
настава. Поради специфичноста на активностите времето на реализацијата се организира спрема просторните услови во 
училиштето и можностите на учениците. Резултатите ќе се презентираат во училиште на разни манифестации и на 
оркестарските натпревари кои се реализираат секоја учебна година, во локалната средина и пошироко за разни потреби и 
пригоди 

Наставни методи и активности 
 

Во остварувањето на целите на училишниот ОРКЕСТАР ќе се применуваат наставни форми и методи: 
- истражувачка, 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 Панче Миланов 
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10. Програма за работа на Ученички парламент, ученички правобранител 

 

Содржина/Активност Носител на 
активноста 

Време на 
реализација 

Очекувани резултати 

 
✓ Формирање на Ученичкиот парламент 
✓ Меѓусебно запознавање / „Заеднички 

нешта“ 
✓ Запознавање со целите на делувањето 

на УП 
✓ Насоки за процесот на избор на 

Претседател и Ученички правобранител 
✓ Насоки за изготвување на предлог 

програма за работа „Бура на идеи“ 

 
Директор 
 
учениците 
 
одговорните 
наставници 
 
одд.раководители 

 
трета седмица во 
септември 

✓ Конституирање на Ученичкиот 
парламент  

✓ Мотивираност за активното учество 
во училишниот живот  

 
✓ Презентација на  програмата за 

воннаставни активности/ 
анкетирање/предлози 

учениците 
 
одговорните 
наставници 
 
одд.раководители 

втора половина 
на септември 

✓ Зголемен интерес за учество во 
воннаставни активности 

✓ Избор на претседател на УП и Ученички 
правобранител 

✓ Усвојување на глобален план  за работа 

одговорните 
наставници 
 
учениците 
 

првата седмица 
во октомври 

✓ Избрани Претседател и 
Правобранител 

✓ Донесена Програма за работа 

✓ Презентација на моделот за Успешна 
ученичка иницијатива 

✓ Утврдување на приоритети (заедничка 
листа) 

✓ Изготвување на план за ученичка 
иницијатива (по еден за реализација во 
прво и второ полугодие) 

одговорните 
наставници 
 
учениците 
 

втора седмица во 
октомври 

✓ Да се разберат карактеристиките на 
демократската училишна  клима 

✓ Да се разбере значењето на  
ученичкиот активизам 

✓ Изготвен план за активност 
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 наставник по 
Граѓанско 
образование 

✓ Реализација на планот  за ученичка 
иницијатива - 1 
 

одговорните 
наставници 
 
учениците 
 
наставник по 
Граѓанско 
образование 
одд. раководители 

средина на 
октомври до 
средина на 
декември (трета 
седмица) 

✓ Развивање вештини за планирање 
на акција 

✓ Развивање вештини за соработка и 
тимска работа во реализација на 
целта 

✓ Реализирана акција/иницијатива 
✓ Самовреднување на 

постигнувањата 

✓ Реализација на планот за ученичка 

иницијатива /  2-3 краткотрајни средби  

 

одговорните 
наставници 
учениците 
наставник по 
Граѓанско 
образование 
одд. раководители 

ноември-
декември 

✓ Анализа на процесот 
✓ Предлог мерки за успешен тек на 

реализација 

✓ Работилница на тема „Потреби-Права- 

Одговорности“ 

✓ Интегрирана содржина „(Не)Прифатливо 

однесување“ 

одговорните 

наставници 

учениците 

прва седмица во 
ноември 

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

✓ Работилница на тема : „Правиме здрави 

избори“ 

одговорните 

наставници 

учениците 

февруари ✓ Зголемување на свесноста за 
значењето на грижата за 
сопственото здравје 

✓ Реализација на планот  за ученичка 

иницијатива – 2 

одговорните 

наставници 

прва седмица во 
март до 
последна 

✓ Развивање вештини за планирање 

на акција 



   
 

73 
 

✓ 2-3 краткотрајни консултативни средби 

 

учениците седмица во 
април 

✓ Развивање вештини за соработка и 

тимска работа во реализација на 

целта 

✓ Реализирана акција/иницијатива 

Самовреднување на 
постигнувањата 

✓ Согледувања од процесот на 

самоевалуација  

✓ Презентација на резултати 

✓ Утврдување на приоритети  

одговорните 

наставници 

учениците 

декември 
март-април 

✓ Анализа на резултатите 

✓ Споредба на резултатите од 

последните две 

самоевалвации(каде сме биле-каде 

сме сега?) 

✓ Согледувања и предлог мерки (што 

сакаме да постигнеме?) 

✓ Развивање на вештини за 

самооценување и 

планирање(утврдување на цели и 

задачи за нивно постигнување) 

✓ Предлог идеи за активности за 

одбележување на значајни датуми 

 

ученици 
одговорни 
наставници 
 
одделенски 
раководители 

тековно ✓ Активно вклучување на учениците 
во планирањето и реализацијата 

✓ Унапредување на демократската 
клима во уќилиштето 

✓ Работилница-дебата на 

тема:Вреднување на работата на УП 

ученици 

одговорни 

наставници 

мај ✓ Вреднуванипостигнувања, предлог, 
идеи и насоки за следната учебна 
година 

✓ Изготвен Извештај и презентација 

Одговорни наставници:  И.Трајковски,наставник по историја; Б.Величковска,наставник по граѓанско образование 

Соработници: А.Р.Мурџева,психолог ; Ј.Шарановиќ,педагог 
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11. Распоред на часови 

Ќе биде изготвен пред  почетокот на учебната 2021/22 година по усогласување на распоредот на часови 

со останатите училишта каде што предаваат одредени предметни наставници  

 

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

 
 

Приоритетно       
подрачје на 
промени 

Настава и учење 
 

Цел :  Планирање и реализирање  на настaвни часови  со примена на современи форми, методи и наставни средства 
Очекувани исходи :Реализирање на интерактивна и нагледна настава   
Задача : Креирање  на  дигитални и интерактивни образовни  задачи (содржини) 
 

Активности 
 
 
 
 

Индикатори за 
успех 

Носители на 
активностите 

Временска 
рамка за 
имплементација 
 

Ресурси 
 

Тим за следење на 
реализацијата на  
активностите  

1.1 Изготвување план за 
обуки за развој на дигитални 
вештини 
 
1.2.Организирање  обука за 
употреба на дигитални 
алатки и платформа  
 

изготвен план за 
интерни обуки 
 
 
реализирана обука 
 
90 % 
од наставниците да 
реализирааат часови 

наставници 
стручни 
соработници 
 
 
 
наставници-
ментори 

август -септември 
 
 
 
 
 
 
август-септември 
 

aнкетирање/ 
чек листи 
 
 
 
 
работни 
материјали/ 

Одговорни наставници на 
стручни активи 
стручни соработници 
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1.3  Креирање на 
интерактивни часови со 
примена на дигитална 
технологија/ 
платформа 

стручни 
соработници 

 
 
октомври -мај 
 
 
 

техничка 
поддршка 
 
дигитална 
технологија 

Да се следат и вреднуваат 
резултатите од наставната 
пракса 
 

Изготвени извештаи/ 
чек листи,анкети со 
ученици 
Детектирани и 
дефинирани 
согледувања и 
насоки за 
подобрување на 
наставната пракса 

наставници 
стручни 
соработници 
 

По 
класификациони 
периоди 

 
работни 
материјали/ 
 
техничка 
поддршка 
 

Одговорни наставници на 
стручни активи 
стручни соработници 
директор 

Цел : Унапредување на процесот на диференцирана настава и формативно оценување 
 
Очекувани исходи :Реализирање на настава  со  зголемена примена на форми и методи на диференциран пристап и 
формативно оценување и подобрување на ученичките постигнувања 
 
Задача : Планирање на форми и методи на диференцирана настава,  форми и методи на формативното оценување и 
интегративен пристап 
 

Активности 
 
 

Индикатори за 
успех 
 
 

Носители на 
активностите 
 

Временска 
рамка за 
имплементација 
 

Ресурси 
 

Тим за следење на 
реализацијата на 
активностите  
 
 

Изготвување на наставно 
планирање со испланирани 
соодветни форми и методи 
 

Изготвени 
планирања/тематски,
дневни согласно 
критериумите 

Наставници 
Стручни 
соработници 

Континуирано,сог
ласно тематските 
планирања 

Педагошка 
евиденција 
Стручна 
литература  

Одговорни наставници на 
стручни активи 
Стручни соработници 
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 практикуми 

Да се следат и вреднуваат 
резултатите од наставната 
пракса 
 

Извештаи од анализа 
на листи за следење 
и евиденција,анкети 
со ученици 

Наставници 
Стручни 
соработници 
директор 

Контиуирано, 
согласно планот  
по 
квалификациони 
периоди 

Педагошка 
евиденција и 
докментациј
а 

Одговорни наставници на 
стручни активи 
Стручни соработници 

Приоритетно       подрачје 
на промени 

Училишна клима 

2 .Цел : Зајакнување на тимската работа 
Очекувани исходи : Успешно реализирани активности како резултат на тимска работа  
Задача  : Реализирање на зеднички училишни активности  

Активности 
 
 

Индикатори за 
успех 
 
 

Носители на 
активностите 
 

Временска 
рамка за 
имплементациј
а 
 

Ресурси 
 

Тим за следење на 
реализацијата на 
активностите  
 
 

Да се изготви план за 
тимско делување/  
планирање  
дефинирање на 
подрачјата , 
содржините,учесници/ 
тимови и временска 
динамика 
 
Реализацијата на 
заеднички училишни 
активности 
 

 
 
 
Успешна 
реализација на 
активностите 
Извештаи 
Фото и видео 
документација 

одговорни 
наставници на 
активи  
ученички 
парламент 
стручна служба 
родители  
директор 

Септември 
Тековно 

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

Одговорни наставници на 
стручни активи 
стручни соработници 
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Приоритетно  
подрачје на промени 

 GLOBE 

Цели:  
- Секцијата ќе има цел кај учениците да ја зголеми еколошката свест   
 
Очекувани исходи: 
- Стекнување со вештини за теренско истражување, собирање и анализирање на резултати и нивно запишување. Промоција и задржување 
на статус GLOBE училиште. 
 
Задачи:  
- секојдневно мерење метеоролошки услови,  
- регистрирање на типот на облаците 
- внесување на податоци во GLOBE база 
- анализирање на податоците и споредување со испитувања од други училишта 

Активности 
 
Истражување од 
областа на екологијата - 
атмосфера 
и педосфера  
 
 

Индикатори за 
успех 
 
Со пополнување на 
табела за 
активност, како и 
он-лајн  внесување 
на добиените  
резултати ќе се 
следи активноста и 
напредокот на 
учениците  

Носители на 
активностите 
 
Аида 
Петровска  
 

Временска 
рамка за 
имплементација 
oд 
септември 2021 
до јуни 2022 
година  

Ресурси 
 
Метеоролошка 
кукичка  
Шема за 
детерминирање 
облаци  
Алатки за 
земање 
примероци од 
почва и нејзино 
анализирање  
  

Тим за следење на 
реализацијата на активностите  
 
Марија Насковска  
Марија Апостолова  
Јасмина Драгеска 
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13. Програма за Воннаставни активности 

Програмa за воннаставни активности /одделенска настава 

Секции 

Име на секцијата 
 

Носител 
 

Начин на 
спроведување 

(ресурси) 

Инструменти Очекувани резултати 
 

Одговорно 
лице 

 

Временска рамка 
(месец) 

 

Ликовна секција Весела 
Паунчева - 
Велјановска 
Лидија Путиќ 
( прво одд. ) 

Творење, 
активности и 

работилници,пр
езентации за 

различни 
ликовни 
техники,  
изложби. 

Творби на 
учениците, 
следење на 
учениците (чек 
листи) 

 

Развивање позитивен 
однос кон ликовното 
творење, љубов кон 
уметноста 
 

Весела 
Паунчева - 
Велјановска 
Лидија Путиќ 
 

септември-јуни 
2021/2022 

Еко секција Анета 
Танчева 
Кристина 
Димчевска 
( прво одд. ) 

Развивање 
позитивен 
однос кон 
заштита на 
животната 
средина. 
Учениците 
преку разни 
задачи ќе ја 
подигнат свеста 
за заштита на 
животната 
средина и 
здравјето на 
луѓето.  

Вреднувањето 
ќе биде преку 
практични 
вежби, 
Евиденцијата 
за реализација 
на секцијата 
ќе се води во 
посебен 
дневник на 
наставниците 
за 
воннаставни 
активности. 
 

Развивање позитивен 
однос кон животната 
средина, грижа за истата 
 
 

Анета 
Танчева  
Кристина 
Димчевска 
 

септември-јуни 
2021/2022 
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Развивање 
интерес за 

придобивките 
од правилната 
селекција на 

биоразградливи
от отпад и 

негово 
претварање во 

органско 
ѓубриво – 
компост. 

Млади спортисти Симона 
Анастасовска 
Ирина 
Вељановска 
( прво одд. ) 

Спортски игри, 
игри без 
граници, вежби 
за развивање 
на 
локомоторниот 
апарат, 
правилно 
држење и 
движење, 
вежби за 
релаксација и 
рекреација. 

Следење на 
учениците; 
Натпревари, 
штафетни 
игри 

Развивање на  свест од  
потреба за  
секојдневна  физичка 
активност,хигиенски  
навики,моторичка 
координација и 
ориентација во 
просторот. Правилно 
развивање на тимски и 
натпреварувачки дух . 
 
 

Симона 
Анастасовска 
Ирина 
Вељановска 
 

септември-јуни 
2021/2022 

Ликовна секција 
 

Лидија 
Бозаревска 
Катерина 
Лазаревска 
Снежана 
Христовa 

Прибор за 
ликовно-
творечка 
работа, дела од 
лик. уметници 

Чек листи, 
уч. ликовни 

творби 

-Воведување во светот 

на ликовното творештво 

и во спознавањето на 

ликовниот јазик;  

-Развивање вештини за 

примена на разни 

материјали и техники за 

Лидија 
Бозаревска 
Катерина 
Лазаревска 
Снежана 
Христовa 

септември-јуни 
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Елица 
Филиповска 
Наташа 
Самарска 
Миланова 
(второ одд.) 

цртање, сликање, 

моделирање и градење 

во ликовното 

изразување; 

-Развивање интерес, 

фантазија, креативност 

за ликовно изразување; 

-Развивање визуелна и 
тактилна перцепција; 
-Ослободување од стрес 
и емоционална 
напнатост преку 
ликовното изразување; 

Елица 
Филиповска 
Наташа 
Самарска 
Миланова 

Музичка секција Илина 
Вељановска 
(второ 
одделение ) 

Аудио-визуелни 
средства, 

детски музички 
инструменти, 
дидактички 
средства и 
материјали, 

визуелни 
средства, 
музички 

енциклопедии, 
интернет, 
образовни 
софтвери. 
настап на 
училишни 
приредби 

Евиденциони 
и чек листи 

 

Пеење детски, 
уметнички и народни 
песни со правилен 
пејачки став, свирење на 
музички детски 
инструменти, развивање 
свест за инкулзивност, 
доживување на 
музичката уметност како 
дел од општественото и 
културното живеење, 
интерес за учество и 
креативно изразување 
во музички игри и 
драматизации, негување 
и развивање на 
индивидуалните 
специфични 

Илина 
Вељановска 

септември-јуни 
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способности и 
надареност. 

Умни глави - секција за 
проширување и 
продлабочување на 
знаењата од 
математиката 
. 

Сандра 
Здравеска и  
учениците на  
IIIa одд. 
 
Славица 
Димитриевск
а и 
учениците на  
IIIб одд. 

Решавање  
разни видови 
нумерички 
задачи,  
проблемски 
ситуации, 
занимливи 
задачи 
од: збирки 
задачи; 
натпревари; 
Кенгур задачи; 
Табела 100; 
Бројна оска; 
Наставни 
листови. 
 

Следење на 
учениците; 
Стратегии и 
начини на 
решавање на 
задачите; 
Решени 
задачи на НЛ; 
Трудовиодуче
ници. 
 

Развивање на логичко 
размислување; 
Развивање на љубов кон 
математиката; 
Проширени и 
продлабочени знаења за 
возраста на учениците; 
Позитивен однос кон 
работата; 
Развивање 
натпреварувачки дух 

Сандра 
Здравеска 
 
Славица 
Димитриевска 
 

Прво полугодие 
 
( IX –XII ) 
 

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

Ирена Н. 
Пиштолова и  
учениците на 
IIIa одд. 
 
Даниела 
Гајдова и 
учениците на  
IIIб  одд. 

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

Следење на 
учениците, 
Трудови од 
ученици 

Стекнувањена вештини 
за читливо и 
уреднопишување,  
развојнамоторички 
вештинивопроцесотнауб
авопишување, 
развивање на љубов за 
убаво пишување. 

Ирена Н. 
Пиштолова 
 
Даниела 
Гајдова 

Прво полугодие 
 
( IX –XII ) 
 

Млади рекреативци - 
секција за развивање 
вештини и способности 

Јован 
Миловски 

Спортски игри, 
игри без 
граници, вежби 
за развивање 

Следење на 
учениците; 

Развивање на  свестод  
потребаза  
секојдневна физичка 
активност, 

Јован 
Миловски  
 

Второ полугодие 
 
( I – VI ) 
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од областа на спортот и 
физичката култура 

Сандра 
Здравеска и  
учениците на  
IIIa одд. 
 
Славица 
Димитриевск
а и 
учениците на  
IIIб одд. 

на 
локомоторниот 
апарат, 
правилно 
држење и 
движење, 
вежби за 
релаксација и 
рекреација. 
Ресурси: 
фискултурна 
сала, душеци, 
спортски 
терени, топки, 
обрачи, чуњеви, 
јажиња  
 

Натпревари, 
штафетни 
игри... 
 

хигиенски  
навики,моторичка 
координација и 
ориентација во 
просторот. Правилно 
Развивање на тимски и 
натпреварувачки дух . 

Сандра 
Здравеска 
 
Славица 
Димитриевска 
 

Вешти рачиња –секција 
за стекнување  нови 
знаења за улогата на 
семејството , 
формирање култура на 
однесување, домување, 
формирање навики 
поврзани со активности. 
во секојдневниот живот. 

Ирена Н. 
Пиштолова и  
учениците на 
IIIa одд. 
Даниела 
Гајдова и 
учениците на  
IIIб  одд. 

-Работилници, 
творење, 
активности,  
изложби.  
-Презентации,  
 
 

Следење на 
учениците; 
Стратегии и 
начини на 
решавање на 
поставените 
цели и задачи  
Трудови од 
ученици. 
 

 Стекнато знаење и 
вештини во областите на 
организирање и 
функционирање на 
современото семејство и 
домаќинство, домување 
култура, облека, исхрана 
 животна средина 
-Позитивен однос кон 
работата 
 

Ирена Н. 
Пиштолова 
 
Даниела 
Гајдова 

Второ полугодие 
 
( I – VI ) 
 

Ликовна секција 
„Млади уметници“- IVа  
 
 

Бранкица 
Петревска; 
Цана 
Здравеска 

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

Следење на 
работата на 
учениците 

Ликовното изразување 
кај учениците да го 
развива 
сензибилитеот,забележу

Бранкица 
Петревска; 
Цана 
Здравеска и 

1.09.2021 
10.6.2022 – еднаш 
неделно 
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Ликовна секција 
„Млади уметници“- 
IVб 
 
 
 
 
Ликовна секција 
„Млади уметници“- 
IVв 
 

 
 
 
 
Весна 
Кусакатска, 
Весна 
Ѓеоргиевска 
Ангелоска 
 
Валентина 
Тодоровска, 
Билјана 
Иваноска 

боење, 
палета,ножички
,лепак за 
хартија,молив, 
фломастери 
,глина 

вање на формата, 
обликот,големината и 
бојата во 
природата.Преку 
часовите на ликовната 
секција учениците да  ја 
подобруваат своите 
психомоториката, 
,графомоториката и 
перцепцијата. 
Ликовната секција кај 
учениците да ја развива 
желбата за групна 
работа , за дружење, 
толеранција и 
помагање.Преку своите 
изработки учениците да  
го разубават просторот 
на нашето училиште. 

учениците од 
IV а 
одделение 
Весна 
Кусакатска, 
Весна 
Ѓеоргиевска 
Ангелоска и 
учениците од 
IV б 
одделение 
Валентина 
Тодоровска, 
Билјана 
Иваноска 
и учениците 
од IVв 
одделение 
 

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

Ивана 
Крстевска  

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

Следење на 
учениците; 
Стратегии и 
начини на 
решавање на 
задачите; 
Решени 
задачи на НЛ; 
Трудови од 
ученици. 
 

Развивање на логичко 
размислување; 
Развивање на љубов кон 
математиката; 
Проширени и 
продлабочени знаења за 
возраста на учениците; 
Позитивен однос кон 
работата; 
Развивање 
натпреварувачки дух 

Ивана 
Крстевска  
учениците од 
Va одделение 

Септември- јуни 
2021/2022 
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Занимливи 
задачи 
Наставни 
листови. 

Спортско -
рекреативна секција 

Ивана 
Крстевска  
Учениците од  
 

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

Следење на 
учениците и 
нивно 
евидентирање
од страна 
наодговорниот 
наставник; 
Евиденцијата 
за реализација 
на секцијата 
се 
води во 
посебен 
дневник 
 

Дружење и учење нови 
начини 
за забава и рекреација; 
Учесниците да се 
стекнат  со знаења, 
вештини, 
ставови; 
Личен и 
социјален развој; 
Развивање 
натпреварувачки дух и 
тимска работа; 
Подобрување на 
физичкото и менталното 
здравје; 
Развој на 
самодовербата 

Ивана 
Крстевска  
Ученицитеод
Va одделение 

Септември -јуни 
 
(Еднаш неделно во 
времето 
предвидено за 
секции) 

Ликовна секција 
„Млади уметници“- Vб 
 

Снеже 
Тодорова 

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

Следење на 
работата на 
учениците 
 

Ликовното изразување 
кај учениците да го 
развива 
сензибилитеот,забележу
вање на формата, 
обликот,големината и 
бојата во 
природата.Преку 
часовите на ликовната 
секција учениците да  ја 
подобруваат своите 

Снеже 
Тодорова 
Учениците од 
Vб 
одделение 

 
Септември - јуни 
2021/2022 
 
(Еднаш неделно во 
времето 
предвидено за 
секции) 
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психомоториката, 
,графомоториката и 
перцепцијата. 
Ликовната секција кај 
учениците да ја развива 
желбата за групна 
работа , за дружење, 
толеранција и 
помагање.Преку своите 
изработки учениците да  
го разубават просторот 
на нашето училиште. 
 

Еко секција Снеже 
Тодорова 

Развивање 
позитивен 
однос кон 
заштита на 
животната 
средина. 
Учениците 
преку разни 
активностиќе ја 
подигнат свеста 
за заштита на 
животната 
средина и 
здравјето на 
луѓето.  
Развивање 
интерес за 
придобивките 
од правилната 

Вреднувањето 
ќе биде преку 
практични 
вежби, 
Евиденцијата 
за реализација 
на секцијата 
ќе се води во 
посебен 
дневник на 
наставниците 
за 
воннаставни 
активности 

Развивање позитивен 
однос кон животната 
средина, грижа за истата 
 

 
Снеже 
Тодорова 
Ученици од  
Vб одделение 

 
 
Септември- јуни 
2021/2022 
 
(Еднаш неделно во 
времето 
предвидено за 
секции) 
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селекција на 
биоразградливи
от отпад и 
негово 
претварање во 
органско 
ѓубриво – 
компост. 

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

Maja 
Трајковска 

Драмската 
секција опфаќа 
низа на 
драмски 
активности 
драматизациски 
дух како и 
работилници за 
правилна 
дикција.Секција
та ги опфаќа 
учениците кои: 
-Се 
заинтересирани 
за книжевна 
уметност,нејзин
о сценско 
поставување 
-Развивање на 
меморијата 
-
Продлабочува
ње на своите 
способности за 

Следење на 
учениците. 
Трудови 
(изработки) од 
ученици. 
 

Развивање на говорното 
изразување ,драмското 
творештво,фантазијата,к
реативноста и 
слободата на 
изразување како и 
поврзување на различни 
начини на уметничко 
изразување во њдна 
целина. 
 

Маја 
Трајковска  
Учениците од 
Vв одделение 

Септември -Јуни 
2021/2022 
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разбирање на 
различни 
ликови(улоги) 
-Учениците 
меѓусебно 
соработуваат и 
се 
социјализираат 
-Учат да ја 
минимализираа
т тремата  
-Ја развиваат 
својата личност 
 

 
 

 
 
 
 

Воннаставни активности на Стручниот актив на општествено-јазичната група предмети 
 

   

назив на активности „Од нас за 
вас“млади 
креативци-
новинари 

Драмско -
рецитаторска 
секција/активности 

Анти-булинг „Кино Клуб” „Рап секција” 

темата/подрачјето 

(со носечките 

содржини и 

активности), и 

Креативност и 
другарство-
интеракција на 
јазична и 
медиумска  

Творење 
литературни творби 
и драматизација на 
драмски 
текстови,рецитирањ

Истражувања и 
активности за 
спречување на 
насилството кај 
учениците и меѓу-

Филмографија и 
Документарни 
филмови/Гледања, 
истражувања и 
изработка на 

Запознавање со 
Хип-Хоп културата. 
Слушаме музука, 
пишуваме и 
рецитираме. 
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локацијата на која ќе 

се одвива 

активноста;  

писменост:  
изразување, 
творење, 
истражување на 
интернет 
порталите;,през
ентирање на  
прилози  со 
фотографии за 
актуелни 
настани и 
прослави; 
организирање 
на: приредби; 
натпревари за 
ораторство, 
рецитирање; 
работилници  за 
постер- стрип и 
инфографик; 
промоција и 
афирмација на 
новинарската 
етика.  
-Место на 
одржување: 
во училиштето и 
локалната 
средина. 

е и глума. 
 
Место на 
одржување: 
Училишта,библиотек
и,издавачки куќи и 
сл. 

врсничкото 
насилство. 
На час и во нашето 
училиште. 

документарни 
филмови 
(Македокс), 
разговори и 
проектни 
активности од 
полето на 
документарниот 
филм. 

Соработка со 
македонски рап 
артисти кои на свој 
уникатен начин 
придонесуваат за 
правилно 
толкување  
развивање и раст 
на учесниците во 
секцијата. 

 одговорниот 
наставник/одговорни
те наставници за 

Митра Цилевска 
/Лидија П., 
Соња Д. Б. 

Соња Дракуловска 
Богдановска 

Александра 
Пекевска,Соња 
Димитрова, 

Ивица Трајковски и 
Божо Бубало 

Ивица Трајковски 
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реализација  Грозданка 
Стојковска, Наташа 
Стамболиска 

одделенијата/ 
возраста на 
учениците за кои е 
наменета секцијата и 
вкупниот број на 
учесници во групата; 

VI, VII, VIII, IX 
одд. 
Од 15 до 20 
ученици 

 Од 20-30 ученици од 
6 и 7мо одделение 

 5, 6 , 7 , 8 , 9 одд 6,7,8,9 одд 6,7,8 и 9 одд 

паралелките  

/одделенијата што ќе 

бидат вклучени;  

V, VI, VII, VIII, IX 
одд. 
 

6 и 7мо одделение 
 

 5, 6 , 7 , 8 , 9 одд 
 

Сите 
заинтересирани 
ученици од 
предметна настава 

Сите 
заинтересирани 
ученици од 
предметна настава 

наставниците што ќе 
бидат вклучени во 
реализацијата;  

 Активот на 
македонски 
јазик и сите 
заинтересирани 
наставници 

Соња Дракуловска 
Богдановска, Митра 
Цилевска, Лидија 
Паневска,Панче 
Миланов 

Наставници по 
англиски јазик и 
наставници од 
одделенска настава 
и сите 
заинтересирани, 
родители и 
повозрасни членови 
од семејството. 

Сите 
заинтересирани 
наставници 

Сите 
заинтересирани 
наставници 

целите  (носечките 

знаења, вештини и 

ставови /вредности 

од Националните 

стандарди за 

основното 

образование со кои 

ќе се стекнат 

Заедно ќе 
споделуваме 
идеи, ќе учиме 
и пред се – ќе 
се мотивираме 
да постигниме 
повеќе: да  
инспирираме, 
информираме и 
забавуваме. 

-Стекнување со 
знаења и вештини 
од областа на 
литературата и 
драмата, 
-стекнување со 
рецитаторски и 
творечки 
способности 
-откривање на 

- Анализирање на 
однесување на 
себеси и другите; 
- Истражувања и 
заклучоци од 
разгледувани 
материјали: а. 
интернет (видеа, 
филмови, 
документарни 

запознавање со 
поимот 
документарен 
филм, да ја воочува 
разликата помеѓу 
документарен и 
игран филм, да 
вреднува 
документарни 
филмови 

Запознавање со 
Хип-Хоп културата 
(рап, брејк денс, ди-
џеј). 
Толкување на рап 
музиката и 
нејзините вистински 
вредности. 
Слушање музика. 
Пишување текстови 
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учениците преку 

учество во 

активноста);  

Стекнување 
знаења, 
вештини и 
ставови за  
развивање на 
креативност и 
другарство; за 
интеракција на 
јазичната и 
медиумската 
писменост; 
личен и 
социјален 
развој ; 
поттикнување 
на 
самодовербата; 
интерперсоналн
ата 
комуникација и 
почиту 
вањето на 
другите;промов
ирање на 
критериуми за 
вреднување. 

таленти за 
драматизирање и 
драмска изведба 
пред публика како и 
изведби на мјузикли, 
глума во филм и сл. 
-Настапите пред 
публика се од 
големо значење за 
децата од аспект на 
стекнување на 
самодоверба и 
задоволство од 
постигнатиот успех. 
- Поттикнување на 
креативноста кај 
учениците 

филмови, 
слисанија) и 
сознанија од 
настани на лице 
место во училиште. 
 
- Одржување 
настани и 
работилница 
поврзани со 
ненасилничкото 
однесување; 
- Снимање на филм 
од ученици за 
ненасилство. 
 
 
 

препознавајќи ја 
нивната 
автентичност и 
објективност и како 
уметнички дела, да 
се поттикне да 
истражува и да се 
стекне со основни 
вештини поврзани 
со 
снимање/правење 
на документарни 
филмови 
(сценарио, интервју, 
камера и сл.) 

и нивно 
рецитирање на 
одреден мелос 
(beat). 

времетраењето и 

временската рамка за 

нејзината 

реализација;   

Во текот на 
целата година, 
еднаш 
седмично. 

Во текот на целата 
учебна година еднаш 
во неделата еден 
час(40 мин.), а по 
потреба (пред 
настап) и почесто во 

-Во текот на целата 
учебна година; 
-Во текот на 
февруари 2022 и на 
Денот против 
насилствбото 28 

Во текот на целата 
година, еднаш 
седмично. 

Во текот на целата 
година, секоја 
втора недела во 
месецот. 
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координација со 
одговорните 
наставници. 
 

февруари 2022 
 

акцискиот план за 

организација и за 

реализација  (во 

случај на помасовен 

карактер). 

 Ораторски  и 

рецитаторски 

натпревари, 

работилници за  

кративно и 

творечко 

изразување: 

презентација, 

стрип, постер, 

инфографик; 

презентирање 

на албум  на 

реализирани  

активности со 

прилози и 

фотографии 

Организирање на 

литературни читања 

и конкурси во и вон 

матичното училиште 

по повод Ден на 

училиштето,Ден на 

Европа,патронати и 

јубилејни приредби 

,посети на 

библиотеки и 

издавачки 

куќи,промоции и 

саеми на книгата и 

сл. Реализација на 

овие активности е на 

одговорните 

наставници во 

координација со  

наставниците по 

другите 

предмети,педагошка 

служба,библиотекар

ите и др. 

-Работилница која 
ќе ја организираат 
повозрасните 
ученици за 
помалите. 

Изработка на 
документарен 
филм кој ќе се 
презентира на 
Денот на 
училиштето. 

Изработка на песна 
(ремикс) кој ќе се 
презентира на 
крајот од 
училишната година. 

Следење на учеството:Активното учество на секој ученик ќе биде вреднувано од страна на соучесниците и на одговорниот 
наставник. 
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Воннаставни активности на Стручниот актив на јазичнo-општествената група предмети-француски јазик 
 

назив на активности Литературно читање, по повод 
Маратон на читање фрацуски романи 

Француска шансона – познати француски шансони 

темата/подрачјето (со носечките 

содржини и активности), и 

локацијата на која ќе се одвива 

активноста;  

Креативност и другарство-интеракција со 
јазично изразување, истражување на 
француски писатели на интернет 
порталите, презентирање на  извадоци 
од француски познати писатели  
организирање на Маратон на читање;  
ораторство, рецитирање; промоција и 
афирмација на читање романи 
-Место на одржување: 
во училиштето и преку интернет-он лајн. 

Увежбување на изговор, француски акценти, истражување 
на познати француски автори на шансони. Модерни и 
класични шансони. Оденсување на сцена, држење на 
телото, став при изеведување шансони. Правилен изговор 
и воаклни способности. 
 
Место на одржување: 
Училишта свечена сала,Младинкси културен центар и сл. 

одговорниот 
наставник/одговорните 
наставници за реализација; 

Зорица Давитковска 
 

Зорица Давитковска 
 

одделенијата/ возраста на 
учениците за кои е наменета 
секцијата и вкупниот број на 
учесници во групата; 

VIII, IX одд. 
Од 5 до  10 ученици 

 Од 10-20 ученици од VII,VIII, IX одд. 
 

 паралелките  /одделенијата што ќе 

бидат вклучени;  

VIII, IX одд. 
 

 VII,VIII, IX одд. 
 

 наставниците што ќе бидат 
вклучени во реализацијата;  

Зорица Давитковска,  Активот на 
јазиците и сите заинтересирани 
наставници 

Зорица Давитковска, Панче Миланов 

целите  (носечките знаења, 

вештини и ставови /вредности од 

Националните стандарди за 

Заедно ќе споделуваме идеи, ќе учиме и 
пред сè ќе се мотивираме да постигнeме 
повеќе: да  инспирираме, информираме 
и забавуваме. 

-Стекнување со знаења и вештини од областа на 
поезијата, 
-стекнување на рецитаторски способности 
-откривање на таленти за рецитирање или пеење 
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основното образование со кои ќе 

се стекнат учениците преку 

учество во активноста);  

Стекнување знаења, вештини и ставови 
за  развивање на Креативност и 
другарство-интеракција преку јазично 
изразување, истражување на француски 
писатели на интернет порталите 
презентирање на  извадоци од 
француски познати писатели  со 
организирање на: Маратон на читање;  
ораторство, рецитирање; работилници  
за француски романи и афирмација на 
француски писатели, поттикнување на 
самодовербата; интерперсоналната 
комуникација и почитувањето на 
другите;промовирање на критериуми за 
вреднување. 

шансони,  пред публика како и изведби на мјузикли и сл. 
-Настапите пред публика се од големо значење за децата 
од аспект на стекнување на самодоверба и задоволство од 
постигнатиот успех. 
- Поттикнување на креативноста кај учениците 

времетраењето и временската 

рамка за нејзината реализација;   

Во текот на целата година, еднаш 
седмично. 

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

акцискиот план за организација и 

за реализација  (во случај на 

помасовен карактер). 

 Ораторски  и рецитаторски натпревари, 

работилници за  кративно изразување, 

презентација на романи, француски 

писатели, презентирање на албум  на 

реализирани  активности со прилози и 

фотографии 

Организирање на музички натпревар по пеење, 

утврдувањее на гласовни способности и изговор на 

француски акценти. 

Ден на училиштето, Натпревар за шансона, посети на 

францсуки институт. Реализација на овие активности е на 

одговорните наставници во координација со  наставниците 

по другите предмети: музичко образование 
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назив на активности Изработка на тематски флаер 

темата/подрачјето (со носечките содржини и 

активности), и локацијата на која ќе се одвива 

активноста;  

Примена на научените содржини на крајот од месецот преку писмено изразување 
Во училиште 

одговорниот наставник/одговорните наставници 
за реализација; 

Зорица Давитковска 
 

одделенијата/ возраста на учениците за кои е 
наменета секцијата и вкупниот број на учесници 
во групата; 

VI, VII, VIII, IX одд. 
15 ученици во група 

 паралелките  /одделенијата што ќе бидат 

вклучени;  

VI, VII, VIII, IX одд. 
 

 наставниците што ќе бидат вклучени во 
реализацијата;  

Зорица Давитковска,  Активот на јазиците и сите заинтересирани наставници 

целите  (носечките знаења, вештини и ставови 

/вредности од Националните стандарди за 

основното образование со кои ќе се стекнат 

учениците преку учество во активноста);  

Заедно ќе споделуваме идеи, ќе учиме и пред сè ќе се мотивираме да постигнeме 
повеќе: да  инспирираме, информираме и забавуваме. 
Стекнување знаења, вештини и ставови за  развивање на креативност и 
другарство-интеракција преку јазично изразување, работилници за поттикнување 
на самодовербата, интерперсоналната комуникација и почитувањето на другите; 
промовирање на критериуми за вреднување. 

времетраењето и временската рамка за нејзината 

реализација;   

Во текот на целата година, еднаш месечно. 

акцискиот план за организација и за реализација  

(во случај на помасовен карактер). 

 работилници за  кративно изразување, презентирање на албум  на реализирани  

активности со прилози и фотографии 
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Новинарска секција  
  

Назив на секцијата Новинарска секција 

Одговорен наставник Митра Цилевска 

Одделение/возраст и број на 

ученици учесници 

VIII, IX одд./ 20 ученици 

Цел/главни 

знаења,вештини,ставови,вредности 

Запознавање со новинарскиот стил на пишување – различните информативни и публицистички 

начини на пишување; развивање на новинарската етика –  презентирање на  информациите, 

точно, вистинито, навремено. Интерес за  истражување, споделување идеи и пред се  мотивација 

да  се дознава повеќеСтекнување знаења, вештини и ставови за  развивање на креативност и 

другарство; за интеракција на јазичната и медиумската писменост; личен и социјален развој ; 

поттикнување на самодовербата; интерперсоналната комуникација и почитувањето на 

другите;промовирање на критериуми за вреднување. 

Временска рамка /број на часови Во текот на целата учебна година; 36 часа 
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Воннаставни активности на стручниот актив на природна група на предмети 

 

1. назив на секцијата;  eTwinning во 
наставата и во 
воннаставните 
активности  

Микро:бит клуб  Ботаничка градина  GLOBE  

2. одговорниот 
наставник/одговорнит
е наставници за 
реализација на 
секцијата;  

Аида Петровска  Слаѓана Елезовиќ  Марија Насковска  Аида Петровска  
Марија Насковска  
Марија Апостолова  
  
  

3. одделенијата/ 
возраста на учениците 
за кои е наменета 
секцијата и вкупниот 
број на учесници во 
групата;  

VIII и IX одделение (13 
– 15 години).  
  

V до IX одделение (10 
– 15 години).  
  

V до IX одделение (10 – 15 
години).  
  

VIII и IX одделение (13 – 15 
години).  
  

4. тема/ подрачје (со 
носечките содржини и 
активности), опфатени 
со секцијата;  

STEAM (Наука, 
технологија, 
инженерство, 
уметност и 
математика)   
СТЕАМ образованието
 овозможување  претв
орање на теоретски ин
формации во пракса и 
производ.   

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

Градинарство-екологија/ 
природни науки (биологија, 
физика, хемија, географија). 
Запознавање различни 
видови на растенија, нивно 
одгледување и 
размножување  

Истражување од областа на 
екологијата - атмосфера 
и педосфера  

5. цели на секцијата 
(носечките знаења, 
вештини и 
ставови/вредности од 

Секцијата ќе има  цел 
да им обезбеди на 
учениците  вештини 
од 21-от век. 

Секцијата ќе има  цел 
да им обезбеди на 
учениците  вештини 
од 21-от век:  

Секцијата ќе има цел кај 
учениците да ја зголеми 
еколоката свест:  

Секцијата ќе има цел кај учениците 
да ја зголеми еколоката свест   
Стекнување со вештини за 
теренско истражување, собирање и 
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Националните 
стандарди за 
основното 
образование со кои ќе 
се стекнат учениците 
преку учество во 
активноста);  
  

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

-  да создаваат, 
спроведуваат нови 
идеи, решенија и 
производи  
- да користат 
дигитални алатки за 
да го продлабочат 
нивното знаење, да 
создаваат ресурси и 
да остваруваат 
комуникација  
- да 
развиваат програмер
ска логока за 
решавање 
на нерутински пробле
ми  
- да 
развиваат критичко 
мислење  
  
  
  

- да се развие и негува 
љубовта кон растенијата.   
- да  се зацврсти 
одговорноста, тимската 
работа и лидерските 
способности   

анализирање на резултати и нивно 
запишување  
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компетенции, 
развивање 
на  интердисциплинар
ен пристап.  

6. Временска рамка за 
реализација и број на 
часови посветени на 
секцијата  

од септември 2021 до 
јуни 2022 година (30 – 
40 часа)  

од септември 2021 до 
јуни 2022 година 
(еднаш неделно, 
апроксимативно 32 
часа)  

од септември 2021 до јуни 
2022 година (30 – 40 часа)  

од септември 2021 до јуни 2022 
година (предвидено е за 
секојдневно собирање на 
резултати)  
  

7. Потребни просторни 
услови  

училница и интернет 
платформи  

  
  

Комјутерска училница 
и интернет 
платформи  
  

Одреден простор во 
училиштете и дел од 
училишниот двор  

Одреден простор од училишниот 
двор  
  

8. Неопходни 
дидактички средства 
и  материјали/ 
ресурси  

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

компјутер со 
интернет, микро:бит 
уред, додатни алатки 
на микро:бит уредот, 
телефон, фотокопир, 
проектор, батерии, 
жици, 
сијалички,  хамери, 
фломастери во боја, 
лепак (лента и 
течен),  

Саксии, хумусна почва, 
рачени алатки за 
градинарство, садници, 
копачи, ашови и лопати  

Метеоролошка кукичка  
Шема за детерминирање облаци  
Алатки за земање примероци од 
почва и нејзино анализирање  
  

9.Предвиден начин на 
следење на  учеството 
на учениците  

Следењето и 
вреднувањето ќе се 
одвива преку 
однапред подготвени 

Следењето и 
вреднувањето ќе се 
одвива преку 
однапред подготвени 

Присуството на  
учениците ќе биде 
евидентирано од страна  
на одговорниот наставник. 
Активноста и придонесот на 

Со пополнување на табела за 
активност, како и он-
лајн внесување на 
добиените резултати ќе се 
следи активноста на учениците  
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инструменти и 
критериуми.  
  
  

инструменти и 
критериуми.  
  

секој ученик ќе бидат 
вреднувани од страна на 
соучесниците и на 
одговорниот наставник.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Воннаставни активности на стручниот актив на уметничка група предмети и спорт 

 

назив на активноста Хор за учениците од II-V 

одделение 

Биофилија (секција) 

темата/подрачјето (со 

носечките содржини и 

активности)  

 

Обработка и исполнување на 

хорски композиции од домашни и 

странски автори. 

Место на одржување: училница 

Биофилија е едукативен проект од голем обем, кој се 
заснова на креативноста како алатка за предавање и 
истражување каде музиката, технологијата и природните 
науки се поврзани заедно на иновативен начин. 
 
Овој проект е развиен од исландската вокалистка и 
композиторка Бјорк, градот Рејкјавик и Универзитетот на 
Исланд во врска со издавањето на албумот на Бјорк 
„Биофилија“. 
 
Биофилија е производ на интересот на Бјорк за природата 
и грижата и загриженоста на околината. 
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Место на одржување: училница и природа 

 

одговорниот 

наставник/одговорните 

наставници за реализација 

на секцијата; 

Панче Миланов Панче Миланов 

Марија Насковска 

Наставници од предметна настава во организација и 

координација со одговорните наставници 

одделенијата/возраста на 

учениците за кои е 

наменета секцијата и 

вкупниот број на учесници 

во групата; 

II – V одделение (сите 

заинтересирани кои ќе поминат на 

аудиција) 

 

VI – IX одделение 
 

цели(носечките знаења, 

вештини и 

ставови/вредности од 

Националните стандарди за 

основното образование со 

кои ќе се стекнат учениците 

преку учество во 

активноста);  

 

-Стекнување на вештина за хорско 

пеење, свесност за својот глас, 

развивање на музичката меморија 

и музичкиот слух.  

-Стекнување на свесност за 

значењето на личниот придонес 

во групна активност. 

-Стекнување на свесност за 

другите околу себе преку групна 

активност, како и чувство за 

единство. 

- Запознавање со проектот Биофилија, идејата за неговото 

настанување, целите и придобивките. 

 

- Запознавање со поширокото значење на музиката и 

нејзината моќ да во себе ги интегрира природните науки и 

технологијата и да прати силна порака. 

 

- Поттикнување на интерес и грижа за природата и  

околината и свесност за светот во кој живееме. 

 

- Поттикнување на креативноста кај учениците 
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- Запознавање со значењето и 

бенефитот од достигање на 

заедничките цели. 

- Стекнување на умешност за 

колективна соработка, 

комуникација, одговорност и 

организација. 

- Настапите пред публика се од 

големо значење за децата од 

аспект на стекнување на 

самодоверба и задоволство од 

постигнатиот успех. 

времетраењето  и 

временската рамка за 

реализација   

 

Во текот на целата учебна година 

два пати во неделата, а по 

потреба (пред настап) и почесто 

во координација со одделенските 

наставници. 

 

Еднаш во текот на неделата (блок часови). 

Предвидени се 4 часа за обработка на секоја композиција 

од албумот Биофилија. На секој од овие часови се 

обработува конкретна композиција. На часовите се 

присутни одговорните наставници и уште еден наставник 

од предметна настава. Координатори на часовите се 

наставникот по музичко и еден наставник од предметна 

настава. Координатори на секцијата се горенаведените 

наставници 

предвиден начин на 

следење на  учеството на 

учениците 

 

Следењето и вреднувањето ќе се 

одвива преку однапред 

подготвени инструменти и 

критериуми. 

. 

Следењето и вреднувањето ќе се одвива преку однапред 

подготвени инструменти и критериуми. 
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ЛИКОВНА СЕКЦИЈА И 

ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

Предметен наставник - Маја Ристовска 

Одделение,
бр. на 
ученици 
учесници 
 

Тема/подрачје 
(носечки 
содржини и 
активности) 
 

Цели 
 (знаења, 
вештини, 
ставови) 
 

Временска 
рамка, 
бр.на 
часови 
 

Потребни 
просторн
и услови 
 

Потребни 
дидактички 
материјали 
средства, 
ресурси 
 

Предвиден начин на следење 
на учениците 
 

7,8 и 9 одд 
 
15 ученици 

Уредување на 
училишниот 
простор и свечена 
сала 
 
 

Естетски да го 
облагородува 
просторот 
Еманципирање 
на личноста на 
ученикот, преку 
формирање на 
работни 
навики, 
естетски однос 
кон околината . 
свесност за 
вредностите на 
сопствениот 
труд и 
културата. 

Во текот на 
целата 
учебна 
година – 
еднаш 
неделно 

училиште 
 
 

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

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

 1.Уметничка 
фотографија 
 
Постапки и 
процеси на 
интеграција на 

Ученикот да се 
запознае со 
фотографијата 
како медиум за 
изразување на 
идејата , 

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

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

 2.Подготовки за 
Меѓународен 
ликовен конкурс 
по повод: "13 
Ноември"- 
Денот на 
ослободување на 
град Скопје 
 
Активностите 
зависат од 
зададениот 
мотив. 

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

октомври училница 
и посета 
на 
изложбата 
во Детски 
ликовен 
центар и 
доделува
ње на 
Дипломи 
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Учениците 
ликовно се 
изразуваат 
според 
сопствената 
идеја,визуелна 
претстава  и 
сензибилитет. 

 

 3.Ликовна 
работилница по 
повод денот на 
училиштето 
 
4.Подготовки за  

меѓународен 

ликовен 

натпревар: “Биди 

уметник 14 ти 

Интернационален 

натпревар”,во 

организација на 

Центарот Јанез 

Левец , Љубљана 

, Словенија 

 
 
Формулирање на 
идејата пред 
самата работа - 

Афирмација на 
училиштето. 
Естетски да го 
облагородува 
просторот 

Ноември, 
декември 

училница   
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да се усогласи 
идејата и 
реализацијата 

 5.Подготовки за 
меѓународен 
ликовен конкурс - 
"Флора и фауна-
извор на живот и 
убавина" 
 
Активностите 
зависат од 
зададениот 
мотив. 
Учениците 
ликовно се 
изразуваат 
според 
сопствената 
идеја,визуелна 
претстава и 
сензибилитет. 

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

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

  

 6.Ликовна 
работилница по 
повод Нова 
година, 
уредување на 
училишниот 
ентериер и 
Хуманитарен 
базар 
 

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

декември училиште   
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Учениците 
ликовно се 
изразуваат, 
според 
сопствената 
идеја, визуелна 
претстава и 
сензибилитет 

 7.Подготовки за 
меѓународен 
ликовен конкурс 
во Лидице  - 
Чешка,во           
"Интернацио- 
нална детска 
изложба" 
 
Активностите 
зависат од 
зададениот 
мотив. 
Учениците 
ликовно се 
изразуваат 
според 
сопствената 
идеја,визуелна 
претстава и 
сензибилитет. 

Афирмација на 
училиштето. 
Да развива 
интерес, 
фантазија и 
креативност за 
ликовно 
изразување. 
Да гради 
позитивен 
однос кон 
културното 
наследство од 
разни култури 
 
 
 
 
 

фебруари , 
март 

училница   

 8.Ликовен конкурс 
за рециклирање 

Формирање на 
свест за 
чување на 

март училница 
и посета 
на 
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на отпад од 
пакување. 
 
9.Ликовен 
хепенинг за  Ден 
на пролетта 
и  екологијата - 
изработка на 
скулптури - 
цветови од 
рециклажен 
материјал.     

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

изложбата 
во Детски 
ликовен 
центар и 
доделува
ње на 
Дипломи  

 10.Ликовна 
работилница по 
повод 1 ви Април 
- денот на шегата. 
- изработка на 
маски. 
 
11.Ликовни 
активности по 
повод - Ден на 
Европа. 
 
12.Ликовен 
хепенинг по повод 
Велигден - 
бојосување на 
велигденски јајца, 
изработка на 
велигденски 

Креативно  да 
се изразува, 
применувајки 
постапки и 
процеси на 
интеграција на 
ликовното 
обликување во 
другите 
дејности. 
Изработува 
дизајн за 
одредена 
потреба 
Пронаоѓа 
концепција која 
одговара на 
дадената тема 
Размислува - 
дискутира за 

април училиште   
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украси,кошнички и 
сл. 
 
Учениците 
ликовно се 
изразуваат, 
според 
сопствената 
идеја, визуелна 
претстава и 
сензибилитет 
 

постапката на 
компонирање 
на една творба 

 13.Градски 
ликовен 
натпревар. 
 
Активностите 
зависат од 
зададениот 
мотив. 
Учениците 
ликовно се 
изразуваат 
според 
сопствената 
идеја,визуелна 
претстава и 
сензибилитет. 

Континуирано 
запознавање 
со значењето, 
местото и 
улогата на 
ликовната 
уметност во 
животот и 
општеството. 
Афирмација на 
училиштето. 
 

мај .Детски 
ликовен 
центар 
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Воннаставни активности од актив ФЗО (физичко и здравствено образование) 

Назив на секцијата : Спортско-рекреативна активност 

Одговорен наставник: Анета Гоцева и Татјана Илиевска 

Одделение; бр. на ученици учесници  6-9 одд., 20-25 ученици во група 

Тема/подрачје (носечки содржини и 

активности): 

 

Планинарење 

• планирање на планинарска еднодневна тура на Водно   

• реализација на еднодневна планинарска тура на Водно 

 

Цели (знаења,вештини,ставови): 

 

• учениците да се стекнат со основни вештини за планирање на рекреативна 

активност во природа(на планина) 

• учениците да се стекнат со основни знаења(информации)за: потребни психо-

физички предуслови за овај вид на активност;карактеристиките на пешачките патеки 

на Вод  

• вид на планинарска опрема;  

• кодекс за однесување во планина;   

• вид на пружање прва помош при незгода на планина;  

• соодветен избор на храна;  

• зголемување на интересот и мотивот кај учениците за планирање и реализација на 

рекреативни активности во природа 
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Временска рамка,бр.на часови: 

 

• Истражувачка фаза 6 часа ( по 2 часа неделно), септември 

• Подготвителна фаза  4 часа (по 2 часа неделно), септември 

• Реализација на планинарска тура 8 часа, септември,октомври 

Потребни просторни услови: 

 

• Истражувачка и подготвителна фаза во училиште Обележана патека за 

реализација 

• Обележана патека за реализација 

Потребни дидактички 

материјали,средства,ресурси 

 

• интернет; стручна литература 

• техника за подготовка на видео материјали 

 

Предвиден начин на следење на 

учениците: 

 

• чек листи за евиденција на реализирани активности 

 

Назив на секцијата : Спортско-рекреативна активност 

Одговорен наставник: Анета Гоцева и Татјана Илиевска 

Одделение; бр. на ученици учесници  8-9 одд., 20-25 ученици во група 

Тема/подрачје (носечки содржини и 

активности): 

 

Велосипедизам 

• планирање на велосипедска еднодневна тура   

• реализација на еднодневна велосипедска тура  
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Цели (знаења,вештини,ставови): 

 

• учениците да се стекнат со основни вештини за велосипедизам  

• учениците да се стекнат со основни знаења(информации)за: потребни психо-

физички предуслови за овај вид на активност;карактеристиките на велосипедските 

патеки и движење во природа  

• вид на велосипедска опрема;  

• кодекс за однесување при возење на одредена патека;   

• вид на пружање прва помош при незгода ; 

• зголемување на интересот и мотивот кај учениците за велосипедизам  и 

реализација на рекреативни активности  

 

Временска рамка,бр.на часови: 

 

• Истражувачка фаза 6 часа ( по 2 часа неделно), октомври 

• Подготвителна фаза  4 часа (по 2 часа неделно), октомври,април 

• Реализација на планинарска тура 8 часа, април,мај 

Потребни просторни услови: 

 

• Истражувачка и подготвителна фаза во училиште  

• Обележана патека за реализација 

Потребни дидактички 

материјали,средства,ресурси 

• интернет; стручна литература 

• техника за подготовка на видео материјали 

Предвиден начин на следење на 

учениците: 

• чек листи за евиденција на реализирани активности 
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Активност 

 
Носители на 
активности 

 
Начин на 

спроведува
ње- ресурси 

 
Инструменти 

 
Очекувани 
резултати 

 
Одговорно лице 

 
Временска 

рамка 

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

Наставници 
по ФЗО 
ученици 

Обезбедувањ
е на термини 
за сала и 
фудбалски 
терен,топки.П
ријавување и 
евиденција на 
тимовите.Обе
збедување на 
лица за 
одржување 
ред, 

Извештаи, 
дипломи 

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

Анета Гоцева 
Татјана 
Илиевска 

Октомври, 
ноември 
 

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

Наставници 
по ФЗО 
ученици 

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

Извештај, 
благодарница 

Тимска 
игра,јакнење 
на борбен дух 

Анета Гоцева Октомври, 
ноември 
 
 
 
 
 
 
 

Одделенски натпревари 
во истрајно трчање 

Наставници и 
ученици 

Оспособувањ
е на патека за 
активноста, 
изработка на 

Стандардизир
ани тестови 

Селекција на 
најдобрите 
ученици 

Анета Гоцева 
Татјана 
Илиевска 

Септември, 
Април 
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дипломи.Подг
отовка на 
списоци на 
учесници 

Училишен турнир во 
пинг-понг 

Наставници 
по ФЗО 
ученици 

Обезбедувањ
е на термини 
за свечена 
сала,информи
рање на сите 
заинтересира
ни 

Списоци, 
извештаи, 
дипломи 

Поттикнување 
на интерес кај 
учениците за 
овој спорт 

Анета Гоцева Октомври  
Ноември 

Планинарска тура 
 
 

Наставници 
по ФЗО 

ученици 

Пријавување 
на ученици и 
организација 

на 
планинарска 

патека 
 

Известаи и 
презентација 

Поттикнување 
на интерес кај 
учениците за 

овој спорт 

Анета Гоцева 
Татјана 
Илиевска 

Септември 
Октомври 

Велосипедска тура Наставници 
по ФЗО 

ученици 

Пријавување 
на ученици и 
организација 

на 
велосипедска 

патека 

Извештаи и 
презентација 

Поттикнување 
на интерес кај 
учениците за 

овој спорт 

Анета Гоцева 
Татјана 
Илиевска 

Април 
Мај 
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Вонучилишни активности 

За надарени и талентирани ученици 

 

 
Активност 

 
Носители 

на 
активности 

 
Начин на 

спроведување- 
ресурси 

 
Инструменти 

 
Очекувани 
резултати 

 
Одговорн

о лице 

 
Временск

а 
рамка 

Општински 
натпревари во 
одбојка- девојчиња 

(селекција на 
ученички на 
училишните 
меѓуодделски 
турнири во 
одбојка) 

 

Наставници 
по ФЗО 
ученици 

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

 

Извештаи, 
дипломи 

Освоени места 
за пласман на 
општински 
натпревари 

 

Анета 
Гоцева 
 

Според 
календарот 
за 
натпревар
и 

на 
општината 

 

Општински 
натпревари во 
фудбал- машки 

(селекција на 
ученици на 
училишните 
меѓуодделски 
турнири во 
фудбал) 

 

Наставници 
по 
ФЗОучениц
и 

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

 

Извештаи, 
дипломи 

Освоени места 
за пласман на 
општински 
натпревари 

 

 
Татјана 
Илиевска 
 

Според 
календарот 
за 
натпревар
и 

на 
општината 
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Општински 
натпревари во 
ракомет 
момчиња(селекциј
а на ученички на 
училишните 
меѓуодделски 
турнири во 
одбојка) 

 

Наставници 
по ФЗО 
ученици 

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

 

Извештаи, 
дипломи 

Освоени места 
за пласман на 
општински 
натпревари 

 

Анета 
Гоцева 
 

Според 
календарот 
за 
натпревар
и 

на 
општината 

 

Општински 
натпревари во 
кошарка - 
машки(селекција 
на ученици на 
училишните 
меѓуодделски 
турнири во 
фудбал) 

 

Наставници 
по 
ФЗОучениц
и 

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

 

Извештаи, 
дипломи 

Освоени места 
за пласман на 
општински 
натпревари 

 

 
Татјана 
Илиевска 
 

Според 
календарот 
за 
натпревар
и 

на 
општината 

 

Пријателски 
натпревари во 
дадени спортови 

 

Наставници 
по ФЗО 

ученици 

 

Техничка подршка 
(соработка со 
новинарска секција) 

 

извештаи 

 

Добар пласман 

 

Анета 
Гоцева 

Татјана 

Илиевска 

 

Спрема 
календарот 
(договорно
) 
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Лига на 
натпревари во 
Федерација на 
училишен спорт во 
дадени спортови 

Општински 

Зонски 

Градско  

и државно 

За 6/7 одд 

За 8/9 одд 

 

Наставници 
по ФЗО 

ученици 

 

Обезбедување на 
финансиски 
средства за патни 
трошоци (соработка 
со родители) 

 

извештаи 

 

Квалифицирањ
е за регионални 
државни 
натпревари 

 

Анета 
Гоцева 

Татјана 

Илиевска 

 

 

Според 
календарот 
на Сојузот 
на 
училишен 
спорт 

 

Учество на крос во 
организација 
општина -Центар 

(Селекција на 
ученици на 
меѓуодделенски 
натпревари во 
истрајно трчање) 

Наставници 
по ФЗО 

ученици 

 

Техничка подршка 
(соработка со 
новинарска секција 

 

Стандардизиран
и тестови 

 

Добар пласман 

 

Анета 
Гоцева 

Татјана 

Илиевска 

 
 

 

Октомври 
Ноември 

 

Учество на 
Државен крос 

 

Наставници 
по ФЗО 

ученици 

Техничка подршка 
(соработка со 

новинарска секција 

Пласирани 
ученици од 

Добар пласман 

 

Анета 
Гоцева 
Татјана 
Илиевска 

Март, 

Април 
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   општинскиот 
крос 

 
Учество на 
државен 
натпревар во 
пливање 

 

Наставници 
по ФЗО 

ученици 

Обезбедување на 
финансиски 

средства за патни 
трошоци (соработка 

со родители) 

 

Записници, 

извештаи. 

Дипломи, 

медаљи 

 

Добар пласман Анета 
Гоцева 
Татјана 
Илиевска 

Април 
Мај 
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Еколошка програма за учебната 2021/22 година 

 
Задача 

 
Активност 

 
Носител 

Начин на 
спроведува

ње (ресурси) 

 
Инструменти 

 
Очекувани 
резултати 

 
Одговорн

о лице 

 
Временска 

рамка 

Формирање на 
еко одбор 

 

Избор на 
наставници, 
ученици и 
родители 

тим од 
наставниц
и 

Состанок, 
дискусија, 
договор 

Формулар за 
еко одбор 

успешна 
реализација на 
планираните 
еколошки 
активности 

Снеже Т. септември 

Соработка со 
општината и 
потпишување 
на Меморандум 
за соработка 

 
Организирање 

на средба 

директор, 
градонача
лник 

потпишување 
на 
Меморандум 

Документ -
меморандум 

успешна 
соработка 

Ирина В. септември 

Интегрирано 
планирање со 
еколошки 
содржини од  
сите 9  теми во 
наставата 

  
Дополнување 
на наставните 
програми по 
стручни 
активи 

одделенск
и и 
предметни 
наставниц
и 

Изработен 
прилог 

Прилог 5 Успешно 
интегрирање на 
планираните 
еколошки 
активности 

Митра Ц. септември 

Интегрирано 
планирање со 

МИО 
активности 

  
Дополнување 
на наставните 
програми по 
стручни 
активи 

одделенск
и и 
предметни 
наставниц
и 

Изработен 
план со МИО 
акивности 

Прилог план Успешно 
интегрирање на 
планираните МИО 
активности 

Митра Ц. Октомври -мај 

Одржување на 
часови со 
интеграција на 
еколошка 
едукација 

Планирање  и 
реализирање 
на отворени 
часови со еко 
содржини 

одделенск
и и 
предметни 
наставниц
и 

Консултации, 
разговор, 
договор 

Прилози со 
дневни 
подготовки 

подигање на еко 
свеста на 
учениците 

Соња Д. 
 
Мирјана Б. 

Септември-јуни 
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Реализирање 
на проектот 
„Едукација на 
значењето на 
енергијата, 
начин на 
производство и 
употреба преку 
теорија и 
пракса 

Планирање на 
активности 

одделенск
и и 
предметни 
наставниц
и 

Консултации, 
разговор, 
договор 

Прилози со 
активности 

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

Габриела 
Г. 
 
Билјана И. 

Септември -мај 

Анализа на 
состојбата на 
животната 
средина 

Подготовка на 
анкета  

тим од 
наставниц
и, ученици 

Анкетирање 
на ученици, 
родители, 
наставници 

Анкета, 
Прилог 2 

Сознанија  за 
влијанието на 
училиштето врз 
животната 
средина 

Кристина 
Д. 
 
Александр
а П. 

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 
наставниц
и, ученици 

разговор; 
договор, 

чек листи, 
дневник  на 
еко 
патролата 

заштеда на вода и 

енергија, подобра 

хигиена 

 

Марија А. 
 
Даниела 
Г. 

Септември-мај 

План на 

активности со 

избор на точки 

на акција од 

четирите еко-

стандарди 

 
Изработка на 

план 

тим од 
наставниц
и, ученици 

Дискусија, 
разговор и 
договор 

Прилог 3 подобрување на 
состојбата во 
училиштето 

Ивица Т. 
 
Лидија 
Путиќ 

Септември-
ноември 
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Одбележување 
на денови од 

еко календарот 

Планирање и 
организирање 

на 
акции и 
кампањи 

тим од 
наставниц
и, ученици 
и 
родители 

Изработен 
план за еко 
активности 

Прилог –еко 
календар 

развивање на еко 
свеста и 
промоција на еко 
активности и 

Аида П. 
 
Катерина 
Л 

Септември-јуни 

Собирни акции 
за стара хартија 

и пластична 
амбалажа 

Планирање и  
Организирање 

на акции 

тим од 
наставниц
и, ученици 

информирањ
е, собирање 
хартија и 
пластика 

Листа на 
собрана 
хартија и 
пластична 
амбалажа 

подигање на еко 
свеста; грижа за 
животната 
средина 

Снеже Т. 
Митра Ц. 
Ивица Т. 
 

Септември-јуни 

Кампања 
“Здрава храна 
за детство без 

мана“ 

Планирање и 
организирање 

на 
активности за  
здрава храна 

наставниц
и, ученици 
и 
родители 

Предавање -
презентација 
, дебата, 
подготовка 
здрава храна 

Листа со 
производи за 
здрава храна 

грижа за здравјето 
на учениците 

Соња Д. 
 
Сандра З. 
 

Ноември и 
април 

Следење и 
евалуација на 

напредокот 

 
Изработка на 
план
  

тим од 
наставниц
и, ученици 

Записници 
фотографира
ње 

Прилог 4  редовно и 
успешно 
реализирање на 
еколошките 
активности 

Марија Н. 
 
Анета Т. 

Декември и 
јуни 

Соработка со 
електронски и 

печатени 
медиуми 

  написи и 
прилози; 
организирање 
учество на ТВ 

тим од 
наставниц
и ученици 

Написи, 
прилози, 
фотографии 

Прилог 6 промоција и 
афирмирање на 
училиштето 

Симона А 
 
Аида П. 

Септември-јуни 

Зелено 
училиште 

Грижа и 
одржување на 
зеленилото во 
училишниот 
двор и 
училишните 
простории 

Предметн
и 
наставниц
и  и 
ученици 
од 5-9 
одделение 

Состаноци, 
обуки, еко 
програма, 
ботаничка 
градина 

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

Развивање на 
еколошка свест и 
учење како да се 
одржува 
зеленилото, 
размена на 
искуства 

Марија Н. 
 
 Марија А. 

Септември – 
Јуни 
 

Одговорен наставник : Снеже Тодорова



   
 

121 
 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ 

ОД ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА 

 

Наставник по Граѓанско образование : Величковска Билјана 

 

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 : 

Реден 
број 

Наставна единица Број на 
часови 

Време на 
реализација 

1. Да се согледаат предзнаењата на 
учениците за антикорупција 

 
1 

 
декември 

2. Причини и последици од 
корупцијата 

 
1 

 
декември 

3. Стекнување на основни знаења за 
корупција и антикорупција 

 
1 

 
јануари 

4. Активна борба против корупцијата  
1 
 

 
февруари 

5. Активна борба против корупцијата 
постери 

 
1 

 
февруари 

6. Да се утврдат знаењата на 
учениците за антикорупција 

 
1 

 
март 

Вкупно 4 наставни единици  
6 
 

 
(декември-март) 
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а) Прирачник за наставниците за часовите кои се во рамките на проектот 

„Програма за антикорупциска едукација на учениците од основните училишта“  

б) презентација  во која се објаснуваат основните поими   

в) Снимен материјал подготвен од страна на Државната комисија за 

спречување на корупцијата, како дополнителен материјал кој може да се 

употреби во рамките на часовите;  

г)  Прашалник за учениците во улога на активен граѓанин, кој ќе придонесе за 

развојот на Република Македонија 

 Трите нивоа се:   

а) разбирање или препознавање - проста репродукција на знаења, како 

најниско ниво;  

б) сфаќање или разбирање на поими, настани и сл., - како повисоко ниво кое 

бара мисловна активност на ученикот и   

в) повисоки нивоа на знаења (анализа, синтеза и др.) - како највисоки нивoа на 

знаења, во кои ученикот ќе треба да употреби сложени мисловни процеси.   

Поими  

Корупција, антикорупција, интегритет, етичност, социјален притисок, механизми 

за спречување на корупцијата, Државна комисија за спречување на корупција, 

пари, подароци, облека, храна, услуги. 

ДИДАКТИЧКО -МЕТОДСКИ НАСОКИ 

При реализација на активностите се тргнува од развојните можности, возраста, 

способностите и интересите на учениците за коишто се наменети активностите. 

Сите активности се изведуваат во воннаставните активности по предметот 

граѓанско образование во осмо и девето одделение, во месеците  

декември,јануари и февруари. За сите активности времетрањето на часовите е 

40 минути. 

При реализацијата на наставните теми и содржини од посебно значење е 

планирањето на наставникот, при што изборот и интегрирањето на содржините 

треба да бидат во согласност со наставната програма. Наставата се планира со 

тематско процесни планирања, со интеграција на наставни содржини од 

наставниот предмет граѓанско образование, кои наставникот треба да ги 

испланира на еден посебно осмислен начин, и врз основа на планираното да ги 

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 
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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 учениците се овозможува поттикнување на 

мултиперспективен развој во поглед на сфаќањето за светот кој ги опкружува. 

Во наставната програма којашто е предложена во делот активности и методи, 

доминираат разновидни активности, кои имаат за цел учениците  да ги разберат 

содржините, да ги анализираат и разберат поимите и појавите кои треба да им 

помогнат полесно да се вклучат во општествениот живот, како и да ги 

практикуваат стекнатите знаења. 

Реченици посветени на корупцијата (слогани/пароли)  

а) Носечка реченица:  

Корупција - ја сечеш гранката на којашто седиш.  

б) Други реченици посветени на корупцијата:  

Корупцијата е авторитет, плус монопол, минус транспарентност.   

Корупција - ТВОЈОТ СТАВ се брои!  

Стоп за корупцијата – ја разјадува довербата, ја руши демократијата.   

Стоп за корупцијата – создава нееднаквост, ги намалува можностите на 

немоќните, ги форсира неспособните, го спречува развојот.  

Со корупција сите плаќаат двојно. 
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Конкретни цели и активности : 

Содржина  Цели Вид на активност Активности 

Предзнаења за корупцијата и антикорупцијата Да се согледаат 
предзнаењата на 
учениците 

Прашалник за 
учениците 

Пополнување на 
прашалникот од 
страна на 
учениците 

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

Работилница Говорна 
активност; 
дискусија; кусо 
предавање 
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Стекнување на основни знаења за корупција и 
антикорупција 

да ја сфатат 
улогата на 
Државната 
комисија за 
спречување на 
корупција во 
Република 
Македонија и 
механизмите преку 
кои таа делува 

Предавање  и вежби презентација; 
дискусија; 

 

Содржина Цели Вид на активност Активности 

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 

Работилница Говорна 
активност; 
дискусија; кусо 
предавање 
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сфатат штетното 
влијание на корупцијата 
во општеството 

Активна борба против корупцијата: постери  
 

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 

Работилница Говорна 
активност; 
дискусија; кусо 
предавање 

Утврдување на знаењата за корупцијата и 
антикорупцијата 

Да се утврдат знаењата 
на учениците; да се види 
дали учениците научиле 
од проектот „Програма 
за антикорупциска 
едукација на учениците 
од основните училишта“ 

Прашалник за 
учениците и 
активности за 
повторување 

Пополнување на 
прашалникот од 
страна на 
учениците 
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Програма за Отворен ден по Граѓанско образование 2021 /22 год 
 
 

тема  цели  активности реме 
реализација 

реализатори 

Преземање на 
акција и 
внесување на 
промени  
 

поттикнување на 
заедничко учество на 
учениците во различни 
процеси 
-развивање на чуство за 
тимска работа и 
меѓусебна соработка 
-развивање на вештините 
за застапување на 
заеднички интерес 
-донесување на заеднички 
одлуки и вметнување на 
промени 

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

-Ноември 
(Денот на 
училиштето ) 

-ученици,наставникот по 
Граѓанско образование 
Стручна служба 

Развивање на 
свеста за 
спротивставување 
на насилството во 
училиштето 

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

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

-Декември 
 

-ученици,наставникот по 
Граѓанско образование 

Идентификување 
на аспекти во 
училиштето за 
надминување или 

-развивање на чуство на 
одговорност,исполнителн
ост и еднаквост 

-запознавање на 
учениците со 
одредени поими 
(корупција, поткуп, 

- Февруари -ученици,наставникот по 
Граѓанско образование 
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преземање акција 
за позитивна 
промена 
 

-создавање на свест за 
надминување на 
нееднаквоста во различни 
области 

мито,изнуда,протекци
и.. 
-изработка на анкетни 
ливчиња, 
квиз,крстозбор на 
оваа тема 
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14. Програма за Додатна настава 
Содржина/активности Носител на активноста Временска 

рамка 

Анализа на Правилникот за организација и начин на спроведување 
 

 

Одговорни наставници на 
стручни активи 
Стручни соработници 

јули-август 

Изготвување на распоред на реализација/ден и час Одговорни наставници на 
стручни активи 
 

тековно,на 
месечно ниво 

Идентификација на ученици кои треба да се вклучат во додатна 
настава 

- примена на дијагностички тестови 
- примена на форми и методи на формативно оценување 
- насочена осервација/фокус групи 

Наставници 
Стручни соработници 

тековно 

Информирање на учениците и родителите 
- разговори 
- објавување на огласна табла 
- објавување на веб страна 

Наставници 
 

тековно, на 
месечно ниво 

Изготвување на планирања  
 

наставници тековно 

Следење на процесот на реализација 
- посета на часови 
- консултативни средби со наставници 
- советотадавна работа со ученици 
- примена на методи на самооценување 
- примена на чек листи 

Стручни соработници 
Наставници 
Одговорни наставници на 
стручни активи 

по 
класификациони 
периоди 

Вреднување на постигнатите резултати 
- сумативно оценување 
- изготвување на извештаи 
- презентација на ученички постигнувања/трудови 

Наставници 
Одделенски совети 

по 
класификациони 
периоди 

Водење на соодветна педагошка документација Наставници тековно 
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15. Програма за Дополнителна настава 

Содржина/активности Носител на 
активноста 

Временска 
рамка 

Анализа на Правилникот за организација и начин на спроведување 
 

 

Одговорни наставници 
на стручни активи 
Стручни соработници 

јули-август 

Изготвување на распоред на реализација/ден и час Одговорни наставници 
на стручни активи 

тековно,на 
месечно ниво 

Идентификација на ученици кои треба да се вклучат во дополнителна 
настава 

- примена на дијагностички тестови 

- примена на форми и методи на формативно оценување 

- насочена осервација/фокус групи 

Наставници 
Стручни соработници 

тековно 

Информирање на учениците и родителите 
- разговори 

- објавување на огласна табла 

- објавување на веб страна 

Наставници 
 

тековно, на 
месечно ниво 

Изготвување на планирања  наставници тековно 

Следење на процесот на реализација 
- посета на часови 

- консултативни средби со наставници 

- советотадавна работа со ученици 

- примена на методи на самооценување 

- примена на чек листи 

Стручни соработници 
Наставници 
Одговорни наставници 
на стручни активи 

по 
класификациони 
периоди 

Вреднување на постигнатите резултати 
- сумативно оценување 

- изготвување на извештаи  

Наставници 
Одделенски совети 

по 
класификациони 
периоди 

Водење на соодветна педагошка документација Наставници тековно 
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16. Програма за Вонучилишни активности 

 
 

 

П р о г р а м а 
За екскурзии и други слободни активности 

на учениците од I- IX одделение 

OOУ„Димитар Миладинов“- општина Центар, 

Скопје 

 

 

Програмата за екскурзии и други слободни 

активности на учениците од I- IX  одделение се како 

посебен прилог во Годишната програма за работа 

на училиштето  
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17. Програма за  Ученички натпревари 

 
Одделенска настава/одговорен наставник Д.Гајдова 

 
Задача 

 
Активност 

 
Носител 

 
Начин на 

спроведување 
(ресурси) 

 
Инструменти 

 
Очекувани 
резултати 

 
Одговорно 

лице 

Временска 
рамка(месеци) 

Литературен 
училишен 
натпревар по 
повод Денот на 
училиштето 

Творење 
поетски и 
прозни творби 
на дадена 
тема, избор на 
ученици од I 
до V одд. 

Наставници од 
одделенска 
настава 

Избор на 
најдобри 
творби 

Бодовна 
скала 

Освојување на 
награди: 
дипломи и 
пофалници 

Одговорни 
наставници 
на активи 

октомври-
ноември 

Ликовен 
училишен 
натпревар по 
повод Ден на 
училиштето 

Ликовни 
творби на 
дадена тема, 
избор на 
ученици од I 
до V одд. 

Наставници од 
одделенска 
настава 

Однапред 
зададен мотив 
и техника 

Бодовна 
скала 

Освојување на 
награди: 
дипломи и 
пофалници 

Одговорни 

наставници 

на активи 

октомври-
ноември 

Недела на 
Кодирање 
„CODE WEEK“ 

Подготовка на 
симболи за 
програмирано 
движење и 
реализирање 
на игра 

Наставници од 
одделенска 
настава 

Компјутер, 
подготовка на 
симболи, 
проектор, 
Интернет 

Бодовна 
скала 

Освојување на 
сертификати 

Одговорни 

наставници 

на активи 

октомври  
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Интернациона
лен натпревар 
по 
информатика 
„Дабар“ 

Компјутерско 
решавање на 
логички 
задачи 

Наставници од 
одделенска 
настава 

Компјутер и 
Интернет 

Бодовна 
скала 

Освојување на 
сертификати 

Одговорни 

наставници 

на активи 

ноември  

Одбележување 

на Светскиот 

ден на 

мајчиниот 

јазик, 21 

Февруари 

Литературно и 
ликовно 
творење на 
дадена тема, 
избор на 
ученици до V 
одд. 

Наставници од 
одделенска 
настава 

Избор на 
најдобри 
творби 

Бодовна 
скала 

Освојување на 
награди: 
дипломи и 
пофалници 

Одговорни 

наставници 

на активи 

февруари 

Училишен 
натпревар по 
математика 

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

Актив на IV и V 
одделение 

Однапред 
подготвени 
задачи од 
збирки, 
нумеруси  

Бодовна 
скала 

Мотивирање, 
продлабочување и 
проширување на 
стекнатите знаења 

Одговорни 

наставници 

на активи 

февруари 

Меѓународен 
натпревар по 
математика, 
Кенгур 

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

Наставници од 
одделенска 
настава 

Поделба на 
готови задачи 
од Сојуз на 
математичари 
на Mакедонија 

Бодовна 
скала 

Мотивирање, 
продлабочување и 
проширување на 
стекнатите знаења 

Одговорни 

наставници 

на активи 

март 
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Училишен 
натпревар за 
Денот на 
екологијата 

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

Наставници од 
одделенска 
настава 

Избор на 
најдобри 
творби 

Бодовна 
скала 

Освојување на 
награди: 
дипломи и 
пофалници 

Одговорни 

наставници 

на активи 

март 

Општински 
натпревар по 
математика 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од IV 
и V одд. 

Актив на IV и V 
одделение 

Поделба на 
готови задачи 
од Сојуз на 
математичари 
на Mакедонија 

Бодовна 
скала 

Освојување на 
награди и пофалби 

Одговорни 

наставници 

на активи 

март 

Регионален 
натпревар по 
математика 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од IV 
и V одд. 

Актив на IV и V 
одделение 

Поделба на 
готови задачи 
од Сојуз на 
математичари 
на Mакедонија 

Бодовна 
скала 

Освојување на 
награди и пофалби  

Одговорни 

наставници 

на активи 

април 

Училиштен 
натпревар  по 
природни 
науки 
 

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

Актив на IV 
одделение 

Претходно 
подготвен тест 
од 
наставникот 

Бодовна 
скала 

Одредување  на 
најдобриученици за 
понатамошно 
натпреварување 

Одговорни 

наставници 

на активи 

декември 

Општински 
натпревар по 
природни 
науки 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од IV 
одд. 

Актив на IV 

одделение 

Учебници, 
стручна 
литература, 
енциклопедии, 
тестови 

Бодовна 
скала 

Освојување на 
награди 

Одговорни 

наставници 

на активи 

март- мај 
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Регионален 
натпревар по 
природни 
науки 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од IV 
одд. 

Актив на IV 

одделение 

Учебници, 
стручна 
литература, 
енциклопедии, 
тестови 

Бодовна 
скала 

Освојување на 
награди 

Одговорни 

наставници 

на активи 

март- мај 

Државен 
натпревар по 
природни 
науки 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од IV 
одд. 

Актив на IV 

одделение 

Учебници, 
стручна 
литература, 
енциклопедии, 
тестови 

Бодовна 
скала 

Освојување на 
награди 

Одговорни 

наставници 

на активи 

март- мај 

Штафетни и 
елементарни 
игри по повод 
денот на 
училиштето 

Организирање 
и 
реализирање 
на игрите 
 

Наставник по 

ФЗО со 

тандемите  

Оспособување 
на теренот за 
активноста, 
изработка на 
дипломи 

Записници,и
звештаи.Дип
ломи,медаљ
и 

Забава, развивање 
на натпреварувачки 
дух,фер-плеј 

Јован 

Миловски и 

Одговорни 

наставници 

на активи 

 

За Денот на 
училиштето 
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Предметна настава / Одговорен наставник К.Стаменковиќ 

 
Задача 

 
Активност 

 
Носител 

 
Начин на 

спроведување 
(ресурси) 

 
Инструменти 

 
Очекувани резултати 

 
Одговорно 

лице 

Временска 
рамка(мес
еци) 

Училишен 
натпревар за 
Денот на 
училиштето 

Творење 
поетски и 
прозни творби 
на дадена тема 

Митра Цилевска, 
Лидија Паневска,  
Соња Д. 
Богдановски 

Избор на најдобри 
творби 

Бодовна скала 
Освојување на награди: 
дипломи и пофалници 

Лидија 
Паневска 

Октомври-
ноември 

Училишен 
натпревар за 
Денот на 
екологијата 

Творење 
поетски и 
прозни творби 
на дадена тема 

Митра Цилевска, 
Лидија Паневска,  
Соња Д 
Богдановски 

Избор на најдобри 
творби 

Бодовна скала 
Освојување на награди: 
дипломи и пофалници 

Митра 
Цилевска 

Март 

Тековни 
литературни 
конкурси на 
општинско, 
градско и 
државно ниво 

Творење 
поетски и 
прозни творби 

Митра Цилевска, 
Лидија Паневска,  
Соња Д 
Богдановски 

Избор на најдобри 
творби 

Бодовна скала Освојување на награди: 
дипломи и пофалници 

Соња Д. 
Богдановск
и 

Септември
-мај 

Училишен 
натпревар по 
македонски 
јазикза 21 
февруари, 
Светскиот ден на 
мајчиниот јазик 

Рецитирање, 
изразно читање 
и ораторство 

Митра Цилевска 
Лидија Паневска,  
Соња Д 
Богдановски 

Програма со 
активности  

Бодовна скала Освојување на награди: 
дипломи и пофалници 

Митра 
Цилевска 

февруари 

Училишен 
натпревар по 
македонски јазик 

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

Митра Цилевска, 
Лидија Паневска,  
Соња Д 
Богдановски 

Однапред 
подготвени програма 
и тестови на знаања 

Бодовна скала Мотивирање, 
продлабочување и 
проширување на 
стекнатите знаења 

Лидија 
Паневска 

март 

Регионален 
натпревар по 
македонски јазик  

Подготовка на 
најдобриот 

Митра Цилевска, 
Лидија Паневска,  

Однапред 
подготвени програма 
и тестови на знаања 

Бодовна скала Развивање на Соња Д. 
Богдановск
и  

април 
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ученик одVIIIи IX 
одделение 

Соња Д 
Богдановски 
 

натпреварувачки дух кај 
учениците; освојување 
награда 

Државен 
натпревар по 
македонски јазик 

Подготовка на 
најдобриот 
ученик одVIIIи IX 
одделение 

Митра Цилевска, 
Лидија Паневска, 
 Соња Д 
Богдановски 

Однапред 
подготвени програми 
и тестови на знаања 

Бодовна скала 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 
подготвени творби за 
рецитирање 

Бодовна скала Освојување на награди: 
дипломи и пофалници 

Лидија 
Паневска 

април 

Општински 
натпревар – 
Млади 
библиотекари 

Подготовка на 
ученици од 
седмо до девето 
одделение 

библиотекари: 
Дана Зафирова, 
Лидија Неданоска 

Однапред подготвен 
материјал од 
прирачник 

Бодовна скала Освојување на награди Дана 
Зафирова 

ноември 

Републички 
натпревар-
Млади 
библиотекари 

Подготовка на 
ученици од 
седмо до девето 
одделение 

библиотекари: 
Дана Зафирова, 
Лидија Неданоска 

Однапред подготвен 
материјал од 
прирачник 

Бодовна скала Освојување на награди Дана 
Зафирова 

февруари 

Училишен 
натпревар по 
англиски јазик 

Тестирање и 
селекција на 
ученици од 5 до 
9 одд. за 
натапреварите 
по англиски 
јазик 

наставници по 
англиски јазик 

Претходно 
подготвени тестови 
од нас и од ЕЛТАМ 

Бодовна скала Проодност и филтрирање 
ученици за општински 
натпревар 

Соња 
Димитрова 

декември- 
февруари 

ЕЛТАМ 
Општински 
натпревар по 
англиски јазик 

Подготовка на 
победниците од 
училишниот 
натпревар за 
општинскиот 
натпреварот 
 

наставници по 
англиски јазик 

Претходно 
подготвени тестови 
од нас и од ЕЛТАМ 

Бодовна скала Проверка на знаењата, 
развивање 
натпреварувачки 
дух,освојување од 1 до 3 
место заради натамошен 
пласман на регионален 
натпревар 

Соња 
Димитрова 

март 
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ЕЛТАМ 
Регионален 
натпревар по 
англиски јазик 

Подготовка на 
победниците од 
општинскиот  
натпревар за 
регионалниот 
натпревар 

наставници по 
англиски јазик 

Претходно 
подготвени тестови 
од нас и од ЕЛТАМ 

Бодовна скала Проверка на знаењата, 
развивање 
натпреварувачки 
дух,освојување од 1 до 3 
место заради натамошен 
пласман на државен 
натпревар 

Соња 
Димитрова 

април 

ЕЛТАМ Државен 
натпревар по 
англиски јазик 

Подготовка на 
победниците 
регионалниот 
натпревар  

наставници по 
англиски јазик 

Претходно 
подготвени тестови 
од нас и од ЕЛТАМ 

Бодовна скала Проверка на знаењата, 
можност за презентирање 
како најдобар ученик  за 
владеење на англискиот 
јазик соодветно на 
возраста во РМакедонија 

Соња 
Димитрова 

мај 

Училишен, 
регионален и 
државен 
натпревар по 
француски јазик- 
спелување 

Тестирање и 
селекција на 
ученици од 7 

одд. за 
натапреварите 

по 
францускијазик 

Наставник по 
француски јазик 

Претходно 
подготвени тестови 
од наставникот 

Бодовна скала Мотивирање, 
продлабочување и 
проширување на 
стекнатите знаења 

Наставник 
по 
француски 
јазик 

ноември 

Училишен,регион
ален, државен 
ликовен конкурс 
по француски на 
дадена тема. 

Селекција на 
ученици од 6 

одд. за 
натпревар 

Наставник по 
француски јазик 

Подготвени насоки и 
идеи за ликовниот 
конкурс 

Селектирање 
на надобри 
ликовни 
творби 

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

Наставник 
по 
француски 
јазик 
 

март 

Училишен, 
регионален и 
државен 
натпревар по 
француски јазик- 
состав 

Селекција на 
ученици од 8 
одд. за 
натпревар 

Наставник по 
француски јазик 

Подготвени насоки и 
идеи за пишување 
состав 

бодовна скала развивање 
натпреварувачки дух како 
и креатибна способност 

Наставник 
по 
француски 
јазик 

февруари 

Училишен, 
регионален и 
државен 
натпревар за 
француски јазик- 
Олимпијада -  

Селекција на 
ученици од 9 
одд. за 
натпревар 

Наставник по 
француски јазик 

Претходно 
подготвени тестови 
од наставникот 

бодовна скала Освојување награди и 
признанија и освојување 
од 1 до 3 место заради 
нарамошна проодност на 
меѓународен натпревар 

Наставник 
по 
француски 
јазик 

март 
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Регионален  
натпревар по 
германски јазик 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од VII и 
VI одделение 

Предметен 
наставник по 
германски јазик 
Катерина 
Исаевска 

Поделба на готови 
вежби и материјали 
соодветни за 
подготовка на 
престојниот 
натпревар 

Бодовна скала Освојување на награди: 
пофалници,сертификати и 
дипломи 

Катерина 
Исаевска 

февруари  

Државен 
натпреварпо 
германски јазик 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од VII и 
VI одделение 

Предметен 
наставник по 
германски јазик 
Катерина 
Исаевска 

Поделба на готови 
вежби и материјали 
соодветни за 
подготовка на 
престојниот 
натпревар 

Бодовна скала Освојување на награди: 
пофалници,сертификати и 
дипломи 

Катерина 
Исаевска 

март 

Училишен 
натпревар по 
математика 

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

Бети 
СтојоскaСтојановс
ка, Катерина 
Стаменковиќ, 
Весна Кочовска 
Ивановска 

Однапред 
подготвени задачи 
од збирки, нумеруси  

Бодовна скала Мотивирање, 
продлабочување и 
проширување на 
стекнатите знаења 

Весна 
Кочовска 

Февруари 

Општински 
натпревар по 
математика 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од 
шесто до девето 
одделение 

Бети 
СтојоскaСтојановс
ка, Катерина 
Стаменковиќ, 
Весна Кочовска 
Ивановска 

Поделба на готови 
задачи од Сојуз на 
математичари на 
Mакедонија 

Бодовна скала Освојување на награди и 
пофалби 

Катерина 
Стаменкови
ќ 

февруари 

Регионален 
натпревар по 
математика 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од 
шесто до девето 
одделение 

Бети 
СтојоскaСтојановс
ка, Катерина 
Стаменковиќ, 
Весна Кочовска 
Ивановска 

Поделба на готови 
задачи од Сојуз на 
математичари на 
Mакедонија 

Бодовна скала Освојување на награди и 
пофалби и пласирање на 
државен натпревар 

Весна 
Кочовска 
Ивановска 

април 

Државен 
натпревар по 
математика 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од 
седмо  до 
девето 
одделение 

 

Бети 
СтојоскaСтојановс
ка, Катерина 
Стаменковиќ, 
Весна Кочовска 
Ивановска 

Поделба на готови 
задачи од Сојуз на 
математичари на 
Mакедонија 

Бодовна скала Освојување на награди и 
пофалби и пласирање 
наолимпијада 

Бети 
Стојоскa 
Стојановска 

мај 
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Јуниорска 
математичка 
олимпијада 

Најдобриот и 
најталентиранио
т ученик во 
училиштето 

Бети 
СтојоскaСтојановс
ка, Катерина 
Стаменковиќ, , 
Весна Кочовска 
Ивановска 

Поделба на готови 
задачи од Сојуз на 
математичари на 
Mакедонија 

Бодовна скала Освојување на награди Весна 
Кочовска 
Ивановска 

мај 

Училишен 
натпревар  по 
историја  
 

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

Наставници по 
Историја Ивица 
Трајковски и Божо 
Бубало 

Претходно подготвен 
тест  од 
наставниците 

Бодовна скала Мотивирање, 
продлабочување и 
проширување на 
стекнатите знаења. 
Одредување  на 
најдобрите ученици  

Божо 
Бубало 

април 

Училишен 
натпревар  по 
ККЕЦ 
 

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

Наставник по 
ККЕЦ Божо 
Бубало 

Теоретска и 
практична 
подготовка, поделба 
на одредени 
практични задачи, 
избор на најдобри 
творби 

Бодовна скала Мотивирање, 
продлабочување и 
проширување на 
стекнатите знаења. 
Одредување  на 
најдобрите ученици  

Божо 
Бубало 

 март 

Училишен 
натпревар  по 
физика 
 

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

Аида Петровска Задачи подготвени 
од наставни кот 

Бодовна скала Издвојување на најдобрите 
ученици за понатамошно 
натпреварување 

Аида 
Петровска 

март 

Општински 
натпревар по 
физика 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од осмо 
и девето 
одделение 

Аида Петровска Збирки задачи, 
печатени и 
електронски 

Бодовна скала Издвојување на најдобрите 
ученици за понатамошно 
натпреварување 

Аида 
Петровска 

март 

Регионален 
натпревар по 
физика 

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 
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Државен 
натпревар по 
физика 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од осмо 
и девето 
одделение 

Аида Петровска Збирки задачи, 
печатени и 
електронски 

Бодовна скала Освојување награди и 
признанија 

Аида 
Петровска 

мај 

Градски – 
Народна Техника 
-Применета 
Физика, 
Екологија, 
Астрономија 

Подготовка  на 3 
ученици 

Аида Петровска експерименти и 
задачи од е-ресурси 

Бодовна скала Освојување награди и 
признанија 

Аида 
Петровска 

април 

Државен –  
Народна 
Техника: 
Применета 
физикаЕкологија, 
Астрономија 

Подготовка  на 3 
ученици 

Аида Петровска експерименти и 
задачи од е-ресурси 

Бодовна скала Освојување награди и 
признанија 

Аида 
Петровска 

мај 

Денови на 
електротехникат
а 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од 
девето 
одделение
  

Аида Петровска Збирки задачи, 
печатени и 
електронски 

Бодовна скала Освојување награди и 
признанија 

Аида 
Петровска 

мај 

ОЛИМПИЈАДА 
2022 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од осмо 
и девето 
одделение 

Аида Петровска Збирки на 
експерименти и 
задачи, печатени и 
електронски 

Бодовна скала Добар пласман Аида 
Петровска 

Декември 
и  

Училиштен 
натпревар  по 
природни науки 
 

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

Наставник по 
природни науки 
Јасмина Драгеска 

Претходно подготвен 
тест од наставникот 

Бодовна скала Одредување  на најдобри 
ученици за понатамошно 
натпреварување 

Јасмина 
Драгеска 

декември 

Општински, 
регионален и 
државен 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од пето 

Наставник по 
природни науки 
Марија Насковска 

Учебници, стручна 
литература, 

Бодовна скала Освојување на награди Марија 
Насковска 
 

Март- јуни 
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натпревар по 
природни науки 

и шесто 
одделение 

Јасмина Драгеска енциклопедии, 
тестови 

Општински, 
регионален и 
државен 
натпревар по 
биологија  

Подготовка на 
одбрани 
ученици од 
седмо, осмо и 
девето 
одделение 

Марија Насковска Учебници, стручна 
литература, 
енциклопедии, 
тестови 

Бодовна скала Освојување на награди Марија 
Насковска 

март - јуни 

Меѓународната 
јуниорска 
олимпијада по 
природни науки 

Најдобриот и 
најталентиранит
е ученици од 8 и 
9 одделение 

Марија Насковска 
Марија 
Апостолова 
Аида Петровска 

Поделба на готови 
задачи од ДФРМ, 
СХТМ и МБД. 

Бодовна скала Освојување на награди Аида 
Петровска 

јуни - 
декември 

Општински 
натпревар по 
прва помош 

Избор и 
подготовка на 

одбрани 
ученици од осмо 

и девето 
одделение 

Марија Насковска Стручна литература, 
практични вежби 

Бодовна скала Освојување на награди Марија 
Насковска 

мај 

Сообраќај Подготовка на 
одбрани 
ученици од 
петто до девето 
одделение 

Катерина 
Георгиева 

Теоретска и 
практична подготовка 

Бодовна скала Добар пласман Катерина 
Георгиева 

Април 

Регионален 
натпревар по 
Техничко 
образование 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од 
петто  до девето 
одделение 

Катерина 
Георгиева 

Поделба на 
одредени практични 
задачи 

Бодовна скала Освојување на награди Катерина 
Георгиева 

Март 

Државен 
натпревар о 
Техничко 
образоване 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од 
петто  до девето 
одделение 

Катерина 
Георгиева 

Поделба на 
одредени практични 
задачи 

Бодовна скала Освојување на награди Катерина 
Георгиева 

Април 

Општински 
натпревар по 
географија 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од 
седмо  до 

Наташа Велковска Поделба на готови 
тестови од од 
Македонско 
географско друштво 

Бодовна скала Освојување на 
награди,пофалници,серти
фикати, дипломи сл. 

Наташа 
Велковска 

Февруари 
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девето 
одделение 
 

Училишен 
натпревар по 
хемија 

ученици од  
осмо и девето 
одделение 

Наставник по 
хемија Марија 
Апостолова 

Учебници, стручна 
литература, 
енциклопедии, 
тестови 

Бодовна скала Одредување  на 
најдобриученици за 
понатамошно 
натпреварување 

Марија 
Апостолова
,  

Февруари 

Општински 
натпревар по 
хемија 

ученици од  
осмо и девето 
одделение 

Наставник по 
хемија Марија 
Апостолова 

Учебници, стручна 
литература, 
енциклопедии, 
тестови 

Бодовна скала Одредување  на 
најдобриученици за 
понатамошно 
натпреварување 

Марија 
Апостолова
, 

Март 

Регионален 
натпревар по 
хемија 

ученици од  
осмо и девето 
одделение 

Наставник по 
хемија Марија 
Апостолова 

Учебници, стручна 
литература, 
енциклопедии, 
тестови 

Бодовна скала Одредување  на 
најдобриученици за 
понатамошно 
натпреварување 

Марија 
Апостолова
, 

Април 

Државен 
натпревар 
похемија 
 

Избор и 
подготовка на 
ученици од 
девето 
одделение 

Наставник по 
хемија Марија 
Апостолова  

Тестови, стручна 
литература, 
учебници, практични 
вежби 

Бодовна скала Добар пласман и 
освојување на награди 

Марија 
Апостолова
,  

Мај 

Јуниорска 
олимпијада по 
хемија 

Избор и 
подготовка на 
ученици од 
девето 
одделение 

Наставник по 
хемија Марија 
Апостолова 

Учебници, стручна 
литература, 
енциклопедии, 
тестови 

Бодовна скала Добар пласман и 
освојување на награди 

Марија 
Апостолова
, 

Јуни 

Училишен 
натпревар по  
Ликовно 
образование по 
повод Ден на 
училиштето 
 
 
Меѓународен 
ликовен 
натпревар: “Биди 
уметник 14 ти 
Интернационале

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

Маја Ристовска Однапред зададен 
мотив и техника, 
избор на најдобри 
творби 

Бодовна скала Мотивирање, 
продлабочување и 
проширување на 
стекнатите знаења 

Маја 
Ристовска 

Ноември. 
декември 
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н натпревар” - ,во 
организација на 
Центарот Јанез 
Левец , 
Љубљана , 
Словенија 

Меѓународен 
ликовен 
натпревар по 
повод 13 
Ноември 
 
Подготовки за 
меѓународен 
ликовен конкурс - 
"Флора и фауна-
извор на живот и 
убавина" 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од 
шесто  до 
девето 
одделение 

Маја Ристовска Однапред зададен 
мотив и техника, 
избор на најдобри 
творби 

Бодовна скала Освојување на награди и 
пофалби 

Маја 
Ристовска 

Ноември 
 
 
 
 
декември 

Подготовки за 
меѓународен 
ликовен конкурс 
во Лидице  - 
Чешка,во           
"Интернацио- 
нална детска 
изложба" 
 
 
Регионален 
ликовен 
натпревар за 
рециклирање на 
отпад од 
пакување 
 
Ликовни 
активности по 
повод - Ден на 
Европа. 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од 
седмо  до 
девето 
одделение 

Маја Ристовска Однапред зададен 
мотив и техника, 
избор на најдобри 
творби 

Бодовна скала Освојување на награди и 
пофалби 

Маја 
Ристовска 

фебруари, 
март 
 
 
 
 
 
 
 
 
март 
 
 
 
април 
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Ликовен конкурс, 
на тема: 
„Холокаустот низ 
призмата на 
детските очи“,во 
организација на 
Фондот на 
холокаустот на 
Евреите од 
Македонија 
 

Градски ликовен 
натпревар по 
повод 24 Мај 

Подготовка на 
одбрани 
ученици од 
седмо  до 
девето 
одделение 

Маја Ристовска Однапред зададен 
мотив и техника 

Бодовна скала Освојување на награди и 
пофалби 

Маја 
Ристовска 

мај 

Училишни 
натпревари во 
одбојка-
девојчиња и 
фудбал-момчиња 

Организирање и 
реализирање на 
меѓуодделенски 
натпревари   

Наставници по 
ФЗО 
ученици 

Обезбедување на 
термини за сала и 
фудбалски 
терен,Обезбедување 
на лица за 
одржување ред, 
дипломи за освоено 
место 

Извештаи(усн
а повратна 
информација) 

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

Анета 
Гоцева 

ноември 

Меѓу училишен 

пријателски 

Турнир во 

одбојка 

девојчиња(по 

повод Денот на 

училиштето) 

Уигрување на 

екипата во 

одбојка 

Наставници по 

ФЗО 

ученици 

Обезбедување на 

термини за сала и 

фудбалски 

терен,топки 

,Обезбедување на 

лица за одржување 

ред. 

Дипломи за освоено 

место,  

Извештај, 

благодарница 

Тимска игра,јакнење на 

борбен дух 

Анета 

Гоцева 

октомври,н

оември 
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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 

Стандардизир

ани тестови 

Селекција на најдобрите 

ученици 

Анета 

Гоцева 

септември

,април 

Училишен турнир 

во пинг-понг 

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 

октомври -

ноември 

Општински 

натпревари во 

одбојка 

девојчиња 

Селекција, 

подготовка-

уигрување на 

тимот 

Наставници по 

ФЗО 

ученици 

Обезбедување на 

термини за сала и 

фудбалски 

терен.,Обезбедувањ

е на лица за 

одржување ред 

Записници,изв

ештаи. 

Освоени места за пласман 

на општински натпревари 

Анета 

Гоцева 

Според 

календаро

т за 

натпревар

и на 

општината 

Општински 

натпревари во 

фудбал машки 

Селекција, 

подготовка-

уигрување на 

тимот 

Наставници по 

ФЗО 

ученици 

Обезбедување на 

термини за сала и 

фудбалски 

терен,Обезбедување 

на лица за 

одржување ред 

Записници,изв

ештаи.Диплом

и,медаљи 

Освоени места за пласман 

на општински натпревари 

Татјана 

Илиевска 

Според 

календаро

т за 

натпревар

и на 

општината 

Градски 

натпревари во 

дадени спортови 

Подготовка-

уигрување на 

тимовите за 

дадени 

спортови 

Наставници по 

ФЗО 

ученици 

Техничка подршка 

(соработка со 

новинарска секција) 

извештаи Добар пласман Анета 

Гоцева 

Татјана 

Илиевска 

Спрема 

календаро

т на 

Сојузот на 

училишен 

спорт 

 

Учество на 

Државен крос 

Психофизичка 

подготовка на 

Наставници по 

ФЗО 

ученици 

Техничка подршка 

(соработка со 

новинарска секција 

Стандардизир

ани тестови 

Добар пласман Анета 

Гоцева 

Март,Апри

л 
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селектиранит 

ученици 

Татјана 

Илиевска 

Општински 
турнир во шах 

Учество на 
турнирот 

Наставници по 
ФЗО 
ученици 

Техничка подршка 
(соработка со 
новинарска секција) 

извештаи Добар пласман Анета 
Гоцева 
Татијана 
Илиевска 

Мај 

Општински 

натпревари во 

кошарка машки 

Селекција, 

подготовка-

уигрување 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,изв

ештаи.Диплом

и,медаљи 

Освоени места за пласман 

на градски натпревари 

Татјана 

Илиевска 

Според 

календаро

т за 

натпревар

и 

на 

општината 

Државен 

натпревар во 

пливање 

Учество на 
турнирот 

Наставници по 

ФЗО 

ученици 

Обезбедување на 

финансии за превоз 

на учесниците 

извештаи Добар пласман Анета 
Гоцева 
Татјана 
Илиевска 

Според 

календаро

т за 

натпревар 

на 

федерациј

а на 

училишен 

спорт 

Општински 

натпревари 

ракомет машки 

Селекција, 

подготовка 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,изв

ештаи.Диплом

и,медаљи 

Освоени места за пласман 

на градски натпревари 

Анета 

Гоцева 

Според 

календаро

т за 

натпревар

и 

на 

општината 
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18. Програма за  Унапредување на мултикултурализмот 

/интеркуртуларизмот и меѓуетничката  интеграција 
  

 

АКТИВНОСТИ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
/ ПРОДУКТИ 

(Пред) УСЛОВИ РЕАЛИЗАТОР
И 

ВРЕМЕ НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

Одредување 
приоритети за  
унапредување на 
МИО за учебната 
2021/22 година  во 
Годишната програма 
за работа на 
училиштето  

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

Усвоена Годишната 
програма за работа на 
училиштето во учебната 
2021/22 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 

Тим за 
училишна 
интеграција со 
одговорните  
наставници  по 
активи 

август-септември 

Планирање на  
заеднички 
активности со 
партнер или други 
училиштата за Денот 
на училиштето и во 
текот на учебната  
година  
1.Работилници- 
2.Спортски 
активности  

Подобрување на 
соработката за 
унапредување на МИО 
активностите  

Формирање тимови- 
реализатори по возрасни 
групи; 
Работни средби со тимовите- 
реализатори  од училиштата 

Тим за 
училишна 
интеграција од 
училиштата 
 
Тим од 
наставници 
 

септември-  
ноември 
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Планирање на 
самостојни 
активности: 
Работилници, 
истражување, еко 
работилница; 
забавна игра; Хаику 
работилница;ликовн
а работилница; 
спортски игри 

Подобрување на тимската 
работа за унапредување 
на МИО активностите во 
училиштето 

Формирање тимови- 
реализатори по возрасни 
групи; 
Работни средби со тимовите- 
реализатори   

Тим за 
училишна 
интеграција 
,Тим од 
наставници: од 
Iдо IXодд. 
 

септември-мај 

Интегрирање 
содржини во рамките 
на редовната 
настава : 
-интегрирање и 
реализација на 
соодветни наставни 
содржини 
-реализација на 
активности  од  
програмата за 
образование за 
животни вештини 
 
 
 

 
 
Изработка на ѕиден весник 
од реализирани 
интегрирани активности во 
рамките на редовната 
настава 

 

-Формирање на тимови -
реализатори по возрасни 
групи 

Наставници од  

I до IX одд. 

септември -мај 

 

 

 

 

 

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 

Работни средби со тимовите  Тим за 
училишна 
интеграција 
 

октомври 
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Водење 
професионално 
портфолио  

- Утврдување на  
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 

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

Тим за 
училишна 
интеграција 
 

септември - мај 

Реализација на 
планираните 
активности 

- Планираните активности 
ќе се спроведуваат според 
акциони планови; 
 -Состаноци на стручни 
активи за разгледување на 
успешни практики; 
- Евиденција и докази за 
спроведените активности 
со партнер училиштата 

- 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 

Следење на 
реализацијата на 
активностите 

- Месечни извештаи од 
реализираните активности 
од тимовите-реализатори 
доставени до СИТ- тимот; 
- Континуирано 
истакнување на 
информации од 
реализираните активности 
Огласна табла во 
наставничка канцаларија 

- 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 
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Промоција на 
реализираните 
активности 
 

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; 

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;  

Училишните 
тимови  

ноември - мај 

Евалуација на 
активностите 

- Извештај за резултатите 
од релизираните  
активности за 
унапредување на МИО, 
кои ја подобриле  
состојбата во училиштето 
 

Анализа на реализираните 
активности 

Тим за 
училишна 
интеграција и 
училишните 
тимови 

Декември -јуни 

 

Тим за меѓуетничка интеграција:  наставници од предметна настава - Весна Кочовска Ивановска, Наташа Велковска 
,наставници од одделенска настава Даниела Гајдова, Катерина Лазаревска, директор-Марија Варсамис Симоновска 
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19. Проекти што се реализираат во основното училиште 

 
Програма за  реализација на активности од  проектот по француски јазик   

 

 
Задача 

 
Активност 

 
Носител 

Начин на 
спроведува
ње (ресурси) 

 
Инструмент
и 

 
Очекувани 
резултати 

 
Одговорно 
лице 

 
Временска 
рамка 

Учество на 
приредба за 
прв училишен 
ден на 
првачињата 

Изведба на 
музичка точка 

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

Костими, ЦД  Успешна 
реализација на 
активноста 

Наставницит
е вклучени 
во проектот 

септември 

Учество на 
приредба за  
Ден на 
училиштето 

Изведба на 
музички точки, 
театар и ликовно 
творење 

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

Костими, ЦД, 
ликовен 
материјал 

Приредба, 
работилница 
и трудови од 
ученици 

Успешна 
реализација на 
активностите 

Наставницит
е вклучени 
во проектот 

ноември 

Новогодишна 

приредба 

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

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

Потребен 
материјал  за 
изведување 
на 
активностите 

Уредување 
на просторот 
со 
новогодишни 
мотиви 

Промовирање 
на францускиот 
јазик 

Наставницит
е вклучени 
во проектот 

 декември 

Маскембал Активности по 
повод Mardi 
Gras(католичка 
прочка) 

 Наставници 
вклучени во  
проектот од  I, 

Забава под 
маски 

Изработка 
на маски, 

Дружење,забава 
и запознавање 
на традицијата 
на обележување 

Наставницит
е вклучени 
во проектот 

февруари 
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II ,III. IV,   V 
одделение 

на овој празник 
во франција 

Денови  на 
франкофонија 

Активности по 
повод Ден на 
Франкофонија 

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

Работилници, 
приредба 

Документира
ње на 
настанот и 
изготвување 
на 
презентација 

Презентација на 
знаења од 
изучувањето на 
јазикот 

Наставницит
е вклучени 
во проектот 

Март 

Одговорен наставник: Наташа Самарска Миланова 

Наставници вклучени во проектот: Весела ПаунчеваВелјановска, Наташа Самарска Миланова, Славица Димитриевска, 

Валентина Тодоровска,Снеже Тодорова 

 

Програма за  реализација на активности по француски јазик   

 
Задача 

 
Активност 

 
Носител 

Начин на 
спроведува
ње (ресурси) 

 
Инструменти 

 
Очекувани 
резултати 

 
Одговорно 
лице 

 
Временска 
рамка 

Посета на 
Францускиот 
институт во 
Скопје 

Истражување на 
Француската 
култура и 
цивилизација  

Наставникот 
по 
француски 
јазик заедно 
со одговорни 
лица од  
Францускиот 
институт  
 

Ресурси од 
медиатеката 
на 
Францускиот 
институт 

Работилница, 
социјални 
игри, квизови 

Успешна 
реализација на 
наставните 
содржини 
поврзани со 
француската 
култура и 
цивилизација 

Наставникот 
по 
француски 
јазик, 
Зорица 
Давитковска 

октомври 
ноември 
март  
април  

Педагошко 
ателје 

Усвојување на 
наставните 
содржини со 

Наставникот 
по 
француски 

Ресурси од 
медиатеката 
на 

Работилница  Успешна 
реализација на 

Наставникот 
по 
француски 

октомври 
ноември 
декември 
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помош на 
ресурси од 
Францускиот 
институт 

јазик заедно 
со одговорни 
лица од  
Францускиот 
институт  
 

Францускиот 
институт 

наставните 
содржини  

јазик, 
Зорица 
Давитковска 

Февруари 

Подготовка за 

полагање на 

испитот DELF  

 Вежби и 
активности за 
писмено и усно 
разбирање и 
изразување 

Наставникот 
по 
француски 
јазик заедно 
со одговорни 
лица од  
Францускиот 
институт  
 

Учебници, 
прирачници, 
граматика 

Дополнителни 
часови 

Успешно 
полагање на 
испитот DELF 

Наставникот 
по 
француски 
јазик, 
Зорица 
Давитковска
, Јасично 
аташе во 
Францускиот 
институт 

 март 
јуни 

Филм за млади Избор и гледање 
на француски 
филм за млади  

Наставникот 
по 
француски 
јазик заедно 
со одговорни 
лица од  
Францускиот 
институт  
 

Филмски 
изданија 
достапни во 
медиатеката 
на 
Францсукиот 
институт во 
Скопје  

Организирање 
кино 

Дружење,забав
а и 
запознавање 
на 
француската 
кино култура 

Наставникот 
по 
француски 
јазик заедно 
со 
одговорни 
лица од  
Францускиот 
институт 

декември 

Денови  на 
франкофонија 

Активности по 
повод Ден на 
Франкофонија 

Наставници 
вклучени во  
проектот  

Работилници, 
приредба 

Документирањ
е на настанот 
и изготвување 
на 
презентација 

Презентација 
на знаења од 
изучувањето 
на јазикот 

Наставницит
е вклучени 
во проектот 

март 
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Патронен 
празник на 
училиштето 

Активности по 
повод патрониот 
празник на 
училиштето 

Наставници 
вклучени во  
проектот 

Работилници, 
приредба 

Документирањ
е на настанот 
и изготвување 
на 
презентација 

Презентација 
на знаења од 
изучувањето 
на јазикот 

Наставницит
е вклучени 
во проектот 

ноември 

Сензибилизац
ија на 
францускиот 
јазик за 
учениците од 
V одделение 

Активности за 
сензиблизација 
на јазикот 

Зорица 
Давитковска- 
наставник по 
францсуки 
јазик 

Работа со 
плакатите 
“Софи и Лео” 

 Игри, песни и 
други 
креативни 
активности  

Вовед на 
учениците во 
Францускиот 
јаик и нивна 
сензибилизаци
ја на 
францускиот 
јазик  

Наставникот 
по 
француски 
јазик 

јануари 
февруари 
март 
април 

Тематски 
флаер 

Изработка на 
тематски флаер 

Зорица 
Давитковска- 
наставник по 
францсуки 
јазик 

Учебници, 
наставни 
помагала, 
ресурси од 
медиатеката 
на 
Францускиот 
институт 

Организирање 
на 
работилници 

Повторување 
на изучените 
наставни 
содржини 
преку нивна 
примена во 
писмено 
изразување 

Наставникот 
по 
француски 
јазик заедно 
со 
одговорни 
лица од  
Францускиот 
институт 

октомври 
ноември 
декември 
Февруари 
март 
април 

Одговорен наставник: Зорица Давитковска 
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Програма за  реализација на активности од  проектот по руски  јазик   

➢ Реализација на часови 

➢ Подготовка на приредба- манифестација  по повод меѓународниот Ден 

на мирот- септември 

➢  Подготовка на приредба “Зборуваме  на руски”-“Говорим по-русски” -

октомври 

➢ Учество на  натпревари  по руски јазик (он-лајн), учество на конкурси 

➢ Подготовка на Новогодишна приредба- декември 

➢ Подготовка на приредба по повод  “Прочка- Масленица” –март   

➢ Традиционално одбележување на Денот на победата над фашизмот - 

мај 

➢ Подготовка на активности  по повод на Денот  на рускиот јазик и Денот 

на великанот на руската поезија А.С.Пушкин  - јуни 

Координатор на проектот Демчик Елена 
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20. План за поддршка на учениците и  за подобрување на резултатите 

 

Активности Одговорни лица Очекувани резултати Време на реализација 

Стручен актив  
Тема: карактеристики на дијагностичко 
оценување 
 

Стручни 
соработници 
Сертифицирани 
наставници 

Зголемена примена на дијагностичкото 
оценување  во наставата 

септември-октомври 

Стручен актив  
Тема: карактеристики на 
формативното оценување  
Акционо истражување 

Стручни 
соработници 
Сертифицирани 
наставници 

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

октомври-декември 
февруари-март 

Работилници со ученици на тема: 
➢ стилови на учење 
➢ активно учење 
➢ соработка 

 

Стручни 
соработници 
Одделенски 
раководители 
 

Поддршка на учениците за 
подобрување на процесот на учење и 
постигнување 

октомври 
јануари 
март 
 

Стручен актив  
Тема: изготвување на ИОП; 
диференцирано планирање 
 

Стручни 
соработници 
Одговорни 
наставници на 
активи 

Подобрување на процесот на воспитно-
образовната работа со ученици со 
посебни образовни потреби 

септември 
јануари 

Анкетирање на учениците за 
одредени прашања / карактеристики 
на наставниот процес; 
Презентација на резултатите 
 

Стручни 
соработници 
Одделенски 
раководители 
Ученички 
парламент 

Анализа на согледувањата,дискусија и 
определување на приоритети за 
делување 

октомври 
март 

Стручен актив  Стручни 
соработници 

Подобрување на процесот на 
сумативно оценување, согласно 

декември 
мај 
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Тема: Сумативно оценување; 
Разгледување на Правилникот за 
оценување 

Одговорни 
наставници на 
активи 

стандардите / 
објективност,транспарентост,.... 
 

Информирање на учениците за 
организацијата на дополнителна и 
додатна настава 

Стручни 
соработници 
Одделенски 
раководители 

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

октомври 
февруари 

Следење и анализа на 
постигнувањата на учениците 
 

Стручни 
соработници 
Одделенски 
раководители 
Ученички 
парламент 

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

ноември 
јануари 
април 
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21. План за професионална ориентација на учениците 

 
Задача 

 
Активност 

 
Носител Начин на 

спровед.(рес
урси) 

 
Инструм. 

 
Очекувани 
резултати 

 
Одговорно 

лице 

 
Временск
а рамка 

Запознавање на 
учениците со 
планираните 
активности 

Презентирање 
на Програмата 

Стручни 
соработници 
и одделенски 
раководители 

Презентации презентации 
ИКТ 

Воспоставување 
соработка помеѓу 
сите субјекти во 
воспитнообразов
ната работа 

стручни 
сораб. 
одговорни 
нас. на 
активи 

септември
-октомври 

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 

Наставници, 
стручни 
соработници, 
родители 

Презентации 
посети  

ИКТ 
матер.-
техничка 
поддршка 
 
 
 
 
 
 

Зголемен 
интерес и нови 
сознанија за 
различни видови 
занимања 

стручни 
сораб. 
одговорни 
нас. на 
активи 

 
континуир
ано 

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

Испитување на 
мислењето, 
желбите, 
интересите, 
степенот на 
информираност 
на учениците 
 

одделенски 
раководители 

Анкетирање 
по писмен 
пат 

Анкетни 
листови 

Добивање на 
конкретни 
показатели за 
информираноста 
и интересот на 
учениците 

стручни 
сораб. 
одговорни 
нас. на 
активи 

февруари-
март 
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Запознавање со 
Водичот низ 
квалификациите 
на стручното 
образование 
 

 
Презентација 
дискусија 

Стручни 
соработници 
Оддленски 
раководители 

презентации презентации 
ИКТ 

нови сознанија за 
различни видови 
занимања 

стручни 
сораб. 
одговорни 
нас. на 
активи 

февруари-
март 

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

Презентација  
во соработка со 
Завод за 
вработување 

Стручни 
соработници, 
Стручно лице 
од Завод за 
вработување 

Презентација ИКТ Конкретна 
информираност 
на учениците со 
состојбата на 
пазарот на 
трудот 

стручни 
соработниц
и 
одговорни 
наставници 
на активи 

март-
април 

 
Примена на 
психометриски 
техники  

Испитување на 
способностите и 
интересите на 
учениците 

Стручен 
соработници 

Примена на 
психометриск
и техники  

 
Тестови, 
скали на 
процена 

 
Добиени 
информации како 
основа за 
советодавна 
работа 

 
Стручен 
соработниц
и 

февруари-
март 

Запознавање со 
одредени 
професии/ 

 
занимања 

 

Претставување  
на својата 
професија од 
страна на 
родители/надво
решни лица 

Стручни 
соработници 
Оддленски 
раководители 
родители 

дискусија ИКТ нови сознанија за 
различни видови 
занимања 

Стручен 
соработниц
и 

Март-
април 

Организација на 
презентации на 
средни 
училишта 

Соработка со 
средните 
училишта  

Стручни 
соработници 
наставници 

Посети на 
средни 
училишта 
презентации 
 

Инфор- 
мативни 
материјали 
брошури 

Запознавање на 
учениците со 
условите и 
организација на 
наставата во 
конкретни средни 
училишта  

стручни 
сораб. 
одговорни 
нас. на 
активи 

февруари-
мај 
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22. План за промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство,  

од злоупореба и запуштање, спречување дискриминација 

 

 

 
 

Задача 

 
Активност 

 
Носител 

Начин на 
спров. 

(ресурси) 

 
Инструмен

ти 

 
Очекувани 
резултати 

 
Одговорн

о 
лице 

 
Временс

ка 
 рамка 

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

Анализа на 
постоечките 
правилници и 
нивното 
почитување 
 

Одделенски 
раководите
ли 
 
одделенски 
заедници, 
совет на 
родители 

работилни
ци 
 
следење и 
евидентира
- 
ње 
 
 
 
 

Пишани 
документи 
 
Евидентни 
листи 
извештаи 

Активна 
партиципа 
ција на сите 
чинители во 
образ. процес 
 
Изготвени и 
усвоени 
правилници 

комисии септемвр
и -
октомври 

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 

 
Одговорни 
наставници 
стручни 
соработниц
и, 
одделнски 
заедници 

 
анкетирањ
е 
дикусии 
презентаци
и 

 
 
Анкетни 
листови 
материјалн
о-техничка 
поддршка 

 
листа на 
конкретни 
согледувања и 
предлози за 
акција 

тим ноември 
 мај 
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Ефикасно 
делување 
против 
насилството во 
моментот кога 
се случува 

Определување 
на конкретни 
точки за акција 

Реализација и 
вреднување 

Одговорни 
наставници 
стручни 
соработниц
и 
одделенски 
заедници 
 

Анализа на 
анкета 
презентаци
и 
работилни
ци 
 

План за 
превентивн
и 
активности 
 

Правилник за 
Навремено и 
соодветно 
делување за 
спречување на 
насилен начин 
на однесување 

одговорни 
нас. на 
одд. и 
пред. 
настава 
стручни 
соработни
ци 

контину- 
ирано 

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

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

 
Стручни 
соработниц
и 
Одговорни 
наставници 
на стручни 
активи 

 
Презентац
ии 
работилни
ци 

 

материјалн
о-техничка 
поддршка 

 
подобрени 
проф.компетенц
ии 
Подобрена 
училишна клима 
Соработка 
 

стручни 
соработиц
и 

октомври 
февруари 

 
Едукација на 
учениците  

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

 
Стручни 
соработниц
и 
 
Одделенски 
раководите
ли 

 
Работилни
ци 
 

 
Презента 
ции 
Дебата 
 

Промовирање 
на 
конструктивен 
начин на 
однесување 
Зголемување  
на свесноста за 
последиците од 
насилното 
однесување 

стручни 
соработиц
и 
А.Пекевска 
М.Насковс
ка 
В.Кочовска 

 
октомври 
 
декември 
февруари 
април 
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„Анти-булинг“ 
активности на 
учениците 
 

Изработка на 
видео-
материјали/ 
сценарија 
Изработка на 
стрип, на плакати 
и флаери  
Играње на 
улоги/драмати 
зација 

Стручни 
соработниц
и 
 
Одделенски 
раководите
ли 

Работилни
ци 
 
 

материјалн
о-техничка 
поддршка 

Промовирање 
на готови 
изработки на 
учениците 

стручни 
соработиц
и 
А.Пекевска 
М.Насковс
ка 
В.Кочовска 

ноември 
март 

 
Соработка со 
ученички 
парламенти од 
други училишта  

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

Одговорни 
наставници 
стручни 
соработниц
и 
ученички 
парламент 
 
 
 
 
 
 

 
гостувања 
работилни
ци 

 
материјалн
о-техничка 
поддршка 

 
Соработка, 
дружење, 
размена на 
искуства 

одговорен 
наставник 
стручни 
соработни
ци 

октомври 
март 

 
Едукативни 
предавања за и 
од родителите  

 
Презентација 
на вештини за 
конструктивно 
решавање на 
конфликтите  

 
Стручни 
соработниц
и  
одговорни 
наставници 
родители 

 
Презентац
ии 
работилни
ци 

 
материјалн
о-техничка 
поддршка 

 
Промовирање 
на 
конструктивен 
начин на 
однесување 
јакнење на 
соработката 

 
стручни 
соработни
ци 

 
ноември 
 

февруари 
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Промовирање 
на резултатите 
од работата на 
одделенските 
Заедници/актив
и 
 

 
Организирање на 
презентации на 
реализираните 
активности 

ученици 
одделенски 
раководите
ли 
Стручни 
соработниц
и  
 
 

 
 
Презентац
ии 

 
 
материјалн
о-техничка 
поддршка 

 
Соработка, 
дружење, 
размена на 
искуства 

одговорен 
наставник 
стручни 
сораб 

април-мај 

 

 
 
Активност 

Носител Начин на 
спроведување 
(ресурси) 

Инструменти Очекувани 
резултати 

Одговорн
о лице 

Временска рамка (месец) 

Училишна 
советодавна програма 

Училиштен  
тим за 
заштита од 
насилство, 
наставници 

Соработка со 
директор,  
стручни 
соработници,  
наставници, 
ученици, 
родители 

План за  
заштита од 
насилство 

Спречување на 
насилството во 
училиштето, 
справување  
и намалување 
на можностите 
за насилство, 
успешна 
реализација на 
програмата 

Тим за 
заштита од 
насилство 
Актив на 
второ 
одделение 

септември, октомври 
2021 

Правила на 
однесување  

Актив на 
второ 

 одделение  

Кодекс на 
однесување во 
училиштето  

Предложување 
начини на 
однесување, 
конструктивна 
дисциплина 

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

Актив на 
второ 
 
одделение 

септември, октомври 
2021 
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насилство, 
мирна средина, 
позитивни 
вредности на 
различноста 

Работилница за 
наставници  
и родители 

Одделенски 
наставници, 
родители 

Работилница  Стручен материјал 
интернет 

Справување и 
спречување на 
насилство,  
решавање на 
конфлики без 
употреба на 
насилство 

Актив на 
второ 
 
одделение 

Во текот на учебната година 

Вештини за 
спречување на 
насилство и 
решавање конфликти  

Одделенски 
наставници, 
ученици 

Играње улоги 
за спречување 
на конфликти, 
раскажување 
приказни, 
разговори 

Техники за 
посредништво во 
конфликти и 
конструктивно 
решение  

Вештини за 
преговарање и 
решавање на  
спорови 

Актив на 
второ 
 
одделение 

септември-јуни 
2021/2022 

Ликовни творби Одделенски 
наставници, 
ученици  

Детски цртежи 
за ненасилно 
однесување 

Мерки за 
спречување на 
насилство 

Превенција и  
запирање на 
училишното 
насилство 

Актив на 
второ 
одделение 

септември-јуни 
2021/2022 

Извештај од 
планирани и 
реализирани 
активности во 
програмата 

Актив на 
второ 
одделение 

Документација, 
извештај 

Реализирани 
активности 

Степенот на 
реализирање 
на програмата 

Актив на 
второ 
одделение 

јуни 2022 

Запознавање со 
човековите права и 
правата на децата 
 

Актив на  
одделение 

Конвенција за 
правата на 
децата,  
презентации 

Трудови од 
ученици 
(литературни и 
ликовни) 
 

Осознавање на  
своите права и 
обврски 
 

Сандра 
Здравеска 

октомври 
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Видови насилство  Актив на 
одделение 

приказни, 
дебати, играње 
улоги 

Разговори, 
драматизации 

Препознавање 
на насилничко 
однесување  

Славица 
Димитриев
ска 

ноември 

,,Решавање на 
конфликти без 
употреба на 
насилство,, 

Актив на  
одделение 

приказни, 
дебати, играње 
улоги 

Разговори, 
драматизации 

Развивање на 
вештини за 
преговарање 

Даниела 
Гајдова 

февруари 

Изработка Кодекс на 
однесување на 
учениците, ненасилна 
комуникација   
 

Актив на  
одделение 

Дикусии и 
дебати во 
самиот клас  

Трудови од 
ученици 
(литературни и 
ликовни) 
 
 

Истакнување 
на правила за 
ненасилна 
комуникација 

Ирена Н. 
Пиштолов
а      

април 

Тема: Јас – личен 

развој 

Содржина: 

Препознавање и 

изразување на 

сопствените емоции 

Работилница: Силни 

чувства 

Наставници 
од IV-то 
одделение, 
ученици 

Работилници 

на час на 

одделенската 

заедница 

 

Материјали од 
интернет, слики, 
фотографии 

Препознавање 
на сопствените 
чувства и 
соодветно 
изразување на 
различни 
начини,  

Наставници 
од IV-то 
одделение 

септември 
 

Потсетување и 
примена на правилата 
за однесување 

Наставници 
од IV-то 
одделение, 
ученици 
 

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

Изработка на 
заеднички плакат 
за правилата за 
однесување 

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

Наставници 
од IV-то 
одделение, 
ученици 
 

септември 
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непочитување 
на правилата 

насилство, 
мирна средина, 
позитивни 
вредности на 
различноста 
 

Тема: Јас и ти – 

интерперсонални 

односи 

Содржина: 

Разрешување 

конфликти 

Работилница: 

Конфликтите се 

скалила 

Наставници 
од IV-то 
одделение, 
ученици 

Работилници 

на час на 

одделенската 

заедница 

 

Материјали од 
интернет, слики, 
фотографии 

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

Наставници 
од IV-то 
одделение, 
ученици 

март 
 

Ликовно и 
литературно творење  

Наставници 
од IV-то 
одделение, 
ученици  

Детски творби 
и цртежи за 
ненасилно 
однесување 
 

Мерки за 
спречување на 
насилство 

Превенција и 
запирање на 
училишното 
насилство 

Наставници 
од IV-то 
одделение, 
ученици 

март, април 

 

Активност Носител Начин на 
спроведување 
(ресурси) 

Инструменти Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице 

Временска рамка 

Тема: Јас – личен развој Наставници 
од V-то 
одделение, 
ученици 

Работилници 

на час на 

одделенската 

заедница 

Материјали 
од интернет, 
слики, 
фотографии 

Препознавање на 
сопствените 
чувства и 
соодветно 

Наставници 
од V-то 
одделение 

септември 
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Содржина: Препознавање 

и изразување на 

сопствените емоции 

Работилница: Силни 

чувства 

 изразување на 
различни начини,  

Потсетување и примена 
на правилата за 
однесување 

Наставници 
од V-то 
одделение, 
ученици 
 

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

Изработка на 
заеднички 
плакат за 
правилата за 
однесување 

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

Наставници 
од V-то 
одделение, 
ученици 
 

септември 
 

Тема: Јас и ти – 

интерперсонални односи 

Содржина: Разрешување 

конфликти 

Работилница: 

Конфликтите се скалила 

Наставници 
од V-то 
одделение, 
ученици 

Работилници 

на час на 

одделенската 

заедница 

 

Материјали 
од интернет, 
слики, 
фотографии 

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

Наставници 
од V-то 
одделение, 
ученици 

март 
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Ликовно и литературно 
творење  

Наставници 
од V-то 
одделение, 
ученици  

Детски творби 
и цртежи за 
ненасилно 
однесување 
 

Мерки за 
спречување 
на насилство 

Превенција и 
запирање на 
училишното 
насилство 

Наставници 
од V-то 
одделение, 
ученици 

март, април 

Одговорни наставници : Наташа Стамболиска ,Александра Пекевска ,стручни соработници 

 

 

23. План за следење и  анализа на состојбите со оценувањето 

 
Активности Одговорни лица Време на реализација 

Увид во планирање на оценувањето 
-во годишните ,тематските и дневните планирања по 
предмети  
-планирање на тестови и писмени работи 

Стручни соработници 
Одговорни наставници по 
активи 

септември-октомври 

Изработка на план за писмено проверување на учениците и 
почитување на истиот  

Одделенски раководители на 
паралелката  
 

септември 

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

Стручни 
соработници,Одговорни 
наставници на училишниот 
инклузивен  тим  

ноември 
јануари  
јуни 

Анализа на полугодишниот и годишниот успех на учениците 
-Прибирање на податоци за компаративна анализа на 
успехот и поведението на учениците преку работата на  
одделенските совети,  анализа на планираните програми  
на стручните активи ,анализа   на постигнатите реултати- 
согледувања и насоки 

Стручни соработници 
Одговорни наставници на 
активи 

 
јануари 
јуни 
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Увид во водењето на  педагошка евиденција и 
документација за напредокот на учениците и начинот на 
информирање на родителите  

Директор 
одделенски раководители 

класификациони периоди 

Посета на часови  и  
увид во начинот на оценување на учениците  

Директор, 
Стручни соработници  

октомври  
јануари 
април 

Реализација и евалуација на нагледни часови со примена 
на форми и  методи на оценување  

Стручни соработници 
Одговорни наставници на 
активи 

еднаш во прво и еднаш во 
второ полугодие  

Анализа на видот и  употребата на инструментите за 
следење на напредокот на учениците  

стручни соработници  тековно 

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

 
Одговорни наставници на 
стручни активинаставници од 
стручниот актив 

 
 
 
од септември до јуни 
 
 
 
 
 
 
 
 
септември 
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24. План за стручни посети за следење и вреднување 

на квалитетот на работата на воспитно-образовниот кадар 

За следење на воспитно-образовната работавотекот на оваа учебна година директорот, педагогот и психологот четири пати 

во годината (два пати во полугодие) ќе вршат непосреден увид кај секој наставник во квалитетот на планирањето и 

реализирањето на наставата. Увидите првенствено ќе имаат карактер на формативно вреднување,со цел  поддршка   на 

наставникот во подигање на квалитетот на работата. Увидот ќе  се фокусира на идентификација на вештини  што 

наставникот ги владее , вештини што треба да ги подобри и утврдување на  потреба од професионален развој . 

 

Содржина/активност Носител на активноста Време на реализација 

Изготвување на план за посета 
- Определување на ден,час,наставен предмет наставник 
- Презентација на планот пред стручни активи 

директор 
педагог 
психолог 

септември 

Консултативни средби со наставници пред посета на час 
- Анализа на планирањето /тематско и дневно планирање 
- Дефинирање на фокус аспекти за осервација 
- Запознавање со содржината на листите за евиденција и 

вреднување 

директор 
педагог 
психолог 
наставници 

тековно,ден пред 
реализација на увидот 

Следење на час директор 
педагог 
психолог 
наставници 

тековно,според распоредот 

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

директор 
педагог 
психолог 
наставници 

тековно, ден по реализација 
на часот 

 
- Обработка и анализа на податоци 
- Презентација на сумирани согледувања пред стручни активи 
- Дефинирање на приоритети за стручни теми  

директор 
педагог 
психолог 
наставници 

јануари 
април 
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25. Програма за самоевалуација на училиштето 
Самоевалуацијата на училиштето е извршена во уч.2020/21 година . Резултатите и препораките од спроведената 

самоевалуација се користени  при изработка на годишната програма за работа на училиштето . 

 

 

26. Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди 
 

Планирана програмска 
активност 

Цел на активноста Реализатор Време на 
реализација 

Очекувани исходи и 
ефекти 

 
Анализа на Упатството и 
прирачникот за одржување на 
објекти 

Формирање на 
тимови 
Изготвување на 
протоколи за 
делување 

 август-
септември 

Формирани тимови 
Изготвени процедури 
за ефикасно делување 
Дефинирани 
одговороности 
Подобрена безбеднот 
и сигурност во 
училиштето 

Донесување и усвојување на 
програма за активностите на 
тимот за планирање 

Доделување на 
задолженија на 
членовите на тимот 

Тим за 
планирање  

 Септември Успешна реализација 
на програмата и 
размена на искуства. 

Тестирање на знак ѕвоно 
потсетување на учениците 

Оспособување на 
учениците за 
препознавање на 
знаците за 
опасност 

Тим за 
планирање 

Октомври Препознавање на знак 
и брза реакција во 
случај на елементарни 
непогоди 
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Вежбовна активност - 
евакуација 

Оспособување на 
тимот за 
навремено 
напуштање на 
училишната зграда 

Тим за 
планирање, 
вработени и 
ученици 

Ноември  Навремено напуштање 
на училишната 
зграда 

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

Вежбовна активност и 
евакуација – 

Оспособување на 
тимот за 
навремено 
напуштање на 
училишната зграда 

Тим за 
планирање, 
вработени и 
ученици 

Април, Навремено напуштање 
на училишната 
зграда 

Евалуација на спроведените 
активности 

Согледување на 
позитивните и 
негативните страни 
на негативните 
активности 

Тим за 
планирање 
и вработени 

Мај Согледивање на 
недостатоци и нивно 
елиминирање во идни 
активности 

Одговорни наставници: Даниела Гајдова и Катерина Георгиева 

 

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

 

27. Распоред на дежурни наставници 
Распоредот на дежурни наставници се изработува тековно на месечно ниво . Опфаќа дежурство по холовите  на 

секој спрат  и дежурство при згрижување на учениците  од одделенска настава  по завршување на часовите 
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28. План за естетско и функционално уредување на просторот и опкружувањето на 

училиштето 
Содржина /активност Време на реализација 

 

Уредување на огласната табла во училиштето август 
тековно ажурирање на 

информациите 

Уредување на училишните холови и салата за свечености по повод почетокот на 
учебната година 
 

август 

Уредување на училишните холови и салата за свечености по повод Детската  недела 
 

октомври 

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

октомври-ноември 

Уредување на училишните холови и салата за свечености по повод Нова година 
 

декември 

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

март 

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

тековно 

Уредување на училниците и кабинетите / создавање на наменски катчиња тековно 

Грижа за зеленилото во училиштето и училишниот двор тековно /октомври 
март 

Акции за чистење на училишниот простор /собирање на пластика,хартија,лисја и сл. октомври-ноември 
март-април 

Функционирање на дежурни патроли /анализа на состојбата/предлог идеи за акција 
 

тековно-еднаш месечно 

Одговорни лица:  наставниците по ликовно и техничко образование; одговорните наставници на стручни активи; 

одделенските раководители;економ/хаус-мајстор;тимови од ученици 
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29. Правилник за однесување на ученици, наставници и 

родители (во училиштето и училишниот двор) 
 
 

ПРАВИЛНИК 
За однесувањето на вработените, учениците, родителите 

 
Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат основните правила на однесување на 
вработените, учениците, родителите и други лица. 
 
Член 2 
Со почитување на правилата се обезбедува: успешно одвивање на воспитно-
образовната 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 воспитно- 
образовната работа во училиштето. 
 
Член 6 
Ученикот има обврска редовно да ја посетува наставата и да ги исполнува 
планираните обврски и задачи што се предвидени со наставниот план. 
 
Член 7 
Забрането е телесно и психичко малтретирање на ученикот. 
 
Член 8 
За учениците кои ги прекршуваат правилата на воспитно-образовната работа се 
применуваат мерки што се утврдени со Законот за основно образование  
 
Член 9  
Учениците се пофалуваат и наградуваат  на начин утврден со Законот за основно 
образование 
 
Член 10 
Вработените имаат обврска со својата работа, однесување и изглед да 
придонесуваат за угледот  на  Институцијата .  
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Член 11 
• вработените имаат обврска да се грижат за  остварување и почитување на 
правата, обврските и одговорностите на учениците; 
• наставникот е одговорен за работната атмосфера, дисциплината и 
безбедноста на учениците на часот; 
• секој училишен проблем наставниците треба да го решаваат 
навремено,конструктивно, постапно (наставник-ученик, наставник-ученик-
одделенски раководител, наставник-ученик-родител, наставник-ученик-стручна 
служба); 
• одделенскиот раководител е должен да биде во постојана комуникација со 
родителот, навремено и конкретно да го информира, да бара ангажман и 
соработка  во решавање на проблемите; 
• не е дозволено наставникот да отстранува ученици  од часот; 
• наставникот има обврска да го прими на час ученикот кој доцни и истото да го 
евидентира; 
• вработените имаат обврска редовно и на време да доаѓаат на работа; 
• наставниците се должни да дојдат во училиште најмалку 30 мин. пред 
почетокот на часот; 
• дежурните наставници се должни да дојдат во училиште најмалку 30 мин. пред 
почетокот на наставата; 
• од 15.30 до 17 часот за учениците од одделенска настава е организирано 
згрижување од дежурни наставници;  
• за секое отсуство од работа или предвремено заминување, треба да биде 
известен директорот; 
• вработените треба да доаѓаат на работа прикладно облечени(не е дозволено 
носење на кратки здолништа и маици, длабоко деколте, прозирна облека и сл.), 
водејќи сметка дека со  својот надворешен изглед придонесуваат за угледот на 
својата професија и воспитно делуваат на учениците; 
• наставниците за време на часовите  не треба да користат мобилен телефон; 
• наставниците и стручните соработници се должни редовно и активно да се 
вклучуваат во работата на Стручните органи на училиштето; 
• непочитувањето на правилата од Чл.10/11 на овој Правилник ќе биде 
санкционирано согласно Законот за работни односи на РМ. 

 
Член 12 

• ученикот треба да дојде во училиште најмалку 10 минути пред почетокот на 
часот; 
• ученикот кој задоцнил, има обврска да влезе на часот и без да попречува да 
се вклучи во работата; 
• за секое отсуство од часовите ученикот е должен навреме да го извести 
одделенскиот раководител (или предметниот наставник, стручната служба, 
директорот); 
• ученикот не смее без одобрение од наставникот да го напушти часот; 
• ученикот треба културно и коректно да се однесува кон другите ученици, 
наставниците и  вработените во училиштето; 
• ученикот треба да се воздржува од употреба на навредливи зборови, 
поттикнување и учество во тепачки; 
• за решавање на проблемите во односот со другите ученици, наставниците или 
други лица ученикот треба да побара помош од одделенски раководител, 
наставник, педагог, психолог, директор; 
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• ученикот треба да биде прикладно облечен, да се грижи за личната хигиена и 
уредност; 
• ученикот не смее да носи опасни предмети и средства кои може да ја загрозат 
безбедноста во училиштето (спрејови, петарди, камења, шипки, т.н.боксери, 
ножиња, запалки и др. слични предмети); 
• ученикот треба да се грижи за училишниот инвентар; 
• за време на часовите ученикот не треба да  користи мобилен телефон; 
• по завршување на училишните активности и обврски ученикот треба мирно 
да  замине од училиштето и училишниот двор. 

 
      Член 13 

Родителите на учениците и други надворешни лица  имаат обврска да ги 
почитуваат правилата и другите општи акти на училиштето. 
 
Член 14 
Родителите и другите надворешни лица при влегување во Училиштето 
имаат обрска да се пријават кај дежурното лице (обезбедувањето). 
 
Член 15 
Родителите на учениците и други  надворешни лица треба да се однесуваат 
културно и коректно кон учениците и вработените во училиштето. 
 
Член 16 

• родителите треба  редовно да се интересираат за учењето и однесувањето 
на своето дете; 
• родителите треба да соработуваат со одделенскиот раководител и 
предметните наставници  и  редовно да доаѓаат на родителските средби; 
• родителите треба училишните проблеми да ги решаваат низ директна и 
конструктивна комуникација,исклучиво со одделенскиот раководител, 
наставниците, стручната служба, директорот.  

Не е дозволено  родителите да се расправаат  со  соучениците  на своето 
дете.    

• родителите се должни навремено да ги најавуваат и оправдуваат отсуствата 
на своето дете; 
• родителите  треба да го почитуваат временскиот распоред на часовите и  да 
не влегуваат во училница за време на наставата; 
• родителите се должни да го земат своето дете најдоцна до 17 часот, кога 
завршува дежурството на наставниците од одделенска настава; 
• секоја  намерно направена штета од страна на ученикот, родителот е  
должен да ја надокнади. 
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30. Програма за професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 

Неопходно потребно е да се изготви Финансиски план за реализација на  програмата за професионален развој,согласно 

временската динамика на финансовото планирање.Носители на оваа активнстост се : Директор,сметководител,во соработка 

со Тимот за професионален развој 

Компетенции Тема/ 
наслов/ 
носител 

Активности 
/форми 

Очекувани 
исходи 

Вид 
на 
проф
.раз.* 

Потребни 
ресурси 

Учес.  
име и 
през. 

Улога на 
учесниците 
(реализатор или 
учесник) 

Време на 
реализац
ија 

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 
 
предавања/ 
 
презентации 
 
реализирање 
на часови со 
примена на 
современа 
технологија и 
методологија   

 

подобрени 

професионалн

и 

компетенции; 

 

подобрување 

на квалитетот 

на наставата;  

 

реализација 

на активна 

настава 

 
И. 
Е. 

 

дидактички 

материјали 

 

ИКТ 

Струч
ни 
актив
и 

-реализатори: 
 
Предметни 
наставници 
Марија 
Апостолова, 
Катерина 
Стаменковиќ, 
Александра 
Пекевска  и  
 
Одд.настав 
ници Даниела 
Гајдова; 
Сандра 
Здравеска, 
Билјана 
Ивановска 
Стручни  
соработници 
 

 
октом. 
јануари 
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Изработување 
Индивидуални- 
от 
образовниплано
визаучениците 
сопосебни 
образовни 
потреби 
 
Следење 
ипроценување 
на 
постигнувањата
иразвојотнаучен
икотсогласнопл
анираните цели 
 

 
Концепти  и 
модели на 
инклузивно 
образование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

- подобрени 

проф. 

компетенции; 

 

- подобрени  
прилагодени 
планирања;  
 
- зголемен 
квалитет на 
диферен. и 
индивид. 
настава  
 
Вреднување 
на 
постигнувањат
а 

 
 
И. 
Е. 

 
стручна 
литератур
а 
 
работни 
материјал
и 

Струч
ни 
актив
и 

реализатори: 
дефектологот;стру
чните 
соработници 
 

 
 
септември 
 
 
 
ноември 
јануари 
 
април 

Планирање и 

реализирање на 

часови и 

воннаставни 

активности со 

примена на 

современа  

технологија и 

методологија во 

наставата/ 

Современата 
технологија во 
наставата 

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

подобрени 

проф. 

компетенции 

на 

наставниците 

за реализација 

на процес на 

учење од 

далечина; 

 

И. -непречен 

пристап до 

современа 

тех.: 

компјутери, 

мрежа, 

смарт 

табла.. 

 
Струч
ни 
актив
и 

-реализатори : 
 
обучени 
наставници за 
примена на ИКТ 
 
реализатори на е-
твининг 
активности: 
А.Танчева, 
М.Варсамис, 

август-
септември 
октомври 
 
јануари 
 
во текот 
на 
учебната 
година 
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Користење на 

платформи и 

дигитални 

алатки 

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

осовременува

ње на 

воспитно-

образовниот 

процес; 

подобрување 
на квалитетот 
на наставатa 
/во услови на 
реализација 
на процес на 
учење од 
далечина 

А.Петровска 
 
 
- родители 
 

 
 
 
 
 
 

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

Видови на 
оценување 
 
Дигитални 
алатки 

-
дисиминација 
од посетени 
семинари 
 
-  учество на 
обуки  

 
- соработка 
со БРО 
 
- соработка 
со 
наставници 
од други 
училишта 
 

подобрени 

проф. 

компетенции; 

 
квалитетен 
процес на 
оценување; 
овозможување 
на 
најсоодветен 
избор на 
инструменти 
за објективно 
оценување 

И 
Е 

стручна 
литература 
 
работни 
материјали 

Струч
ни 
актив
и 

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

 
октомври 
 
февруари 
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31. Програма за соработка на основното училиште со родителите/старателите 

Содржина/активност Одговорни за реализација Временска 
рамка 

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

 
Директор 
Соодветни Училишни комисии 

 
јуни, 
јули 
 

Учество во планирањето и реализацијата на акционите планови 
согласно утврдените приоритети во процесот на самоевалуација 
 

Директор 
Соодветна Училишна комисија 

март-јуни 

Учество во реализација на активности од областа на грижа за 
здравјето: 
• Исхрана(училишна кујна) 
• Осигурување 
• Екскурзии 
• Предавања-работилници  

 
Директор 
Соодветни училишни комисии 
 
Стручни соработници 

 
септември 
 
тековно 

Учество /поддршка во реализацијата на воннаставните активности 
на учениците 
 
• Организациско-техничка помош 

Одговорни наставници за 
воннаставни активности 
Стручните соработници 

 
тековно 

Учество/ поддршка на реализација на активности од областа на 
екологијата: 
 
• Собирни акции на пластика 
• Грижа за ботаничката градина 
• Уредување на училиштето и училишниот двор 
 

 
Одговорни наставници 
Стручните соработници 

 
тековно 

Учество / поддршка на реализација на активности со хуманитарен 
карактер 

 
Одговорни наставници 
Стручните соработници 

 
декември 
тековно 
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Учество / поддршка  на реализација на активности за унапредување 
на училишната клима / сигурност, безбедност, демократичност, 
активност 
 

Одговорни наставници 
Стручните соработници 
Ученички парламент 
 

 
тековно 

Учество/поддршка во сферата на реализација на процесот на 
Инклузивност во образованието 

Училишен Инклузивен тим  октомври 
јануари 
април 
 

Едукативни работилници/ Презентации со дискусија на стручни 
материјали согласно новините во законската регулатива: 

✓ Превентивни програми 
✓ Инклузивност во образованието 
✓ Ученички активизам 

 

Стручни соработници 
Одговорни наставници 
Директор 

 
октомври 
декември 
февруари 
април 
 

Учество во реализација на активности за професионално 
информирање на учениците 

➢ Претставување на својата професија/работилници 
➢ Поддршка во организација на соодветни посети на учениците 

во одредени институции 

стручни сорабтници 
предметни 
наставици/одд.раководители 

 
 
март-април 

Помош во планирање/ реализација на процесот на  учење на 

далечина 

• функционирање на М офис 365 

• обуки на наставници и ученици за користење на платформата 

Одговорни наставници 

Б. Бубало 

И. Трајковски 

М.Насковска 

родители:А.Апостолски 

Б.Аврамовски 

Стручни соработници 

Директор 

 

август-

септември 

тековно 
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32. Програма за соработка со локална средина и локална заедница 

 

 
Задача 

 
Активност 

 
Носител 

Начин на 
спроведување 
(ресурси) 

 
Инструменти 

 
Очекувани 
резултати 

 
Одговорно 
лице 

 
Временск
а рамка 

Соработка со 
општина 
Центар 

Соработка со 
општина Центар, 
установи и 
претпријатија 

Директор, 
Училишен 
одбор 

Програми и 
проекти 

Полугодишни и 
годишни 
извештаи 

Подобрени 
услови за 
работа во 
училиштето 

Директор, 
наставници 

09.2021- 
08 2022 

 
Отварање на 
лига „Центар“ 

 
Ревијален 
спортски 
натпревар и 
претставување на 
училишните 
тимови на 
општина Центар 

 
Општина 
Центар, 
тимовите и 
претставници
те на 
училиштата 

 
Превозно 
средство за 
учесниците 

 
Записници и 
извештаи 

 
Развивање на 
спортски дух 

Наставници 
по физичко 
образование 

 
09. 2021 
 

Соработка со 
БРО 

Соработка со 
секторот за 
образование при 
општина Центар 

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

Годишни 
програми, 
стручна 
литература, 
закони, 
правилници 

Записници и 
извештаи 

Унапредена  
воспитно- 
образовна 
дејност на 
училиштето, 
дадени 
информации 
за 
реализација 
на програмата 
и постигнатите 
резултати 

Директор,  
 
стручна 
служба 

09.2021 
08 2022 
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Приредба по 
повод 
 Денот на 
општината 

Учество во 
одбележување на 
Денот на општина 
Центар 

Ученици, 
наставници, 
претставници 
од локалната 
самоуправа 

Крос натпревар, 
пригодна 
програма, 
свечена 
академија 

Дискусија, 
мислење на 
публиката 

Унапредена и 
зајакната 
соработка со 
Општината 

Директор 11.2021 

Семинари за 
усовршување 
на воспитно-
образовниот 
процес 

Соработка со 
општествените 
основни училишта 
и со други 
воспитно – 
образовни 
установи и 
институции 

Директор, 
стручна 
служба на 
училиштето, 
наставници 

Стручна 
литература, 
годишни 
програми на 
наставниците 

Анализа за 
реализира 
ните годишни 
програми 

Разменети 
знаења и 
искуства, 
унапредена 
воспитно- 
образо 
вна дејност 

Директор 11.2021- 
04. 2022 

Соработка со 
Ученичките 
заедници на 
другите 
општински 
основни 
училишта 

Соработка со 
Ученичките 
заедници на 
другите општински 
основни училишта 

Членови на 
Ученичките 
заедници, 
одговорни 
наставници 

Изготвени 
програми 

Записници за 
реализирани 
активности 

Подобрена 
работа и 
меѓусебна 
соработка на 
Ученичките 
заедници 

Претседател 
на Ученичка 
заедница 

09.2021- 
08 2022 

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 
реализирани 
активности 

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

Наставник по 
граѓанско 
образоване 

10.2021 -
05.2022 
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Соработка со 
општината 

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

Ученици, 
одговорни 
наставници, 
градоначал-
ник, 
вработени во 
Општината 

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

Изработки од 
учениците 

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

Одделенски 
наставници 
 
 
 

10.2021- 
04.2022 
 
 
 
 
 

Спортски 
активности 

Учество на 
спортски 
манифестации 
 

Членови на 
спортските 
секции и 
одговорни 
наставници 

По избор Извештаи за 
постигнати 
резултати 

Развиен 
спортскиот 
дух кај 
учениците, 
соработка и 
дружење 

Наставници 
по физичко 
воспитување 

10.2021-
05.2022 

Соработка со 
писатели 

Средби на 
литературни, 
ликовни и музички 
дружини 

Талентирани 
ученици, 
одговорен 
наставник 

Материјали за 
литературноно 
творештво 

Документи-
рањена 
настанот(фотог
рафии, 
снимки), 
изработки 

Развивање на 
креативниот 
дух кај 
учениците, 
изработени 
детски 
ликовни 
творби и 
дружење 
 

Наставник по 
ликовно 
образование 

05.2021 

Соработка со 
ликовно 
здружение 

Организирање на 
ликовна колонија 
на локалитет 
одобрен од 
општина Центар 
 

Талентирани 
ученици, 
одговорен 
наставник 

Материјали за 
ликовно 
творештво 

Документи-
рање на 
настано(фотог
рафии, 
снимки), 
изработки 

Развивање  
креативниот 
дух кај 
учениците, 
изработени 
детски 
ликовни 

Наставник по 
ликовно 
образование 

09.2021- 
08.2022 
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творби и 
дружење 

Соработка со 
Црвен Крст и 
ЕКО- друштва 

Учество во акции 
од јавен интерес и 
манифестации 
организирани од 
Општината 
(еколошки, 
работни, 
хуманитарни и 
мултикултурни) 
 

Ученици, 
одговорни 
наставници, 
одговорни 
лица од 
Општината 

Акционен план 
за акцијата и 
манифестацијат
а 

Извештаи, 
записници 

Развиена 
еколошка 
свест, работни 
навики, 
чувство на 
солидарност, 
соработка, 
толеранција, 
мултикултура 

 Грозданка 
Стојковска, 
Аида 
Петревска,Сн
еже Тодорова 
наставник по 
биологија, 
наставник по 
ликовна 
уметност 

09.2021 -
05.2022 

Соработка со 
здравствени 
установи 

Соработка со 
здравствениот 
дом „Бит Пазар“ и 
„Идадија“ 
(активностите ќе 
се заведуваат во 
извештајот за 
грижа за здравје 
то на учениците) 
 

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

Предавања, 
ситематски 
прегледи, 
флаери 

Соопштение, 
записник, 
извештај 

Едуцирани 
ученици за 
заштита и 
превенција од 
болести и 
пороци 

Наставник по 
биологија 

09.2021 -
05.2022 

Безбедност во 
сообраќајот 

Соработка со 
полицијата за 
безбедност во 
сообраќајот на 
општина Центар 

Претставници 
од 
полициската 
станица 
Центар 

Предавања од 
стручни лица за 
безбедност, 
флаери, слики 

Записник, 
слики, цртежи 
изработени од 
учениците 

Едуцирани 
ученици, 
грижа за 
безбедноста 
на учениците 
во сообраќајот 
за време на 
престојот во 
училиштето и 

Директор 
наставник по 
техничко 
образование, 
одделенски 
наставници 

09.2021 
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надвор од 
него 
 

Посета на 
споменици од 
минатото 

Соработка со 
Сојузот на 
борците 

Претставници 
од Сојузот на 
борците и 
училиштето 

Програми Слики Размена на 
искуства, 
дружење и 
соработка 

Наставник по 
историја 

09.2020 -
05.2021 

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

Ученици, 
наставници и 
претставници 
од 
Општината 

Пригодни 
програми 

Записници, 
слики, годишен 
извештај 

Подигнато 
културно- 
образовното 
ниво и 
развиени 
патриотски 
чувства кај 
учениците, 
вработените и 
локалното 
население 

Директор 09.2020 -
05.2021 

Информативе
н сосотанок 

Информирање на 
Градоначалникот 
и раководните 
служби во другите 
установи за Денот 
на училиштето 

Директор, 
Совет на 
родители, 
Училишен 
одбор 

Програма Записник Финансиска и 
друга помош 

Директор, 
Претседател 
на Совет на 
родители 

11.2020 

Учество во 
детски емисии 

Актвности за 
промовирање на 
проектот за 
изучување на  
францускиот јазик 
од рана возраст 

Наставници 
вклучени во  
проектот од  
I-  V 
одделение 

Учество во ТВ 
програма со 
приредба 

ЦД, слики 
извештај 

Презентација 
на знаења од 
изучувањето 
на јазикот 

Наставниците 
вклучени во 
проектот 

април-мај 
2021 
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Соработка со 
средните 
училишта 

Промоција на 
средни училишта 
за упис на 
учениците 

Директор, 
ученици, 
наставници и  
стручна 
служба 

Флаери, 
предавања, 
PowerPointпрезе
нтации 

Флаери Информирање 
на учениците 
за работата 
 на средните 
училишта 
заради 
полесно 
професионалн
о 
ориентирање 

Стручна 
служба 

05.2021 

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 06.2021 

Затварање на 
лига Центар 

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 

05.2021 

Одговорени наставници:  Славица Димитриевска, Соња Дракуловска Богдановска 
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33. Програма за грижа за здравјето на учениците 

 

 
Задача 

 
Активност 

 
Носител 

Начин на 
спроведу. 

 
Инструменти 

 
Очекув. 

резултати 

 
Одговорно 

лице 

 
Временска 

рамка 

Грижа за 
здравјето на 
учениците со 
превентива и 
заштита од 
COVID -19 
  

  
 Заштита од COVID 
-19  

Одделенски и 
предметни 
наставници 
 
 

Средства за  
лична 
хигиена, 
запознавање 
на учениците 
со мерките за 
заштита 

План со мерки 

за заштита од 

COVID-19 

Протокол за 

постапување 

на основните 

училишта во 

РСМ за 

реализација на 

воспитно-

образовниот 

процес со 

физичко 

присуство на 

учениците 

 

 

Постапување 

согласно 

меките за 

заштита од 

COVID-19  

Одделенски и 
предметни 
наставници 
  

Септември-
јуни 
2021/2022 

Заштита од 

вируси и бактерии 

Одржување на 

хигиена во 

училницата 
 

Одделенски и 
предметни 
наставници 

 

Практично: 

влажни 

марамици, 

корпа за 

отпадоци, 

средства за 

чистење 

Активно 

учество  и 

следење 

Подигање на 

свест и 

потреба од 

заштита на 

себе и другите 

Одделенски и 
предметни 
наставници  

Преку 

целата 

година 



   
 

190 
 

Грижа за 
здравјето на 
учениците преку 
правилна 
исхрана 

  
Грижа за здравјето 
на учениците преку 
правилна исхрана; 
Организирање 
исхрана за 
учениците во 
училиштето  
согласно 
Правилникот за 
стандарди за 
исхрана во основно 
училиште 

Училишна кујна  
и трпезарија 

Листа на 
јадења 
Договор  
склучен 
помеѓу 
родителот и 
раб.организац
ија/ 
фирмата што 
ќе ја 
организира 
исхраната  
Редовна 
контрола на 
квалитетот на 
храната 
Анкета за 
ученици 

иродители 

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

- Квалитет на 
храната 
согласно 
Правилникот 
за  стандарди 
за исхрана во 
основно 
училиште  

 Училиштето 
Раб. 
организација/ 
фирмата што 
ќе ја 
организира 
исхраната за 
учениците 
Комисија за 
исхрана во 
училиштето  

Во текот на 
учебната 
година 

Грижа за 
здравјето на 
учениците преку 
редовен 
лекарски 
преглед; 
Систематски 
преглед и 
имунизација 
(согласно 
календарот за 
имунизација)  

  
 Систематски 
прегледи и 
редовна 
имунизација на 
учениците 

  
Здравствен 
дом Бит 
пазар-
Диспанзер за 
ученици 

  
Организиран
о одење на 
закажани 
прегледи 

  
 Здравствен 
картон,здравс
твена 
книшка,картон 
за 
имунизација 

  
Континуирана 
грижа за 
здравјето и 
превенција од 
заразни 
болести 

  
Училиштето, 
Здравствени-
от дом 

Согласно 
планот од 
Министерст
во-то за 
здравство 
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Стоматолошки 
преглед, 
правилна 
орална хигиена 

Претставници од 
областа 
(стоматолози) 

Посета, 

работилница 

Совет/мерки 
за правилна 
орална 
хигиена 

 
Развивање 
свест за 
потребата од 
одржување 
орална 
хигиена 

Одделенски и 
предметни 
наставници 
 

Во текот на 
учебната 
година 
2021/2022 
 

Едукација  

за здрава 
исхрана 

Претставници 

од областа 
(нутриционисти) 
одделенски 
наставници 

Стручни 

материјали, 

работилница 

Правила и 

совети за 

разновидна 

исхрана, 
 

 
Развиена 
свест за 
придобивките 
од здравиот 
режим на 
исхрана, 
практикување 
разнообразна 
балансирана 
исхрана 
 

Одделенски и 
предметни 
наставници 
 

Во текот на 
учебната 
година 
2021/2022 
 

Запознавање на 

учениците со 

значењето и 

важноста на 7-

ми април-

Светскиот ден 

на здравјето 

Одбележување 

на 7-ми април-

Светскиот ден на 

здравјето 

Одделенски и 

предметни 

наставници 

Разговор и 

едукација на 

учениците 

  
Одделенски и 

предметни 

наставници 
 

07.04.  

2022 
 

Запознавање на 

учениците со 

значењето и 

важноста на 

дарувањето на 

крв 

Одбележување 

на денот на 

крводарителите 

Одделенски и 

предметни 

наставници 
 

Разговор и 

едукација на 

учениците 
 

 
Подигање на 
јавна свест 

Одделенски и 

предметни 

наставници 
 

17.03.  

2022 
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Изградување на 
правилни навики 
за здравствена 
заштита и 
здравствено 
образование 

Предавањаи 
работилници на 
теми: 
-Заразни болести 
и превенција од 
нив 
 
-болести на 
зависност 
 
- подобрување на 
демократската 
клима  во 
училиштето и 
иницијативноста 
на учениците  
 
-лична хигиена и 
превентива 
против 
вошливост 
 
-Промени во 
пубертетот 
 
- обуки за прва 
помош и заштита 
 
 

надворешни 
стручни лица 
 
наставници 
 
стручни 
соработници 

работилници 
презентации 

Соодветен 
материјал и 
технологија 

Одговорност,
самостојна 
грижа за 
своето 
здравје и 
превентивна 
заштита од 
заразни 
болести 

-наставниците 
-стручни лица 

Октомври-
декември 
 
Март-април 

Осигурување  на 
учениците 

Осигурување  на 
учениците 

Училиштето Заштита од 
незгода 

Осигурување Паричен 
надоместок во 

Осигурителнa 

компанија 

септември-

октомври  
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Осигурителна 

компанија 
 

случај на 
незгода 

2021/2022 

Екскурзии од 
рекреативен 

карактер 

 Организирана 
есенска и 
пролетна 

еднодневна 
екскурзија 

 -Организирано 
летување и 
зимување 

Туристичка 
агенција 

Организиран
о одење во 
некој 
претходно 
избран 
локалитет 

 организирано 
согласно 
Правилникот 
од МОН 

-развивање 
навики  за 
одење во 
природа 
-развивање 
лјубов кон 
природата 
-меѓусебно 
другарување 
и рекреација 

Наставниците 
и училиштето 

Согласно 
планот за 
екскурзии 

Одговорни лица:, одд. наставник Наташа Самарска Миланова,предметен наставник Драгеска Јасмина, стручни соработници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

194 
 

34. Програма за јавна и културна дејност на училиштето  

Задача Активност Носител Начин на 
спроведувањ
е (ресурси) 

Инструменти Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице 

Временска 
рамка 

Организирање 
на свечена 
приредба за 
првачињата  - 
новата 
генерација 
ученици  

Подготовка на 
сценарио и 
увежбување на 
предвидените 
точки; 
уредување на 
свечената сала 

Учениците 
и 
наставници
те од 
активот на 
петто 
одделение 

Увежбување на 
содржините од 
сценариото 

Аудио- 
визуелни 
средства, 

озвучување, 
материјали и   

слики за 
естетско 

уредување 

Успешно 
реализирана 
приредба  

Наставници 
од 
одделенска 
настава 

Септември 

Одбележување 
на 8 -ми 
Септември  
Денот  на 
самостојноста 
на Република 
Северна 
Македонија 
 
Одбележување 
по повод 
меѓународниот 
Ден на мирот 

Литературно и 
ликовно творење 
 
 
 
 
 
 
 
Литературно и 
ликовно творење 
 

Ученици и 
наставници 
 
 
 
 
 
 
 
Ученици и 
наставници 

Творење 
 
 
 
 
 
 
 
 
Творење и 
презентирање 
на творбите 

Литературни 
творби, 
изложба 
 
 
 
 
 
 
Рецетирање 
и пеење на 
литературни 
песни  за 

Развивање на 
патриотска 
свест  и 
љубов кон 
татковината. 
 
 
 
 
Развивање на 
свеста кај 
учениците за 
важноста и 

Комисија од 
одговорни 
наставници 
од 
одделенска 
и предметна 
настава 
 
 
 
Ученици и 
наставници 
од 

Септември 
 
 
 
 
 
 
 
 
Септември 
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мирот и 
цртање на 
пораки за 
мирот во 
училишниот 
двор. 
Изработка на 
слики,  
оригами и 
симболично 
пуштање на 
балони во 
знак на 
мирот. 
 

зачувувањето 
на мирот во 
светот.  

одделенска 
и предметна 
настава и 
оние кои 
реализираат 
проектни 
активности 

- Одбележување 
на 11 Октомври 
Ден на 
востанието на 
македонскиот 
народ 
 
-Приредба по 
повод прием на 
првачиња во 
ПЦК  
- Одбележува 
ње на Детска 
недела 
 
 
 

Литературно и 
ликовно творење 
 
 
 
 
 
 
Ритмичка точка 
Собирна акција 
 
 
 
 
 
 
 

Ученици и 
наставници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Творење 
 
 
 
 
 
 
 
Увежбување на 
точката 
 
 
 
Собирање 
парични 
средства-  

Литературни 
творби, 
изложба 
 
 
 
 
 
Музика, ЦД 
 
 
 
 
 
Записник 
 
 

Развивање на 
патриотска 
свест  и 
љубов кон 
татковината  
 
 
 
Стекнување 
знаења за 
значењето на 
Детската 
организација,
Развивање на 
љубов, 
другарство и 
припадност во 

Комисија од 
одговорни 
наставници 
од 
одделенска 
и предметна 
настава  
 
 
 
Комисија од 
одговорни 
наставници 
од 
одделенска 
настава  
 

Октомври 
 
 
 
 
 
 
 
Октомври 
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-Одбележување 
на Денот на 
учителот  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Литературни 
творби  
 

 
 
 
 
Ученици и 
наставници 

Доброволен 
прилог 
 
 
 
Творење и 
читање на  
творбите 

 
 
 
 
Презентирањ
е и изложба 
на 
најуспешните 
творби 

детската 
организација  
 
 
Поттикнување 
почит и љубов 
кон 
професијата 
учител  
 

 
 
 
 
Ученици и 
наставници 
од 
предметна 
настава 
 

 
 
 
 
Октомври 

- Прослава на 
Денот на 
училиштето 
 
 
 
 
 
 
- Минути 
посветени на 13 
Ноември 
 Ден на 
ослободување 
на Скопје 
 
 
- Посета на 
детски 
фестивалот, пр. 

Организирање  на 
различни 
активности 
Литературно и 
ликовно творење 
Спортски 
активности и друго 
 
 
 
 
Запознавање со 
историјата на 
градот и неговите 
позначајни 
знаменитости 
 
 
 

Ученици и 
наставници 

Увежбување на 
точките 
Творење 
Натпревари 
 
 
 
 
 
 
Презентација 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литературни 
и ликовни  
творби, 
изложба  
 
 
 
 
 
 
Музика, ЦД 
ЛЦД 
 
 
 
 
 
 
 

Развивање на 
љубов кон 
училиштето, 
поделба на 
дипломи и 
пофалници за 
најуспешните  
 
 
 
Развивање на 
љубов кон 
градот 
 
 
 
 
 
Развивање 
љубов и 

Комисија од 
одговорни 
наставници 
од 
одделенска 
и предметна 
настава  
 
 
 
Комисија од 
одговорни 
наставници 
од 
одделенска 
и предметна 
настава  
 
Ученици и 
наставници 

Ноември 
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,, Златно 
славејче 2022 

Следење на 
фестивалот ,, 
Златно славејче 
2022“ 

Присуство на 
фестивалот 

Пеење и 
забава 

интерес за 
слушање 
детска музика 

од 
одделенска 
настава 

-Новогодишен 
базар 
-Новогодишна 
одделенска и 
предметна 
прослава 
 
 

 Рачни изработки  
 
 
Забава и дружење 

Ученици, 
наставници 
и родители 

Работилница 
Музика, 
изработка на 
ракотворби со 
новогодишни 
мотиви 

Финален 
производ 
 
 
ЦД, лотарија 

Развивање на 
креативност, 
хуманост... 
другарство 

Учениците и 
наставницит
е од 
одделенска 
и предметна 
настава 

Декември 

Одбележување 
на 8-ми Март - 
Ден на жената 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Прослава на 
празникот 
Прочка - 
Масленица 
 
 
 
 

Изработка на 
честитки 
 

 

 

 

 

 

Организирање на 

свечена приредба 

 

 

Ученици и 
наставници 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ученици и 
наставници 
кои го 
изучуваат 
рускиот 
јазик 
 

Творење 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увежбување на 
точките 
 
 
 
 
 

Честитки и 
ракотворби  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изведба на 
традиционал
на свечена 
приредба 
 
 
 

Стекнување  
знаења за 
значењето на 
празникот;Раз
вивање на 
љубов и почит 
кон жената 
 
 
 
 
 
 
Стекнување 
на знаења за 
традиционалн
ите обичаи на 
словенските 
народи и 
меѓусебно 

Учениците и 
наставницит
е од 
одделенска 
настава 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учениците и 
наставницит
е од 
одделенска 
и предметна  
настава и 
оние кои го 

Март 
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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 

дружење на 
учениците 
 
 
 
 
Развивање на 
свеста за 
еколошко и 
правилно 
однесување 
кон природата 

реализираат 
проектни 
активности 
 
 
Учениците и 
наставницит
е од 
одделенска 
и предметна   

- Априлијада-
Ден на смеата и 
шегата 
 
 
 
- Одбележување 
Денови на 
франкофонијата 
 
 
 

Маскенбал 
Организирање 
дефиле на маски 
во училишниот 
двор 
 
Пишување пораки 

Ученици,на
ставници и 
родители 
 
 
 
Ученици и 
наставници 

Изложба на 
маски 
 
 
 
 
Презентирање  
на пораките 

Маски 
 
 
 
 
 
Творби и 
пораки на 
француски 
јазик 
 
 
 
 
 

Развивање на 
шеговит дух, 
забава и 
дружење 
 
 
Почит кон 
различни 
култури,тради
ции и обичаи 

Учениците и 
наставницит
е од 
одделенска 
и предметна 
настава 
 
Учениците и 
наставницит
е од 
одделенска 
и предметна 
настава 

Април 
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--
Одбележување 
на 4-ти Мај                                              
годишнина од 
смртта на Гоце 
Делчев 
 
 
 
 
 
 
- Ден на Европа 
2022 
 
 
 
 
 
 
-Одбележување 
на  Денот на 
сесловенските 
просветители - 
24 мај 
 
 
 
 
 
 
 

Посета на црквата 

Св. Спас 

 

 

 

 

Учество на 

прославата 

 

 

 

Пишување 

реферати за 

животот и делото 

на браќата Кирил 

и Методиј 

 

 

 

Ученици и 

наставници 

 

 

 

 

Ученици и 

наставници 

 

 

 

 

Ученици 

 

 

 

 

 

Посета и 

разглед на 

црквата 

Св.Спас –

почивалиштето   

на Гоце Делчев 

 

 

Подготовки за 

учество 

 

 

 

Подготовки за 

пишување на 

реферати и 

проучување на 

житијата за 

браќата Кирил 

и Методиј и 

нивните 

ученици 

Брошури, 

слики 

 

 

 

 

Музика, ЦД 

 

 

 

 

Презентација 

на 

рефератите 

 

 

 

 

Запознавање 

со животот и 

делото на 

Гоце Делчев и 

развивање на 

патриотска 

свест 

 

Значењето на 

Денот на 

Европа и 

запознавање 

со ЕУ 

 

 

Проширување 

на знаењата 

за 

словенските 

просветители 

и издигање на 

патриотските 

чувства 

Учениците и 

наставницит

е од 

одделенска 

и предметна 

настава  

 
 
Комисија од 
одговорни 
наставници 
од 
одделенска 
предметна 
настава  
 
 
 
 
 
 
 
Учениците и 
наставници 
од 
предметна 
настава 
 
 
 
 

 

 

Мај 
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 - Проектните 
активности од 
реализирани 
проекти од 
училиштето со 
други училишта 
од нашата земја 
и по можност и 
од други држави 

 

 

 

Различни 

активности на 

нашето и 

збратимените 

училишта 

 

 

 

 

Ученици и 

наставници 

 

 

 

Заедничко 

творење на 

литературни и 

ликовни творби 

 

 

 

Презентација 

на дел од 

заедничките 

активности 

 

 

Заедничка 

соработка, 

размена на 

искуства и 

зацврстување 

на односите 

меѓу 

учениците и 

наставниците 

од различни 

училишта 

 
 
 
Учениците и 
наставници 
од 
предметна и 
одделенска 
настава 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Заедничка 
свечена 
Приредба по 
повод  

Ритмички точки Ученици, 
наставници 
иродители 
од 

Подготовки за 
учество 

Музика, ЦД, 
текстови  

Развивање на 
радосно 
расположение 
социјализациј

Ученици и 

наставници 

од 

Јуни 
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Одговорни наставници:Лидија Паневска,Ирина Вељановска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

завршување на 
учебната година 

 

одделенска 
и 
предметна 
настава 

а меѓу 
учениците 

одделенска 

и предметна  

настава и 

оние кои 

реализираат 

проектни 

активности 
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35. Програма за следење и евалуација на годишната програма за работа на основното 

училиште 

 

 
Приоритетни подрачја за 

следење 
Начин и време на следење Одговорно лице 

заследење 
Кој треба да биде 

информиран за следењето 

Приоритетни подрачја на 
промени (акциони планови 
за спроведување на истите) 

Извештаи од спроведени 
активности -полугодишно 
јануари,јуни 
 

Одговорни наставници на 
тимот 

Директорот,стручни органи во 
училиштето,Советот на 
родители,УО ,Општината 

Работа со ученици со 
посебни образовни потреби 

Образец за следење на 
наставен час,разговори ,досие 
еднаш месечно  

Одговорни наставници на 
тимот 

Директорот,стручни органи во 
училиштето,Советот на 
родители,УО ,Општината 

План за поддршка на 
учениците и  за 
подобрување на 
резултатите 

Анкетни листови ,извештаи 
,статистички показатели  
Ноември,јануари ,април ,јуни 

Одговорни наставници на 
тимот 

Директорот,стручни органи во 
училиштето,Советот на 
родители,УО ,Општината  

Реализација на 
воннаставните активности 

Извештаи,посети  Одговорни наставници на 
тимот 

Директорот,стручни органи во 
училиштето,Советот на 
родители,УО ,Општината 

Превенција од насилство во 
училиштата 

Извештаи од реализирани 
активности  

 

Одговорни наставници на 
тимот 

Директорот,стручни органи во 
училиштето,Советот на 
родители,УО ,Општината 
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36. ПЛАН ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 
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