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Вовед   

             

Врз основа на член 49 став (6) од Законот за основно образование(,,Службен весник 

на Република Северна Македонија,,бр 161/19) и член1 и член 3 од Правилникот за 

формата и содржината на развојната и годишната програма за работа на основното 

училиште бр.18-6579/1 од 6.7.2020 година се изготви Годишната програма за работа 

на училиштето за учебната 2020/2021 год. е која претставува  краткорочен развоен 

документ во кој е испланирана работата на училиштето во сите области на 

работењe.Во нејзиното изготвување учествуваа сите наставници, стручната служба, 

директорот и административниот кадар.Планирајќи ја работата на училиштето ги 

користевме сите документи врз кои се заснива нашата работа и тоа:  

-  Закон за основно образование, Законот за наставници и стручни 

соработници во основните училишта,Законот за работни односи, Законот за 

јавни набавки, Законот за организација и работа на органите на државната 

управа и други закони, Стратегија за образование 2018-2025 

- Правилникот за формата и содржината на развојната и годишната програма 

за работа на основното училиште бр.18-6579/1 од 6.7.2020 

-  Статут на училиштето, етички кодекс, деловници за работа на органите, 

правилник за работа на комисии, правилник за дежурства на наставници, 

правилник за работно време  

-  Годишен извештај за работата на основното училиште од 2019/20 

-  Извештај од интегралната евалвација, извештај од само-евалвација, 

извештаи за финасиското работење на училиштето 

-  Наставните планови и програми на Министерството за образование и наука и БРО за 

воспитни-образовната дејност во основното деветгодишно образование за 2019/20 

-  Упатствата од БРО за организирање и водење на воспитно образовната дејност во 

училиштето  и Концепцијата за деветгодишно образование (од 1 до 9 одд.) 

-  Статутот на училиштето,Етичкиот кодекс на однесување,Етичкиот кодекс за 

оценување,Куќниот ред на училиштето 

-  Резултатите од спроведените анкети  согласно насоките од МОН И БРО во поглед на  

изборот и имплементацијата на изборните предмети во наставниот процес во 

учебната 2020/21 

-  Насоките од МОН И БРО при планирање,организација и изведување на наставата и 

водење на педагошката документација дневникот  

-  Програмата за развој на училиштето и Самоевалуација 

-  Програмата за користење на ИКТ во наставта,еко интеграцијата во образовниот 

систем согласно насоките од МОН,МИО –програмата предвидена за учебната 2020/21 

-  Програмите за додатна,дополнителна настава и слободни ученички активности 

-  Лични искуства,согледани состојби,предлози,забелешки,мислења и заклучоци од 

наставници,родители,стручни служби,одговорни тела,органи на управување. 

-  Календарот за работа на основните училишта за учебната 2020/21 

- Годишната програма за работа од минатата учебна година,Годишниот 

извештај,Програмата за самоевалуација,Извештајот од последниот извршен увид на 

Итегралната евалвација извршена и сите постоечки правилници за работа. 
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1.Општи податоци за основното училиште 

        1.1.Табела со општи податоци 

Податоци  
Име на основното училиште Oпштинско Основно училиште,,ЛАЗО 

ТРПОВСКИ,, 

Адреса, место, општина Ул,,Радика,, бр.9 Општина Карпош,Скопје 

Телефон 3071656 

Факс 3071657 

Веб-страница  www.lazotrpovski.mk 

Е-маил  trpovskilazo@gmail.com 

Основано од.. Општина Карпош 

Верификација-број на актот Акт бр. 11-587/2 

Година на изградба 1968 

Тип на градба Тврда 

Внатрешна површина на училиштето 
(m2) 

5341 м2 

Училиштен двор (m2) 18 618 м2 

Површина на спортски терени и 
игралишта  

13 277 м2 

Начин на загревање на училиштето Топлификација-централно 
Училиштето работи во смени 1 
Број на паралелки 19 
Број на комбинирани паралелки / 
Јазик/јазици на кој/кои се реализира 
наставата во училиштето 

Македонски 

Во основното училиште има 
паралелки за ученици со посебни 
образовни потреби 

/ 

Во основното училиште има 
паралелки од музичко училиште 

/ 

Во основното училиште има ресурсен 
центар 

/ 

 
Други податоци карактеристични за 
основното училиште 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lazotrpovski.mk/
mailto:trpovskilazo@gmail.com
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1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во 

основното училиште 

Членови на училиштен одбор (име и презиме) 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ:/Егон Пеликон(до конечен избор) 
ПРЕТСТАВНИЦИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ: 
СТЕФАН СИМОВСКИ 
ЛИДИЈА А.СТЕФАНОВСКА 
ЕЛЕНА ЈОВАНОВИЌ 
ПРЕТСТАВНИЦИ ОД РОДИТЕЛИ: 
САНДРИНА ГРЧЕ 
ЕГОН ПЕЛИКОН 
ЕЛИ БОШКОВСКА 
ПРЕТСТАВНИК ОД ОСНОВАЧОТ: 
ВАЛЕНТИНА КАРАЏОВСКА 

Членови на советот на родители (име и 
презиме) 

 

2А-ЦЕВЕТАНКА ШАОСКА 
2Б-СЛАЃАН АТАНАСОСКИ 
3А-КАТЕРИНА МИНОВСКА 
3Б-ДАНИЕЛА РИСТОВСКА 
3В-САНДА ПЕРОВСКА 
4А-ЕМИЛИЈА ПОПОВИЌ 
4Б-ЕГОН ПЕЛИКОН – ПРЕТСЕДАТЕЛ 
5А- ГОРДАНА ВАСЕВА 
5Б-ЕЛЕНА ЦВЕТАНОВСКА 
6А-ЕЛИЗАБЕТА БОШКОВСКА 
6Б-МАЈА АНДОНОВА ЈОКИЌ 
7А- ДИМИТАР ЧАПАРАТКОВ 
7Б-ЕМИЛИЈА НИКОЛОВКА 
8А- БРАНКО ЧУРЛИНОВ 
8Б-ЕЛЕНА НИКОЛОВСКА 
9А-БОБАН ШУМКОВСКИ 
9Б-ВАСИЛКА БОШКОВСКА 

Стручни активи (видови) 
 

Стручен актив – одделенска 
настава(претседател:Елена Угриновска) 
Вкупно членови -21 
Стручен актив – предметна настава-
претседател(Весна Тодоровиќ) 
Вкупно членови-18 

Одделенси совети (број на наставници) 
 

Одделенски совет –одделенска настава –вкупен 
број на наставници 21 
Одделенски совет – предметна настава – вкупен 
број на наставници 18 

Членови на училиштниот инклузивен тим (име 
и презиме) 

 

АНДРИЈАНА ТОДОРОВСКА – ДЕФЕКТОЛОГ 
РЕНАТА ПОПОВСКА-ПЕДАГОГ 
ЈАНА Ф.СТОЈАНОВА-ОДД.НАСТАВНИК 
ГРОЗДАНКА ШОПОВА – ОДД.НАСТАВНИК 
ЕЛИСАВЕТА ЛАФЧИСКА – ОДД.НАСТАВНИК 
ВЕСНА ТОДОРОВИЌ –ПРЕДМЕТЕН 
НАСТАВНИК 
АЛЕКСАНДРА Н.ПЕТРОВСКА – ОДД 
НАСТАВНИК 
ЕЛЕНА ЈОВАНОВИЌ – ПРЕДМЕТЕН 
НАСТАВНИК 
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Заедница на паралелката (број на ученици) 
 

паралелка Вкупен 
број на 
ученици 

Вкупно  

1а 24 52 

1б 28 

2а 22 43 

2б 21 

3а 14 57 

3б 25 

3б 18 

4а 29 60 

4б 31 

5а 30 62 

5б 32 

6а 31 56 

6б 25 

7а 26 53 

7б 27 

8а 22 41 

8б 19 

9а 25 46 

9б 21 

Вкупно од 1-9 одд 470 

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

ученичкиот парламент) 
 

Име и презиме на претседател на паралелка 

 

1А- ЈОСИП РАДЕТИЌ 

1Б - ИЛИНА СПАСОСКА  

2А – НИКОЛА ПОПОВИЌ 

2Б-ЈОСИП РАДЕТИЌ 

3А- АЛЕКСАНДР МИНОВСКА  

3Б-АНА АНТОВСКА  

3В- ЈАКОВ РУФЧЕСКИ  

4А-МАТЕЈ КЕРАМИЧИЕВ  

4Б-АНГЕЛИНА СЕРАФИМОВСКА  

5А- МАРТИН НЕДЕЛКОВСКИ  

5Б- КАМЕЛИЈА СПАСОСКА  

6А- ДРАГАН БОШКОВСКИ  

6Б- КАТЕРИНА МОЦАН  

7А- КАЛИНА ВЕЛКОВСКА  

7Б-ЈОВАН СОКОЛОВ  

8А-БОЖИДАР БЛАЖЕВ  

8Б- НИКОЛА ТОДОРОВСКИ  

9А- АЛЕКСАНДАР ВЕЛИЧКОВ  

9Б-АЛЕКСАНДАР МИТКОВСКИ  

 

 

 
 

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УЧЕНИЧКИ 

ПАРЛАМЕНТ:АЛЕКСАНДРА ВЕЛИЧКОВ 9А 

УЧИЛИШЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 

БОЖИДАР БЛАЖЕВ 8А 
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2. Податоци за условите за работа на основното училиште 

      2.1. Мапа на основното училиште 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Податоци за училиштниот простор 
 

Вкупен број на училишни згради 1 

Број на подрачни училишта / 

Бруто површина 18 618м2 

Нето површина 18 618 м2 

Број на спортски терени 2 

Број на катови 2 (заради отстапување на простор на 

Општина Карпош се користи само првиот 

спрат) 

Број на училници 16 

Број на помошни простории 12 

Училишна библиотека, медијатека 1 

Начин на загревање на училиштето ЦЕНТРАЛНО -ТОПЛИФИКАЦИЈА 
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   2.3. Простор 

 

Простор 
Вкупен 

број 
Површина 

(m2) 
Состојба 

 

Забелешка 
 

Училници 16 1.152 м2 3 
Доопремување и 
прилагодување 

Кабинети 6 420 м2 3 
Доопремување и 
прилагодување 

Библиотека  1 120 м2 2 
Реконструкција на под и 
прозори варосување, обезб. 
вентилација 

Медиотека /    

Читална /    

Спортска сала 1 306 м2 3 Реконструкција на под  

Канцеларии 5 150 м2 3 Варосување 

Наставничка 
канцаларија 

1 80 м2 3 
Дополнување со техничка 
опрема: компјутер, печатар, 
смарт табла 

Училиштен 
двор 

1 
 

13277 м2 
 

4 
Хортикултурно 
доопремување 

Заеднички 
простор за 
прослави  
големиот хол 

1 280 м2 3 
Варосување и обезбедување 
видео надзор 

Кујна 1 56 м2 3 
Обезбедување уреди и 
средства за дезинфекција 

Трпезарија 1 94 м2 3 
Обезбедување уреди и 
средства за дезинфекција 

 
Работилница 
на хаусмајстор 
 

1 40 м 2 3 Доопремување 

Просторија за 
едукатор рех. 
сензитивна соба 

 
1 
 
 

15 м2 3 
Доопремување со 
специфична опрема за 
работа со деца со ПОП 
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2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за простор, опрема 

и наставни средства: 

 

 

 

Наставен 

предмет 

(одделенск

а и 

предметна 

настава) 

Постоечка опрема и 

наставни средства 

Потребна опрема и наставни средства 

                                             Одделенска настава 

 

 

Прво  

одделение 

 

 

Различна облека за кукли - 4 

комплети 

Различни материјали 

волници,ластик,хартија, 

ткаенина, дрво - 10 

Средства за играта „Лекар“ 

– 2 комплети 

Детски мајсторски алатки од 

пластика - 1 

Прибор за исхрана - 1 

Коцки, полни и празни од 

различни материјали 

Модели за склопување- 

сооб.средства 

Знаме на Република 

Северна Македонија 

Сообраќајни знаци - 10 

Мал семафор - 1 

Енциклопедии- 2 

Еко домино и лото игра - 4 

Фигури за театар - 4 

Домино со симболи -1 

Танграм -1 

Часовници-2 

Топчиња и мали обрачи 

занижење - 2 

ЦД со химна – 

вокална,инструменталнамуз

ика - 5 

Празни цд и блутут 

звучник-сопствен 

Снимени човечки 

гласови,звуци од природата 

гласови на дом жив и птици 

Кукли за куклена претстава- 

3 

Фигури за театар за сенки-3 

Хербариум - 1 

 

 

Кукли со човечки лик -12 

Кукли животни - 10 

Играчки како мебел - 10 

Телефони играчки во пар - 4 

Прибор за хигиена - фризер -1 

Различни автомобили -10 

Модели на различни возила 

автомобили,камиони,брза 

помош,авион воз, 

пожарникарско возило - 4 

Лего коцки -1 

Лего коцки со животни,луѓе, 

и др.2 

Слагалки со ликови на чов. 

лица – емоции - 2 

Слагалки со овошје, 

зеленчук, животни,инсекти - 2 

Лупи -10 

Сообраќајно килимче - 2 

Филмови за чести болести - 3 

Еко домино и лото игра - 4 

Домино со симболи -1 

Коцки со бројки до10,20-8 комплети 

Слагалки со триаголник,квадрат, круг, 

правоаголник - 8 комплети 

Вага, терезија, кантар 

Монети и банкноти од 

1,2,5,10,50,100 ден. -10 

Балони со различни облици - 4 

Геотабла - 4 

Музички инструмети -10 
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Пластични играчки за вода 

и песок - 2 

Второ 

одделение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Физичко и 

здравствен

о 

образовани

е 

(прво и 

второ 

одделение) 

 

 

Вага за маса - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 топки, чуњеви, обрачи, 

пинг-понг маса. 

 

Вага 

Гарнитура тегови1dg до5kg 

Гарнитура на садовиоа 1дл до 5 л 

Магнетна табла 

Модели геометриски тела од дрво (квадар, 

коцка, цилиндар, конус, пирамида и топка) 

Круг-дрвен (што може да се радели на 

половина, третина, четвртина) 

Термометар (за мерење температура на 

вода и воздух) 

Географска карта (на свет) со различен 

размер 

Компас 

Магнетна игла 

Збирка на хербаризирани растенија 

Физичко-географска карта на 

РСМакедонија-размер1:50 000 

Глобус 

Музички систем со касетофон и CD 

Граматика на македонскиот литературен 

јазик 

 

 

Топки, маркери, лесни топки  

Трето 

одделение 

Од постоечка опрема има по 

еден комплет што го 

користат сите одделенија по 

потреба. 

Телевизор 

Електронска табла 

ЛЦД проектор,блутут звучник 

Домино со бои и бројки до 10/20 

3Дформи 

(топка,коцка,квадар,пирамида,цилиндар) 

2Д геом.форми,различнипо боја и 

големина 

Монети и банкноти 

Бројни слики и бројни низи до 10/20 

Часовник(песочен,со латалка,дигитален,со 

сказалки) 

Метар, кројачки,ѕидарски,трговски) 

Хербариум 

Детски музички инструменти 

Аудио касети и ЦД со химна,вокална 

музика,вокално-инструментална и 

инструментална 

Кукли за куклена претстава(гињол) 

Фигури за театар на сенки 
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Филмови,слики и постери (со снимени 

приказни,убавини на родниот крај,семејни 

празници домашни животни и филмови и 

слики на кои се претставени позитивни и 

негативни примери на однесување 

Табла за моделирање 

Сунгери и валјаци за печатење 

Сликовници и книги со приказни,басни и 

легенди 

Сликовници со 

животни,растенија,сообраќајни 

средства 

Модели на возила (брза  

помош,пожарна,полиција,воден 

сообраќај,воздушен сообраќај 

 

Четврто 

одделение 

Нема постоечка опрема Постери, фотографии, 

плакати, илустрации со 

содржини усогласени со 

наставната програма за 4 одделение 

Кукли за куклена претстава 

Слагалки со триаголник, 

квадрат, круг, правоаголник 

Бројни слики и бројни низи до 100 

Танграм 

Вага, терзија, кантар, часовници 

Метар 

Дводимензионални геометриски форми 

различни по боја и големина 

Топки, коцки, квадар, цилиндар, 

пирамида, конус 

Монети и банкноти 

Исчистен песок, батерија, свеќа, стапови и 

празни свеќи 

Енциклопедии за човечко тело 

Магнетни прачки, магнетна игла, компас 

Струјно коло 

Постери, фотографии, плакати, 

илустрации со содржини усогласени со 

наставната програма за 4 одд. 

Модели за склопување на 

сообраќајни средства 

Знаме и карта на РСМ 

Мали сообраќајни средства 

Енциклопедија 

Филмови за чести детски болести и 

опасности 

Детски музички инструменти 

ЦД со химна на РСМ 

ЦД со вокална-детски фестивали, 

инструментална и класична музика 

Макети за изработка на 

предмети во согласност со 

програмата за 4 одделение 

Петто Магнетна табла, CD плеер, Вага 
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одделение списанија за деца, стручна 

методска лит., граматика. 

 

 

 

Вага, линијар, триаголници, 

модел на дропки, модели 

на геометриски тела, 

часовник. 

Гарнитура тегови1dg до5kg 

Гарнитура на садовиоа 1дл до 5 л 

Магнетна табла 

Моделигеометриски тела 

оддрво(квадар,коцка,цилиндар,конус,пира

мида и топка) 

Круг-дрвен(што може да се радели на 

половина,третина,четвртина) 

Термометар (за мерење температура на 

вода и воздух) 

Географска карта (на свет) со различен 

размер 

Компас 

Магнетна игла 

Збирка на хербаризирани растенија 

Физичко-географска карта на 

РСМакедонија- размер1:50 000 

Глобус 

Музички систем со касетофон и CD 

Граматика на македонски литературен 

јазик 

                                               Предметна настава 

 

Англиски 

јазик 

Тематски sидни слики и 

постери 

Sидни слики и фотографии 

Касети и цд-иња 

Комплет за почетна настава 

(апликации,слики) х1   

Дијапозитиви, дијафилмови, филмови во 

склад со содржини х1 

Штампач х1 

Касетофон (музички систем) х2 

Македонск

и јазик 
На располагање е 

севкупниот библиотечен 

фонд, но со застарени 

лектирни дела. Телевизор 

„Фуего“, стар 

Модел; 

Правопис (застарен);  

Електронска табла,  

Компјутер; 

Нов правопис од 2017 г.; 

Обнова на библиотечниот фонд со книги 

од списокот на лектири кои се во употреба 

од учебната 2019/2020 год 

Германски 

јазик 

Тематски ѕидни слики за  

наставната програма 

Тематски ѕидни слики 

според програмските 

содржини 

Аудио Цд и ДВД кое го 

следи учебникот 

Прирачник за наставникот 

според учебникот 

 

 

Тематски ѕидни слики за новата програма 

Тематски ѕидни слики според 

програмските содржини за новата 

наставна програма 

Аудио цд и двд кое го следи 

учебникот според новата наставна 

програма 

Едукативен софтвер за 

поддршка на наставните содржини 

Речници 

Стручни списанија 

Списанија за млади на германски јазик 

Стручна методска литература 

Хартија за фотокопирање 

Хамери 

Интерактивна табла 

Лап топ 

Компјутер 
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Телевизор 

Монитор 

Печатач 

ЛЦД прожектор 

Бела магнетна табла 

Плутена табла/табло 

Историја 1.Историски карти 

(повеќето се од СФРЈ) 

Историска карта- 

Македонија во 

Времето на Александар 

Македонски 

Историска карта-

Праисторија 

Историскакарта-Големата 

преселба на народите 

2.Статичен компјутер 

Историски карти: 

Појава на човекот и првите цивилизации, 

примерок 1 

Египет и Месопотамија, примерок 1 

Државите од Стариот Исток и Критско- 

Микенска култура примерок, 1 

Хелада и Стариот Рим, примерок 1 

Создавање и развиток на македонската 

држава во стариот век, примерок 1 

Балканските земји пред и за време на 

римското владение, примерок 1 

Патувањта на Апостол Павле, примерок 1 

Историски атласи: 

Човек,собирач на плодови и ловец, 

примерок 1 

Создавање на класно општество (појава на 

занаети,размени), примерок 1 

Работа на робовите, примерок 1 

Животот и верувањата во стариот 

Век (Големата божица мајка), примерок 1 

Личностите во стариот век 

(Аристотел,Филип Втори,Александар 

Трети,Перикле,демостен,Гај Јулие Цезар), 

примерок 1 

Градбите во стариот 

век(Стоби,Хераклеја,скупи,Аквадукт, 

Антички театар 

Охрид,пирамиди,сфинги,Пантеон,амфитет

а р, примерок 1 

Културата на античкиот свет, примерок 1 

Остатоци од античката култура во нашата 

земја, примерок 1 

Дигитални содржини и играни и 

документарни филмови: 

Македонија во времето на Филип Втори 

(дигитална содржина на БРО) примерок 1 

Илирите (дигитална содржина на БРО), 

примерок 1 

Троја, примерок 1 

Александар Македонски, примерок 1 

Илијада и Одисеја, примерок 1 

Гладијатор, примерок 1 

Спартак(Спартаково востание), примерок 

1 

Пунските војни, примерок 1 

Клеопатра, примерок 1 

Европа во раниот среден век 

Други наставни средства 

Прожектор, примерок 1 
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Платно за прожектор, примерок 1 

Бела табла за маркери, примерок 1 

Маркери за бела табла боја црвена, 

примерок 3 

Маркери за бела табла боја црна,примерок 

3 

Маркери за бела табла боја зелена, 

примерок 3 

Маркери за бела табла боја сина, примерок 

3 

Сунѓерче за бришење на бела табла, 

примерок 2 

Шкафови за чување на техничките 

средства и помагала, примерок 1 

Шкафови и полици за чување на книги и 

други наставни средства и помагала 

 
Математика Од поглавје 5.2 стр 95 

Линеар од 1м - количина 2 

Рамнокрак правоаголен 

триаголник - количина 2 

Правоаголен триаголник –

количина 2 

Шестар-количина 1 

Под реден број 6 и 7 има 

модели изработени од 

ученици,но не комплети. 

 

Математика 6,7,8,9 во 

печатена форма 

Збирка 6,7,8,9 во печатена 

форма 

 

 

Танграм 

Модели геометриски тела од дрво 

Модели геометриски тела од жица 

Модели шупливи геометриски тела од 

пластика 

Модел на квадратен дециметар и 

квадратен метар 

Прибор за цртање 

Модел на цело-дропки 

Круг –дрвен 

ЦД Математика 7,8,9 

ЦД Збирка 7,8,9 

Географија 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физичко географски глобус 

Модел за Земјина 

револуција 

Слика за Земјината 

револуција 

Компас 

Физичко – географска 

карта на Македонија 

Стопанска карта на 

Македонија 

Физичко географскa карта 

на светот 

Западна Земјина полутопка 

(стара карта) 

Источна Земјина полутопка 

(стара карта) 

Физичко географска карта 

на Европа 

Политичка карта на Европа 

Термометар за мерење на температурата 

на воздухот и водата 

Барометар 

Хигрометар 

Ветроказ 

Збирка на минерали 

ЦД за релјефот, хидрографската мрежа и 

разместеноста на  растителниот и 

животинскиот свет на Р.С.Македонија 

ЦД за територијална организација 

(општините) на Р.С.Македонија 

ДВД за Охридско, Преспанско и Дојранско 

Езеро 

ДВД за поголема хидроцентрала (Козјак, 

Тиквешко или Шпиље) 

ЦД Приказ за современа градска и селска 

населба во Р.С.Македонија 

ЦД од стари населби (Стоби, Хераклеја, 

Скупи) 
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Физичка - географска карта 

на Средоземјето(стара) 

Физичко - географска карта 

на Балканскиот Полуостров 

Физичко - географска карта 

на Азија 

Физичко - географска карта 

на Африка 

Политичка карта на 

Африка 

Физичко – географска 

карта на Австралија со 

Океанија 

Политичка карта на светот 

Стопанска карта на светот 

Сообраќајна карта на светот 

Карта на распространетост на расите, 

народите на светот 

Карта на распространетоста на 

растителниот и животинскиот свет 

Стопанска карта на Европа 

Политичка карта на Азија 

Стопанска карта на Азија 

Стопанска карта на Африка 

Физичко географска карта на копното 

Америка 

Политичка карта на копното Америка 

Физичк - географска карта на Северна 

Америка 

Политичка карта на Северна Америка 

Стопанска карта на Северна Америка 

  Физичко – географска карта на Јужна 

Америка 

Политичка карта на Јужна Америка 

Стопанска карта на Јужна Америка 

Физичко – географска карта на САД 

Стопанска карта на САД 

Политичка карта на Австралија со 

Океанија 

Стопанска карта на Австралија 

Физичко – географска карта на поларните 

области 

Ц Д 

Растителен и животински свет 

Графичко претставување на Земјината 

површина 

Население и населби на Земјата 

Србија 

Црна Гора 

Хрватска 

Босна и Херцеговина 

Словенија 

Хрватска 

Бугарија 

Грција 

Албанија 

Шпанија 

Португалика 

Романија 

Унгарија 

Австрија 

Чешка 

Полска 

Словачка 

Ср.Германија 

Швајцарија 

Франција 

Велика Британија 
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Бенелукс 

Норвешка 

Шведска 

Финска 

Исланд 

Руска федерација 

Источна Азија 

Југозападна Азија 

Северна Азија 

Египет 

Екваторијална Африка и Заир 

Јужна Африка и ЈАР 

Севернма Америка 

САД 

Канада 

Мексико 

Северна Америка 

Јужна Америка 

Бразил 

Австралија со Океанија 

Австралија 

Поларни области 

 

- ЛЦД Проектор,  

- Бела табла со маркери, 

- Индукционен глобус 

- Модел или цртеж на вулкан  

- Шкаф за техничка опрема, 

- Наставничка маса 

Биологија Слики од органски системи 

стари 50 год. 

Анатомија на човек 

Органски системи кај 

животни и органи кај 

растенија. 

Модел на бели дробови, 

срце, црн дроб, бубрег 

Три микроскопи со 

зголемување до 100 пати. 

Електронска табла 

Компјутер 

Едукациони софтвери по Биологија 

ЦД и ДВД по избор на наставникот 

 

Музичко 

образование 
Пијано 

Орфови инструменти 

Шкаф за музички 

инструменти ( 2 ) 

Слики на композитори 

Метроном 

Мандолини    25 

Мандоли          8 

Гитари              5 

Контрабас      1  

Хармоники       4 

Музички систем со касетофон и CD     1 

Телевизор     

1 DVD  и   DVX   1 
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Ликовно 

образование 
Гипсана глава –Афродита 

3 бардиња 

2 помали гипсени модели 

Графички валјак 

Печатарска боја 

Длета за линорез 

Преса за висок печат 

Цд со уметнички дела од 

Различни периоди, стилови правци и 

претставници 

Цд со поставки од големите 

музеи со дела од ликовната уметност 

Училишна табла 

Сталак за поставка на 

мртва природа 

Стручна литература од 

ликовната уметност 

Информа 

тика 

11 компјутери 

1 печатар црно бел 

1 Скенер 

1 печатар црно бел 

1Проектор (LCD) 

Рутер за интернет 

5 Компјутери 

1Сервер 

Физика Магнети 

Динамометар 

Ампереметар 

Волтметар 

Електроскоп 

Проводници 

Потрошувач 

Електрично решо 

Шпиритусна лампа 

Стаклени лабараториски чаши 

Епрувети поголеми 

Чекан од 200g 

Стегалки за гумени црева 

Комплет штрафцигери 

Фазомер 

Електрични проводници разни 

Лабораториска техничка вага со тегови 

Коцки со страна 1cm од разни матерјали 

Универзални стативи 

Лостови со тегови за лостови 

Еластична спирала 

Трговска терезија со тегови 

Наведена рамнина 

Њутнова цевка 

Прибор за демонстрирање на движења 

Прибор за демонстрирање слободно 

паѓање 

Апарат за прикажување на инерцијата 

Максвелово тркало 

Прибор за Паскалов закон 

Модел на хидраулична преса 

Прибор за хидростатички притисок 

Термометар до 100 степени 

Целзиусови 

Прибор за демонстрирање на топење 

Прибор за магнетна индукција 

Електромагнетна дигалка 

Комплет сферни огледала 

Звучни вилушки со различни фреквенции 

Уред за одредување на брзина на звук 

Оптички призми 

Комплет вежби за VIII одделение 
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Комплет вежби за IX одделение 
Физичко и 

здравствено 

образование 

 

10 шахови 

Комплет реквизити за 

вежбање според норматив. 

/ 

Граѓанско 

образование 
1.Статичен компјутер 

 

Енциклопедии 

Лексикони 

Конвенција за права на децата 

Универзална декларација за човекови 

права 

Европска конвенција за човекови права 

Устав на Република Северна Македонија 

ЦД и ДВД филмови: 

Човекот,човековите права и одговорности 

Демократијата и граѓанското општество 

Европска Унија 

Власт 

Конфликт 

Меѓународно хуманитарно право 

Медиуми 

 

2.5.  Податоци за училишната библиотека  
 

Ред.број Библиотечен фонд Количество 

1 Вкупен библиотечен фонд 15073 

2 Книги,прирачници,учебници кај 
наставниците 

1004 

ВАЖНО Оваа учебна година планирано е комплетно пребројување на 
библиотечниот фонд,селекција и нова реорганизација во 
библиотеката на целокупниот книжен фонд 

 

 

 

 

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

учебна година 

Што се преуредува или 
обновува 

Површина во  m 2 Намена 

Фискултурна сала- подот и 
рипстоли 

570 м2 Настава по физичко и 
здравствено образование 
Спортски клуб 

Дворна површина во 
делот кај кујната 

650 м2 Отворена креативна 
училница 

Сензорна училница - 
доопремување 

15 м2 Работа со деца со ПОП 
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3. Податоци за вработените и за учениците во основното училиште 

3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната работа 
Ре
д. 
бр. 

Име и презиме Годин
а  
на 
раѓањ
е 

Звање Степен 
 на 
образо-
вание 

Работно 
место 

Менто
р/ 
советн
ик 

Години 
на стаж 

1 Лидија 

Маџоска-Перчинковa 

1957 Психол

ог 

ВСС-7/1 

 

психолог 

 

 37 
 

2 Соња Јовановска  1967 Пр.по 

ОПИКК 

ВСС-7/1 

 

Наставникпо

македонски 

јазик 

 

 29 

3 Милица Патраклиева 1969 профес

орпогео

графија 

ВСС-7/1 

 

Наставникпог

еографија 

 

 25 

4 Тамара Алаџајкова 1995 профес

орпоанг

лискија

зик и 

книжев

ност ВСС-7/1 

Наставникпо

англиски 

 

 1 

5 Вера Врзел 1966 профес

орпоби

ологија 
ВСС-7/1 

Наставникпо

биологија 

 

 24 

6 Розита Костова 1970 проф.о

дделен

сканаст

ава ВСС-7/1 

Одделенски 

наставник 

 

 28 

7 Виолета Георгиевска 1959 настав.

поангли

ски 
ВШС-6/1 

Наставникпо

англиски 

јазик 

 

 26 

8 Маре Мановска 1959 насав.п

оликов

но 
ВШС-6/1 

Наставникпо

ликовнообра

зование 

 

 34 

9 Весна Тодоровиќ 1966 настав.

матема

т-

физика ВШС-6/1 

Наставникпо

математика 

 

 28 

10 Љупка Ивановска 1960 одделе

нскинас

тавник ВШС-6/1 

Одделенски 

наставник 
 35 

11 Елена Угриноска 1968 проф.о

дделен

сканаст

ВСС-7/1 

 

Одделенски 

наставник 
 27 
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ава 

12 Елена Масторидис 1969 проф.п

редучи

лишнан

ас 

ВСС-7/1 Одделенски 

наставник 

 29 

13 Мира Костовска 1958 настав.

помузи

чковосп 

ВШС-6/1 

 

Наставникпо

музичкообраз

ование 

 

 38 

14 Ирена Грегориќ 1973 проф.о

дделен

сканаст

ава ВСС-7/1 

Одделенски 

наставник 

 

 23 

15 Стефан Симовски 1974 проф.ге

рманск

и јазик-

книжев

ност ВСС-7/1 

Наставникпог

ерманскијази

к 

 

 21 

16 Видое Николовски 1966 Проф.п

оинфор

.итехни

ч ВСС-7/1 

Наставникпо

отп и 

информатика 

 

 22 

17 Митре Шепендиев 1964 проф.ф

изичкоо

бразов 
ВСС-7/1 

Наставникпо

физичкообра

зование 

 

 21 

18 Снежана Богдановиќ 1988 проф.о

дделен

сканаст

ава ВСС-7/1 

Одделенски 

наставник 

 

 4 

19 Грозданка Шопова 1972 Педагог 

ВСС-7/1 

Одделенски 

наставник 

 

 21 

20 Весна 

Бојовска-Стојановска 

1962 Нас.по

матема

т-

физика 

ВШС-6/1 

 

Наставникпо

математика 

 

 33 

21 Лидија 

Ангеловска-Стефанова 

1976 проф.о

дделен

сканаст

ава ВСС-7/1 

Одделенски 

наставник 
 18 

22 Оливера Маџоска 1975 проф.о

дделен

сканаст

ава ВСС-7/1 

Одделвенски 

наставник 

 24 

23 Даниела Радевска 1975 проф.п

обиоло

гиј-
ВСС-7/1 

наставникпох

емија 

 15 
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хемија  

24 Елисавета Лафчиска 1977 проф.о

дделен

сканаст

ава ВСС-7/1 

Одделенски 

наставник 

 15 

25 Дијана Петроска 1975 проф.о

дделен

сканаст

ава 

ВСС-7/1 

 

Одделенски 

наставник 
 16 

26 Олгица Каскаревска 1968 проф.о

дделен

сканаст

ава 

ВСС-7/1 

 

Одделенски 

наставник 

 

 14 

27 Татјана Бошковиќ 1979 Проф.а

нглиски

јазик ВСС-7/1 

Наставникпо

англиски 

 

 11 

28 Ана Милошевска 1979 проф.о
дделен
ска 
настава 

ВСС-7/1 

Одделенски 

наставник 

 

 11 

29 Розета Сугарева 1969 проф.о

дделен

сканаст

ава 

ВСС-7/1 

Одделенски 

наставник 

Одделенски 

наставник 

 

 18 

30 Благоја Ставревски 1980 проф.ф

изичкоо

бразов 
ВСС-7/1 

нас.пофизичк

ообразовани

е 

 

 9 

31 Јагода Ололовска 1980 проф.о

дделен

сканаст

ава ВСС-7/1 

Одделенски 

наставник 

 

 14 

32 Надица Чапараткова 1982 проф.о

дделен

сканаст

ава ВСС-7/1 

Одделенски 

наставник 

 

 9 

33 Александра 

Неделковска - 

Петровска 

1976 проф.о

дделен

сканаст

ава ВСС-7/1 

Одделенски 

наставник 

 

 17 

34 Христина Ристевска 1967 проф.о

дделен

сканаст

ава ВСС-7/1 

Одделенски 

наставник 

 

 28 

35 Јана Филипова - 

Стојанова 

1983 проф.о

дделен

сканаст
ВСС-7/1 

Одделенски 

наставник 

 12 
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ава  

36 Сања Трајкоска 1988 македо

нскијаз

ик и 

книжев

ност ВСС-7/1 

нас.помакедо

нскијазик 

 

 3 

37 Рената Поповска 1972 Педагог 

 
ВСС-7/1 

Педагог  23 

38 Александра Русјакова-
Георгиев 

1987 проф.о
дделен
ска 
настава 

ВСС-7/1 

Одделенски 

наставник 

 

 9 

 

3.2. Податоци за раководните лица 
(Ред

. 

бр. 

Име и 

презиме 
Година  

нараѓањ

е 

Звање Степен 

наобраз

о-вание 

Работномес

то 
Ментор/ 

советни

к 

Годининаст

аж 

1 Соња 

Јовановс

ка 

1967 Професор

по ОПИКК 
7/1 Директор 

 

да 29 

 

 

3.3. Податоци за воспитувачите 
(Се наведуваат основните податоци за вработени лица, воспитувачи  кои не се вработиле 

согласно одредбите од Законот за наставници и стручни соработници во основните и средните 

училишта). 

Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на 
раѓање 

Звање Степен 
 на 
образо-
вание 

Работно 
место 

Ментор/ 
советник 

Години 
на стаж 

 / / / // / / / 

        

        

 

 

 

 

 

3.4. Податоци за вработените административни службеници 
 

Ред. 

бр. 

Име и 

презиме 
Година  

на 

раѓање 

Звање Степен 

 на 

образо-

вание 

Работно 

место 
Години на 

стаж 

1 Емилија 

Ѓореска 
1988 Дипломиран 

економист 
7/1 Секретар 

 

9 
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3.5.  Податоци за вработените помошно-технички лица 
 

Ред

. 

бр. 

Име и презиме Година  

нараѓањ

е 

Звање Степен 

наобраз

о-вание 

Работномес

то 
Годининаст

аж 

1 Емилија  

Јовановиќ 

 

1980 Трговски-

продавач 

 

НСС Хигиеничар 15 

2 Надежда 

Георгиевска 

 

1979 Биротехничк

о-тектилог 

 

НСС Хигиеничар 16 

3 ЛенчеАндреевска 1960 гимназија НСС Хигиеничар 18 

4 СлавицаТрајковска 1967 конфекциск

и  моделар 

НСС Хигиеничар 20 

5 ЛидаСавевска 1963 гимназија НСС Хигиеничар 25 

6 ВераДимовска 1954 основно НСС Хигиеничар 28 

7 АнгелинаАндоновска 1961 Продавач НСС Хигиеничар 37 

8 АлександраВелјанов

ска 

1986 Текстилен 

конфекциск

и техничар 

ССС хигиеничар 11 

 

      3.6. Податоци за ангажираните образовни медијатори 
(Се наведуваат основните податоци за ангажираните образовни медијатори кои се ангажираат 

за учениците Роми кои потекнуваат од социјално загрозени семејства и/или се подолго време 

надвор од образовниот систем). 

Ред. 
број 

Име и презиме на 
образовниот 
медијатор 

Година  
на 
раѓање 

Звање Степен 
 на образо-
вание 

Години 
на стаж 
 

Временски период 
за кој е ангажиран 
образовниот 
медијатор 

       

       

       

* ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ НЕМА АНГАЖИРАНИ ОБРАЗОВНИ МЕДИЈАТОРИ 
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3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар 

Кадар вкупно Етничка и полова структура на вработените 

Македонци Албанци Турци Срби Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на 
вработени 

52 5 44      3     

Број на 
наставен 

кадар 

37  37           

Број на 
воспитувачи 

             

Број на 
стручни 

соработници 

3  3           

Администра-
тивни 

работници 

1  1           

Помошно-
технички 

кадар 

10 1 9           

Директор 
 

1        1     

Помошник 
директор 

             

Образовни 
медијатори 
(доколку се 
ангажирани 

во  

училиштето) 

             

 

3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените 

Образование Број на вработени 

После дипломски студии-втор циклус 3 

Високо образование 33 

Виша стручна спрема 6 

Средно образование 9 

Основно образование 1 

 

3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените 

Години Број на вработени 

20-30 1 

31-40 13 

41-50 16 

51-60 17 

61 - пензија 5 
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3.10. Податоци за учениците во основното училиште 

Одд. Бр. на 

паралелки 

Бр. на 

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми Други 

м ж м ж м Ж м ж м Ж 

I 2 52 28 24         

II 2 43 23 20         

III 3 57 24 33         

IV 2 60 20 40         

V 2 62 32 30         

I – V 11 274 127 147         

VI  2 56 26 30         

VII 2 53 27 26         

VIII 2 41 29 12         

IX 2 46 25 21         

VI - IX 8 196 107 89         

I - IX 19 470 234 236 

 

        

 

 

 

 

 

 

4. Материјално-финансиско работење на основното училиште  

Училиштето во текот на годината изготвува финансиски план за своите сметки, според кој 

однапред се планираат средствата за потребите на училиштето.  Од пописот и пописната листа  

се согледува моменталната состојба за материјално -техничките потреби и средства на 

училиштето. Училиштето навремено ги планира и обезбедува материјално -финансиските 

средсва преку наменската сметка 903 и сопствената сметка 787. Тука се и постоечките 

капитални средства , опрема, др. материјални средства , компјутерска опрема и ситен 

инвентар. За остварување на годишниот  план за јавни набавки се обезбедуваат средства во 

финансиски план за тековната година. Годишниот план за јавни набавки се остварува доколку 

има потреба преку постапки утврдени со Законот за јавни набавки .Се применуваат Правилник 

и Закон за финансиско работење како и тендерски постапки на училиштето. Преку донации и 

донаторски сметки се обезбедуваат средства за обновување на материјално - финансискиот 

план. 
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5. Мисија и визија 

МИСИЈА 

 ИНОВАТИВНА  НАСТАВА, РАБОТНА СРЕДИНА И УЧИЛИШНА КЛИМА  ВО КОЈА 

ПРИОРИТЕТ Е ИНДИВИДУАЛНАТА ЕФИКАСНОСТ,ОТВОРЕНОСТ, КВАЛИТЕТ И 

КРЕАТИВНОСТ ВО СИТЕ НАСОКИ!  

MИСИЈАТА НА НАШЕТО УЧИЛИШТЕ Е ОД СЕКОЈ НАШ УЧЕНИК ДА СОЗДАДЕМЕ  

ЛИЧНОСТ - независна,отворена,критички и демократски ориентирана со 

вештини и компетенции за акција,одговорност и храброст,личност со 

развиено чувство за припадност на заедницата и развиена свест за 

доживотно образование 

 

ВИЗИЈА 

  СОВРЕМЕНА,ТРАНСПАРЕНТНА,СТИМУЛАТИВНА И БЕЗБЕДНА 
ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНА СРЕДИНА СО ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ ЗА СИТЕ!!! 

 

 

   6. „LESSONS LEAMED“- Веќе научено/стекнати искуства 

Минатата учебна година поради новонастанатата состојба со пандемијата се 

отвори огромна потреба од организирање и менаџирање на наставата  во форма на 

ДАЛЕЧИНСКИ УЧЕЊЕ,начин кој за сите беше нов и за кој бевме сосема 

неподготвени,но научивме и согледавме дека можеме да ја реализираме и да имаме 

резултати кај учениците.Искуството од овој вид на далечинско учење беше голем 

предизвик на сите субјекти – чинители на наставниот процес и доколку овој начин 

научење продолжи ќе настојуваме да го усовршиме до највисоко ниво. 

Од другите стекнати искуства увидовме потреба од поквалитетно педагошко 

евидентирање на повеќе сегменти од воспитно образовниот процес и тоа:подобрување на 

матерјално техничките услови за работа,климата во училиштето,компјутерско 

доопремување, набавка на наставно нагледни средства во интерес на квалитетна 

настава,следење на успехот и поведениети при премин од еден во друг образовен 

циклус,ИКТ во наставата(забележување на 30 % по предмети и датуми),унифицирање на 

дневните подготовки на наставниците,вклучувајки ги и домашните 

задачи,потоа,интензивирање на еко – активностите со тенденција за добивање зелено 

знаме.Од стекнатото искуство оваа учебна година ќе ставиме акцент на олеснување на 

изведувањето на наставните  програмата од 1 – 9 одд,како и едукативна насока во однос 

на користењето на интернетот вон наставата. Минатата година ја согледавме и потребата 

од хортикултурно доуредување на дворот и формирање училишен спортски клуб. 

 

 

 

 

7. Подрачја на промени, приоритети и цели  
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Подрачја на 

промени 
ПРИОРИТЕТИ ЦЕЛИ 

ОЧЕКУВАНИ 

ИСХОДИ 
ЗАДАЧИ 

Подобрување 
на квалитетот 
на наставта во 

училиштето /он 
лајн и редовна 

настава 

- Анализа на рефлексијата од он лајн 

наставата врз знаењето на учениците  

( УСОВРШУВАЊЕ НА ОН ЛАЈН НАСТАВА 

СО НОВА ПЛАТФОРМА) 

 

 

 

- Зајакнување на демократската клима 

во училиштето 

Квалитетен и 
современ  
воспитно 
образовен процес 
 

Да се надополни 

пропуштеното 

знаење како 

резултат на 

отсутноста од 

редовната 

настава и да се 

обезбеди основа 

за понатамошно 

стекнување на 

нови знаења. 

Реализација на 

квалитетна он 

лајн настава 

Поттикнување на 

одговорноста кај 

учениците за 

состојбите во 

училиштето и 

заедницата 

Организација на дополнителна 

настава во рамките на 

наставниот план,организација 

на плус т.н помошни часови 

заради 

корекција,надополнување и 

дообјаснување на поединечни 

и посложени наставни 

содржини за сите ученици со 

индивидуален и групен 

пристап 

Спроведување Отворен ден за 

граганско образование 

- Дополнување на  современи наставно 

нагледни средства за потребите на 

наставата од 1 – 9 одделение Квалитетен и 
современ  
воспитно 
образовен процес 
 

Набавка на ЛЦД 

проектори,карти, 

постери за 

почетно 

пишување и 

читање,нагледни 

средства за 

сензорната соба 

Набавката на Дидактичките 

материјали да се набават 

согласно пропошаните 

критериуми на училиштето и 

да бидат квалитетни и  во 

својство на наставата и  

 
Подобрување 

на материјално 
техничките 
услови  во  

училиштето 

- Создавање безбедни  хигиенски 
услови  во секоја училница,влез и хол 
во училиштето со обезбедување на 
дезинфекциони бариери,средства за 
дезинфекција и  значително  зголемена 
ангажираност на техничкиот 
персонал,односно дезинфекција после 
секој наставен час 
-Обнова на санитарии во дел од 
тоалетите кои ги користат учениците и 
обезбедување дезифекциони бариери 
-Реновирање на подот во 
фискултурната сала 

Квалитетна,здрава 
и  
безбедна наставна  
средина во 
училиштето  

 

Да се подобрат 

хигиенските 

услови во 

училиштето и да 

се подигне свеста 

за хигиената кај 

учениците 

,наставниците и 

кај родителите 

 

 

Дезинфекција на клупите и 

столчињата после секој 

наставен час,дезинфекција на 

тоалетите после секој 

одмор,поставување 

дезинфекциони бариери пред 

влезната врата во училиштето 

како и пред секојаучилница и 

тоалет 
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Концепција за 
воннаставни              
активности  

-Системско и концептуално 
планирање,организирање,реализирање 
и евидентирање на  воннаставни 
активности во училиштето согласно 
новите насоки од БРО 
-Формирање тим за реализација на 
Концептот за ВНА 
 

Стекнување на 
занаењата,  
вештините и 
вредностите/ 
 ставовите 
зацртани со  
Националните 
стандарди 
 за основното 
образование 

Воннаставните 

активности да 

допридонесат за 

когнитивниот, 

социо-

емоционалниот и 

психомоторниот 

развој на 

учениците 

 

 

 

 

Креирање тим и програма  

за работа на краткотрајните 

 воннаставни активности 

(излети,екскурзии,работилници  

и долготрајните ВНА (секции- 

клубови) 

 

 Подобрување на квалитетот на 
наставата во училиштето(ОН ЛАЈН 
И РЕДОВНА НАСТАВА) 

Подобрување на материјално 
техничките услови  во  
училиштето 

Концепција за 

воннаставни активности

  

 

КРИТЕРИУМ ЗА 

УСПЕХ 

-  Усовршување на начинот на 

користење на он лајн 

наставата,поквалитетна платформа 

за работа и повисоко ниво на 

далечинско учење во поглед на 

стекнување знаења кај учениците 

- Зголемен бројЛЦД 

проектори,стручна литература и 

совремни нагледни средства 

- Мотивирани наставници  и 

ученици 

- Професионален развој на 

наставниците 

- Подобрување на  наставата и 

успехот на учениците и соработка 

со родителите 

 

- Подигнување на нивото на 

хигиената во училиштето на 

највисок степен 

-услови за спортски 

активности на повисоко ниво 

- подигнување на еко свеста 

-подигнување на хигиенски и 

естетски критериум во 

училиштето 

 

Стекнување занаења, 
вештини и вредности  
зацртани со Националните 
стандарди за основното 
образование  

-Квалитетно и продуктивно 

функционирање на 

Креативниот тим во 

училиштето 

- Соработка со родителите 

во интерес на напредување 

на ученикот во вистинска 

насока 
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ИНСТРУМЕНТИ 

-Протокол за набљудување и 

опсервација Анкетни листови 

,прашалници  

-извештаи разговори 

 

-Протокол за 

набљудување,Опсервација 

- Протокол за 

набљудување,Опсервација,

Разговор со 

родители,ученици,наставни

ци,стручни  експерти 

 

ИНДИКАТОР ЗА 

УСПЕШНОСТ 

- квалитетна платформа за он лајн 

настава,повисок степен на 

стекнување знаења и соодветен 

начин на оценување 

- Зголемен број на користење на 

современи нагледни средства 

-Подобрен квалитет на реализација 

на наставата 

-Зголемен интерес кај наставниците 

за користење на стручна литература 

Подобрување на здравјетео на 

учениците,намален ризик од 

заболувања 

Подобри услови за работа 

Подигнување  на нивото на еко 

активностите во училиштето 

Подобра хигиена и  клима во 

училиштето,особено 

вотоалетите,училниците и  

училишната кујна 

-Развивање на свеста кај 

учениците за важноста и  

едукативен пристап кон 

воннаставните активности 

-Зголемена соработка со 

родителите 

-Зголемена мотивираност 

на наставниците и службата 

за работа со  учениците 

ОДГОВОРЕН ЗА 

СЛЕДЕЊЕ 

Сите наставници од одеделенска и 

предметна настава 

Педагог психолог директор 

библиотекар домаќин 

Ученички парламент 

Претседатели на стручни активи 

Комисија за набавки 

Соработка со ИКТ компании 

Педагог, психолог ,директор 

Наставници по физичко и 

здравствено образование 

Тим на Ученичка Заедница 

Комисија за набавки 

Ученички парламент 

Педагог психолог 

,наставници,надворешно 

стручно лице, соодветни  

компании,родители  

ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 

Писмено известување,записници од 

стручни активи и Совет на родители 

, Наставнички совет и УЗ. 

Усмено известување 

,Наставнички совет,писмени 

известувања и 

записници,Извештаи од 

санитарна инспекција 

 Известување и давање 

насоки  за подобрување на 

знаењето  на учениците 

воопшто во рамките на 

нивниот интерес и 

пошироко , писмени 

известувања, записници од 

Креативниот  ВНА  тим 
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7.1. План за евалуација на акциските планови 

 

 

 

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

 

 

Приоритет 

 

Активности 

временска 

рамка  

 Следење 

носител Ресурси очекувани 

резултати 

одгово

рно 

лице 

потреб

ен 

буџет 

Анализа на 
рефлексијата од 
он лајн наставата 
врз знаењето на 
учениците и 
организација на 
т.н. помошни  
наставни часови  
и  дополнителна 
настава  со 
повеќе часови  
неделно од 
пропишаните во 
наставниот план 

Формирање 

тим 

Согледување 

на потребите 

Изработка на 

план и 

програма за 

реализација 

 

Септември 

Октомври 

Тим 

Директор  

Наставници  

Педагог 

Психолог 

 

Компјут

ер 

фотокоп

ир 

хартија 

Подобрувањ

е на 

квалитетот 

на наставта 

Наставн

ик 

педагог 

0 мкд 

Зајакнување на 
демократската 
клима во 
училиштето 
 
 
 

Реализација на 

Отворен ден за 

граганско 

образование 

Октомври 

Ноември 

декември 

Училишно 

раководство 

Стручна служба 

Наставник по 

Грагаанско 

образование 

Презент

ации 

Дискуси

и 

Иденти

фикациј

а на 

аспекти 

Поттикнува

ње 

одговорност 

и 

иницијативн

ост кај 

учениците 

Наставн

ик по 

ГО 

0 мкд 

Дополнување на  

современи 

наставно 

нагледни 

средства за 

потребите на 

наставата од 1 – 9 

одделение 

Формирање 

тим за набавка 

Согледување 

на потребите 

Изработка на 

финансиски 

план 

Септември 

Февруари 

Директор 

Комисија за 

набавки 

Компјут

ер 

фотокоп

ир 

хартија 

Подобрувањ

е на 

квалитетот 

на наставата 

Педагог 

психоло

г 

0 мкд 

- Создавање 
безбедни  
хигиенски услови  
во секоја 
училница,влез и 
хол во 
училиштето со 
обезбедување на 

Стратегија и 

план за 

секојдневна 

активност и 

задача на 

технички 

персонал 

Во текот на 

целата учебна 

година 

Директор 

Хаус мајстор 

Хигиеничарки 

Домаќин 

Соодвет

ни 

средства 

за 

оджува

ње 

хигиена 

хигиена на 

високо ниво 

во 

училиштето 

Диреко

р 

домаќи

н 

0 мкд 
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дезинфекциони 
бариери,средства 
за дезинфекцијаи  
значително  
зголемена 
ангажираност на 
техничкиот 
персонал,односн
о дезинфекција 
после секој 
наставен час 

 

Набавка на 

средстава 

Систем на 

контрола 

Обнова на 

санитарии во 

дел од тоалетите 

кои ги користат 

учениците и 

обезбедување 

дезифекциони 

бариери 

 

Изработка на 

финансиски 

план  

Август 

Јануари 

Домаќин 

Директор 

План-

нацрт 

Фотокоп

ир 

хартија 

 

Обезбедува

ње здрава и 

хигиенски 

чиста и 

убава 

околина во 

училиштето 

Директ

ор 
0 мкд 

Реновирање на 

подот во 

фискултурната 

сала 

 

Изработка на 

финансиски 

план 

Август 

Септември 

Наставници по 

физичко 

Дирек. 

Скица 

Нацрт 

план 

Квалитетна 

и безбедна 

сала 

Директ

ор 
0 мкд 

Системско и 
концептуално 
планирање,орган
изирање,реализи
рање и 
евидентирање на  
воннаставни 
активности во 
училиштето 
согласно новите 
насоки од БРО 

 

Формирање 

тим 

Изработка на 

програма 

Септември Наставници 

Педагог 

Простор 

 

Стекнување 
на 
занаењата, 
вештините и 
вредностите/ 
ставовите 
зацртани со 
Националнит
е стандарди 
за основното 
образование 

Директ

ор 

Педагог 

психоло

г 

0 мкд 

 

8.  Програми и организација на работата во основното училиште 

 8.1. Календар за организацијата и  работата во основното училиште 

Со  календарот за работа се утврдува организирањето на учебната  година согласно 

програмските целини во наставната година: полугодие, други форми на воспитно-образовната 

дејност и ученички одмори за учебната 2020/2021 година. Учебната година  согласно 

календаарот треба да започне на 1 септември 2020 ,но со оглед на сеуше актуелната 

пандемија и неизвесноста околу понатамошните мерки,оваа учебна година ќе ги чекаме 

насоките од МОН за точниот старт на наставата и начинот на изведување на истата. Сепак све 

го календарот во кој се наведени сите неработни денови како и работните денови кога се 

изведуваат ученичките екскурзиии Денот на дрвото, Денот на еколошката акција на младите во 

Република Северна  Македонија, денот на училиштето и традиционалниот ден на просветата 

за припадниците на заедниците кои следат настава на јазик различен од македонскиот јазик  

кои се наставни денови кога се изведуваат посебни програми. 
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Септември            Октомври          

П В С Ч П С Н  П В С Ч П С Н 

 1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 

7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 

14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 

21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 

28 29 30      26 27 28 29 30 31  

               

Ноември          Декември           

П В С Ч П С Н  П В С Ч П С Н 

      1   1 2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13 

9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20 

16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27 

23/30    24 25 26 27 28 29  28 29 30 31    

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
             

Јануари          Февруари           

п в с ч п с н  П В С Ч П С Н 

    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14 

11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21 

18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28 

25 26 27 28 29 30          

Март          Април 

П В С Ч П С Н  П В С Ч П С Н 

1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 

8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 

22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 

29 30 31      26 27 28 29 30   

               

               

Мај            Јуни            

П В С Ч П С Н  П В С Ч П С Н 

      1   1 2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10    

9 10 11 12 13 14 15         

16 17 18 19 20 21 22   ЛЕТЕН РАСПУСТ 
ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

  

23    24 25 26 27 28 29     

30 31             
              

- 8 Септември  Ден на 

независноста на РМ  

- 11 Октомври Ден на 

народното востание  

- 23 Октомври   Ден на 

Македонската 

Револуционерна Борба 

-  8 Декември  „Св. Климент 

Охридски“  

- 1 Мај Ден на трудот  

- 2 Maj Втор ден Велигден 

-  24 Мај  „Св. Кирил и 

Методиј“  

- 19 Јануари Богојавление 

(Водици)  

- 19 Април Велики Петок, 

петок пред Велигден 

РАБОТНИ – НЕНАСТАВНИ ДЕНОВИ 
20 Ноември-ден на дрвото 
21 март- ден на екологијата 
11 април – ден на училиштето 
ЗИМСКИ РАСПУСТ ОД 1-18  
ЈАНУАРИ 2021 
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8.2. Поделба на класно раководство, поделба на часовите на наставниот 

кадар, распоред на часовите – УЧЕБНА 2020/21 

 

наставник 

 

образов

ание 

предмет 
број 
часови 

во ЛТ* 

по 

паралелки 

во 

ООУ „Лазо 

Трповски“ 

број на 
часови во 
друго 
училиште 

Сања 

Трајкоска 

ВСС македонски 20 + 1 

оч 

6а,б; 7а 7б; 

8а,б; 9а,б 

  

Тамара 

Алаџајкова 

ВСС англиски 13 2a,б; 3б; 4а,б 8 ООУ „ Х.Т. 

Карпош“ 

Виолета 

Георгиевска 

ВШС англиски 20 1б; 

3а,в; 

6а,б; 

9а,б 

  

Стефан 

Симовски 

ВСС германски 16 6а,б; 

7а,б; 

8а,б; 9а,б 

4 ООУ „Вера 

Циривири 

Трена “ 

Весна 

Тодоровиќ 

ВШС математика 16+4-A  7а,б; 8а,б   

Весна Б. 

Стојановска 
ВШС 

математика 
физика 

18 

2 

6а,б; 9а,б 

8а 

*? 

+6 

 

Елена 

Јовановиќ 

ВСС 
историја ГО 16 + 1 

оч 

4 

6а,б; 7а,б; 

8а,б; 9а,б 

8а,б; 9а,б 

  

Милица 

Патраклиева 

ВСС географија 16 + 1 

оч 

6а,б; 

7а,б; 

8а,б; 9а,б 

  

Милица 

Патраклиева 

 

ВСС ип НТ 4 8 - 1 групa, 

9 –1групa 

 

  

Вера Врзел ВСС Биологија 

и природни 

науки 

20 5а,5б,6а,6б,7

а,7б,8а,8б,9а,

9б 

  

ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТИ 

УЗ – Унапредување на здравјето; ИС-Изборен спорт; ВЖ-Вештини на живеење;  
ПИ- Проекти од информатика; ККЕЦ – Класична култура во европска 

цивилизација; ПЛО – Проекти од ликовна уметност; НТ-Нашата татковина 
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наставник 

 

образо

вание 

предмет 
број 
часови 

во ЛТ* 

по 

паралелки 

во 

ООУ „Лазо 

Трповски“ 

број на 
часови во 
друго 
училиште 

Даниела 

Радевска 

ВСС 
хемија 

иноваци
и 

8 + 1 оч 

2 

8а,б; 9а,б 

9а,б 

8 ООУ „Х.Т. 

Карпош“ 

Даниела 

Радевска 

ВСС ип УЗ 2 9 - 1 група   

Нов 

наставник  

ВШС 
музичко о. 
хор и орк. 

8 + 1 оч 

6 

6а,б; 7а,б; 

8а,б; 9а,б 
*8 

6 

 

Маре 

Мановска 

ВШС ликовно 8 6а,б; 7а,б; 

8а,б; 9а,б 

9 ООУ „В. 

Чернодринск

и“ 

Маре 

Мановска 

ВШС ип ПЛО 2 7б - 1 

група 

  

Митре 

Шепендиев 

ВСС 
Физичко и 

здраствено о. 
18 + 

1оч 

6а,б; 8а,б; 

9а,б 

  

Митре 

Шепендиев 

ВСС ип ИС 2 9 - 1 група   

Благоја 

Ставревски 

ВСС 
Физичко и 

здраствено о. 
18 + 1 

оч 

1а,б; 2а,б; 

7а,б 

  

Благоја 

Ставревски 

ВСС ип ИС 2 - 1 група   

Видое 

Николовски 

ВСС 
информатика 

ТО 
6 

6 

6а,б; 7а,б 

5а,б; 6а,б 
6 ООУ „Војдан 

Чернодрински

“ 

Видое 

Николовски 

ВСС ип ПИ 2 9 - 1 група   

Татјана 

Бошковиќ 

ВСС англиски 20 + 1 

оч 

1а; 5а,б; 

7а,б; 8а,б 

  

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ: 

УЗ – Унапредување на здравјето; ИС-Изборен спорт; ВЖ-Вештини на живеење; ПИ- 

Проекти од информатика; ККЕЦ – Класична култура во европска цивилизација; ПЛО – 

Проекти од ликовна уметност; НТ-Нашата татковина 
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НАСТАВНИЦИ КОИ ПРЕДАВААТ (ДОПОЛНУВААТ ЧАСОВИ)ВО ООУ,,ЛАЗО ТРПОВСКИ,,ОД 

ДРУГО УЧИЛИШТЕ – УЧЕБНА 2020/21 

 

наставник 

 

образ 
предмет 

број 
часови 
во ЛТ 

паралелки во 

ООУ „Лазо 

Трповски“ 

 

од друго 

училиште 

 

Димитар 

Даскалов 

 

ВСС етика  2 
7а,б 

ООУ „ 

Димо Хаџи 

Димов“ 

ип ККЕЦ 
4 6 – 2 групи 

Изборен предмет:Класична култура на Европската цивилизација 

 

НАСТАВНИЦИ КОИ ЌЕ РЕАЛИЗИРААТ ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА –  УЧЕБНА  2020/21 

 

наставник 

 

паралел

ка 

 

вид на настава 

 

образование 

седмичен 
фонд на 
часови 

Елена Масторидис 

Дијана Петровска 
1а продолжен престој 

ВСС 
ВСС 

20 

Елисавета Лафчиска 

Лидија А. Стефановска 
1б продолжен престој 

ВСС 
ВСС 

20 

Надица Чапараткова 

Јана Ф. Стојанова  
2а продолжен престој 

ВСС 
ВСС 

20+1 о.ч 

Елена Угриновска 

Катарина Милошевска 
2б продолжен престој 

ВСС 
ВСС 

20+1 о.ч 

Ирена Грегориќ 

Христина Ристевска 
3а продолжен престој 

сохетерогена група 

3а и 3в 

ВСС 
ВСС 

20+1 о.ч 

Грозданка Шопова 
Ана Милошевска 3б продолжен престој 

ВСС 
ВСС 

20+1 о.ч 

Розета Сугарева Христина 

Ристевска 
3в продолжен престој 

со хетерогена група 

3а и 3в 

ВСС 

ВСС 
20+1 о.ч 

Оливера Маџоска 

Снежана Богдановиќ 
4а продолжен престој 

ВСС 
ВСС 

20+1 о.ч 

Јагода Ололовска 

Александра Р. Георгиев 
4б продолжен престој 

ВСС 
ВСС 

20+1 о.ч 

Розита Костова 5а класична настава ВСС 20+1 о.ч 

Александра Н. Петровска 5б класична настава ВСС 20+1 о.ч 

Љупка Ивановска одд Продолжен 

престој групи 

- дневен 

ВСС 20 
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8.3.  Работа во смени 

Во училиштето се организира настава во  смени и пол.Во првата се организира настава 

за учениците од предметна настава и од одделенска настава од 1  до 9 одделение а во 

другата(половина) смена за учениците од 1 до 5 одделение кои посетуваат продолжен престој. 

Наставата се изведува во вкупно 16 училници и тоа само на првиот кат прилагодени во 

последниве 4 години заради привремено присуство на сектори од Општина Карпош кои ги 

користат училниците од 2 кат. 

Наставата започнува во 8 часот  и завршува во 16 часот,а по 16 ч.со организирано 

дежурство за учениците кои престојуваат во продолжен престој до 17 часот. 

 

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

 Македонски 
јазик 

Албански 
јазик 

Турски 
јазик 

Српски 
јазик 

Босански 
јазик 

Број на 
паралелки 

19     

Број на 
ученици 

471     

Број на 
наставници 

37     

 

8.5. Проширена програма 

Проширената програма во нашето училиште се организацира со прифаќање и заштита на 

учениците од прво, второ и трето одделение еден час пред започнувањето на наставата и еден 

час по завршување на наставата: 

 

наставници 

паралелка Бр на 

ученици 
 

вид на настава 

Елена Масторидис Дијана Петровска 1а 25 продолжен престој 

Елисавета Лафчиска Лидија А. 

Стефановска 
1б 27 продолжен престој 

Надица Чапараткова Јана Ф. Стојанова  
2а 22 продолжен престој 

Елена Угриновска Катарина 

Милошевска 
2б 21 продолжен престој 

Ирена Грегориќ Христина Ристевска 3а 14 продолжен престој 

сохетерогена група 3а и 3в 

Грозданка Шопова Ана 
Милошевска 3б 25 продолжен престој 

Розета Сугарева Христина Ристевска 3в 18 продолжен престој со 

хетерогена група 3а и 3в 

Оливера Маџоска Снежана Богдановиќ 4а 29 продолжен престој 

Јагода Ололовска Александра Р. Георгиев 4б 31 продолжен престој 

Розита Костова 5а 30 класична настава 

Александра Н. Петровска 5б 32 класична настава 

Љупка Ивановска 5 одд 22 Продолжен 

престој групи - дневен 
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8.6. Комбинирани паралелки 

Во нашето училиште НЕМА КОМБИНИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ 

 

8.7. Странски јазици што се изучуваат во основното училиште 
 

Задолжителен странски јазик во нашетоучилиште  е англиски јазик и го изучуваат вкупно 

470 ученици во 19 паралелки од 1 – 9 одд,а втор странски јазик е германски јазик и се 

изучува од 6-9 одд во вкупно 8 паралелки и го изучуваат вкупно 196 ученици. 

 

8.8. Реализација на физичко и здравствено образование со учениците 

од прво до петто одделение 

Согласно член 54 од Законот за основно образование (став 5) од минатата 

година за изведување на наставата по физичко и здравствено образование се 

вклучи и наставник по физичко Благоја Ставревски кој во тандем ја изведува 

наставата со одделенските наставници од 1 и 2 одд. 

Наставник по физичко 

и здравствено образ. 

Одделенски наставник паралелка 

Благоја Ставревски  Елена Масторидис Дијана Петровска 1а 

Благоја Ставревски  Елисавета Лафчиска Лидија А. Стефановска 1б 

Благоја Ставревски  Надица Чапараткова Јана Ф. Стојанова  2а 

Благоја Ставревски  Елена Угриновска Катарина Милошевска 2б 

 

8.9. Изборна настава 

Во текот на месец мај 2020 година  согласно законската регулатива  ОВАА ГОДИНА 
ON LINE  се спроведе  анкета за изборни предмети за учениците од 6-9 одделение за 
наредната учебна 2020/21 година. 

Согласно резултатите и обработката на анкетите  изборни предмети кои ќе се 
изучуваат во 20/21 година се: 

- Во 6 одделение – Класична култура на европската цивилизација (Димитар 
Даскалов)  

- Во 7 одделение – Нашата татковина(Мими Патраклиева) Класична култура на 
европската цивилизација(Димитар Даскалов),Вештини на живеење (весна 
тодоровиќ)и Проекти од ликовна уметност(Маре Мановска) 

- Во 8 одделение – Нашата татковина(Мими Патраклиева) ,Вештини на 
живеење(Весна Тодоровиќ 

- Во 9 одделение – Унапредување на здравјето (Даниела Радевска) и Изборен 
спорт(Митре Шепендиев и Благоја Ставревски) 

 

• Изборните предмети детално се разработени во табелите,(ПРИЛОЗИТЕ ОД 

ГП)вклучително кој наставник предава и во колку групи . 
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8.10.Дополнителна настава 

Дополнителна настава 
Дополнителната настава се организира за ученици кои се соочуваат со повремени 

тешкотии во учењето и кои напредуваат побавно или заостануваат во усвојувањето на 
содржините и другите задачи од еден или повеќе наставни предмети. За дополнителна 
настава, образовните групи се формираат во различни периоди, во зависност од времето кога 
се појавуваат одредени слабости кај одделни ученици. Оваа настава, по правило, се 
организира вотекот на целата наставна година, паралелно со редовната настава, пред или по 
редовната настава, во слободното време и во вид на продолжена настава на крајот на 

наставната година. 

• Табела за дополнителна настава во ПРОГРАМИ - ПРИЛОЗИ 

 

8.11. Додатна настава 

Додатна настава 
Додатната настава се организира за ученици кои во текот на редовната настава 

постигнуваат натпросечни резултати и, освен тоа, се пројавуваат и потврдуваат со 
особена надареност и талентираност во одделнинаставни предмети. Оттаму, по 
својата суштина и функција, додатната настава претставува организирана грижа и 
работа со надарените ученици. Идентификувањето на надарените ученици се врши со 
систематско следење и вреднување на развојните особености, постигањата и 
потребите на секој ученик. 

• Табела за додатна настава во ПРОГРАМИ - ПРИЛОЗИ 

8.12. Работа со надарени и талентирани ученици 

Во соработка со Стручната служба, наставниците во текот на учебната година ќе ги 

следат учениците и со помош на инструменти за идентификување на надарени 

ученици, ќе ги откриваат истите. Потоа наставниците ќе работат со тие ученици на 

часовите по додатна настава и воннаставни активности, како и на подготовка на тие 

ученици за натпревари од конкретниот наставен предмет и во зависност од интересот 

на учениците. Во текот на оваа учебна година училиштето ќе изработи програми за 

работа со надарени и талентирани ученици, која ќе опфати време на реализација, 

наставници, стручни соработници и други субјекти кои ќе бидат одговорни за 

реализација на тие програми.   

*  ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ  ВО ПРОГРАМИ - ПРИЛОЗИ 

 

8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби 

Согласно член 16 од Закаонот за основно образование,став (2) во нашето 

училиште е формиран инклузивен тим со мандат од три години и е составен од 

седум члена согласно законските прописи:Елеонора Стрезовска-

директор,Рената Поповска-педагог,Јана Филипова Стојанова – одделенски 

наставник,Весна Тодоровиќ – предметен наставник,Николина Перинска-

родител,Илија Заовски – родител,Андријана Тодоровска – дефектолог. 
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Согласно став (3) од овој член на законот оваа учебна година се формирани 

инклузивни тимови за следниве ученици,за кои на почетокот на учебната 

година ќе се подготви ИОП за секој посебно/шест ученици наставата ќе ја 

следат со образовен/личен асистент: 

Име и презиме 

на ученикот  

Инклузивен тим за 

ученикот 

Вид на попреченост Метод на работа 

Лука Заовски 

1б 

Образ.асистент 

Лидија 

Ангеловска,Елисавета 

Лафчиска,Рената 

Поповска,Андријана 

Тодоровска 

Аутистичен спектар, 

дисхармоничен развој и 

неразвиен говор 

Индивидуална работа, вежби за фина и 

груба моторика, работа во сензорна соба 

со посебни реквизити 

Иво Костов 

1 а 

Образ.асистент  

Ели Масторидис,Дијана 

Петроска.,Рената 

Поповска,Андријана 

Тодоровска 

Аутистичен спектар, 

дисхармоничен развој и 

неразвиен говор 

работа во сензорна соба со посебни 

реквизити 

Јована Кочовска 

3б 

Ана 

Милошевска,Грозданка 

Шопова Рената 

Поповска,Андријана 

Тодоровска 

Потешкотии при читање и 

пишување 

Индивидуална работа, метод на пофалба 

и награда, описменување, вежби за 

почетно читање и пишување, метод на 

практична работа 

Стефан Буцевски  

5а 

Розита Костова Рената 

Поповска,Андријана 

Тодоровска 

Дислексија,дисграфија,диск

алкулија 

Индивидуална работа, метод на пофалба 

и награда, вежби за читање и пишување, 

метод на практична работа 

Лазар Василев  

4а 

Образ.асистент 

Оливера 

Маџоска,Снежана 

Богдановиќ Рената 

Поповска,Андријана 

Тодоровска 

дисхармоничен развој со 

елементи на аутистичен 

спектар и неразвиен говор 

Индивидуална работа, вежби за фина и 

груба моторика, работа во сензорна соба 

со посебни реквизити 

Ива Анѓелеска  

5б 

Алексндра Неделковска 

Рената 

Поповска,Андријана 

Тодоровска 

Потешкотии при читање и 

пишување 

Индивидуална работа, метод на пофалба 

и награда, описменување, вежби за 

читање и пишување, метод на практична 

работа 

Калин Кочовски 

6а 

Образ.асистент 

Елена Јовановиќ Рената 

Поповска,Андријана 

Тодоровска 

Дислексија,дисграфија,диск

алкулија 

Индивидуална работа, метод на пофалба 

и награда, вежби за читање и пишување, 

метод на практична работа 

Емил 

Зоксимовски 

6а 

Образ.асистент 

Елена Јовановиќ Рената 

Поповска,Андријана 

Тодоровска 

Дислексија,дисграфија,диск

алкулија 

Индивидуална работа, метод на пофалба 

и награда, вежби за читање и пишување, 

метод на практична работа 

Гала Пановска 

6а 

Елена Јовановиќ Рената 

Поповска,Андријана 

Тодоровска 

дисграфија Индивидуална работа, вежби за фина 

моторика 
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Јаков Перински 

3б 

Образ.асистент 

Ана 

Милошевска,Грозданка 

Шопова, Рената 

Поповска,Андријана 

Тодоровска 

дисхармоничен развој со 

елементи на аутистичен 

спектар и неразвиен говор 

Индивидуална работа, вежби за фина и 

груба моторика, вежби за почетно читање 

и пишување, работа во сензорна соба со 

посебни реквизити 

Христо Видинов  

3в 

Розета Сугарева Рената 

Поповска,Андријана 

Тодоровска 

Потешкотии при читање и 

пишување 

Индивидуална работа, метод на пофалба 

и награда, описменување, вежби за 

почетно читање и пишување, метод на 

практична работа 

 

 

8.14. Туторска поддршка на учениците 

Оваа учебна година училиштето нема потреба од обезбедување дополнителна поддршка на 

учениците согласно член 36 од Законот за основно образование.Значи,за учебната 2020/21 

немаме потреба од образовен тутор-волонтери затоа немаме побарано ниту една согласност 

од родител/старател 

 

8.15. План на образовниот медијатор 

Оваа учебна година училиштето нема потреба од обезбедување образовен медијатор  за ниту 

еден ученик согласно член 37 од Законот за основно образование.Значи,за учебната 2020/21 

немаме потреба од образовен медијатор и затоа немаме поднесено барање до Министертвото 

за образование 

 

9. Воннаставни активности 

9.1. Училиштни спортски клубови 

Основањето на училишен спортски клуб во нашето училиште е сеуште во 

процедура која не е во целост реализирана заради недостиг од финансиски 

средства за регистрација во Агенција за млади и спорт. 

(Се наведува кога е основан училиштен спортски клуб, име и презиме на одговорните 

наставници, се потенцираат општите но и конкретните цели, видовите спорт, се наведува 

конкретизираниот план на активностите, времето на реализација, опфатеноста на ученици, 

предвидените настапи, турнири итн., се образложува процедурата како и кога ќе им биде 

понудена оваа воннаставна активност на учениците, начинот на финансирање, тимот за 

следење на реализацијата и начинот на евалуација). 

 

9.2. Секции  

 

Клубовите/секциите се подолготрајни воннаставни активности кои се 

реализираат еднаш најмногу два пати во неделата во текот на целата учебна 

година кои ги водат одговорни наставници со можност за вклучување и 
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надворешни соработници,родители,стручни лица и сл. Со цел продлабочување 

на знаењата и вештините по одреден предмет. 

 

К  Л У Б – СЕКЦИЈА 

ОДГОВОРНИ 

НАСТАВНИЦИ 

ОПШТИ И КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ 

 

 

СОДРЖИНИ И 

АКТИВНОСТИ 

УЧЕСНИ

ЦИ 

ВРЕМЕ И  

ДИНАМИКА 

НА 

РЕАЛИЗАЦИЈ

А 

 

ПРОСТОР 

Литературен клуб 

 Сања Трајковска 

 

Унапредување на култура и 

мултикултура,уметничко 

изразување,дигитална 

писменост,интерперсоналн

а комуникација 

Творење на 

одредена 

тема,пријавување 

на конкурси и 

натпревари,интер

ни литературни 

читања,Посета на 

Саем на книга 

 

 20 

Ученици 

од 4-9 

одд 

Еднаш 

неделно  

Секој петок 

на 6 час  

Кабинет по 

македонск

и јазик 

Драмски клуб 

Сања Трајковска 
Унапредување на драмска 

култура,учење дикција и 

правилно 

изразување,креирање 

сценарија за драмски 

текстови 

Изведување 

претстави,учество 

во претстава за 

Игри без 

маска,Драмски-

сценски настапи 

Посета на театар 

 

 25 

Ученици 

од 5-8 

одд 

Еднаш 

неделно  

Секој 

четврток на 7 

час 

Кабинет по 

македонск

и јазик 

Новинарски  клуб 

  
Интерперсонална 

комуникација,учење 

пишување 

вест,статија,истражувачка 

сторија,умешност за 

новинарско творење 

Креирање 

училишен весник 

и радио 

Посета на медиум 

 10 

Ученици 

од 8 и 9 

одд 

Еднаш 

неделно  

Секоја среда 

на 6 час 

Кабинет по 

македонск

и јазик 

Клуб на јазичари 

Англиски и 

германски Тамара 

Алаџајкова 

 В.Георгиевска,Тања 

Бошковиќ  

С.Симовски 

Унапрдување на знаењата од 

странските јазици,дигитална 

писменост,тимска 

работа,истражувачки 

способности 

Учество на 

натпревари,интер

ни претставувања 

во училиштето 

или квизови на 

знаење 

Посета на 

 30 

Ученици 

од 1-5 и 

6-9 одд 

Еднаш 

неделно  

Секој петок 

на 6 час 

Кабинет по 

англиски и 

германски 

јазик 
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Британски совет 

 

 

Клуб на млади 

математичари 

В.Тодоровиќ и В.Б. 

Стојановска 

Стекнување на 

знаења,вештини од областа 

на математиката на повисоко 

ниво,унапредување на личен 

и социјален развој 

Математички 

интерни 

натпревари,учест

во на други 

натпревари,Логич

ка 

математика,мате

матика со 

размислување 

40 

Ученици 

од 3-9 

одд 

Еднаш 

неделно  

Секој 

четврток на 7 

час 

Кабинет по 

математик

а 

Клуб на млади 

информатичари  

Видое Николовски 

Унапредување на знаењата 

по 

информатика,подигнување 

на дигиталната писменост на 

повисоко ниво 

Креирање 

линкови и 

постови за веб 

страната на 

училиштето 

25 

Ученици 

од 7-9 

одд 

Еднаш 

неделно  

Секој петок 

на 6 час 

Кабинет по 

информат

ика-

компјутерс

ка 

училница 

Клуб на млади 

физичари В.Б. 

Стојановска 

Знаења,вештини и повисоки 

стандарди во сферата на 

физиката,истражување 

Натпреварии,посе

та на соодветни 

институти 

15 

Ученици 

од 8 и 9 

одд 

Еднаш 

неделно  

Секоја среда 

на 6 час 

Кабинет по 

физика 

Клуб на млади 

хемичари Даниела 

Радевска 

Знаења,вештини и повисоки 

стандарди во сферата на 

хемијата,истражување,лабор

аториски експерименти 

Натпреварии,посе

та на соодветни 

институти 

10 

Ученици 

од 8 и 9 

одд 

Еднаш 

неделно  

Секоја среда 

на 6 час 

Кабинет по 

хемија 

Клуб на млади 

историчари Елена 

Јовановиќ 

Стекнување на 

знаења,вештини и ставови 

од областа на 

историјата,унапредување на 

личен и социјален 

развој,демократска 

култура,дигитална 

писменост.истражувачка 

способност,соодветно 

користење на извори од 

интернет 

Посета на 

Музеи,Историски 

споменици,истра

жувачки 

активности,квизо

ви,натпревари 

20 

Ученици 

од 6-9 

одд 

Еднаш 

неделно  

Секој 

четврток на 7 

час 

Кабинет по 

историја 

Ликовен клуб Маре 

Миновска 

Уметничко изразување во 

сите свери на ликовната 

уметност,развивање на 

креативноста 

Изложби во 

училиштето,учест

во на 

конкурси,натпрев

ариПосета на 

изложби 

30 

Ученици 

од 2-9 

одд 

Еднаш 

неделно  

Секој петок 

на 6 час 

Ликовен 

кабинет 
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Музички клуб 

Нов наставник 

Унапредување на музичката 

писменост,формирање 

училишен музички бенд 

Настапи во 

училиштето,натпр

евари,јавни 

настапи 

30 

Ученици 

од 5-9 

одд 

Еднаш 

неделно  

Секоја среда 

на 6 час 

Музички 

кабинет 

Спортско 

рекреативна секција 

Митре Шепендиев 

Благоја Ставрески 

Унапредување на физичкото 

и менталното здравје,развој 

на 

самодоверба,интерпесонална 

комуникација о почитување 

на другите, 

Учество на 

локални,градски 

и мегународни 

натпревари 

40 

Ученици 

од 3-9 

одд 

Два пати 

неделно  

Среда и 

петок на 7 

час 

Фискултур

на 

сала,учили

шно 

иугралишт

е 

Клуб – млади 

техничари Видое 

Николовски 

 

Унапредување на знаења и 

вештини од областа на 

воздухоплоство,моделарство 

и сл. 

Учество на 

натпревари,интер

ни и надворешни 

јавни изложби и 

презентации 

 

25 

6-9 одд 

Еднаш 

неделно  

Секој 

четврток на 7 

час 

 

Кабинет по 

ТО 

 

 

     9.3. Акции 

Акциите се краткотрајни воннаставни активности кои најчесто се реализираат 

во текот на еден ден,но можат да траат и неколку денови.Тие можат да имаат 

општествен,хуманитарен,еколошки или друг карактер во форма на 

еко,химанитарни акции,волонтерска работа,работилници,базари и сл.Акциите 

можат да се организираат во самото училиште,но и пошироко во 

заедницата.Во нашето училиште се организираат бројни акции и тоа согласно 

предвиден план,како и акции иницирани во текот на учебната година. 

Назив на акцијата и 
временска рамка 

Содржина и активности Одговорен 
наставник 

учесници Цели на акцијата 

Хуманитарна 
акција,,ОБЛЕКА-
ПАРЧЕ СРЕЌА,, 
октомври 

Хуманитарна акција за 
собирање стари алишта 
наменети за социјално 
загрозени семејства 

Јана 
Филипова 
Стојанова 

Ирена 
Грегориќ 
Татјана 
Бошковиќ 

Ученици и 
родители  од 
1-9 одд 

Да се развие свеста за 
хуманоста кај 
учениците,да се 
помогне на социјално 
загрозените семејства 
во локалната 
заедница 

НОВОГОДИШЕН 
БАЗАР 

Декември 

 

 

 

 

 

 

Продажба на рачно 
изработени 
новогодишни 
подароци,храна и сл од 
страна на 
учениците,наставниците 
и родителите 

 

 

Сите 
наставници 

Ученици од 
1-9 одд 

Средствата ќе бидат 

наменети за набавка 

на материјали и 

помагала за секоја 

училница(нови 

завеси,принтер,ситна 

санација и сл) 



47 
 

 

ПОДАРУВАМЕ 

ИГРАЧКИ И 

СЛИКОВНИЦИ 

февруари 

Ученици ги собираат и 

донираат старите 

ииграчки и сликовници 

за помалите ученици и 

децата од најблиската 

градинка 

Наставници 

кои предаваат 

на ученици 

од 3-8 одд 

Ученици од 

3-8 одд 

Развивање на свест 

кај учениците за 

правилно користење 

и значење на 

играчките и 

сликовниците со 

нивно подарување ,а 

не учиштување и 

фрлање 

ХОРТИКУЛТУРНО 

УРЕДУВАЊЕ НА 

ФОНТАНАТА 

 

Март 

Уредување со цветни 

аранжмани и украси на 

дворната површина во 

училиштето т.н 

Отворена 

училница,,Фонтана,, 

Сите 

наставници 

Сите 

ученици 

Развивање свест кај 

учениците за грижа 

за сопствениот 

двор,развивање 

естетика.креативност 

и воедно свест за 

негување и чување на 

,,вториот дом,, 

СО ХИГИЕНА ДО 

ЗДРАВЈЕ – 

хуманитарна акција 

 

Април 

Собирна акција на 

хигиенски средства 

наменети за социјално 

ранливите категории во 

училиштето и локалната 

заедница 

Сите 

наставници 

Сите 

ученици 

Подигнување на 

свест кај учениците 

за хигиена и 

хуманост со фокус да 

се помогне на тие кој 

имаат потреба со цел 

подобро здравје и 

повисоко ниво на 

хигиена 

 

 

9.4. Клубови 

Во овој дел се работат истите активности како во делот секции од причина што значењето е 

сосема идентично,а впрочем и во Законот,а и во новата концепција за Воннаставни активности 

од БРО клубовите и секциите се со еднакво значење и се забележани со ,,или,,(секции или 

клубови) 

 

9. Ученичко организирање и учество 

Согласно член 68 од Законот за основно образование сите ученици од 

училиштето ја сочинуваат ученичката заедница и имаат ПРАВО на ученичко 

организирање на ниво на паралелка.За организирано остварување на 

интересите на учениците,тие се организиратат во заедница на паралелка и 

ученички парламент.Ученичкиот парламент го сочинуваат претседателите 

на заедницата на паралелките. 

ЦЕЛТА НА УЧЕНИЧКОТО ОРГАНИЗИРАЊЕ ВО УЧИЛИШТЕТО Е ПОТТИКНУВАЊЕ 

СОРАБОТКА,ЕДНАКВОСТ,ЧУВСТВО НА ОДГОВОРНОСТ,ЗЕДНИЧКО УЧЕСТВО,РАЗВИВАЊЕ 

СОЦИЈАЛНИ ВЕШТИНИ,КРИТИЧКО РАЗМИСЛУВАЊЕ,ПОЧИТУВАЊЕ И ПРИФАЌАЊЕ НА 

РАЗЛИЧНОСТИТЕ. 
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Согласно Водичот за ученичко организирање и учество во нашето училиште 

се работи согласно креираниот план за работа: 

ВИД НА УЧЕНИЧКО 

ОРГАНИЗИРАЊЕ  

ПЛАН НА  АКТИВНОСТИ НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВРЕМЕНСКА 

РАМКА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 

ЗАЕДНИЦА НА ПАРАЛЕЛКАТА 

Избор на претседател на 

заедницата на  

паралелката,заменик 

претседател,постојани тела и 

привремени тела. 

Претседателот има мандат 

од една учебна година,а се 

избира по пат на предлог на 

учениците и пријавување на 

учениците согласно 

предвидените критериуми 

Работата на заедницата на 

паралелката ја води 

претседетелот и ги претставува 

интересите на сите ученици пред 

ученичкиот парламент 

Претседателот: 

Ги информира учениците од 

својата паралелка за одлуките во 

ученичкиот парламент 

Органзира 

дебати,разговори,дискусии на 

различни теми 

Присуствува на родителски 

средби 

Последна недела 

од септември 

ЧЛЕНОВИ НА УЧЕНИЧКИ 

ПАРЛАМЕНТ 

Конститутивна седница 

Избор на претседател на 

ученички парламент 

Избор на координатори на 

одделение 

Избор на ученички 

правобранител 

Избор на претставници за 

учество на седници на 

Советот на родители и 

наставнички совет 

Ученичкиот парламент го 

сочинуваат претседателите на 

заедницата на паралелките и 

работат согласно планот за 

работа на ученичкиот парламент 

Последна недела 

од септември 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Конститутивна седница 

Координативно тело на 

ученичкиот парламент 

Годишен план за работа на 

ученичкиот парламент 

Ученичкиот парламент се 

состанува на седници еднаш во 

месецот и неговите активности 

се: 

Застапување и промовирање на 

правата и интересите на 

учениците 

Врсничка поддршка на ученици 

со посебни образовни потреби 

Учество во подготовка на 

годишната програма и екскурзии 

Предлози за подобрување на 

ученичкиот стандард 

Во текот на 

наставната година 

Одржување 

седници еднаш 

месечно 
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Учество со двајца претставници 

на Совет на родители и 

наставнички совет 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА 

УЧЕНИЧКИ ПРАБОБРАНИТЕЛ 

Избор на ученички 

правобранител и негови 

двајца заменици 

Годишен план за работа на 

училишниот правобранител 

Ученичкиот правобранител е 

ученичка функција и должност со 

две примарни компоненти: 

Промовирање на детските 

права(преку организирање 

едукативни 

работилници,дебати,инфоденови 

исл. 

Поддршка за заштита на детските 

права преку прибирање и 

доставување приговори од 

страна на учениците до стручната 

служба 

Во текот на 

наставната година 

 

 

11.  Вонучилишни активности  

        11.1. Екскурзии, излети и настава во природа 

Училишните екскурзии имаат за цел совладување и проширување на знаењата, 

примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, како и 

односи во природната и општествената средина, културно-историските знаменитости, 

индустриските и земјоделските капацитети, во согласност со воспитно-образовната 

работа на училиштето.Согласно Правилникот за организација и реализација на 

екскурсиите за учебната 2020/21 тимот за изработка во состав:Благоја 

Ставревски,предметен наставник по физичко образование,Розита Костова.одделенски 

наставник и Александра Петровска Неделковска .одделенски наставник ја изготвија 

Програмата за реализација на ученички екскурзии за учебната 2020/21 според која ќе 

се реализираат следниве екскурзии: 

Вид на екскурзија Опфатени ученици Време на реализација 

ЕДНОДНЕВЕН ПРОЛЕТЕН ИЗЛЕТ СИТЕ УЧЕНИЦИ ОД 1-9 ОДД МАЈ 2021 

ДВОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА 

ДОЈРАН 

6 ОДД МАЈ 2021 

НАСТАВА ВО ПРИРОДА 

ДОЈРАН 

5 ОДД МАЈ 2021 

ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЈА 

КРУШЕВО 

3 ОДД АПРИЛ 2021 
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ЕДНОДНЕВЕН ЕСЕНСКИ ИЗЛЕТ  СИТЕ УЧЕНИЦИ ОД 1-9 ОДД  АПРИЛ 2021 

ТРОДНЕВНА ОПШТООБРАЗОВНА 

ЕКСКУРЗИЈА - ДОЈРАН 

9 ОДД МАЈ 2021 

ЗИМУВАЊЕ 

МАВРОВО/КРУШЕВО 

5-9 ОДД ЈАНУАРИ 2021 

ЛЕТУВАЊЕ -- ОХРИД 5-9 ОДД ЈУНИ 2021 

  

(Се наведува тимот за изработка на програмата, кои екскурзии, излети, настава во природа  и 

други вонучилишни  активности ќе се организираат и со кои одделенија). 

       11.2. Податоци за учениците од основното училиште вклучени во 

вонучилишни активности 

Оие податоци се внесени под точка 9.2 во табела 

 

12. Натпревари за учениците 

Нашето училиште  континуирано вложува во својот развој и создава позитивна, 

продуктивна и стимулативна училишна клима во интерс на  учениците кои ќе го вложат 

својот максимум за реализацијата на сопствените афинитети и вештини. Правилното 

канализирање на енергијата која ја носи во себе ученикот и можноста да се 

надградува спред афинитетите е одговорна задача на училиштето, кое го води 

ученикот кон портите на успехот. Секој ученик се гордее со своите лични 

постигнувања, како и со постигнувањата кои ги носи во име на училиштето. Клучот на 

успехот лежи во сите нас кои го поттикнуваме мотивот за самодокажување на 

учениците и желбата за афирмација на училиштето. 

Ученичките натпревари играат значајна улога во комплетниот развој на учениковата 

личност,ја зголемуваат мотивацијата и интересот на ученикот по одредени предмети и 

што е најзначајно во голема мера го поттикнуваат натпреварувачкиот дух кај 

учениците . 

Училишните натпревари ќе се реализираат во согласност со програмата и 

потребите и тоа во рамките на традиционалните натпревари и конкурси кои се 

наведени во табелата и оние кои тековно ќе се реализираат во текот на 

учебната година: 

Вид на натпревар Одговорен наставник  

ментор 

Временска рамка 

Ликовен натпревар,,Св 

Пантелејмон 

 

Маре Мановска 

6-9 одд 

септември 

Ликовен натпревар,,Флора и 

фауна 

Маре Мановска 

6-9 одд 

октомври 
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Меѓународен ликовен натпревар 

13 ноември 

Маре Мановска 

6-9 одд 

ноември 

Карпош има талент Рената Поповска 

3-9 одд 

Ноември 

Роденден на Општина карпош 

Традиционален меѓународен 

натпревар за воздушен и 

вселенски сообраќај во Берлин 

Стефан Симовски 

3-7 одд 

декември 

Интернационален натпревар по 

техничко образование ,,ДАБАР,, 

Видое Николовски 

6-9 одд 

декември 

Интерен училишен квиз по 

граганско образование 

Елена Јовановиќ 

7и 8 одд 

декември 

Интерен училишен квиз по 

историја 

Елена Јовановиќ 

6-9 одд 

декември 

Регионален натпревар по 

математика 

Весна Тодоровиќ февруари 

Општински натпревар по 

англиски јазик ЕЛТАМ 

Татјана Бошковиќ февруари 

Меѓународен натпревар по 

математика КЕНГУР 

Сите одделенски наставници и 

предметен по математика 

март 

Општински.регионален и 

државен натпревар по хемија 

Даниела Радевска 

7 и 8 одд 

март 

Општински.регионален и 

државен натпревар по 

географија во организација на 

Македонско географско друштво 

Мими Патраклиева 

6-9 одд 

Март/април 

Меѓународен литературен 

конкурс 

Сања Трајковска Октомври/април 

 

13.Унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и 

меѓуетничката  интеграција 

Со оглед на промената на директорот на училиштето во јули 2020 година и 

согласно член 46 од Законот за основно образование ,новиот директор Соња 

Јовановска на почетокот на учебната година ќе формира нов тим со кој ќе 

раководи во состав (пет до седум члена):претседателот на ученичкиот 

парламент,училишниот правобранител,стручен соработник,наставници.Новиот 

тим ќе работи по веќе креираниот план на активности за унапредување на 

мултикултурализмот и меѓуетничката интеграција 
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Задача Активност Време Носител Реусрси Инструменти       Очекувани 

резултати 

Одговорно 

лице 

Давање 

информациј

а на 

Наставнички 

совет за 

годинашнит

е  

активности 

на МИО 

Информи

рање на 

Наставни

чки совет 

за 

активност

ите на 

МИО 

 

Август 

Тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Стрчни 

материјали од 

МИО проектот 

Усно 

претставува

ње 

Запознавање 

на 

наставниците 

со  МИО 

концептот. 

Тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 

проектот 

Избор на 

раководство  

во секое 

одделение 

Демократ

ски избор 

на 

раководс

твото на 

паралелк

ите 

Септември Одделенск

и 

раководит

ел, 

ученици 

Гласачка кутија, 

ливчиња 

Гласање 

(тајно), 

 

Избор на 

раководствот

о на 

паралелките 

на 

демократски 

начин 

Одделенски 

раководител

, 

Наствниците  

да се 

запознаат со 

концептот за 

меѓуетничка 

интеграција  

и 

мултикултур

но 

образование 

 

Информа

ција за 

одржан 

семинар 

во новата 

учебна 

година 

 

Септември- 

Октомври 

Тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Усна 

презентација, 

слајдиови, 

материјали 

обезбедени од 

МИО проектот 

Дискусии,  

работилниц

и 

Информиран

ост на 

наставниците 

со концептот 

за 

меѓуетничка 

интеграција  

и 

мултикултурн

о 

образование 

Координато

р на  тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 

проектот 

Средба и 

договор на 

активности 

со 

збратименот

о училиште 

,,ЛИРИЈА;; 

од Чаир 

Средба со 

партнер-

училиште

то 

 

Октомври-

Ноември 

Тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Воспоставувањ

е контакт преку 

телефон или по 

електронски 

пат 

Рзговори, 

пораки и 

дискусии 

Направен 

избор на 

партнер 

училиште/а 

Тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 

проектот 

Иницирање 

интерес кај 

учениците и 

нивно 

мотивирање 

за 

Предава

ње за 

различни

те 

култури 

Октомври Наставниц

и, струлни 

лица од 

областа на 

мултикулт

Предавање, 

дисусии со 

ученици 

Усно 

преставува

ње,  

дисусија 

Стекнување 

знаења за 

концепти на 

културните 

различности 

Тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 

проектот и  

стручни 
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мултикултур

ализам 

во РМ урализмот во РМ лица од 

областа на 

мулти-

културализм

от 

Збогатување 

на 

предзнаења

та на 

учениците 

од областа 

на  

меѓуетничка 

и верска 

толеранција 

Предава

ње за 

меѓуетни

чка и 

верска 

толеранц

ија 

Ноември Наставниц

и, стручни 

лица од 

областа на 

мултикулт

урализмот 

Предавање , 

дисусии со 

ученици 

Усно 

преставува

ње,  

дисусија 

Идентификув

ање на 

сличностите 

и почитување 

на разликите 

меѓу 

етникумите и 

верските 

заедници во 

РМ 

Тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 

проектот и  

стручни 

лица од 

областа на 

МЦГО 

Интеркултур

но учење 

(културен 

речник) 

Активност

и со 

партнер 

училиште

то 

согласно 

планира

њата во 

МИО – 

проектот  

Декември-

Јануари 

Наставниц

и,  тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Културни 

манифестации, 

споменици и 

музеи 

Посети на 

настани и 

институции 

 Запознавање 

со обичаи, 

културни 

вредности и 

традиции 

Координато

р на  тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 

проектот 

Заедничка 

грижа за 

животната 

средина 

Активност

и со 

партнер 

училиште

то 

согласно 

планира

њата во 

МИО – 

проектот 

Март Наставниц

и,  тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Организиран 

превоз, 

садници, 

алатки (по 

потреба)  

Практична 

работа во 

природа 

Развивање на 

еколошка 

мултикултурн

а свест 

Наставници, 

ученици, 

тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 

проектот 

Истражувачк

и активности 

од одделни 

наставни 

предмети од 

областа на 

природните 

науки 

Посета на 

партнер 

училиште

/а 

Април Наставниц

и, 

ученици, 

тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Стручна 

литература, 

учебници, 

интернет, 

примероци за 

истражување 

Истражува

ње, 

набљудува

ње, 

анализа, 

заклучок, 

извештај 

Продлабочув

ање на 

знаењата 

преку 

размена на 

искуствата со 

партнер 

училиштето 

Тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 

проектот 
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14.Проекти што се реализираат во основното училиште 

Име на 

проектот 

Цел на проектот Начин на реализација Вклучени 

/одговорни 

наставници 

Временска рамка Средства 

за 

реализација 

Собирање и 

рециклирање 

стара пластика 

Развивање на  

еко свест кај  

учениците 

Опрделени се места и 

соодветни контејнери за 

собирање на пластика  

Децата го следат и 

процесот на 

рециклирање 

Весна 

Тодоровиќ 

Даниела 

Радевска 

Во текот  на 

целата учебна 

година 

Сопствени 

Зајакнување на 

демократската 

клима во 

училиштето 

Поттикнување 

одговорност и 

иницијативност 

кај децата 

Организирање Отворен 

ден по Граганско 

образование 

Елена 

Јовановиќ 

Ноеври 

декември 

Сопствени 

Булинг-стоп на 

психичко 

насилство 

Подигнување 

 на свеста  

за врсничко, 

психичко и друг  

вид насилство 

 

Работилници 

Презентации 

Дебати 

Симулација на случај 

Елисавета 

лафчиска 

Надица 

Чапараткова 

Јана 

Филипова 

Стојанова 

Октомври 

Декември 

 

сопствени 

Електронски 

отпад 

Унапредување на 

знаењето за 

електричниот 

отпад и 

развивање еко 

свест кај 

учениците 

На влезот од 

училиштето постои 

специјален сандак за 

електричен отпад во кој 

децата носат разни 

електрични уреди кои се 

неупотребливи 

Стручна 

служба 

Директор 

 

Сите 

наставници 

 

Во текот на 

целата година 

Сопствени 

Воннаставни 

активности-

системско 

менаџирање 

Согласно новите 

насоки од БРО – 

унапредување на 

начинот на 

реализација на 

воннаставните 

активности во 

Клубови/секции 

Екскурзии 

Акции  

Стручна 

служба 

Директор 

Сите 

Август/септември-

програма,план на 

активности 

Сопствени 
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училиштето наставници 

Унапредување 

на хигиената 

во училиштето 

Обезбедување 

дезинфекциони 

бариери,средства 

и сите неопходни 

помагала за 

почиста средаина 

и хигиена на 

повисоко ниво 

Предавања 

Знаци 

Потсетници 

Дежурни наставници 

Стручна 

служба 

Директор 

 

Сите 

наставници 

Во текот на 

целата учебна 

година 

Сопствени 

Џифони – 

мегународен 

филмски 

проект 

Развивање 

љубов кон 

филмската 

уметност 

Посета на филмскиот 

фестивал и учество на 

натпревар,квизови, 

дебати  

Тамара 

Алаџајкова 

Ученици од 

7-9 одд 

март Сопствени 

Проект на 

УСАИД 

Училиште без 

насилство 

Подигнување на 

свеста за 

превенција и 

заштита од 

училишно 

насилство 

Работилници 

Дебати 

Симулации 

Лидија 

Маџоска 

Перчинкова 

психолог 

Октомври 

Март 

мај 

Сопствени 

МИО – 

Мултиетничка 

интеграција 

Интеграција на 

МИО на 

наставните 

часови 

Обуки на наставници Лидија 

Ангеловска 

Психологот 

Мими 

Патраклиева 

Септември 

Декември 

Март 

мај 

Сопствени 

Традиционални 

меѓународни 

проекто со 

Гете институт 

Литературни. 

Ликовни конкурси 

 

Меѓународно учество 

меѓународни 

сертофикати за 

ученицитеи менторите 

Стефан 

Симовски 

март Сопствени 

Креација-

едукација 

Развивање на 

креативноста кај 

учениците преку 

едукативни игри 

Креативни работилници 

во Фонтана 

Рената 

Поповска 

педагог 

Во текот на 

целата наставна 

година 

Сопствени 

Воспитни 

компоненти во 

наставниот 

процес 

Фокус на 

воспитните 

аспекти од 

развојот на 

детето во 

рамките на 

наставниот час 

Обуки на 

наставниците,вклученост 

на 

родители,работилници и 

сл 

Рената 

Поповска 

педагог 

Во текот на 

целата наставна 

година 

Сопствени 
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15. Поддршка на учениците  

15.1. Постигнување на учениците 

Средниот училишен успех кој учениците го постигнаа на крај од учебната 

2019/2020 година изнесува 4,94. Средниот училишен успехот е статистички 

повисок во однос на успехот од учебната 2018/2019 година. 

 

Постигнувањата на учениците по  наставни предмети детално се обработени во 

Годишниот извештај за учебната 2019/20 година. 

Анализите на работењето на училиштето укажаа на потреба од примена на 

активна настава, примена на Правилникот за педагошки мерки како начини за 

подобрување на редовноста на учениците. 

 

Во учебната 2020/2021 година Стручните активи во согласност со својата 

програма за работа, планирaaт  реализација на нагледни часови со посебен 

акцент на; 

 

Конкретна цел за  Одговорени Очекувани 

резултати 

Конкретни активности 

на службата 

Усогласување на 

наставниот процес 

согласно начинот 

на изведување на 

наставата(он 

лајн,сменско или 

друго 

решение(Причина 

КОВИД 19) 

Директор 

Стручна служба  

наставници 

Квалитетна настава 

согласно начинот на 

реализирање 

Менаџирање на 

целокупниот процес 

согласно насоките од 

МОН и Комисијата за 

заштита од заразни 

болести 

Унапредување на 
работата со деца со 
посебни потреби 
(талентирани и деца 
со пречки во развојот) 
 

Директор 

Стручна служба  

наставници 

Унапредување на 

инклузивното 

образование и 

доопремување на 

сензорната соба 

План за реализација 

на инклузивно 

образование 

Програма за работа 

Координација со 

образовни и лични 

асистенти 

Меѓуетничка 
интеграција и 
унапредување 
на 
меѓуетничка 
соработка 
меѓу 

Директор 

Стручна служба  

наставници 

Збратимување со 

училиште ,односно 

обновување на 

соработката 

ООУ,,Лирија,, 

Програма за работа на 

МИО 

План на активности 

Средби 
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учениците, 
родителите и 
наставниците 
од различни 
етнички групи 

 

Работилници  

 

 

   15.2. Професионална ориентација на учениците  

     

 Планирана активност Цел Време на реализација 

1. Информирање на учениците за потребата и 

значењето на професионалната ориентација 

Информирани ученици Септември-октомври 

2. Работилница на тема Мојата идна професија Развивање на свесност кај 

учениците  за сопствените 

интереси 

Октомври-ноември 

3. Соработка со Агенцијата за вработување ,  

Заеднички активности(примена на скала за 

процена на способности и инереси на 

учениците) 

Дa се добијат податоци за 

способностите и интересите 

на учениците 

Мај 

3. Психолошки тестирања(примена на тестови за 

општи и специфични способности,анкетни 

листови и тестови на личност) 

Дa се добијат податоци за 

способностите и интересите 

на учениците 

Во текот на годината 

4. Информирање на учениците за постигнатите 

резултати 

Информирани ученици за 

сопствените потенцијали 

Во текот на годината 

5. Организирање на презентации од средните 

училишта 

Информирани ученици Во текот на годината 

6. Изготвување информација за класните 

раководители во врска со уписот 

Информирани ученици Април-мај 
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7. Информирање на учениците за конкурсот за 

упис во средните училишта 

Информирани ученици Април-мај 

8. Помош на учениците во пресметувањето на 

бодовите и можностите за конкурирање 

Да се добијат точни 

информации за можностите 

за упис 

Мај-јуни 

9. Истакнување на огласна табла потребни 

информации околу запишувањето во средно 

училиште 

Информирани ученици Јуни 

     

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

злоупореба и запуштање, спречување дискриминација 

Членови на тимот на ООУ,,Лазо Трповски ,,за промоција на добросостојба на 

учениците,заштита од насилство и дискриминација се:Рената Поповска-

педагог,Лидија Маџоска Перчинкова – психолог,Јана Филипова Стојанова- 

оддленски наставник,Весна Тодоровиќ – предметен наставник 

ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА ОД НАСИЛСТВО И ДИСКРИМИНАЦИЈА 

Превентивни 
активности 

Време на 
реализација 

Извршители - одговорни 

Формирање на 

училишниот Тим за 

превенција од 

насилство и 

спречување 

дискриминација 

Август Директор 

Наставни

чки совет 

На Наставнички совет 

– Запознавање со 

политиката за 

намалување на 

насилството и со 

задолженијата на 

наставници 

Август Тимот за превенција од насилство 

Совет на родители 

– Запознавање со 

политиката за 

намалување на 

насилството, 

информирање за 

активностите на 

училиштето во оваа 

област. 

Септември - 

Октомври 

Тимот за превенција од насилство 

Родителски состаноци 

-Запознавање со 

политиката за 

намалување на 

насилството, 

информирање за 

активностите на 

училиштето во 

оваа област, 

Септември - 

Октомври 

Одделенските раководители 

Претставникот од Советот на родители 
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запознавање со 

правилата на 

однесување во 

училиштето 

Стручно усовршување на 

наставниците 

- Што е насилство? 

- Како да се постапува 

во случај на насилство 

меѓу учениците 

Октомври - 

Ноември 

Тимот за заштита учениците од насилство 

Родителски состаноци 

- Што е насилство 

Тековно Тимот за заштита учениците од насилство 

Часови на одделенската 

заедница 

- Изработка на 

правила на 

однесување во 

паралелката 

Септември Одделенски раководители 

Часови на одделенската 

заедница 

- Реализација на 

содржини од 

прирачникот за 

Животни вештини 

поврзани со правата 

на детето 

Тековно Одделенски раководители 

Интервентни 

мерки на Тим за 

превенција на 

насилството 

-Превземање на мерки и 

активности за 

моментално запирање на 

насилството 

Тековно – по 

потреба 

Одделенските раководители 

Тимот за заштита учениците од насилство Релевантни 

институции (здравствени, полиција, центри за 

социјална работа) 

Стручни предавања од страна 
на релевантни институции 

Тековно Тимот за заштита учениците од насилство, 

релевантни институции (здравствени, полиција, 

центри за социјална 

работа) 

 

 

 

 

Задачи на Тимот за Промоција на добросостојба на учениците, заштита од 

насилство, од злоупореба и запуштање, спречување дискриминација се: 

 

- Креирање на училишна политика за намалување на насилството и 
спречување дискриминација; 

- Информирање на учениците, вработените и родителите за 
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училишна политика за намалување на насилството и можности за барање 
поддршка и помош од Тимот за превенција; 

- Учество во обуки и проекти за развивање на компетенции потребни за 
превенција на насилство; 

- Предлагање на мерки за превенција и заштита, организирање на 
консултации и учество во проценката на ризик и донесување одлуки за 
постапки во случај на сомневање или случување на насилство; 

- Вклучување на родителите во превентивните и интервентните мерки и 
активности; 

- Следење и проценка на ефектите од преземените мерки за заштита на 
учениците; 

- Соработка со стручни лица и институции заради посеопфатна заштита на 
учениците од насилство; 

- Водење и чување соодветна документација; 

- Известување на стручните тела и органи во училиштето. 

 
• ПРОЕКТОТ АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА во основно училиште 

има за цел да воспостави вредносен систем кој ќе ја измени 

сегашната култура на прифаќање на корупцијата и ЌЕ ГИ 

ПРОМОВИРА ПРИДОБИВКИТЕ ОД ДОБРОТО 

ОДНЕСУВАЊЕ.Заменувајќи ги лошите навики и пораки со добри 

и потенцирајќи го позитивните примери ученикот ќе умее да ги 

препознае елементите на корупција и да научи да се заштити 

себе си од оваа негативна општествена појава уште во основно 

училиште. 

• Овој проелт стана дел од образовниот систем од минатата 

година и покажа одлични резултати. 

• Како ќе се реализира проектот: ПРЕКУ 

РАБОТИЛНИЦИ,ПРЕДАВАЊА,ДЕБАТИ И ДИСКУСИИ преку кои 

учениците ќе можат да ја разберат корупцијата и 

антикорупцијата,ќе анализираат ситуации,личности и настани 

поврзани со оваа појава и ќе научат како да се справуваат со неа 

,а со тоа да допринесат кон развојот на модерното демократско 

општество. 
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ПРОГРАМА ЗА АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА – УЧЕБНА 2020/21 

Планирана 

програмска 

активност 

Цел на активноста Реализатор Време на 

реализација 

Очекуванио 

исходи и ефекти 

Донесување и 

усвојување на програма 

за 

активностите на тимот 

за планирање 

Доделување на 

задолженија на 

членовите на тимот 

Тим за планирање Октомври  Успешна реализација 

на програмата и 

размена на искуства 

Предзнаења за 

корупцијата и 

антикорупцијата кај 

учениците 

Пополнување на 

прашалници од страна 

на учениците 

Наставник 

предавач 

Ноември  Согледување 

на 

предзнаењата 

кај 

учениците 

Предавање за 

запознавање на 

учениците со поими од 

оваа област 

Разбирање и 

препознавање на 

поимите 

Наставник 

предавач 

Декември Запознавање со 

поимите корупција, 

антикорупција 

интегритет и 

етичност 

Работилници за 

антикорупциската 

едукација на 

учениците 

Активно учество на 

учениците преку 

сфаќања или разбирање 

на поими, настани и 

слично 

Наставник 

предавач 

Февруари Запознавање со 

облиците во кои може 

да се појави 

корупцијата и начинот 

на спречување и 

заштита од 

истата; да се 

препознаваат 

механизмите за 

спречување на 

корупцијата во 

општеството 

Организирање на натпревар 

за учениците за најдобра 

творба поврзана со 

антикорупциската 

едукација 

Повисоки нивиа на 

знаења кај учениците ( 

анализа и синтеаза) 

Наставник 

предавач 

март Преку замислена 

ситуација да 

анализираат како и каде 

може да се појави 

корупцијата и како 

може да се спречи 

истата; да се стават во 

улога на активни 

граѓани кои ќе 

придонесат за развојот 

на грачанската 

култураво современото 

општество 

Утврдување на 

знаењата кај учениците 

закорупцијата 

иантикорупцијата 

Пополнување на 

прашалници од страна 

на ученици и 

активности за 

повторување 

Наставник 

предавач 

април Да се утврдат знаењата 

на учениците 

Предавање од страна на 

надворешно стручно 

лице за борба против 

корупцијата 

 

Презентација и стручно 

предавање со 

вистински настави и 

личности 

Предавач 

Стручно лице 

мај Создавање Реална 

слика кај учениците за 

вистината на 

корупцијата околу нив 
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*  ПРОЕКТОТ ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТСКАТА КЛИМА ВО 

УЧИЛИШТЕТО има за цел да ја поттикна одговорноста на учениците за 

состојбата и условите во кои учат и живеат ,односно во училиштето и 

заедницата и да ја зајакне нивната иницијативност за преземање 

активности за позитивна промена 

*   Овој проект е вклучен во Годишната програма од оваа 20/21 учебна 

година и ќе се реализира со организација на ОТВОРЕН ден за граѓанско 

образоване,а е дел и од Подрачјето на промени,приоритети и цели за 

оваа година. 

* Овој проект го иницирра БРО и за неговата реализација во месец јуни 

беше реализирана онлајн обука на која присуствуваше нашиот предметен 

наставник по Граганско образование Елена Јовановиќ која ќе биде и 

носител на проектот 

ПРОГРАМА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТСКАТА КЛИМА ВО 

УЧИЛИШТЕТО 

Задача Активност Носител Начин на 

спроведување 

Очекувани резултати 

Зајакнување 

на 

демократската 

клима во 

училиштето 

1.Реализација 

на Отворен 

ден за 

граганско 

образование 

ноември 

Стручна 

служна  

Наставник 

елена 

Јовановиќ 

Презентација од страна 

на учениците за 

придобивките од ГО 

Поттикнување 

одговорност и 

иницијативност кај 

децата 

2.Реализација 

на Отворен 

ден за 

граганско 

образование 

декември 

Стручна 

служна  

Наставник 

елена 

Јовановиќ 

Надворешно 

стручно 

лице 

Дискусија/дебата за 

теми кои поттикнале 

интерес кај учениците 

Промовирање на 

граѓанските 

вредности на ниво 

на целото училиште 

3.Реализација 

на Отворен 

ден за 

граганско 

образование 

февруари 

Стручна 

служна  

Наставник 

елена 

Јовановиќ 

Идентификување на 

аспекти во 

училиштето/заедницата 

кои треба да се 

подобрат и 

спроведување 

активност за позитивна 

промена 
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16.  Оценување 

       16.1. Видови оценување и календар на оценувањето 

Видови оценување и календар на оценување 

Учениците се оценуваат според стандардите за оценување дадени од БРО и 

МОН. Учениците се оценуваат описно и нумерички според три развојни 

периоди: учениците од I до III одделение се оценуваат описно, учениците од IV 
до VI одделение се оценуваат описно и нумерички и учениците од VII до IX 

одделение се оценуваат нумерички. Поради оптовареноста на учениците со 
писмено оценување, училиштето оваа учебна година ќе изготви план за 

писмено оценување во кој при планирањето ќе се води сметка дневно да се 
реализира најмногу едно, а седмично најмногу 2 писмени работи. Секој 

наставник води досие за ученици и професионално досие на наставник. 

Досието за ученици содржи ученички изработки со цел перманентно следење 
на учениците и формирање објективна оценка. Професионалното досие на 

наставникот содржи дел од изработките на учениците, планирањата и 
превземените активности за реализација на редовната настава и воннаставните 

активности. 
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  16.2. Тим за следење, анализа и поддршка 

Тимот за следење, анализа и поддршка на оценувањето е составен од 

директор, помошник директор, психолог и педагог и претседатели на стручните 
активи. Тимот ја следи и проверува усогласеноста на оценувањето со 

предвидените стандарди, изготвува процедура за поплаки и жалби по добиени 

оцени на ученици. Имплементирањето на стандардите за оценување ќе се 
стимулира преку реализирање активности од програмите на стручните активи и 

континуирано следење на новитетите од БРО. Формативното и сумативното 
оценување се планираат и реализираат во текот на наставата преку редовно 

следење и вреднување на постигањата на учениците, прибирање показатели за 
нивните активности, ангажирање на учениците, посветеност во работата како и 

тимската работа. 

ПРОГРАМА ЗА УВИД И СЛЕДЕЊЕ НА ОЦЕНУВАЊЕТО 

Планирана 

програмска 

активност 

Време на 

реализација 

Реализатор Методи и 

постапки за 

реализација 

Очекувани исходи и 

ефекти 

 План за писмено 

оценување 

Септември Наставници 

Стручна 

 служба 

Документ Намалена оптеретеност на 

учениците при 

реализацијата на 

писмените работи 

Процедура за 

поплаки и жалби за 

добиени оцени 

Септември, 

октомври 

Наставници 

 Стручна служба 

Документ Транспарентност при 

оценувањето 

 

Планирање на 

тестови и писмени 

работи 

 

 

Септември 

 

Наставници и 

стручна служба 

 

 

Дискусија, 

договор 

Успешна реализација на 

писмени проверки на 

постигањата на 

учениците; повисок успех 

на 

учениците 

Составување на 

објективни тест 

прашања; 

изготвување 

бодовна скала; 

формирање оцена 

 

Октомври 

 

Одговорни 

наставници 

 

Презентација, 

работилница, 

дискусија 

Правилно поставување на 

објективни тест прашања 

и соодветно бодирање и 

оценување 

Анализа на 

применетите 

објективни тестови 

 

Септември-

Јуни 

 

Одговорни 

наставници 

 

Презентација, 

дискусија 

Поуспешна изработка и 

примена на објективни 

тестови 

Насоки за 

доставување на 

примероци од 

оценување во 

наставничките 

портфолија 

 

Септември-

Јуни 

 

Педагогот на 

училиштето 

 

Дискусија, 

договор 

 

Успешна изработка на 

наставнички портфолија 

 

Анализа на 

полугодишниот 

успех на учениците 

 

Јануари, 

Февруари 

Директор на 

училиште, стручна 

служба и 

наставници 

 

Обработка на 

податоци 

Следење на постигањата 

на учениците и 

превземање мерки за 

подобрување 

Вреднување на 

ученици со 

потешкотии во 

учењето 

 

Септември-

Јуни 

Стручна служба и 

наставници 

 

Презентација и 

дискусија 

Поголема мотивираност и 

повисок успех на ученици 

со потешкотии во учењето 
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16.3. Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работатана 

воспитно-образовниот кадар 
ПРОГРАМА ЗА СЛЕДЕЊЕ И ВРЕДНУВАЊЕ НА РАБОТАТА НА НАСТАВНИОТ КАДАР 

 

       1 

 

 

 

 

 

 

 

Активности Носители на 

активности 

Ресурси Инструменти Временска 

рамка 

Очекувани 

резултати 

Креирање на 

политика за 

подршка на 

планирањето 

за посета на 

часови 

-директор 

-стручни 

соработници 

-наставници 

-Анализа на 

состојбата 

-Распоред на 

часови - Стручни 

материјали 

-Извештај од 

посетени часови 

- Прашалник за 

наставниците 

Септември - Увид во 

реализација на 

наставата 

Следење на 

реализацијат

а на 

наставата 

преку посета 

на часови 

-директор 

-стручни 

соработници 

-Следење на 

планирањата на 

наставниците 

-Дневна 

подготовка на 

наставниците 

-Инструмент за 

евалуација на 

часот 

Во текот на 

годината 

-Подобар 

квалитет при 

реализација на 

часовите 

-Користење 

современи 

приоди во 

наставата 

Евалуација -директор 

-стручни 

соработници 

-наставници 

-Програми и 

подготовки на 

наставниците 

- Прашалник за 

наставниците 

-Обработка на 

податоците од 

увид на часовите 

– пополнети 

инструменти 

Јуни -Зголеменост на 

ефикасноста на 

наставата 
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6.4.Самоевалуација на училиштето 

Членови на училишна комисија за спроведување на самоевалуација:Лидија Маџоска 

Перчинкова – психолог,Елисавета Лафчиска – одд наставник,Мими Патраклиева – 

географија,Елена Јовановиќ – географија,Татјана Бошковиќ – англиски јазик,Рената Поповска – 

педагог 

ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА САМОЕВАЛУАЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА 

РАБОТЕЊЕ 

Планирана програмска 

активност 

Време на 

реализација 

Реализатор Методи и постапки за 

реализација 

Очекувани исходи 

и ефекти 

Формирање комисија за 

спроведување на 

самоевалуација 

Август Директор 

Училишен 

одбор 

Анализа и дискусија Формирана 

комисија 

Формирање на тимови Август Директор Анализа и дискусија Успешно 

спроведена 

самоевалуација 

Определување на соодветни 

методи, техники и 

инструменти за вршење на 

самоевалуацијата 

Септември Координаторит

е на тимот и -

тимот за 

самоевалуација 

Користење на соодветни 

методи, техники и 

инструменти за вршење на 

самоевалуација-та 

Добивање на 

валидни 

показатели за 

работењето на 

училиштето 

Прибирање и анализа од сите 

седум области 

Септември Тимовите од 

сите седум 

области 

Анкети, разговор, 

разменување мислења 

Согледување на 

состојбите 

Изготвување на извештај за 

извршената самоевалуација 

Октомври Училишна 

комисија за 

спроведената 

самоевалуација 

Предлог мерки Согледување на 

состојбите 

Усвојување на 

самоевалуацијата 

Ноември Наставнички 

совет Училишен 

одбор 

Анализа и дискусија Надминување на 

слабите страни 
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17.Безбедност во училиштето 

Еден од приоритетите во нашето училиште е да обезбедиме колку што е можно поголема 

заштита и безбедност на учениците и на вработените. Постојат пропишани мерки за 

безбедност на учениците кои се однесуваат на безбедноста во самата училишна 

зграда, како и безбедноста во училишниот двор, за време на одморите. Редовно се одвиваат 

дежурства на учениците и наставниците, според однапред направен распоред, а најголема 

обврска околу безбедноста има лицето за обезбедување кое е вработено преку агенцијата за 

обезбедување ,,РОТЕ,,. Учениците од одделенска настава се згрижени и по завршувањето на 

часовите од страна на дежурниот наставник, се додека не ги земат родителите, а за тоа се 

води редовна евиденција. Училиштето има изработено План за заштита и спасување кој 

предвидува заштита на учениците и вработените во училиштето од елементарни непогоди.  

Тим за спроведување активности за безбедност во училиштето:Домаќин Виолета 

Стаматовска,Хаусмајстор Јосиф Дурловски,Митре Шепендиев – Физичко и Видое Николовски – 

ТО. 

 
 

 

 

 

Задача Активност Време на 

реализација 

Носител Начин на 

спроведување(

реусрси) 

инструме

нти 

Очекувани 

резултати 

Одговорно 

лице 

Безбедност 

на учениците 

и 

вработените 

во 

училиштето 

Обуки на ученици и 

вработени за 

препознавање и 

следење на 

поставени те знаци 

за евакуација 

Септември 

Октомври 

Работна 

група, 

вработени и 

ученици 

предавања, 

интеракција, 

разговори, 

работилници 

Флаери, 

Видео 

надзор 

Подобрени 

безбед носни 

услови 

Работна, 

група за 

безбедност, 

составена 

од 

вработени 

Безбедност 

на учениците 

и 

вработените 

во  

училишниот 

двор 

Одбележување на 

места, собирни, 

пунктови за 

безбедносен 

престој за време на 

непогода 

Во почетокот 

на учебната 

година 

Работна група 

вработени и 

ученици 

работилница и 

практична 

вежба 

упатства 

и флаери 

Покачена 

безбедност во 

услови на 

непогода 

 

Работна 

група 

 

Заштита од 

пожари,земј

отреси и 

поплави 

 

О,бука на 

вработените од 

надворешни 

стручни лица за 

ракување со ПП 

апарати 

Октомври 

Ноември 

Надворешни 

лица од 

соодветни 

инстутуции 

предавање и 

практична 

вежба 

ПП 

апарати, 

хидрантн

и црева 

Стекнати 

знаења за 

ракување со ПП 

апарати 

 

Работна 

група 
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18. Грижа за здравјето 

18.1. Хигиена во училиштето 

Еден од ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА ОВАА УЧЕБНА ГОДИНА ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ е токму 

подигнување на хигиената на највисоко ниво.Во делот на приоритетни активности се 

забележани сите активности:поставување дезинфекциони бариери пред секој тоалет и пред 

секоја училница,редовно и ЗАСИЛЕНО ДЕЗИНФИЦИРАЊЕ на секоја училница ,користење 

средства за дезинфекција на раце за секој ученик,дезинфекција и дератизација на цело 

училиште повеќе пати во текот на учебната година.Во однос на ова подрачје овде влегуваат и 

редовни предавања и едукација на сите ученици на секој наставен час од страна на 

наставниците. 

    18.2. Систематски прегледи 

СИСТЕМАТСКИТЕ ОПШТИ ПРЕГЛЕДИ СЕ РЕАЛИЗИРАТ ВО ДИСПАНЗЕР КАРПОШ. 

СИСТЕМАТСКИТЕ СТОМАТОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ СЕ РЕАЛИЗИРААТ ВО ПОЛИКЛИНИКА 
БУКУРЕШТ. 

Со систематски прегледи ќе бидат опфатени учениците од I, III, V и VII одделение, а 
со  стоматолошките  систематски  преглади се опфатени сите ученици. Истите се 
реализираат во училиштата во присуство на одделенскиот раководител или 
раководителот на паралелката. 
При запишувањето на децата во прво одделение задолжително се бара и потврда за 
редовни стоматолошки и офтамолошкипрегледи за детето како услов за запишување. 
Училиштето задолжително ги праќа сите вработени еднаш в о г о д и н а т а н а 
систематски преглед и бактериолошки испитување 
 

18.3. Вакцинирање  

ИМУНИЗАЦИЈАТА ЗА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ СЕ ВРШИ ВО ДИСПАНЗЕР КАРПОШ. 

Со календарот за имунизација и вакцинација опфатени се учениците на 6 – 7 

години и на 12 –13 години. При вакцинирањето на малите ученици задолжително 

е присуство на нивните родители, а за поголемите присуство на одделенскиот  

 

раководител. При запишувањето на децата во прво одделение задолжително се 
бара и потврда за примени вакцини за детето како услов за запишување. 

 

ОДГОВОРЕН  ЗА ПОДРАЧЈЕ  ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО – ПЕДАГОГ РЕНАТА ПОПОВСКА 

ПЕДАГОГОТ КОМУНИЦИРА СО ОДГОВОРНИТЕ ОД ОЛИКЛИНИКА КАРПОШ И БУКУРЕШТ И ГИ 

ОРГАНИЗИРА СИТЕ ПРЕГЛЕДИ,ВАКЦИНИ И ПРЕДАВАЊА.ГИ ИНФОРМИРА НАСТАВНИЦИТЕ 

ЗА СИТЕ ПРОТОКОЛИ . 
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Планиранапрогра

мска 

активност 

Цел на активноста Реализатор 
Време на 

реализација 
Очекувани исходи и 

ефекти 

ПРИОРИТЕТНА 

АКТИВНО

СТ 

ЗАШТИТА ОД 

КОРОНА 

ВИРУСОТ 

 

ДА СЕ СОЗДАДЕ 

НАВИКА КАЈ 

УЧЕНИЦИТЕ И 

НАСТАВНИЦИТЕ ЗА 

ПОЧИТУВАЊЕ НА 

СИТЕ МЕРКИ ЗА 

ЗАШТИТА 

УЧИЛИШТЕТ

О 

СЛУЖБАТА 

ДИРЕКТОР 

ВО ТЕКОТ 

НА ЦЕЛАТА 

ГОДИНА-до 

намалување 

на ризик од 

заболување 

 МАКСИМАЛНА 

Заштита на учениците 

И сите вработени  од 

зараза 

И ширење на корона 

вирусот 

Осигурув

ање на 

учениците 

Превенција за 

обештетување од 

повреди 

Училиште Септември Надомест за евентуални 

повреди 

Исхрана во 
училиштето 

квалитет на 

достапна храна 

Обезбедување на 

квалитетна и здрава 

храна за учениците 

 

Училиште 
 

Септември 
Квалитетна и здрава 

храна за учениците во 

училиштето 

Вакцини 
Да се обезбеди 

заштита и 

превенција 

Здравствена 

установа 

Диспанзер 

Карпош 

Во текот 

на 

годината 

Заштита и превенција 

 

Систематски 

прегледи 

Преземање мерки за 
заштита и 

превенција; навремено 

откривање на евентуални 

болести 

Здравствена 

установа 

Диспанзер 

Карпош 

Во текот 

на 

годината 

Заштита на здравјето и 

навремено лечење од 

евентуални заболувања 

Едукација на 

учениците на тема 

Здрава храна за 

добро здравје-

Животни вештини 

 

Формирање здрави 

навики за исхрана на 

учениците 

 

Одговорни 

наставници 

 
Ноември 

 
Подигање на јавна свест 

Предавање на 

тема – Заразни 

болести 

Мерки за заштита и 

превенција од заразни 

болести 

Стручно лице Декември 
Мерки за заштита и 

превенција од заразни 

болести 

Одржување на 

хигиената во 

домот и 

училиштето 

 

Подобрување на 

хигиената во домот и 

училиштето 

Наставниц

и од 

одделенска 

и 

предметна 
настава 

 
Февруари 

 

Подобрување на 

хигиената во домот и 

училиштето 

Залевање на заби Заштита и превенција на 
забите 

Поликлиника 
Букурешт 

Март Заштита и превенција на 
забите 

Одбележување на 

7 април- Светскиот 

ден на здравјето 

 

Негување и чување на 

здравјето на учениците 

Наставниц

и од 

одделенска 

и 

предм

етна 

настав

а 

 
Април 

 

Негување и чување на 

здравјето на учениците 

Грижа за 

учениците со 

здравствени 

проблеми- 

 

Да им се помогне на 

учениците со здравствени 

проблеми 

Наставниц

и од 

одделенска 

и 

 
Мај 

 

Едуцирани 

ученици за 

заштита од 
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При запишувањето на децата во прво одделение задолжително се бара и потврда за 
примени вакцини за детето како услов за запишување. 

 

 18.4. Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштата 

Едукативни предавања за одржување на хигиената при користење на тоалет и пред и после 

јадење. Свеста за важноста од здравата исхрана како важен фактор за здравјето на учениците 

се поттикнува преку предавања кои ги организира училиштето, работилници и индивидуални 

совети за учениците. 

 

19. Училишна клима  

19.1. Дисциплина 

Почитувањето и единството на сите вработени во целокупниот живот и 

работата на училиштето е на високо ниво. Позитивниот и професионален однос 

меѓу вработените и учениците е причина за поширока промоција на 

училиштето со активностите што се реализираат во него и надвор од него. 

Ученикот претставува најважниот субјект во училиштето, со свои права но и 

свои обврски, задачи и должности кои максимално треба да ги почитува и 

исполнува, развивајки ги сите позитивни страни на својата линост и идентитет. 

Планот за подобрување на училишната дисциплина се содржи во утврдениот 

кодекс на однесување за сите чинители на училишниот процес.Одговорните 

наставници за време на одморот се распоредени на следните пунктови во 

училиштето 

Одговорен ДЕЖУРЕН НАСТАВНИК Место за дежурство 

Одделенски наставник Влезна предна врата 

Предметен наставник Влезна задна врата 

Одделенски наставник Пред кабинети ТО/Физика/математика 

Предметен наставник Хол 

Наставник по физичко Училишен двор(предна страна) 

Секој одделенски наставник пред 

своја училница со учениците од 1- 5 

одд 

Училишен двор(пред училници) 

Наставник ТО Училишен двор(игралиште) 

хронично болни предметна 
настава 

сезонски 

заболувања 

Животни 

вештини - 

Употреба на 

Едукација за 

превенција од 

ХИВ/СИДА/СПИ 

Наставниц

и од 

предметна 

Јуни Подигање на јавна свест 
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Деталниот список на дежурни ученици со имиња на одговорните наставници е 

забележан на главниот распоед на часови кој стои во наставничка канцеларија 

и на инфо таблата во училиштето 

19.2.Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 

Со оглед на постоењето на нашиот од неодамна искреиран и уреден училишен 

простор,,Отворена училниа – ФОНТАНА,, креативниот одговорен тим:Рената Поповска-

педагог,јана Филипова Стојанова – одделенски наставник,Александра Неделковска – 

одделенски наставник и Јосиф Дурловски – хаусмајстор заедно со претставници на ученичкиот 

парламент и други наставници и ученици доброволци ќе продолжи со уредување на овој 

простор како и на останатите делови од училиштето(другата т.н Фонтана,влезниот дел на 

училиштето,дворните површини пред училниците и сл.)За потребите на уредувањето како и 

досега ќе се добиваат средства и поддршка од училиштето и донации од родители како и 

интерно собирање средства од сите вработени . 

19.3. Етички кодекси 

 

ПРАВИЛА  НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

ПРАВИЛА КОИ МОРА ДА СЕ ПОЧИТУВААТ: 

▪ Ученикот е должен редовно да ја посетува наставата и да учествува во другите 

активности утврдени со наставниот план и програма  и со Годишната програма  за 

работа на училиштето 

▪ Ученикот е должен навреме и редовно да доаѓа на настава; 

▪ Во училиште треба да се доаѓа 15 минути пред почетокот на наставата,без 

задоцнување!!! 

▪ Ученикот е должен да се грижи за училишниот простор и имот,строго се казнува 

намерно уништување; 

▪ Ученикот е должен да се грижи  за хигиената во  училиштето и блиската околина; 

▪ Ученикот треба да биде дисциплиниран,совесен, одговорен,толерантен и да ги 

почитува наставниците и своите соученици;  

▪ Ученикот треба да  соработува со наставниците, стручната служба и другите 

субјекти во  училиштето; 

▪ Во училиште учениците треба да доаѓаат уредни,чисти и пристојно облечени 

согласно возраста. 

▪ На часовите ученикот треба да се однесува пристојно,внимателно да го следи 

наставниот час и одговорно да ги извршува училишните обврски; 

▪ Секој ученик треба да даде свој придонес во создавањето позитивна училишна 

клима; 

▪ Ученикот е должен најдоцна до крајот на учебната година да го врати комплетот 

учебници на одд.раководител 

▪ Ученикот не смее да ги оштетува и потцртува  учебниците. 

▪ Доколку ученикот го оштети учебникот,тогаш родителот/старателот е должен да ја 

надомести штетата со плаќање  70%од каталошката вредност на учебникот. 

       ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ НЕ Е ДОЗВОЛЕНО: 

▪ Самоволно и без вистинска причина напуштање на наставниот  час; 

▪ Носење и конзумирање цигари и алкохол во училиштето и во училишниот  двор; 

▪ Користат мобилни телефони за времe на часовите; 
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▪ Користење на  мобилните  телефони за снимање на ситуации од секаков вид во 

училиштето; 

▪ Носење  вредни предмети и парични средства со повисок износ  во 

училиште.Доколку се носат одговорноста е на ученикот и родителот/старателот; 

▪ Злоупотребување и пишување во педагошката документација на училиштето( 

училишниот  дневник и  евидентните листови.) 

▪ Злоупотребување и пишување во писмените задачи,тестовите,контролните задачи 

и сл. 

▪ Земање и носење на  училишниот дневник во наставничката канцеларија. 

▪  Физичко и психичко малтретирање меѓу учениците и било какво насилно 

однесување кон наставниците и другите вработени во училиштето; 

▪ Слободно влегување на учениците во наставничката канцеларија и кујна без 

претходна дозвола од наставник; 

▪ Ученикот  не може да отсуствува од наставата ако неговото отсуство 

родителот/старателот  не го oправда или пак не го најави однапред,но согласно 

законот тоа да бидат не повеќе од 5 денови во наставната година 

▪ ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ  НА  ДЕЖУРНИОТ  УЧЕНИЦИ 

▪ Дежурството го изведуваат двајца ученици на влезот од училиштето и нивна 

должност е да ги запишуваат сите надворешни лица кои влегуваат како и 

причините поради кои доаѓаат во училиштето;  

▪  Дежурнте ученици од 7,8 и 9 одделение своето дежурство го изведуваат 

        од 8 часот  до 13.00 часот; 

▪ Дежурните  ученици  не дозволуваат влегување на ученици во наставничка 

канцеларија ,а доколку има потреба тој ги повикува наставниците; 

▪ Од 13.30 до 15.30 дежурството го преземаат ученици од 5 одделение деветолетка-

од целодневна настава (во придружба на одговорно лице – Роте) и нивна задача е 

да ги пречекуваат  родителите/старателите  на учениците од 1,2 и 3 одделение 

коишто  посетуваат целодневна настава и дневен престој,да го повикаат ученикот 

од училницата и да го донесат до родителот кои го чека во влезниот хол! 

 

 

 

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ  

НА НАСТАВНИКОТ,СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ И ДРУГИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО 

▪ Наставникот e должен редовно и навремено да ги извршува своите должности во 

рамките на наставата и другите видови организирана работа со учениците 

,подготовка и планирање на   наставата и други активности кои се однесуваат на 

воспитно образовната работа во училиштето; 

▪ Наставникот е должен наставата редовно да ја планира во писмена и електронска 

форма; 

▪ Наставникот е должен уредно и редовно  да го води училишниот дневник,е –

дневникот и другата педагошка документација и евиденција; 

▪ Наставникот треба да го почитува времетраењето на часот; 

▪ Наставникот треба да изведува додатна и дополнителна настава и слободни 

ученички активности согласно наставниот план и законската регулатива; 
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▪ Наставникот треба да изготви кодекс и правила на однесување во својата училница 

или кабинет; 

▪ Наставникот е одговорен за хигиената,уредноста и зачувување на ентериерот во 

училницата; 

▪ Наставникот треба активно да учествува на стручните активи ,на одделенските и на 

наставничките совети во училиштето; 

▪ Наставникот треба континуирано да соработува со стручните служби во 

училиштето; 

▪ Наставникот треба редовно да соработува со родителите/старателите; 

▪ Наставникот треба секогаш да е пример со својот изглед и своето однесување; 

▪ Наставникот треба  професионално да се усовршува преку следење на литература, 

посета на семинари, обуки и предавања ; 

▪ Наставникот треба уредно да го пополнува професионалното досие како законска 

обврска; 

▪ Наставникот треба секогаш да се залага за афирмација на својот предмет; 

▪ Наставникот треба да го оценува ученикот согласно стандардите и критериумите за 

оценување и согласно усвоениот Етички кодекс за оценување; 

▪ Секој наставник треба на видно место во училницата/кабинетот да ги истакне 

сопствените критериуми за оценување; 

▪ Наставникот е должен да ја почитува личноста на секој ученик; 

▪ Наставникот е должен професионално да се однесува за време на часот; 

▪ Наставникот треба редовно и навреме да го повикува и известува родителот за 

постигнувањата, однесувањето и проблемите на неговото дете; 

▪ Наставникот треба да го упатува родителот на разговор и соработка со стручните 

служби во ситуации кога за тоа има потреба; 

▪ Наставникот е должен да го упатува родителот,односно старателот на советување; 

▪ Наставникот (одделенскиот раководител)е должен на крајот од учебната година 

записнички да ги собере учебниците и да ги врати на комисијата за прием на 

бесплатните учебници. 

▪ Наставникот треба да го почитува секој свој колега, да соработува, разменува 

мислења и искуства врзани за работата; 

▪ Наставникот треба да гради односи на меѓусебно разбирање, соработка, 

почитување со учениците и другите вработени; 

▪ Наставникот не треба да врши дискриминација по основ на 

пол,национална,социјална,политичка,имотна и општествена припадност на 

ученикот ; 

▪ Наставникот не смее да му го дава училишниот дневник на ученикот; 

▪  Наставникот не треба да доцни на часот и треба да го почитува законски 

пропишаното времетраење на училишниот час; 

▪ Наставникот  треба да е на своето работно место 10 минути пред почетокот на 

првиот час; 

▪ Наставникот не смее да користи навредувачки и некултурни изрази и зборови во 

обраќањето кон ученикот; 

▪ Настаникот не смее да користи мобилен телефон и лап топ за приватни потреби за 

време на часот; 

▪ Наставникот не смее да врши психичко и физичко малтретирање врз учениците ; 

▪ Наставникот не смее да нуди и продава на учениците било каква литература која не 

е предвидена со наставниот план и програма; 

▪ Наставникот не смее да го брка ученикот од наставниот час! 
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▪ Во случај на нарушување на дисциплината на часотод страна на 

ученикот,наставникот е должен да го реши проблемот во соработка со 

одделенскиот раководител и со стручните соработници по завршувањето на часот! 

       *  Стручните соработници во училиштето се должни редовно и навремено да ги 

извршуваат своите должности во рамките на наставата и другите видови 

организирана работа со учениците и наставниците,подготовка и планирање на   

наставата и други активности кои се однесуваат на воспитно образовната работа 

во училиштето; 

     *    Стручните соработници  треба редовно и континуирано да соработуваат со 

наставниците ,со учениците и со родителите/старателите; 

     *  Навремено и согласно законските прописи да запишуваат ученици во 

училиштето 

     *    Редовно и да организираат аналитичко истражувачки активности со 

ученици,родители и ученици; 

     *   Да го почитуваат времетраењето на часот и работното време пропишано со 

закон; 

     *   Редовно и правилно да ја водат педагошката документација во училиштето; 

     *   Да соработуваат со локалната заедница,МОН,БРО и другите надлежни 

институции за потребите на училиштето; 

     * Професионално да се усовршуваат преку редовна посета на семинари,обуки и 

предавања; 

     * Активно да учествуваат во Стручните активи,Одделенските,Наставничките 

совети и Заедницата на учениците; 

     * Навремено,професионално и согласно насоките од БРО и законските рамки  

да ги изработуваат годишните и полугодишните извештаи, Годишната програма за 

работа,Програмата за изведување на екскурзии,професионалните досиеа; 

    * Стручните соработници треба да водат педагошки картон за секој наставник; 

    * Треба да даваат совети и поддршка во однос на водењето на педагошката 

документација на наставниците и насоки за работа во настава на нововработени 

наставници; 

    *  Да организираат предавања околу професионалната ориентација на 

учениците; 

            *   Стручните соработници не смеат да вршат дискриминација по основ на 

пол,национална,социјална,политичка,имотна и општествена припадност на учениците; 

            *  Стручните соработници не   смеат  да користат навредувачки и некултурни 

изрази и зборови во обраќањето кон родителите,наставниците и  учениците; 

            *  Стручните соработници не смеат да издаваат и водат педагошки документи 

спротивно на законските прописи. 

▪ Останатите вработени во училиштето треба да ги извршуваат работните задачи 

што се во нивниот делокруг, а се во согласност со Законот за ОО; 

▪ Техничкиот персонал редовно и навреме да ги чистат училниците, ходниците и 

другите простории за општествена и педагошка дејност; 



75 
 

▪ Техничкиот персонал да соработува со наставниците , стручните соработници и 

директорот и да се однесуваат во склад со потребите на наставата; 

▪ Вработениот треба да го почитува и да се приджува кон пропишаното работно 

време; 

▪ Вработениот треба совесно и самостојно да ја извршува својата работа; 

▪ При работата Вработениот не треба да дискриминира друг вработен или ученик по 

вера, раса, возраст, пол или економски статус ниту пак да влегува во било каков 

вид на конјфликт; 

▪ Вработениот треба да го почитува секој ученик и вработен; 

▪ Вработениот треба да остварува коректна комуникација со останатите вработени 

без вербални напади или навреди; 

▪ Вработениот треба да се воздржува од непотребно влегување на часовите освен во 

сличаи кога тоа го налага работната обврска предвидена за тој ден; 

▪ Вработениот треба да остварува коректна комуникација и треба да биде на 

располагање на родителите и учениците во текот на целото работно време или во 

термините за прием одредени од самиот вработен; 
Copyright © 2009 · All 

 

 

 

 

19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето 

Тим за односи меѓу сите 

структури 

Одговорни наставниции вработени Конкретна активност 

Тим за подобрување и 

координација на ите 

структури во училиштето 

Претставници од Совет на родители 

Претседател на училишен одбор 

Директор,педагог,психолог 

Претседатели на стручни активи 

Состаноци,дебати, 

Средби,презентации за 

подобрување на 

меѓучовечките односи 

,квалитетно 

функционирање и успешно 

работење 

Тим за координација на 

стручен кадар 

Директор,ПедагогПсихолог 

библиотекар 

Состаноци,дебати, 

Средби,презентации 

Координација  на стручен 

тим 

Тим за координација на 

наставници од одделенска 

настава 

Претседател на стручен актив за 

одделенсканастава – 

ЕленаУгриновска,педагог,психолог,директор 

Состаноци,дебати, 

Средби,презентации 

Координација на 

наставници од одделенска 

настава 

Тим за координација на 

наставници од одделенска 

настава 

Претседател на стручен актив за 

одделенсканастава – Весна 

Тодоровиќ,педагог,психолог,директор 

Состаноци,дебати, 

Средби,презентации 

Координација на 

наставници од одделенска 
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настава 

Тим за координација на 

административен кадар 

Директор 

,домаќин,секретар,педагог,психолог 

Состаноци,дебати, 

Средби,презентации 

Координација на 

административен кадар 

Тим за оординација на 

технички персонал 

Домаќин Виолета Стаматовска,хаусмајстори 

хигиеничарки 

Состаноци,дебати, 

Средби,презентации 

Координација на технички 

персонал 

 

20. Професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар  

20.1. Детектирање на потребите и приоритетите 

 

Во интерес на унапредување на професионалниот развој на образовниот кадар во 

нашето училиште извршена е анкета на вработените за нивните потреби за 

професионален развој (посета од обуки и семинари). Од извршенота анализа за 

оваа учебна година имаме потреба од следниве теми/обуки: 

 

 

20.2. Активности за професионален развој 

Со утврдување на потребите за професионалниот развој на вработените се 

планира организација и реализација на интерни обуки, семинари, работилници 

од кои имаат потреба наставниците и дисеминации од проектите кои ќе ги 

реализараат нашите наставници за своите колеги од централното и подрачното 

училиште. Пред почетокот на секоја учебна година во училиштето се прави 

евалуација и од неа произлегуваат наредните приоритети за професионален 

развој. Во согласност со финансиските можности на училиштето се планираат и 

други посети на обуки кои ги одржуваат овластени обучувачи. 

 

20.3. Личен професионален развој 

Училиштето изготвува акциски план со планирани активности. Се планираат 

различни видови на организирање и пренесување на знаења или размена на 

професионално искуство, преку професионалните активи, организирање на 

отворени часови и работилници во текот на целата учебна година. Во текот на 

Потребни 

обуки - теми 

наставниц

и 
ОБУКИ ЗА ДАЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ    37 

Обуки за користење одредени компјутерски програми И 
ПЛАТФОРМИ  

35 

Обуки за тимска работа и функционирање 42 

Обуки за индивидуална работа и помош на ученици со 
ПОП 

25 

Обука за аплицирање за грантови и меѓународни проекти 7 
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наставната година се реализираат посети и анализина наставни часови 

кај секој наставник. По посетата на часот наставникот реализира консултација 

со тимот кој го посетил (директор, помошник директор, педагог и психолог) и 

притоа му се укажува на јаките и слабите страни од часот со насоки за 

надминување на пропустите и  унапредување на професионалниот развој. 

 

20.4. Хоризонтално учење 

Се планираат различни видови на организирање и пренесување на знаења или 

размена на професионалното искуство преку професионалните активи, 

организирање на отворени часови, работилници. Училиштето изготвува 

акциски план со планирани активности, носители на тие активности, време на 

реализација, очекувани исходи, начин на следење, критериуми за успех. 

 

20.5. Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 

Планирана 

акивност 

Цели Реализатор  ВРЕМЕ на реализација                                                         

Формирање ТИМ за 

поттикнување на 

професионалниот развој 

на наставниците 

Поттикнување на наставниците за 

професионално усовршување во 

нивната сфера,преку информации за 

обуки,семинари,проекти,стипендии 

и сл.кои се однесуваат на нивната 

сфера на професионален интерес 

 

Педагог 

Психолог 

Директор 

Наставници 

Стручни институции 

Континуирано,во 

текот на целата 

учебна година 

Утврдување ФОРМИ за 

реализација на 

професионалниот развој 

на наставниците: 

1.Конференции 

 

Насочување на наставниците во кои 

сфери и преку кои форми можат 

професионално да се усовршуваат. 

Обезбедување информации и 

просторни и финансиски услово 

доколку тоа го реализира 

училишето 

Тимот: 

Педагог 

Психолог 

Директор 

Наставници 

Стручни 

институции 

Континуирано,во 

текот на целата 

учебна година 

2.Семинари 

3.Училишни 

стручни активи 

од исти или 

сродни 

предмети, 

работилници,  

посета на часови 

4.Меѓу училишни 

стручни активи 

од исти или 

сродни 

предмети, 

работилници, 

посета на часови 

5.Истражувачки 

проекти 
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6.Постдипломски 

студии 

7.Самостојно 

проучување на 

стручна 

литература 

ТЕМИ И 

СОДРЖИНИ за 

професионален 

развој на 

наставниците: 

Теми или 

содржини од 

подрачјето на 

предметот кој го 

предавааат 

 

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Следење на потребите на 

наставниците за  темите и 

содржините за 

професионален развој и во 

таа насока –спроведување 

анкети,прашалници,разгово

ри со нив. 

Врз основа на потребите – 

тимот остварува 

комуникација со 

надлежните 

институции,училиштето,лок

алната заедница со цел 

организирање форми на 

реализација на темите и 

содржините за 

професионален развој. 

Тимот: 

Педагог 

Психолог 

Директор 

Наставници 

Стручни 

институции 

Континуирано,во 

текот на целата 

учебна година 

Теми или 

содржини за 

методите на 

поучување, 

учење и 

оценување 

 

Теми или 

содржини за 

соработка со 

родителите, 

училишна клима 

и сл 

 

Теми или 

содржини за 

развој на 

вештини и 

користење на 

ИКТ 

 

Теми или 

содржини за 

работа со деца со 

посебни 

образовни 

потреби 

 

Теми или 

содржини за 

справување со 

дисциплината и 

однесувањето на 

учениците 
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21. Соработка на основното училиште со родителите/старателите  

21.1. Вклученост на родителите/старателите во животот и работата на 

училиштето  

 

Начин на вклученост на 

родителите/старателите во животот и 

работата на училиштето 

Конкретни активности Временска рамка 

РАСПОРЕД НА ПРИЕМ НА  

РОДИТЕЛИ/СТАРАТЕЛИ 

ОДДЕЛЕНСКИ НАСТАВНИЦИ 

- Прием на родители 

СЕКОЈ НАСТАВЕН ДЕН 

ОД 12-12.30 ЧАСОТ 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ  

- Прием на родители 

СЕКОЈ НАСТАВЕН ДЕН  

0Д 9.20-10.00 ЧАСОТ 

ОТВОРЕН ДЕН  

За прием на родителите со 

неограничено време за разговор и 

дискусии 

СЕКОЈ ПОСЛЕДЕН 

ЧЕТВРТОК ВО 

МЕСЕЦОТ  

ВКЛУЧЕНОСТ А РОДИТЕЛИТЕ СО ПРЕДЛОЗИ И 

ИДЕИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА РАБОТАТА ВО 

УЧИЛИШТЕТО 

ПИСМЕН ПРЕДЛОГ ДОСТАВЕН ДО 

НАСТАВНИКОТ КОЈ ГО ПРОСЛЕДУВА 

ДО ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ НА 

ПАРАЛЕЛКАТА И СЕ РАЗГЛЕДУВА НА 

СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ 

ВО ТЕКОТ НА 

УЧЕБНАТА ГОДИНА И 

НА СЕК СОСТАНОК НА 

СОВЕТ НА РОИТЕЛИ 

СОРАБОТКА НА РОДИТЕЛИТЕ/СТАРАТЕИТЕ СО 

СТРУЧНАТА СЛУЖБА 

ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДБИ,ГРУПНИ 

СРЕДБИ,ВОНРЕДНИ РОДИТЕЛСКИ 

СРЕДБИ И СЛ. 

ПО ПОТРЕБА ВО ТЕКОТ 

НА ЦЕЛАТА УЧЕБНА 

ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ 
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Планирана 

Активност 

ЦЕЛИ Реализатор ВРЕМЕ Извори Очекувани 

ефекти 

Мислење за 

Предлог 

програмата за 

развој на 

основното 

училиште за Г.П 

Презентација на 

Годишната Програма за 

20/21 и на годишниот 

извештај за 19/20 

Родители 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

септември   Годишна програма 

за работа   и 

годишниот извештај 

Согледување на 

забелешките на 

родителите околу 

содржините во 

Годишната 

програма 

Мислење за 

Полугодишен 

извештај 

Презентација на 

Полугодишниот извештај 

Родители 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Декември Полугодишен 

извештај 

Согледување на 

забелешките на 

родителите околу 

содржините во 

Годишниот 

Извештај 

Подобрување на 

стандардите во 

наставата 

Идеи и предлози околу 

начинот на водење на 

наставата согласно 

претходни  искуства  

Родители 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Во текот на цела  

Учебна 

Година 

Наставни содржини 

Наставни планови 

Наставни програми 

Веб страна на БРО 

Веб страна на МОН 

Др.Литература 

Подобрување на 

наставата 

Предлози и 

мислења за 

уредување на  

ентериерот и на 

дворната 

површина во 

училиштето 

 

Идеи и предлози околу 

начинот на уредување и 

разубавување на 

ентериерот и дворот на 

училиштето 

Родители 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

 

Во текот на цела  

Учебна 

Година 

 

Општина Карпош 

Интернет 

Стручна Литература 

 

Подобрување на 

климата и условите 

за работа 

Мислење на 

Советот околу 

Организација на   

екскурзии  

 

Квалитетно изведување 

на  

Планираните екскурзии  

Родители 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Април 

Мај 

Правилник за 

изведување 

екскурзии 

Програма за 

екскурзии на 

ОУ,,Лазо Трповски,, 

за уч.2014/15 

Активно учество на 

Советот на 

родителите во 

организирањето и 

изведувањето на 

екскурзиите 

Разгледување 

жалби на 

родителите во 

врска со 

воспитно – 

образовната 

работа 

 

 

Надминување на 

проблемите и 

несогласувањата  во 

однос на В-О работа во 

училиштето 

Родители 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Во текот на цела  

Учебна 

Година 

Извештаи 

Анкети 

Сознанија од 

работата 

Евидентни листови 

 

Надминување на 

причините за 

поднесените жалби 

Мислење за 

годишен извештај 

за работа на 

училиштето 

Усвојување на 

Полугодишниот извештај 

Родители 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Во текот на цела  

Учебна 

Година 

Годишен извештај 

Анализи 

Статистички 

Пподатоци 

Согледување на 

забелешките на 

родителите околу 

содржините во 

Годишниот 

извештај  и план за 

преземање мерки 

за нивно 

надминување 
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21.2. Вклученост на родителите/старателите во процесот на учење и 

воннаставните активности 

(Се наведува планот за вклученоста на родителите во секаков вид планирања, давање 

поддршка на наставниците за работата со ученици со попреченост, надарените и 

талентираните ученици, за професионалната ориентација на учениците, во прибирање на 

дидактички материјали, помагала и други наставни средства и материјали, како и учество во 

реализација на часовите).   

Начин на вклученост 

на 

родителите/старател

ите во процесот на 

учење и воннаставни 

активности 

Конкретни активности Временс

ка рамка 

Вклученост на 

родителите во 

областа на давање 

поддршка за работа 

со деца со ПОП 

Активна соработка со родителите  и инклузивниот тим околу изработката 

на ИОП,набавка на дидактиччки материјали,уредување на сензорната 

соба,вклученост на децата со ПОП во воннаставни 

активности,консултации,насоки и соработка со личниот/образовен 

асистент и сл. 

Во текот 

на 

целата 

учебна 

година 

Вклученост на 

родителите во 

областа на давање 

поддршка за работа 

со надарени деца 

Активна соработка на родитлите со тимот за надарени деца,соработка со 

надворешни стручни лица и институции,поддршка околу аплицирање на 

проекти,учество на натпревари,можности за стипендија и сл. 

Во текот 

на 

целата 

учебна 

година 

Вклученост на 

родителите во 

областа на давање 

поддршка за 

професионална 

ориентација за 

учениците од 9-то 

одд 

Активна соработка на родителите со тимот за професионална ориентација 

на учениците од 9-то одд,заедничко организирање на презентации од 

страна на средните училишта,организирање посети на средните 

училишта,индивидуални средби,контакти со средношколци итн 

Април 

Мај 

јуни 

Вклученост на 

родителите/старател

ите во прибирање 

дидактички 

материјали 

Донации,акции за собирање сликовници,коцки,стари едукативни 

играчки,хамери,боички,фломастери ,табли,акции за собирање средства за 

купување ЛЦД проектори,проекциони платна итн. 

Цела 

учебна 

година 

Учество на 

родителите во 

реализација на 

наставни часови 

Вклучување на родители со специфични и соодветни професии во 

наставниот процес-

хемичари,лаборанти,доктори,биолози,микробиолози,инженери,спортист

и,ликовни уметници,музичари и организирање наменски нагледни часови 

Цела 

учебна 

година 
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21.3. Едукација на родителите/старателите   

(Се наведува планот за едукативни работилници и обуки за родителите/старателите, 

програмата за конкретните облици на соработка со родителите, со одговорни наставници и 

планираното време за нивна реализација. Се презентира и планот за начините на 

информирање на родителите/старателите (флаери, плакети, брошури и сл), со носители на 

активностите и потребните финансиски средства). 

План за едукативни и 

информативни активности со 

родителите 

Конкретни активности 

Облици на соработка 

Одговорни 

наставници-

организатори 

Вклучени родители 

Време на реализација 

Едукативна работилница 

,,пишуваме домашно,, 

Насоки,стручни 

совети,презентација за 

правилно пишување на 

домашните задачи со 

детето(кога се пишува 

домашно,методи и 

форми за 

пишување,метди за 

мотивација) 

Педагог 

Одделенски 

наставници  

Родители на 

ученици од 1-5 одд 

Октомври 

февруари 

Обука - инклузија Организирање обука 

со стручно лице 

дефектолог или 

клинички психолог за 

сите видови 

инклузивно 

образование,начин на 

инклузија и 

функционирање 

Педагог 

Дефектолог 

Наставници 

Родители  

Септемви 

март 

Едукативна работилница 

Хигиена во училиште  

Работилница за 

едукација на 

родителите околу 

давање правилни 

насоки на децата од 

дома за одржување 

хигиена во 

училиште,миење 

раце,користење на 

тоалет,исхрана и сл. 

Педагог 

наставници 

Септември 

декември 

Начин на информирање на 

родителите 

Изработка на брошури 

за секој родител на 

почетокот на учебната 

година,известување за 

сите активности 

наставни и 

воннаставни преку 

флаери и он лајн 

информирање 

Педагог 

Стручни активи  

Сите наставници 

Во текот на целата 

учебна година 
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22.Комуникација со јавноста и промоција на основното училиште 

 

Комуникација и соработка 

Време на 

реализација 

Реализатор Исходи и ефекти 

Соработка со сите основни 

училишта на ниво на Општина 

Карпош 

Континуирано Директор 

Стручна служба, 

наставници 

Меѓусебна соработка и размена 

на искуства во сите подрачја на 

делување во воспитно 

образовниот процес 

Соработка со средни училишта Континуирано Стручна служба Сознание за запишани ученици и 

информација за запишување 

Соработка со факултетите Континуирано Стручна служба, 

наставници 

Менторство на студенти и 

приправници 

Соработка со Општина Карпош Континуирано Училиштето и ОК Заеднички активности 

Соработка со British council Континуирано Училиштето и British 

council 

Заеднички активности 

Соработка со КИНОТЕКА НА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Континуирано 

Училиштето и 

Кинотека на 

Македонија 

 

Заеднички активности 

Соработка со Еколошки здруженија  

Континуирано 

Училиштето и 

Еко здруженија 

 

Заеднички активности 

Соработка со библиотеки Континуирано Училиштето и 

библиотеки 

Заеднички активности 

 

Соработка со музеи 

 

Континуирано 

 

Училиштето и музеј 

Запознавање со историјата, 

културата, традицијата, 

наследството и минатото 

Соработка со кина и театри Континуирано Училиштето, кината и 

театрите 

Поттикнување на љубовта на 

филмската и театарската уметност 
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23.Следење на имплементацијата на годишната програма за работа на 

основното училиште 

Приоритетни 
подрачја за 

следење 
Начин на следење 

Одговорно/ни 
лице/а 

Кој треба да 
биде 

информиран 
за следењето 

Подобрување на 
квалитетот на 
наставта во 
училиштето /он 
лајн и редовна 
настава 

- Анализа на рефлексијата од он лајн 

наставата врз знаењето на учениците и 

организација на т.н. помошни  наставни 

часови  и  дополнителна настава  со 

повеќе часови  неделно од 

пропишаните во наставниот план  

- Дополнување на  современи наставно 

нагледни средства за потребите на 

наставата од 1 – 9 одделение 

 - Финиширање на документот за 

САМОЕВАЛУАЦИЈА 

Директор 
Педагог 
Психолог 
Стручни 
активи 
одделенска и 
предметна 

Наставници 
Ученици 
Родители 

 
Подобрување на 
материјално 
техничките 
услови  во  
училиштето 

- Создавање безбедни  хигиенски 
услови  во секоја училница,влез и хол 
во училиштето со обезбедување на 
дезинфекциони бариери,средства за 
дезинфекцијаи  значително  зголемена 
ангажираност на техничкиот 
персонал,односно дезинфекција после 
секој наставен час 
-Обнова на санитарии во дел од 
тоалетите кои ги користат учениците и 
обезбедување дезифекциони бариери 

Директор 
Педагог 
Психолог 
Стручни 
активи 
одделенска и 
предметна 

Наставници 
Ученици 
Родители 
Технички 
персонал 
Општина 
Карпош 

Соработка со градинка Орце 

Николов 

Континуирано Училиштето и 

градинката Орце 

Николов 

Заеднички активности 

Упис на првачиња 

Соработка со Гете институт Континуирано Училиштето и Гете 

институт 

Заеднички активности 

Меѓународни проекти 

Соработка со Полициска станица 

Карпош 

Континуирано Училиштето и 

Полициска станица 

карпош 

Предавања 

Едукација 

заштита 

 

Соработка со Здружение совет за 

грижи и воспитување на децата на 

град Скопје 

 

 

Континуирано 

Училиштето и 

Здружение совет за 

грижи и воспитување 

на децата на град Скопје 

 

 

Заеднички активности 

Соработка со Диспанзет Карпош и 

Поликлиника Букурешт 

Континуирано Училиштето и РСБСП Систематски прегледи и 

имунизација 

Соработка со Пакомак Континуирано Училиштето и Пакомак Заеднички активности 
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-Реновирање на подот во 
фискултурната сала 
 

Концепција за 
воннаставни              
активности  

-Системско и концептуално 
планирање,организирање,реализирање 
и евидентирање на  воннаставни 
активности во училиштето согласно 
новите насоки од БРО 
-Формирање тим за реализација на 
Концептот за ВНА 
 

Директор 
Педагог 
Психолог 
Стручни 
активи 
одделенска и 
предметна 

Наставници 
Ученици 
Родители 

 

28. Евалуација на годишната програма за работа на основното училиште 
 

Евалуацијата на годишната програма во нашето училиште има за цел да се добијат 

релевантни податоци за начинот на нашето работење со одговор на трите клучни прашања: 

- Што и како работиме? 

- Како ја следиме својата работа? и 

- Како знаеме дека сме успеале? 

Евалуацијата ќе се врши по принцип на тимска работа.За секоја точка наведена во овој 

документ се определени одговорни лица-наставници ,стручни 

соработници,дирелтор,родитеи.Секој од нив во текот на учебната година во зависност од 

соджината на подрачјето ќе собира докази во форма на 

прашалници,документи,анкети,записници,протоколи и други инструменти.секој одговорен 

наставник или претставник на стручната служба ќе треба прецизно и прегледно да ги 

сумира,складира и прибира сите докази и врз основа на нивната обработка да го искреира 

Годишниот извештај за работа на училиштето. 

ОВАА ГОДИНА ОСОБЕНО ЌЕ СЕ СТАВИ АКЦЕНТ НА РАБОТАТА 

ВО ТИМОВИ!!! 

29.  Заклучок 

Годишната програма за работа на ООУ,,Лазо Трповски,, за учебната 2020/2021 год. како 

краткорочен развоен документ во кој е испланирана работата на училиштето во сите области 

на работењe е еден од најважните документи во нашето работење,всушност концепт и 

системски разработен документ согласно кој ќе се водиме во нашето работење во текот на 

учебната година. Минатата учебна година поради новонастанатата состојба со пандемијата се 

отвори огромна потреба од организирање и менаџирање на наставата  во форма на 

ДАЛЕЧИНСКИ УЧЕЊЕ,начин кој за сите беше нов и за кој бевме сосема неподготвени,но 

научивме и согледавме дека можеме да ја реализираме и да имаме резултати кај 

учениците.Искуството од овој вид на далечинско учење беше голем предизвик на сите 

субјекти – чинители на наставниот процес .Затоа ОВАА УЧЕБНА ГОДИНА АКЦЕНТОТ ЌЕ СЕ СТАВИ 

НА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ДАЛЕЧИНСКО УЧЕЊЕ..Од другите сегменти кои како 

искуство од веќе наученото ќе ги ставиме како приоритети во нашата годишна програма се - 

Анализа на рефлексијата од он лајн наставата врз знаењето на учениците и организација на 

т.н. помошни  наставни часови  и  дополнителна настава  со повеќе часови  неделно од 

пропишаните во наставниот план ,Дополнување на  современи наставно нагледни средства за 

потребите на наставата од 1 – 9 одделение Создавање безбедни  хигиенски услови  во секоја 

училница,влез и хол во училиштето со обезбедување на дезинфекциони бариери,средства за 

дезинфекцијаи  значително  зголемена ангажираност на техничкиот персонал,односно 
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дезинфекција после секој наставен час,Обнова на санитарии во дел од тоалетите кои ги 

користат учениците и обезбедување дезифекциони бариери 

.потоа Реновирање на подот во фискултурната сала Системско и концептуално 

планирање,организирање,реализирање и евидентирање на  воннаставни активности во 

училиштето согласно новите насоки од БРО,Формирање тим за реализација на Концептот за 

ВНА ,како и регистрирање на Училишен спортски клуб. 

Сите програми,планови на активности,акциски планови во горенаведените подрачја на работа 

амбициозно,навремено,квалитетно и системски ќе се реализираат во текот на целат а учебна 

година согласно насоките и препораките од МОН и БРО,согласно календарот за органиација на 

учебната година,Наставнит план и програма и за сите ќе се прибираат докази врз основа на 

кои ќе се изработи Годишниот извештај за работа. 

Забелешка: До периодот на работа на овој нов концепт на Годишна програма немавме 

конкретни насоки за понатамошно реализирање на наставниот процес,односно за тоа каков 

модел на настава ќе се одбере за учебната 2020/21.Затоа повеќе програми,планирања и 

системски разработки се пишувани како за редовна настава бидејќи секој друг тип бара 

посебна програма за работа за која временската рамка не можеме да ја одредиме. 

 
 

Комисија за изработка на годишната програма за работа на основното 

училиште 

РЕНАТА ПОПОВСКА – ПЕДАГОГ 

ЕМИЛИЈА ПЕТРОВА  - СЕКРЕТАР 

 

30. Користена литература 

-  Закон за основно образование, Законот за наставници и стручни 

соработници во основните училишта,Законот за работни односи, Законот за 

јавни набавки, Законот за организација и работа на органите на државната 

управа и други закони, Стратегија за образование 2018-2025 

-  Статут на училиштето, етички кодекс, деловници за работа на органите, 

правилник за работа на комисии, правилник за дежурства на наставници, 

правилник за работно време  

-  Годишен извештај за работата на основното училиште од 2019/20 

-  Извештај од интегралната евалвација, извештај од само-евалвација, 

ивештаи за финасиското работење на училиштето 

-  Наставните планови и програми на Министерството за образование и наука и БРО за 

воспитни-образовната дејност во основното деветгодишно образование за2019/20 

-  Упатствата од БРО за организирање и водење на воспитно образовната дејност во 

училиштето  и Концепцијата за деветгодишно образование (од 1 до 9 одд.) 

-  Статутот на училиштето,Етичкиот кодекс на однесување,Етичкиот кодекс за 

оценување,Куќниот ред на училиштето 

-  Резултатите од спроведените анкети  согласно насоките од МОН И БРО во поглед на  

изборот и имплементацијата на изборните предмети во наставниот процес во учебната 

2020/21 
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-  Насоките од МОН И БРО при планирање,организација и изведување на наставата и 

водење на педагошката документација дневникот  

-  Програмата за развој на училиштето и Самоевалуација 

-  Програмата за користење на ИКТ во наставта,еко интеграцијата во образовниот 

систем согласно насоките од МОН,МИО –програмата предвидена за учебната 2020/21 

-  Програмите за додатна,дополнителна настава и слободни ученички активности 

-  Лични искуства,согледани состојби,предлози,забелешки,мислења и заклучоци од 

наставници,родители,стручни служби,одговорни тела,органи на управување. 

-  Календарот за работа на основните училишта за учебната 2020/21 

- Годишната програма за работа од минатата учебна година,Годишниот 

извештај,Програмата за самоевалуација,Извештајот од последниот извршен увид на 

Итегралната евалвација извршена и сите постоечки правилници за работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКОПЈЕ                                М.П                Директор на ООУ,,Лазо Трповски,, 

_______________                                              СОЊА ЈОВАНОВСКА 

                                                                Претседател на Училишен одбор 

                                                                          __________________ 
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ПРИЛОЗИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА 

ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

 

СОДРЖИНА: 

1.Годишна програма за работа на: директор  

2. Годишна програма на училишен педагог 

3. Годишна програма на училишен психолог 

4. Годишна програма на библиотекар 

5.Годишна програма за работа на училиштен одбор,  

6. Годишна програма за работа Совет на родители,  

7.  Годишна програма за работа наставнички совет 

8.Годишна програма за работа на  стручни активи 

8.1 Програма Стручен актив- одделенска 

8.2 Програма Стручен актив – предметна 

9. Годишна програма за работа на  одделенски совети, 

10. Годишна програма за работа на училиштен инклузивен тим, 

ангажираните образовни медијатори,тутори, 

11.Годишна програма за работа на хор и оркестар, 

12. Годишна програма за работа на заедница на паралелката, 

13 . Годишна програма за работа на ученички парламент,  

14.Распоред на часови 

15.Акциони планови за реализација на сите проекти во училиштето и 

акциски истражувања 

16.Програми за воннаставни активности 

17.Програма за дополнителна настава 

18.Програма за додатна настава  

19.Програма за надарени и талентирани ученици 

20.Програма за реализација на ученички натпревари  

21.Програма за унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и 

меѓуетничката  интеграција 
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22.Проекти што се реализираат во основното училиште  

23.План за поддршка на учениците и  за подобрување на резултатите 

24.План за професионална ориентација на учениците 

25.План за промоција на добросостојба на учениците, заштита од 

насилство, од злоупореба и запуштање, спречување дискриминација 

26.План за следење и  анализа на состојбите со оценувањето 

27.План за стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на 

работатана воспитно-образовниот кадар 

28.Програма за самоевалуација на училиштето  

29.Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди 

30.Распоред на дежурни наставници 

31.Правилник за однесување на ученици, наставници и родители (во 

училиштето и училишниот двор) 

32.Програма за професионален и кариерен развој на воспитно-

образовниот кадар 

33.Програма за соработка на основното училиште со 

родителите/старателите 

34.Програма за соработка со локална средина и локална заедница 

35. Програма за антикорупциска едукација 

36.Програма за развој на демократска клима во училиштето 

37.Програма за грижа за здравјето на учениците 

38.Програма за јавна и културна дејност на училиштето 

39.Програма за медиумска афирмација на училиштето 

40.програма за еко интеграција 

41. Програма за финанскиско работење 

42.Програма за следење и евалуација на годишната програма за работа на 

основното училиште 
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1. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ- СОЊА ЈОВАНОВСКА 

 

Согасно Член 113 од Законот за основно образование(Сл.веснил бр.161 /5.08.2019 
Директорот ги врши следниве работи: 
 
- го застапува и претставува училиштето и е одго- ворен за законито работење, 
- ја организира, планира и ја води работата на ос- новното училиште, 
- ја следи и унапредува воспитно-образовната рабо- та во училиштето, 
- подготвува Развојна програма на училиштето, 
- подготвува предлог на годишна програма за рабо- та и извештај на училиштето, 
- е одговорен за реализација на годишната програма за работа, 
- е одговорен за остварување на правата и об- врските на учениците, 
- е надлежен за пријавување на кој било облик на насилство, злоупотреба и занемарување сторено 

врз ученик, до надлежните институции утврдени со закон, 
- врши избор на наставници, стручни соработници, и друг административно-технички кадар 

согласно со закон и актите на училиштето, 
- врши распоредување на наставници, стручни со- работници, и друг административно-технички 

кадар, 
- одлучува за престанок на работен однос на настав- ници, стручни соработници и воспитувачи и 

друг ад- министративно-технички кадар согласно со закон и ко- лективен договор, 
- врши контрола врз начинот на водењето на профе- сионалните досиеја на наставниците и 

стручните сора- ботници, 
- поттикнува, следи и организира стручно оспосо- бување и усовршување на наставниците и 

стручните соработници организира менторство за наставниците-приправ- ници, стручните соработници-
приправници, воспиту- вачи-приправници, присуствува на часови во наставата согласно со планот за 
посета на часови од годишната програма за работа на училиштето, за што составува препораки и 
забелешки од остварената посета кои се приложуваат кон професионалното досие на 
наставни- кот и ја следи работата на наставниците, стручните со- работници и 
воспитувачи и ги советува, 

- ја следи работата на училишниот педагог, психо- лог и другите стручни работници, 
- се грижи за соработката со родителите односно старателите, 
- ги известува родителите односно старателите за работата на училиштето и за измени на правата и об- 

врските на учениците, 
- одлучува за воспитните мерки, 
- ја организира и следи работата на училишниот ин- клузивен тим и други тимови во училиштето, 
- ја следи работата на стручните органи во училиш- тето, 
- ја поттикнува и следи работата на заедницата на учениците, 
- обезбедува извршување на одлуките на училиш- ниот одбор, 
- ја донесува систематизацијата на работните места на училиштето, 
- одлучува за склучување договори за работните од- носи, 
- го формира училишниот инклузивен тим, 
- покренува постапка за дисциплинската одговор- ност на вработените во училиштето, 
- се грижи за соработката на училиштето со здрав- ствената установа во општината и 
- врши други работи согласно со закон и статутот на училиштето. 

(2) Освен работите од став (1) на овој член, дирек- торот на основното училиште со ресурсен 
центар ги врши и следниве работи: 

- врши избор на образовни и лични асистенти кои им даваат поддршка на основните училишта во 
работа- та со ученици со попреченост, 

- врши распоредување на образовни и лични асис- тенти кои им даваат поддршка на основните 
училишта во работата со ученици со попреченост и 

-поттикнува, следи и организира стручно оспособу- вање и усовршување на образовните и 
личните асис- тенти кои им даваат поддршка на основните училишта во работата со ученици 
со попреченост. 
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Годишна програма за работа на Директорот 

I. Водство 

 
 Стратешко водство 

 Училишна клима и култура 

 Соработка со родителите и заедницата 

 
Носите

ли и 

соработ

ници 

Вре

ме на 

реали

зација 

1.1 

- Влијание на вработените во училиштето да ги претставуваат прифатените вредности во 

училиштето во опкружувањето и пошироко 

- Избирање на стилови на водство и примена согласно ситуацијата 

- Вложување во развојот на идентификуваните водачи, формирање тимови, давање 

ресурси и слобода за дејствување 

 

1.2 

- Воспоставување механизми за поддршка на наставниците и учениците со што 

придонесува за нивни високи постигања 

- Превземање активности за одржување на постојано поттикнувачка атмосвера и градење 

позитивна клима на прифаќање и почитување на сите 

- Воспоставување на систем што обезбедува сите ученици да се чувствуваат безбедни и 

прифатени вклучувајќи ги и учениците со ПОП 
- Воспоставување процедури што обезбедуваат култура на транспарентност и одговорност 

- Поставување висики и достижни очекувања од учениците и вработените 

- Воспоставување хоризонтална и вертикална соработка во сите стручни тела во училиштето 

- Обезбедување принцип на ‘’ отворена врата’’ за соработка со наставниците, родителите, 

локалната заедница и бизнис сектор 

- Обезбедување услови за реализација за активности од областа на инклузија 

мултикултурализам, меѓуетничка интеграција, екологија и др. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Континуирано 

 
1.3 

- Информирање на локалната самоуправа за потребите на училиштето и обезбедување подршка 

- Соработка со локалната заедница при справување со кризни ситуации што ги засегаат 

училиштето и локалната заедница ( непогоди, епидемии, насилство и слично) 

- Презентирање на работата на училиштето и промовирање преку постигањата на 

учениците и наставниците 

- Заедничка реализација на превентивни, хуманитарни и културни активности со локалната 

заедница 

- Соработка со граѓанскиот сектор и активно вклучување на вработените и учениците во 

проекти од интерес на заедницата и на училиштето 

- Соработка со соодветни невладини здруженија за заштина и поддршка на младите 

- Соработка со институции надлежни за образованието- МОН, БРО, ДПИ , ДИЦ и др. 

- Обезбедување услови за соработка со други училишта 

- Реализација на планирани активности со родителите во одделни сегменти во 

воспитно образовниот процес 

 

 

 

 

 

 

Континуирано 

 
 

Стручна 

служба, 

наставници 

Надлежни 

институции 

Општина 

Карпош 

 

 

 
Континуира

но 
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-  

 

 

- Остварување континуирана соработка со органите и телата во училиштето 

II. Раководење со човечки ресурси 

Комуникација и односи со јавност 

Унапредување на човечките односи 

Професионален и кариерен развој 

Обезбедување кадар, работно воведување и ангажирање 

2.1 

- Формирање тимови за односи со јавноста и 

изготвување акционен план и програма за 

презентација на училиштето 

- Воспоставување и одржување јасен систем на комуникација 

во училиштето и средината 

- Комуницирање со вработените континуирано, непосредно 

во писмена и во електронска форма 

- Користење на различни видово и приоди во формална и 

неформална комуникација 

- Применување на позитивен модел на комуникациски 

вештини со вработените 

- Приспособување на начинот на комуникација за 

надминување на недоразбирањата 

- Планирање на состаноците и навремено информирање на 

учесниците 

- Конструктивно насочување на дискусиите за време на 

состаноците 

- Градење стратегија за одржување на угледот на училиштето 

- Реализација на планот за привлекување на ученици како 

резултат на квалитетот на вработените и наставата во 

училиштето 

- Следење на осипувањето и градење стратегија за негово 

намалување во училиштето 

 

 

 

 

 

Педагог, 

психолог, 

наставници 

 

 

 

 

 

 
 

Континуирано 

2.2 

- Градење јасен приод за развој на меѓуетничките односи и 

надминување на конфликтите 

- Учество во разрешување конфликти и градење доброи 

меѓучовечки односи 

- Водење на грижа при распределба на работните ангажмани 

на вработените 

 
 

Педагог, 

психолог, 

наставници 

 

Континуирано 
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2.4 

- Планирање на персонална соработка со институциите 

- Спроведување интервју со потенцијални кандидати за 

вработување 

- Обезбедување стручен и компетентен кадар 

- Континуирано следење на работата на сите вработени и 

обезбедување соодветна подршка 

- Препознавање и наградување на индивидуални 

постигнувања 

 

Педагог, психолог наставници 

 

 
 

К

о

н

т

и

н

у

и

р

а

н

о 

III. Педагошко раководење на училиштето 

Планирање 

Подршка на наставата и учењето 

Обезбедување квалитет (евалуација, самоевалуација и развој) 

Создавање здрава, безбедна и демократска средина за учење и развој на ученикот 

3.1 

- Градење систем за вклучување на предлозите на вработените во планирањето 

на работата на училиштето 

- Изготвување годишни, оперативни и неделни планови за сопствената работа 

- Ревидирање на програмите краткорочно, среднорочно и долгорочно 

- Презентирање на годишните планирања пред органите и телата на 

училиштето и пред локалната заедница 

- Иницирање и насочување активности за иновација во наставата 

 

 

 

Наставници, 

координатори на тимови , 

стручна служба 

 

 

 

 

 

 

 
 

К

о

н

т

и

н

у

3.2 

- Воспоставување процедури за планирање на наставата и на воннаставните 

активности 

- Подршка на наставниците при планирањето 

- Изработка и користење инструменти за следење на наставата 

- Следење наставни часови и давање повратни информации 

- Развивање на клима и култура кои го подржуват 

вклучувањето на вработените во донесувањето 

одлуки, поставување цели и креирање промени 

2.3 

- Анализирање на ефективноста 

на сопственото работење и 

изготвување личен план за 

професионален развој 

- Воспоставување систем за 

интерно стручно усовршување на 

вработените (предавања, 

работилници) 

- Менаџирање со активностите предвидени во годишниот 

план за професионален развој 

- Користење на различни инструменти за евалуација на 

работата 

 

 
Педагог, 

психолог, 

наставници 

 

 

 
Континуирано 



94 
 

3.3 

- Следење на ефективноста од реализацијата на училишните планови и програми 

- Поддршка на тимовите за изработка на самоевалуацијата 

- Водење советодавно – инструктивни разговори со наставниците, учениците и 

родителите 

- Обезбедување размена на добри практики на иновативна настава во 

рамките на училиштето и со други училишта вклучувајки и 

користење на современо образовна технологија 

и

р

а

н

о 

 

 

 

3.4 

- Обезбедување грижа од страна на сите во училиштето за физичката 

средина, изглед, хигиена и слично 

- Обезбедување услови за безбедно опкружување и заштита на 

учениците од насилство и злоупотреба 

- Формирање инклузивни тимови 

- Обезбедување активности за запознавање со културите на 

заедниците што живеат во РМ 

- Создавање услови за вклучување на учениците во животот на 

училиштето и непречена работа на ученичките организации 

 
Директор, Стручна 

служба 

 

 

 
Континуирано 

 

IV. Финансиско раководење 

Раководење со финансиските ресурси 

Раководење со материјалните ресурси 

4.1 

-  Пронаоѓање можни извори на дополнително финансирање и 

дополнителни средства за училиштето 

- Следење на наменското трошење на средствата во согласност со одобрениот буџет 

- Информирање на органите и телата во училиштето за трошење на финансиските сретства 

- Навремено исполнување на финансиските обврски 

- Следење на постапките за реализирање на јавните набавки согласно законот 

- Обезбедување услови за транспарентно усвојување на завршната сметка 

 

 

 

 

 
 

Континуирано 

4.2 

-  Реализација на планот и распоредот за максимално коистење на расположивите 
капацитети за изведување на наставата и воннаставните активности во согласно со 
потребите 

- Реализација во обезбедување на потребни материјални ресурси за одвивање на наставата 

- Вклучување на вработените во планирањето на буџетот и информирање за негоба 

прераспределба 

- Обезбедување на материјални ресурси за непречено одвивање на наставата 



95 
 

 

 

Директор на ООУ,,Лазо Трповски,, - Соња Јовановска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Законско и административно работење на училиштето 

Примена на законски и под законски акти 

Изработка и примена на интерни акти и документација 

Раководење со административните процеси 

Примена на информациските системи во училиштето 

5.1 
  

- Обезбедување примена на законската регулатива во училиштето 

- Воспоставување систем за информирање на вработените и 

претставниците од училишните органи 

 

Педагог, претседатели на 

активи, одделенски 

 

и тела за релевантни законски прописи наставници, родители  

 
секретар, училишен 

Континуирано 

 одбор  

5.2 

- Организирање и учество во работата на тимовите за изработка на интерни 

акти 

- Носење интерни акти во сопствена надлежност 

- Обезбедување доследно спроведување на интерните акти 

- Спроведување одлули донесени од училишниот одбор 

 
 

Педагог ,психолог 

,наставници 

 
Континуирано 

5.3 

- Организирање и следење на работата на вработените и обезбедување 

соодветни услови 

- Доделување задачи на вработените, обезбедување почитување 

поцитување на рокови и непосредно раководење со процесот 

- Воспоставување добро организиран систем за административни работи во 

училиштето 

  
 

Континуирано 

5.4 

- Обезбедување услови за развој и функционирање на информациските 

системи 

- Обезбедување услови за сеопфатна електронска евиденција на сите 

активности на училиштето 

- Користење информациски системи во секојдневната работа 

  

 

Континуирано 
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2. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ 
 

 

Годишната програма за работа на училишниот педагог е изготвена врз основа на : 

▪ Законот за основно образование (Службен весник на РМ бр. 161 од 5.8.2019) Статутот 
на училиштето 

▪ Годишните извештaи и програми од претходната учебна година 

▪ Содржините и организацијата на воспитно образовната дејност во училиштето 

▪ Состојбата,условите и потребите на училиштето 

▪ Насоките од МОН и БРО 

▪ Искуствата од потребите на наставниците,учениците и родителите 

 

Училишниот педагог работните задачи во училиштето ќе ги  реализира во согласност со 

програмата за работа на  директорот и психологот во училиштето како тимска работа како и во 

тесна соработка со  стручните соработници од  Бирото за развој, Министерството за 

образование и наука и Општината Карпош. 

 

Целта и приритетите на училишниот педагог ќе бидат насочени  кон обезбедување програмски 

и педагошко-организациони услови за работа,менаџерски систем  на работа и најмногу 

воспоставување на  советодавна,консултативна и инструктивна врска со наставниците, 

родителите, учениците и стручните служби во училиштето. 

 

Програмата за работа педагогот ќе ја остварува низ повеќе програмски подрачја  

▪ Планирање и програмирање на воспитно-образовната работа 

▪ Непосредно следење на воспитно образовната работа 

▪ Советодавно консултативна работа 

▪ Аналитичко истражувачка работа 

▪ Педагошка евиденција и документација 

▪ Подготовка за сите облици на работа со наставници,родители и ученици 

 

1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА 

бр. Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. 

Комплетна изработката на концепцијата на Годишната програма за 

работа на училиштето и изработка на сите прилози во рамки на 

програмата во соработка со наставниците 

Директор 

Психолог 

Наставници 

Август 

2. 

Учество и координација во изработка на развојниот план на 

училиштето,подготовка за добредојде на првачињата како и  на другите 

ученици во училиштето,работа на проектот,,Бесплатни учебници,, 

Наставници 

Стручни служби 
Септември 

3. 
Учество и координација и во изборот и конципирањето на воннаставните 

активности 
Наставници Континуирано 
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4. 
Учество во изработката на наставните планови за додатна, дополнителна 

настава, одделенска заедница, секции, екскурзии, настава во природа 

Наставници 

Стручни служби 
Континуирано 

5. Координација и учество во изработка на проекти 

Директор 

Наставници 

Стручна служба 

Континуирано 

6. 
Учество во изработката на програми за работа со надарени и деца со 

посебни потреби 
Наставници 

 

Континуирано 

7. 
Учество во изработка на програма за соработка на училиштето со 

семејството 

Наставници 

Стручни служби 
Континуирано 

8. 
Аплицирање во различни видови проекти кои ќе бидат од значење за 

осовременување на  наставата во училиштето 

Директор 

Наставници 

службаta 

Континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

2. НЕПОСРЕДНО СЛЕДЕЊЕ НА РАБОТАТА ВО  УЧИЛИШТЕТО 

бр. Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. Следење и набљудување на децата во група за упис во 1 одд. 
Наставници  

 
Мај 

2. 
Правење на анализа на карактеристиките на идните првачиња и учество во 

формирање на паралелките 
Наставници Август 

3. 

Запознавање на наставниците од прво одделение со карактеристиките на 

идните првачиња и сите новини во наставната програма за новата учебна 

година 

 

Наставници 
Август 

4. Учество во ораганизација на манифестација,,Детска недела,, Наставници Октомври 

5. 
Следење и давање помош при организација и реализација на 

задолжителните, додатните и дополнителната настава 

Директор 

наставници 

Стручна служба 

Август 

Јуни 

6. 
Следење и учество во организација и реализација на воннаставните 

активности 

Наставници 

Директор 

Стручна служба 

Авуст 

Јуни 

континуирано 
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7. 

Следење на прилагодувањето на учениците во 1  и 6 одд. преку 

- посета на часови 

- разговор со ученици 

- разговор со родители 

Наставник 

Стручна служба 
Континуирано 

8. 

Откривање на ученици кои имаат потешкотии во учењето преку 

- посета на часови 

- разговор со наставници 

- разговор со родители 

- увид во одделенска книга 

Наставник 

Стручна служба 
Континуирано 

9. 
Следење на ефектите и постигањата по новите наставни предмети и 

програми за оваа учебна година 

Директор 

Наставници 

Служба 

Континуирано 

10. 

Следење на интерперсоналните односи  

( Училишна клима ) во училиштето меѓу ученик-ученик, ученик-наставник и 

наставник-наставник, на индивидуално и групно ниво 

наставници 

ученици 
Континуирано 

11. Следење на постапките на оценување на учениците 

Наставници 

Стрична служба 

Директор 

Континуирано 

 

 

3. СОВЕТОДАВНО-КОНСУЛТАТИВНА РАБОТА СО УЧЕНИЦИТЕ, НАСТАВНИЦИТЕ И 

РОДИТЕЛИТЕ 

Бр. Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. 
Упис на првачиња согласно законската 

регулатива 

Педагог 

Комисија за упис на 

првачиња 

мај 

2. 

Предавања,совети и поучување на учениците за 

поквалитетно знаење(пр-кој начин да го одберат 

за учење,поквалитетно меморирање,продуктивно 

паметење) 

Стручна служба 

Ученици 

Средните училишта 

Мај 

3. 

Вклучување на учениците во учество на различни 

проекти и активности (одделенски заедници, 

ученичка заедница и др) 

Стручна служба 

Ученици 
Континуирано 

4. 

Советодавна работа со ученици кои потешко 

напредуваат или покажуваат асоцијално 

однесување, нередовност и слаб успех  

Директор 

Стручна служба 

Ученици 

Континуирано 
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5. 

Советодавна работа со наставници и ученици при 

избор на слободни активности, јавни настапи, 

конкурси, натпревари и др 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Ученици 

Септември – Мај 

6. Советодавна работа со наставниците почетници 
Стручна служба 

Наставници 
Континуирано 

7. 

Консултативни-советодавна работа со 

наставниците во разрешувањето на проблемите 

на релација ученик-ученик и ученик-наставник-

семејство 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Континуирано 

8. 
Советодавна работа со наставници и родители во 

реализирање на проекти 
Наставници Септември – Мај 

9. 

Учество во работата на стручните тимови и 

активи, и превземање мерки за унапредување на 

нивната работа 

Наставници 

Стручна служба 
Континуирано 

10. 

Советодавна работа со родителите чии деца 

имаат проблеми со учењето, редовноста и 

дисциплината 

Наставници 

Стручна служба 
Континуирано 

11. 

Промовирање и потикнување на родителите во 

поедини облици на работа во училиштето 

 

 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Континуирано 

12 

Координација и унапредување на работата на 

ИНКЛУЗИВНИОТ ТИМ во соработка со 

дефектологот и образовните/лични асистенти 

Директор 

Психолог 

Наставници 

Континуирано 

 

 

 

 

4. АНАЛИТИЧКО - ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

Бр. Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. 

Анализа на општите услови за реализација на 

воспитно-образовната работа во училиштето: 

Хигиена,глобални тематски планирања,е-

дневник 

Директор 

Ст.служба 

Наставници 

Август-Септември 

2. 

Изработка на анализа за успехот и 

дисциплината на учениците на класификациони 

периоди  

( тромесечја, полугодие и крај на година ) 

Директор 

Ст.служба 

Наставници 

Ноември 

Декември 

Април 

Јуни 



100 
 

3. 

Анализа на часовите на редовната настава и 

другите облици на воспитно-образовната 

работа на кои присуствувал педагог и 

согледување на нивната дидактичко-методска 

заснованост 

Директор 

Ст.служба 

Наставници 

Октомври 

Март 

4. 

Анализа на проектот унапредувањет во 

оценувањето и почитувањето на Етичкиот 

кодекс на оценување  

Ст.служба 

Наставници 

Ученици Директор 

Декември 

Мај 

5. 

Испитување на нивото и квалитетот на 

ученичките знаења  

- испитување на брзината  и точноста на 

читање на: 

   а) нелогичен текст 

   б) логичен текст 

Наставници Стручна 

служба 

Септември 

Октомври 

6. 
Анализа на ефекти и придобивки или обратно 

од користењето на компјутерите во наставата  

Ученици 

Стручни служби 
Октомври 

7. 
Анализа на потребите за стручно усовршување 

на наставниот кадар  

Наставници 

Ст. Служба 
Континуирано 

8. 

Анализа и истражување на начините на 

оценување од страна на наставниците и нивно 

рефлектирање врз мотивираноста  на 

учениците 

Наставници Континуирано 

 

 

5. ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Бр. Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. 
Годишен глобален план и програма за 

сопствената работа 
Стручни служби        Септември 

2. Месечен оперативен плана за работа Стручни служби        Секој месец 

3. Хронолошки дневник за работа Стручни служби        Секој ден 

4. Дневник за работа со ученици Ученици Секој ден 

5. Дневник за работа со наставници Наставници Секој ден 

6. Дневник за работа родители 
Наставници 

Родители 
Секој ден 

7. 
Дневник за следење на наставата и 

воннаставните активности 

Ученици 

Наставници 
Секој ден 

8. 

Документација за извршаната аналитичко-

истражувачката работа (прегледи, 

инструменти,извештаи, анализи, 

информации и др ) 

Стручни служби        Континуирано 
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6. ПОДГОТОВКА ЗА СИТЕ ОБЛИЦИ НА РАБОТА СО УЧЕНИЦИ, НАСТАВНИЦИ И 

РОДИТЕЛИ 

бр. Содржини на работа Соработници Време на реализација 

1. 
Подготовка и планирање на предавања со 

ученици, наставници и родители 

Ученици 

Наставници 

Родители 

Континуирано 

2. 
Подготовка на материјали за поедини 

истражувања и  изработка на инструменти  

Ученици 

Наставници 

Родители 

Континуирано 

3. 

Планирање на посета на часови со 

организирани наменски предавања за 

новините во настават(пр.- нови изборни 

предмети,начини на оценување и сл.) 

Ученици 

Наставници 

Родители 

Континуирано 

4. 
Планирање и подготовка на 

анализи,прикази и соопштенија  

Ученици 

Наставници 

Родители 

Континуирано 

5. Следење на стручна литература 

Ученици 

Наставници 

Родители 

Континуирано 

6. 
Подготовка на процедура за изработка  на 

училишниот развоен план 

Ученици 

Наставници 

Родители 

Континуирано 

7. 

Подготовка и договарање со останатите 

стручни соработници , тимови и стручни 

институции за заедничките задачи и 

активности во училиштето и надвор од 

него 

 

Ученици 

Наставници 

Родители 

Континуирано 

8 

Подготовка на брошури и документи како 

информативни флаери за родителите и за 

учениците 

 

Психолог 

Директор 
Континуирано 

           

  

 

                                                            Училишен педагог Рената Поповска 
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3 . ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ПСИХОЛОГ  

 

Основи за изработка на годишната програма се: 

▪ Законот за основно образование(Службен весник на РМ бр. 161 од 5.8.2019)  

▪ Статутот на училиштето 

▪ Правилник за начинот и обемот на работните задачи во рамките на работното време на 
наставниците и стручните соработници во текот на 40-часовна работна недела 

▪ Содржините и организацијата на воспитно-образовната дејност во училиштето; 

▪ Развојнaтапрограма на училиштето; 

▪ Актуелните состојби и потреби на училиштето. 

 

Во рамки на реализирањето на активностите психологот ќе настојува да ги реализира 

следните цели: 

▪ Поттикнување и развивање на свеста за потребата од стекнување знаења со повисок 
квалитет и оспособување за нивна примена кај учениците, наставниците и родителите; 

▪ Постигнување на повисоки стандарди и подобар квалитет во начинот на презентирање 
и усвојување на знаењата кои треба да ги стекнат учениците; 

▪ Поттикнување и подршка на наставниците во применaта на информатичката 

технологија во наставата; 

▪ Помош и подршка на наставниците во имплементирањето на стандардите 

и критериумите за оценување; како и градење училишна практика на објективно 

оценување на постигнувањата на учениците; 

▪ Изградување на атмосфера и клима  на взаемна доверба и соработка како меѓу 

вработените, така и меѓу  учениците и наставниците, во која секој ќе може максимално 

да ги развива своите потенцијали; 

▪ Поттикнување и градење на еколошката свест кај учениците и вработените; 

▪ Градење на училишна клима на соживот и промовирање на ненасилство; 

▪ Откривање и поттикнување накреативните потенцијали и надареноста кај  

учениците и градење мотивација за нивно развивање. 

 

 

Активностите и содржините од програмата  за оваа учебна година се конципирани во рамки на 

содржинситецелини од следните подрачја: 

▪ Планирање,програмирање и организирање на воспитно-образовната дејност; 

▪ Следење на воспитно-образовната работа; 

▪ Изготвување стручни материјали; 

▪ Советодавно-консултативна работа; 

▪ Општостручно усовршување на наставниците; 

▪ Учество во работата на стручните тела; 

▪ Стручно усовршување; 

▪ Соработка со општествената средина и стручни институции; 

▪ Водење на педагошката евиденција и документација. 

 

 

http://mon.gov.mk/content/?id=3244
http://mon.gov.mk/content/?id=3244
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Во текот на оваа учебна година ќе се реализираат следните содржини 

Содржина на работа соработници време на реализација 

Следење на зрелоста за поаѓање на училиштеи 

запишувањето во прво одделение 

▪ разговор со децата; 
▪ разговор со родителот;; 

педагог и комисија за упис во 

прво одделение 
V, VI, VIII 

Учество во формирање паралелки за прво одделение и 

распоредување на новодојдени ученици 
директор, педагог VIII – IX 

Учество во изработка на информација и преглед за 

запишани ученици во прво одделение. Изработка на 

информација за запишани ученици од претходни осми во 

средните училишта 

педагог 

средни училишта 

VIII – IX 

IX 

Подготовки за изработка на годишната 

програма,отпочнување на учебната година   

иорганизирање на дочекот на првачињата 

директор, педагог, 

наставници, одделенски 

наставници во прво одд 

VIII – IX 

Внесување податоци за првачиња, паралелки, 

наставници, активности  и промени во новата учебна 

година во ЕМИС – како администратор 

И континурано внесување на настанатите промени 

 

 

VIII – IX 

IX – VI 

Изработка на Годишната програма за работа на 

училиштето 

▪ изработка на програма за сопствената 

           работа;          

▪ учество во изработката на годишната 
           програма  на училиштето; 

▪ предлагање одредени активности и теми 
    за работа на стручните органи (стручни 

активи, наставнички и одделенски совети) 

▪ планирање на работата со ранливи групи 
    ученици 

▪ изработка на програма за превенција на 
    насилството 

▪ учество во изработка на програма  
за меѓуетничка интеграција  

▪ изработка распоред за дополнителна и     
    додатна настава 

 

 

директор,    педагог и 

наставници; 

 

 

 

 

одделенски раководители 

комисија 

комисија 

наставници 

 

VIII 

 

 

 

 

IX 

IX 

 

IX 

IX 

IX 

Следење и помош на наставниците во планирањето на 

наставата и другата воспитно-образовна работа 

▪ увид и помош на наставниците во  изра- 
ботувањето на тематските и процеснипланира-ња; 

▪ следење на планирање и реализација на 
Програма за вештини на живеење; 

▪ следење на реализација на воннаставни  
активности; додатна и дополнителна настава и 
постигнувањата на учениците 

директор,педагог,наставници X – VI 
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Следење на прилагодувањето на учениците во прво 

одделение 

▪ посета на часови; 
▪ разговор со учениците 
▪ разговор со наставниците; 
▪ разговор со родителите. 

 

директор,педагог,наставници, 

родители 

 

 

IX – XII 

Помош на наставниците при развивање на постапки за 

вреднување на постигнувањата на  

учениците 

 

Наставници IX – V 

Следење и откривање на причините за недоволниот 

успех кај одделни ученици 

▪ советодавна работа со учениците кои имаат 
повеќе слаби оцени 

▪ разговор со наставниците и родителите 

наставници, педагог, 

дефектолог,родители 
XI– V 

Следење на редовноста на учениците 

▪ увид во оправданите и неоправданите 
изостанувања; 

▪ разговор со ученици кои направиле голем број на 
изостаноци и нивни родители 

 

 

 

 

 

наставници, педагог 

XI– V 

Поттикнување и реализирање активности за 

унапредување на здравјето во училиштето 

▪ со вработени; 
▪ со ученици; 
▪ сородители 

наставници, ученици, 

родители 
X-V 

Организирање на советувања со групи на родители на 

ученици со голем број изостанувања, послаб успех и 

несоодветно однесување 

одделенски раководители X-V 

Активно учество во изработката на програмата 

за развој на училиштето 

наставници, директор, 

педагог 
VIII-IX 

Соработка со наставниците во планирање и следење на 

работата со ученици со посебни образовни потреби. 

наставници, педагог, 

дефектолог 
IX – VI 

Соработка со наставниците во препознавање и 

насочување во работата со надарени деца 
ученици, наставници X-V 

Игри за разрешување конфликти 

▪ ученици 5 одделение 
Разбирање на конфликти – програма за работа со 

ученици, наставници и родители 

▪ ученици од 7 и 8 одделение; 
▪ заинтересирани наставници; 
▪ заинтересирани родители 

Ученици, наставници, 

родители 
XI – V 

Професионална ориентација на учениците од осмите 

одделенија 

▪ информирање на учениците за мрежата на 
училишта за средно образование; 

претставници од средни 

училишта, ученици, 

наставници 

XII – V 



105 
 

 

 

Психолог-  Лидија Маџоска-Перчинкова 

4,   ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ БИБЛИОТЕКАР 

Активности                               

Библиотекар: Жанета Арсовa 

Време на реализација 

▪ Подготовка на библиотеката за новата учебна година 

▪ Прием и распределба на бесплатните учебници 

▪ Обновување на членските карти 

▪ Планирање на книжниот фонд 

▪ Претплата на периодични публикации 

Септември 

▪ Издавање книги на ученици и упатства за користење 

▪ Обработка на книжниот фонд според МКД систем 

▪ Планирање на заедничка работа со учениците во 
библиотеката 

▪ Одбележување на месецот на книгата 

Октомври 

▪ Спроведување на акција ,,Да се  зачлениме воучилишната 
библиотека,, 

▪ Презентација на нови книги од училишната библиотека 

Ноември 

▪ примена на тестови за општи и специфични 
способности; 

▪ примена на прашалници за интереси; 
▪ разговор и консултација со наставници; 
▪ разговор и советодавна работа со заинтересирани 

ученици 

Учество во изработката на полугодишниот извештај за 

работа на училиштето и извештај за својата работа 

Директор, педагог, 

наставници 
I, VI 

Унапредување на воспитната работа 

▪ соработка и консултации со наставниците во 
унапредување на користењето на наставни 
средства; 

▪ наставни форми и методи; 
▪ учество на стручни органи 

 

наставници IX – VI 

Соработка со наставниците  од предметна настава во 

водењето на професионалното досие 
Наставници IX – VI 

Организирање на педагошка и методска практика на 

студентите од наставните факултети 

наставници, претставници од  

факултети 
IX – VI 

Стручно усовршување БРО IX – VI 

Соработка со општинта, стручни институции и 

организации од пошироката општествена  средина 
 IX – VI 

Учество  во  работата на секцијата на училишни 

психолози и Комората на психолози на РМ 
Психолози VIII – IX 

Водење на документација директор,педагог IX – VI 
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▪ Соработка со литературната секција 

▪ Соработка со Институтот за македонски јазик 

▪ Соработека со Библиотека,,Св Климент Охридски,, 

▪ Организирање на литературни средби со познат македонски 
детски писател 

▪ Следење на детскиот печат 

▪ Презентација на делото на Климент 

▪ Следење  и презентација на ТВ едукативни емисии во 
корист на наставата 

Декември 

▪ Средување на библиотечната администрација 

▪ Издавање на Книги 
Јануари 

▪ Посета на библиотеката од страна на учениците од прво 
одд 

▪ Подредување на каталозите 

▪ Обработка на книжен материјал 

▪ Соработка со наставници за збогатување на фондот и 
стручната литература 

▪ Организирана посета на библиотека,,Браќа Миладиновци,, 

Февруари 

▪ Селектирање на стручни публикации 

▪ Техничка обработка на библиотечниот материјал 

▪ Соработка со библиотека ,,Другарче,, 

▪ Следење на нови и актуелни изданија во Издавачките куќи 

Март 

▪ Одбележување на делото на Андерсен 

▪ Посета на саемот на книгата 

▪ Интерна изложба – Предлог за нова книгa 

Април 

▪ Редовно издавање книги и нивно евидфентирање 

▪ Посета на други библиотеки 

▪ Средување на книжен фонд 

▪ Одбележување на 24-ти Мај  Св Кирил и Методиј 

Мај 

▪ Собирање на поделените учебници и нивна 

▪ прераспределба 

▪ Собирање на издадените книги 

▪ Уредување на библиотеката 

Јуни 

 
 
 
 
 
5. ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ОДБОР НА УЧИЛИШТЕТО 
 
- СОГЛАСНО ЧЛЕН 106 ОД ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ : 
Училишниот одбор на основното училиште е составен од седум члена и тоа: тројца 
претставници од наставниците, стручните соработници и воспитувачите од училиштето, 
тројца претставници од родителите, односно старателите на учениците и еден претставник 
од основачот. 
- На седниците на училишниот одбор, се покану- ваат и во неговата работа учествуваат, без 

право на глас и двајца претставници на учениците избрани од ученичкиот парламент. 
- Членовите на училишниот одбор не смеат меѓу- себно и со директорот на училиштето да 

бидат во род- нинска врска по права линија во било кој степен, од- носно странична 
линија до трет степен за што сите чле- нови потпишуваат изјава. 

- Мандатот на членовите на училишниот одбор е три години, а мандатот на 
претставниците на родители- те е за период до завршување на основното 
образова- ние на нивното дете, но не подолго од три години 
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- Училишниот одбор од редот на своите членови - претставници од родителите, 
односно старателите из- бира претседател со мнозинство гласови од вкупниот 
број членови, по пат на тајно гласање. 

- Претставниците од наставниците, стручните со- работници и воспитувачите во 
училишниот одбор ги избира наставничкиот совет со тајно гласање. 

- Претставниците на родителите односно старате- лите ги избира Советот на 
родителите со тајно гласање. 

- Претставниците на училишната заедница се из- бираат со тајно гласање од 
ученичкиот парламент, кое се спроведува на почетокот на секоја учебна година. 

- Постапката за избор на претставниците на вра- ботените на основното училиште, 
родителите односно старателите во училишниот одбор на училиштето и на 
претставниците на училишната заедница се утврдува со статутот на училиштето. 

Надлежност на училишниот одбор  Член 108 

(1) Училишниот одбор на основното училиште: 
- донесува статут на основното училиште, 
- предлага годишна програма за работа и извештај за работа на основното 

училиште до советот на општи- ната, а државните основни училишта до 
Министер- ството, 

- донесува Развојна програма на училиштето, 
- предлага финансиски план до основачот, 
- предлага завршна сметка до основачот, 
- објавува јавен оглас за избор на директор во нај- малку три дневни весници 

кои се издаваат на целата територија на Република Северна Македонија од кои 
еден од весниците кој се издава на јазикот што го збо- руваат најмалку 20% од 
граѓаните кои зборуваат служ- бен јазик различен од македонскиот јазик, 

- врши интервју со кандидатите за директор, 
- предлага на градоначалникот на општината однос- но на министерот еден 

кандидат од пријавените канди- дати на објавениот јавен оглас за избор на 
директор, 

- дава предлог до директорот за избор на наставни- ците и стручните 
соработници, 

- одлучува по приговорите и жалбите на вработени- те во основното училиште, 
- одлучува по жалбите на ученици, родители, од- носно старатели на ученици и 
- врши и други работи утврдени со статутот на ос- новното училиште. 
(2) Училишниот одбор на основното училиште за поднесените жалби мора да 

одлучи во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на жалбата. 
(3) Доколку подносителот на жалба е член на учи- лишниот одбор истиот се 

иззема од процесот на одлу- чување по жалбата. 
 

Планирана 

Активност 

ЦЕЛИ Реализатор ВРЕМЕ Извори Очекувани ефекти 

Мислење за 

Предлог 

програмата за 

развој на 

основното 

училиште за Г.П 

Усвојување 

на Годишната 

Програма 

Членови на 

Училишниот одбор 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Август   Годишна програма за 

работа  

Согледување на 

забелешките на 

члееновите на 

Училишниот одбор 

околу содржините во 

Годишната програма 

Мислење за 

Полугодишен 

Усвојување на 

Полугодишнио
Членови на 

Училишниот одбор 

Декември Полугодишен извештај Согледување на 

забелешките на 
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извештај т извештај Директорот 

Педагог 

Психолог 

Членови на 

Училишниот одбор 

околу содржините во 

Годишниот 

извештај 

Подобрување 

на стандардите 

во наставата 

Идеи и 

предлози 

околу начинот 

на водење на 

наставата 

согласно 

претходни  

искуства  

Членови на 

Училишниот одбор 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Во текот на цела  

Учебна 

Година 

Наставни содржини 

Наставни планови 

Наставни програми 

Веб страна на БРО 

Веб страна на МОН 

Др.Литература 

Подобрување на 

наставата 

Предлози и 

мислења за 

уредување на  

ентериерот и 

на дворната 

површина во 

училиштето 

 

Идеи и 

предлози 

околу начинот 

на уредување 

и 

разубавување 

на ентериерот 

и дворот на 

училиштето 

Членови на 

Училишниот одбор 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

 

Во текот на цела  

Учебна 

Година 

 

Општина Карпош 

Интернет 

Стручна Литература 

 

Подобрување на 

климата и условите за 

работа 

Мислење на 

Советот околу 

Организација на   

екскурзии  

 

Квалитетно 

изведување на  

Планираните 

екскурзии  

Членови на 

Училишниот одбор 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Април 

Мај 

Правилник за 

изведување екскурзии 

Програма за екскурзии 

на ОУ,,Лазо Трповски,, 

за уч.2013/14 

Активно учество на 

Членови на 

Училишниот одбор 

во организирањето и 

изведувањето на 

екскурзиите 

Разгледување 

жалби на 

родителите во 

врска со 

воспитно – 

образовната 

работа 

 

 

Надминување 

на проблемите 

и 

несогласувања

та  во однос на 

В-О работа во 

училиштето 

Членови на 

Училишниот одбор 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Во текот на цела  

Учебна 

Година 

Извештаи 

Анкети 

Сознанија од работата 

Евидентни листови 

 

Надминување на 

причините за 

поднесените жалби 

Мислење за 

годишен 

извештај за 

работа на 

училиштето 

Усвојување на 

Полугодишнио

т извештај 

Членови на 

Училишниот одбор 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Во текот на цела  

Учебна 

Година 

Годишен извештај 

Анализи 

Статистички 

Пподатоци 

Согледување на 

забелешките на 

Членови на 

Училишниот одбор 

околу содржините во 

Годишниот 

извештај  и план за 

преземање мерки за 

нивно надминување 
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6.ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ НА УЧИЛИШТЕТО 
 
Согласно член 127 од Законот за основно образование СОВЕТОТ НА РОДИТЕЛИ е 
одговорен за: 

(1) За организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште од родителите, 
од- носно старателите на учениците се формира совет на родители на училиштето. 

(2) Во советот на родители има по еден претставник од секоја паралелка којшто го избираат 
родителите од- носно старателите, на родителскиот состанок на пара- лелката. 

(3) Првото свикување на советот на родители го врши директорот на училиштето. 
(4) Советот на родители: 
- дава мислење за предлогот на програмата за развој на основното училиште и за годишната програма 

за ра- бота, 
- расправа за извештајот за работата на училиштето, 
- дава мислење и предлага мерки за подобрување на наставата и воннаставните активности, 
- разгледува жалби на родителите односно старате- лите во врска со воспитно-образовната работа, 
- учествува во самоевалуација на работата и пости- гањата на училиштето, 
- иницира и спроведува активности за подобрување на квалитетот на училиштето, 
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- учествува во оценувањето на исполнетоста на стандардите за наставниците и стручните соработници 
за напредување во звањата ментор и советник, 

- избира претставници во училишниот одбор на ос- новното училиште и 
- врши други работи утврдени со статутот на училиштето. 

 
Планирана 

Активност 

ЦЕЛИ Реализатор ВРЕМЕ Извори Очекувани ефекти 

Мислење за 

Предлог 

програмата за 

развој на 

основното 

училиште за Г.П 

Усвојување на 

Годишната 

Програма 

Родители 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Август   Годишна програма за 

работа  

Согледување на забелешките на 

родителите околу содржините 

во Годишната програма 

Мислење за 

Полугодишен 

извештај 

Усвојување на 

Полугодишниот 

извештај 

Родители 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Декември Полугодишен извештај Согледување на забелешките на 

родителите околу содржините 

во Годишниот 

Извештај 

Подобрување на 

стандардите во 

наставата 

Идеи и предлози 

околу начинот на 

водење на 

наставата 

согласно 

претходни  

искуства  

Родители 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Во текот на 

цела  

Учебна 

Година 

Наставни содржини 

Наставни планови 

Наставни програми 

Веб страна на БРО 

Веб страна на МОН 

Др.Литература 

Подобрување на наставата 

Предлози и 

мислења за 

уредување на  

ентериерот и на 

дворната 

површина во 

училиштето 

 

Идеи и предлози 

околу начинот на 

уредување и 

разубавување на 

ентериерот и 

дворот на 

училиштето 

Родители 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

 

Во текот на 

цела  

Учебна 

Година 

 

Општина Карпош 

Интернет 

Стручна Литература 

 

Подобрување на климата и 

условите за работа 

Мислење на 

Советот околу 

Организација на   

екскурзии  

 

Квалитетно 

изведување на  

Планираните 

екскурзии  

Родители 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Април 

Мај 

Правилник за изведување 

екскурзии 

Програма за екскурзии на 

ОУ,,Лазо Трповски,, за 

уч.2014/15 

Активно учество на Советот на 

родителите во организирањето 

и изведувањето на екскурзиите 

Разгледување 

жалби на 

родителите во 

врска со воспитно 

– образовната 

работа 

 

 

Надминување на 

проблемите и 

несогласувањата  

во однос на В-О 

работа во 

училиштето 

Родители 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Во текот на 

цела  

Учебна 

Година 

Извештаи 

Анкети 

Сознанија од работата 

Евидентни листови 

 

Надминување на причините за 

поднесените жалби 

Мислење за 

годишен извештај 

за работа на 

училиштето 

Усвојување на 

Полугодишниот 

извештај 

Родители 

Директорот 

Педагог 

Психолог 

Во текот на 

цела  

Учебна 

Година 

Годишен извештај 

Анализи 

Статистички 

Пподатоци 

Согледување на забелешките на 

родителите околу содржините 

во Годишниот 

извештај  и план за преземање 

мерки за нивно надминување 
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7.ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ 

 

Согласно Член 122 од Законот за основно образование НАСТАВНИЧКИОТ 
СОВЕТ ги има следниве надлежности: 

(1) Наставничкиот совет на основното училиште го сочинуваат одделенските и 
предметните наставници и стручните соработници на училиштето. Наставничкиот совет го 
свикува и со него претседава директорот. 

(2) Наставничкиот совет на основното училиште: 
- дава мислења по предлогот на Развојна програма и на годишната програма за работа и 

го следи нејзино- то извршување, 
- предлага членови за училишен инклузивен тим и други тимови во училиштето, 
- го разгледува и утврдува успехот на учениците и работата на други стручни органи, 
- им одобрува на учениците побрзо напредување во основното училиште, 
- го разгледува остварувањето на наставниот план и програмите и презема мерки за 

нивно извршување, 
- дава мислење за распределба на часовите меѓу наставниците, 
- донесува одлуки по приговори на учениците за ут- врдени оценки, 
- го разгледува извештајот од реализација на го- дишната програма за работа, од 

самоевалуација, од из- вршената интегрална евалуација и предлага соодветни мерки, 
- расправа и одлучува за стручни прашања поврза- ни со воспитно-образовната работа, 
- дава мислење за годишниот финансиски план на училиштето, 
- избира претставници во училишниот одбор, 
- дава мислење за планирањето, реализацијата и вреднувањето на постигањата во 

наставата и учењето, 
- го разгледува годишниот извештај за работа на наставниците и стручните соработници 

и предлага со- одветни мерки, 
- учествува во оценувањето на исполнетоста на стандардите за наставниците и стручните 

соработници за напредување во звањата ментор и советник, 
- одлучува за воспитни мерки и 
- врши и други работи утврдени во статутот на учи- лиштето. 

 

Планирана 

Активност 

                         

Реализатор 

ВРЕМЕ Очекувани ефекти 
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Запознавање  со законска 

регулатива,насоките за реализирање на 

наставата,Утврдување на бројот на 

часови,распоред на часови,избор на 

одд.раководители и претседатели на 

стручни активи и членови во тимови за 

изведување воннаставни активности 

 

 Директор 

Наставници 

Педагог 

Психолог                                                      

 

август  

 

Комплетна слика за активностите и работните 

обврски согласно кои наставниците треба да 

се раководат во планирањето на наставата 

Презентација и разгледување на 

Годишната програма за работа  

Директор 

Наставници 

Педагог 

Психолог                                                      

август  

 

Мислење по предлогот на Годишната 

програма за работа  

Насоки за пополнување на педагошката 

документација и распоредот за додатна и 

дополнителна настава како новина 

Директор 

Наставници 

Педагог 

Психолог                                                      

Септември 

 

Квалитетно и навремено пополнување на 

педагошката документација и распоредот за 

додатна и дополнителна настава 

Усвојување на успехот и поведението 

на крајот од првото тромесечие  

Директор 

Наставници 

Педагог 

Психолог                                                      

Ноември 

 

Воочување на слабостите на учениците 

во однос на успехот и поведението и 

преземање мерки за нивно надминување 

Договор и формитање тимови за 

подготовка и реализација на 

хуманитарниот новогодишен 

хепенинг 

 

Директор 

Наставници 

Педагог 

Психолог                                                      

 

Декември 

 

Собирање на што е можно повеќе 

средства за хумани цели како традиција 

на училиштето 

 

 

Усвојување на успехот и поведението 

на учениците во текот на првото 

полугодиеод  

Директор 

Наставници 

Педагог 

Психолог                                                      

 

Јануари 

 

Воочување на слабостите на учениците 

во однос на успехот и поведението и 

преземање мерки за нивно надминување 

Договорни активности:екскурзии,Ден 

на училиштето,Ден на дрвото 

Директор 

Наставници 

Педагог 

Психолог                                                      

 

Март 

 

 

Унапредување на воннаставни активости 

 

 

Усвојување на успехот и поведението 

на крајот од второто тромесечие  

Директор 

Наставници 

Педагог 

Психолог                                                      

 

Април 

 

Воочување на слабостите на учениците 

во однос на успехот и поведението и 

преземање мерки за нивно надминување 
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8.ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ АКТИВИ НА УЧИЛИШТЕТО 

 

Согласно Член 125 Стручни активи на наставниците: 
(1) Стручните активи на наставниците ги сочинува- ат наставници кои предаваат 

ист предмет или подрачје. 
(2) Во основното училиште може да се формираат и стручни активи на 

наставници за меѓусебна поддршка и соработка, споделување на знаењата и 
педагошките практики и преземање на иницијативи за подобрување на 
квалитетот на воспитно образовната работа на учи- лиштето. 

(3) Стручните активи на училиштето ги усогласуваат критериумите за планирање 
на наставата и за оцену- вање на постигањата на учениците, даваат предлози на 
наставничките совети на училиштето за подобрување на воспитно-образовната 
работа, одлучуваат за употре- ба на учебниците во основното училиште, 
расправаат за забелешките на родителите односно старателите, учениците, 
разменуваат стручни искуства со цел стручно усовршување и вршат други стручни 
работи опреде- лени со годишната програма за работа на училиштето. 

 

 

 

8.1 Програма на стручен актив – одделенска настава 

Планирана програмска активност Цел на активност Време на реализација 

Подготовка и организација за 

новиот начин на реализирање 
 

Квалитетна настава во 

 

Август 

Усвојување на успехот и поведението 

на крајот од учебната година,избор 

на првенец на 

генерацијата,подготовки за 

полуматурата на учениците,договор 

за давање свидетелства 

Директор 

Наставници 

Педагог 

Психолог                                                      

 

 

 

Јуни 

 

Воочување на слабостите на учениците 

во однос на успехот и поведението и 

преземање мерки за нивно 

надминување,максимална 

организираност на наставниците околу 

сите активности за крајот на учебната 

година. 
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на наставата согласно насоките 

од МОН во услови на 

пандемија 

 

новонастанати услови 
 

Определба на учебници и прирачници 

кои ќе се употребуваат во новата учебна 

2020/2021 година 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Август 

 

Изготвување и усвојување на планот и 

програмата за работа на стриучен 

актив 

Унапредување на работата на 

стручниот актив 

Август  

Планирање и примена на ИКТ во 

наставниот процес со застапеност 

од најмалку 30 проценти од 

наставните часови 

Унапредување на наставниот процес Август  

Изготвување на план и програма 

за реализирање на излети 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Август  

Предлози и договор за отворени 

часови 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Август  

Подготовки за почетокот на 

учебната година (родителски 

средби, МИО 

активности, прибирање и изготвување 

на нагледни средства) 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Август  

Консултации и изготвување на 

долгорочни, краткорочни планирања, 

неделни 

планирања и дневен оперативен план 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Август  

Предлог и подготовки за организирање 

и одбележување на детската недела 

Навикнување на учениците за 

активно учество во одбележување на 

позначајни дати 

Септември  

 

Презентација на проекти за 

учебната 2020/2021 година 

Подобрување на знаење 

и вештини кај 

учениците 

Континуи

рано 

Активности поврзани со 

еколошкиот календар 

Развивање на еколошката 

свест 

Континуи

рано 

Стручно усовршување на наставниците 

во рамките на стручниот актив и 

изработка на план за личен 

професионален развој 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Октомври  

Стручна тема- опсервација: 

„Слушање музика поттик за 

оптимална клима во 
одделението“ 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Октомври  

Анализа на редовноста на учениците за 
редовна, дополнителна и додатна настава 

Промена на начинот на 
работа со ученици 

кои имаат послеб успех 

Ноември  
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Стручна тема- опсервација: 

„Каректеристики на успешна 

квалитетна настава - прв дел “ 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Ноември  

Следење на резултатите од редовната 

настава преку изготвување на 

контролни тестови, наставни ливчиња; 

анализа на реализација на 

дополнителната и додатната настава 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Декември  

Стручна тема- опсервација: 

„Каректеристики на успешна 

квалитетна настава – втор дел“ 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Декември  

Анализа на успехот на учениците во 

првото полугодие, проверка на 

педагошка документација и евиденција 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Јануари  

Стручна тема- опсервација: 

„Каректеристики на успешна 

квалитетна настава – трет дел “ 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Февруари  

Презентација на проекти за учебната 

2020/2021 година 

Подобрување на 

знаење и вештини 

кај учениците 

Континуи

рано 

Активности поврзани со еколошкиот 

календар 

Развивање на 

еколошката свест 

Континуи

рано 

Стручно усовршување на наставниците во 

рамките на стручниот актив и изработка на 

план за личен професионален развој 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Октомври 

2019 

Стручна тема- опсервација: „Слушање 

музика поттик за оптимална клима во 

одделението“ 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Октомври  

Анализа на редовноста на учениците за 

редовна, дополнителна и додатна настава 

Промена на 

начинот на работа 

со ученици 

кои имаат послеб 

успех 

Ноември  

Стручна тема- опсервација: 

„Каректеристики на успешна квалитетна 

настава - прв дел “ 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Ноември  

Следење на резултатите од редовната 

настава преку изготвување на контролни 

тестови, наставни ливчиња; анализа на 

реализација на дополнителната и додатната 

настава 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Декември  
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Стручна тема- опсервација: 

„Каректеристики на успешна квалитетна 

настава – втор дел“ 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Декември  

Анализа на успехот на учениците во 

првото полугодие, проверка на педагошка 

документација и евиденција 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Јануари  

Стручна тема- опсервација: 

„Каректеристики на успешна квалитетна 

настава – трет дел “ 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

 

Февруари  

Активности за подготовка на учениците 

за натпревари 

Промоција на училиштето Март  

Стручна тема- опсервација: 

Интерактивен пристап во наставна 

едукативна поддршка на учениците 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Март  

Следење на темите за редовна настава, 

поединечни и заеднички теми 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Април  

Следење на степенот на усвоеност на 

реализација на материјалот по 

наставни предмети 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Април  

Стручна тема- опсервација: Развој 

на социјални способности на 

ученикот 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Април  

Анализа од резултатите на крајот на 

учебната година; соработка со активите 

од други училишта 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Мај  

Стручна тема- 

опсервација:Примена креативни 

вештини за развој на 

креативност кај ученикот 

Подобрување и 

унапредување на 

наставата 

Мај  

Изработка на извештај за работа на 

стручниот актив за учебната 2020/2021 год. 

Претставување на 

очекуваните и 

добиените резултати 

од работата на 

стручниот актив 

Јуни  

 

Претседетел на Стручен актив – одделенска настава : ЛИДИЈА АНГЕЛОВСКА СТЕФАНОВСКА 
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8.2.ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧЕН АКТИВ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

 

 
НАСТАВНИ  ТЕМИ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА 
 

СОРАБОТКА 

Подготовка и организација за новиот начин на реализирање на 

наставата согласно насоките од МОН во услови на пандемија 

Анализа на наставниот материјал кој минатата година се работеше 

он лајн,дополнителни часови за поткрепа на наученото 

 

 

АВГУСТ 

 
наставниците од 

активот 

Разгледување на наставните програми за 6, 7,8 , 9 

- Изработка на годишни планирања 

- Планирање и изработка на програма за дополнителна и 

додатна настава 

 

АВГУСТ 

СЕПТЕМВРИ 

 

наставниците од 

активот 

Разгледување на активностите за унапредување на воспитно- 

образовната дејност 

- Планирање и изработка на програма за дополнителна и 

додатна настава 

- Изработка на инструменти за објективно вреднување на 

работата и унапредува-ње на учениците 

- Прибирање и изработка на нагледни средства 

 

ОКТОМВРИ 

 

наставниците 

од активот 

Анализа на постигнатите резултати на учениците во првото 

тримесечие од учебната година. 

- Изготвување и текстуално прилагодување на евидаентните 

листови според критериумите и стандардите на оценување 

- Конструкции во врска со реализацијата на редовната настава 

- Предлог мерки за подобрување на успехот онаму кај што 

истиот е послаб- дополнителна настава 

 

 

НОЕМВРИ 

 

наставниците 

од активот 

-соработка со ОДДЕЛЕНСКИ наставници - Изработување и 

текстуално прилагодување на евидентните листови според 

критериумите и стандардите на оценувањe 

-Анализа на полугодишните резултати од наставната работа 

 

 

ДЕКЕМВРИ 

 

наставниците 

од активот 

 

Учество и формирање на екипа за регионален натпревари  

 

ЈАНУАРИ 

 

наставниците 

од активот 
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Учество на општински натпревар  ФЕВРУАРИ наставниците 

 

- Разгледување на постигнатиот успех на учениците и предлог 

мерки за неговото подобрување онаму каде за тоа има потреба 

- Изработување и текстуално прилагодување на евидентните 

листови според критериумите и стандардите на оценување 

 од активот 

-Подготовки за престојните натпревари по математика, биологија, 

хемија, физика , природни науки.историја 
МАРТ  

наставниците 

од активот 

- Анализа од резултатите од резултатите од 

регионалните натпревари 

АПРИЛ  

наставниците 

од активот 

- Учество на републички натпревари 

- Анализа од резултатите од резултатите од 

регионалните натпревари 

 

МАЈ  

наставниците 

од активот 

 

Претседател на стручен актив – Предметна настава- ВЕСНА ТОДОРОВИЌ 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНСКИТЕ СОВЕТИ 

Совет на одделенските наставници 

Член 123 
(1) Советот на одделенските наставници го сочину- ваат одделенските 



119 
 

наставници, предметните наставни- ци кои се вклучуваат во реализацијата на 
наставата од прво до петто одделение и стручните соработници на училиштето. 

(2) Советот на одделенските наставници ги разгле- дува: годишната програма за 
работа и планирањето на наставата, прашања поврзани со воспитно-образовната 
работа во одделенија, учествува во подготвка на прог- рама за работа со 
талентирани и надарени ученици, од- носно за учениците кои потешко 
напредуваат, предлага и одлучува за воспитните мерки и врши други работи 
утврдени во статутот на училиштето. 

 

Совет на предметните наставници 

Член 124 
(1) Советот на предметните наставници го сочину- ваат предметните 

наставници што ја изведуваат наста- вата од шесто до деветто одделение и 
стручните сора- ботници на училиштето. 

(2) Советот на предметните наставници ги разгле- дува годишната програма за 
работа и планирањето на наставата, воспитно-образовните проблеми по одделе- 
нија, учествува во подготвка на програма за работа со талентирани и надарени 
ученици, односно со оние кои потешко напредуваат, одлучува за воспитните 
мерки и врши други работи утврдени во статутот на училиш- тето. 

 

            Одделенски,односно раководители на паралелки за учебна 2020/21 година 

Раководител на паралелката 

Име и презиме 

Наст.предмет кој го 

предава 
паралелка 

Вк.број на 

ученици  

МИТРЕ ШЕПЕНДИЕВ ФИЗИЧКО 6а 31 

ЕЛЕНА ЈОВАНОВИЌ ИСТОРИЈА 6б 25 

БЛАГОЈА СТАВРЕВСКИ ФИЗИЧКО 7а 26 

ТАТЈАНА БОШКОВИЌ АНГЛИСКИ 7б 27 

ВЕСНА ТОДОРОВИЌ МАТЕМАТИКА 8а 22 

ДАНИЕЛА РАДЕВСКА ХЕМИЈА 8б 19 

МИМИ ПАТРАКЛИЕВА ГЕОГРАФИЈА 9а 25 

САЊА ТРАЈКОВСКА МАКЕДОНСКИ 9б 21 

 

 

 

 

Планирана активност 

 

реализатори Време на реализација 

Разгледување на годишната Одделенски и Август септември 
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програма за работа и 

планирање на наставата 

предметни наставници 

Анализа на воспитно 

образовни проблеми по 

одделенија 

Одделенски и 

предметни наставници 

континуирано 

Усвојување на успехот и 

поведението на учениците во 

првото тромесечие 

Одделенски и 

предметни наставници 

Ноември 

Усвојување на успехот и 

поведението на учениците во 

првото полугодие 

Одделенски и 

предметни наставници 

Јануари 

Усвојување на успехот и 

поведението на учениците во 

второто тромесечие 

Одделенски и 

предметни наставници 

Април 

Усвојување на успехот и 

поведението на учениците на 

крајот на учебната година 

Одделенски и 

предметни наставници 

Јуни 

И давање предлог и мислење 

за изрекување педагошки 

мерки 

Одделенски и 

предметни наставници 

континуирано 

 

 

 

10.План и програма за работа на ИНКЛУЗИВЕН ТИМ 

Согласно член Член 16 од Законот за основно образование: 

 
(1) Во основното училиште директорот формира училишен инклузивен тим, кој се грижи 

за инклузив- ните политики и практики на ниво на целото училиште и инклузивен тим за 
ученик којшто работи по индиви- дуален образовен план (во натамошниот текст: ИОП) или 
по модифицирана наставна програма од членот 30 од овој закон. 

(2) Училишниот инклузивен тим е со мандат од три учебни години и е составен од седум 
члена и тоа: педа- гогот, односно психологот, односно социјален работ- ник во училиштето, 
двајца наставници од редот на вра- ботените на училиштето (еден наставник од одделен- 
ска настава и еден наставник од предметна настава), двајца родители односно старатели, 
специјален едука- тор и рехабилитатор и директорот на училиштето. Учи- лишниот 
инклузивен тим ги осмислува и спроведува активностите на ниво на целото училиште и води 
гри- жа тие да бидат усогласени и применувани во вос- питно-образовната работа. 

(3) Инклузивниот тим за ученикот е за период до завршување на основното образование 
на ученикот и е составен од: наставниците на ученикот, родителот од- носно старателот, 
педагогот, односно психологот, од- носно социјален работник во училиштето, специјални- от 
едукатор и рехабилитатор. Инклузивниот тим за ученикот во фокусот на својата работа ги 
имаат кон- кретните ученици и изготвување и реализирање на нивните индивидуални 
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образовни планови. 
(4) Во работата на инклузивниот тим за ученикот, по потреба, може да се повикаат да 

учествуваат и уче- никот, други наставници и стручни соработници или кое било друго лице 
од доверба на ученикот. 

(5) Доколку училиштето нема вработено стручен соработник од одреден профил, за 
членови на инклу- зивниот тим од ставовите (2) и (3) на овој член, се оп- ределуваат лица од 
центрите за поддршка на учењето на учениците со попреченост и/или училиштата со ре- 
сурсен центар. 

(6) Инклузивниот тим за ученикот подготвува ИОП и модифицирана наставна програма 
за ученикот со по- преченост согласно со неговите индивидуални по- тенцијали и 
потреби, во рок од 30 дена од денот на за- почнување на настава на ученикот во 
училиштето и ги спроведува мерките за поддршка во учењето согласно со препораките 
од стручните тела за проценка на до- полнителна образовна, здравствена и социјална 
под- дршка на деца и младинци (во натамошниот текст: стручни тела за проценка) во 
рамки на Националното координативно тело за имплементација на Конвенција- та на 
Обединети Нации за правата на лицата со попре- ченост, при Владата на Република 
Северна Македонија (во натамошниот текст: Владата). При изработката на ИОП и 
модифицирана наставна програма, инклузивни- от тим за ученикот соработува со 

останатите наставни- ци и стручни соработници вклучени во образовниот процес на 
ученикот. 

 

 

Членови на инклузивниот тим во ООУ,,ЛАЗО Трповски,, - формиран со одлика на 

Наставнички совет (арх бр. 02-3442/2 од 30.12.2019 година: 

АНДРИЈАНА ТОДОРОВСКА – ДЕФЕКТОЛОГ 
РЕНАТА ПОПОВСКА-ПЕДАГОГ 
ЈАНА Ф.СТОЈАНОВА-ОДД.НАСТАВНИК 
ГРОЗДАНКА ШОПОВА – ОДД.НАСТАВНИК 
ЕЛИСАВЕТА ЛАФЧИСКА – ОДД.НАСТАВНИК 
ВЕСНА ТОДОРОВИЌ –ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК 
АЛЕКСАНДРА Н.ПЕТРОВСКА – ОДД НАСТАВНИК 
ЕЛЕНА ЈОВАНОВИЌ – ПРЕДМЕТЕН НАСТАВНИК 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ИНКЛУЗИВНИОТ ТИМ 

Задача Активност Време Носител Начини на 

следење(реусрси) 

Инструменти Очекувани 

Резултати 
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Формирање 

инклузивен тим 

во училиштето 

Тимска 

работа 

Септември Инклузивен 

тим 

Соработка со 

инклузивни тимови 

од други училишта  

Искуства од други 

училишта 

Квалитетен 

развој на 

учениците со 

ПОП во рамките 

на редовното 

основно 

образование 

Соработка со 

стручно лице 

дефектолог 

Подготовк

а на 

прилагоде

ни 

наставни 

програми 

заедно со 

наставниц

ите 

Септември 

Октомври 

Дефектолоф 

Инклузивен 

тим 

Насоки од 

дефектологот 

Препораки, 

мислења 

Дидактички 

материјал 

 

Квалитетна 

настава за 

учениците со 

ПОП 

 

 

Идентификација 

на деца со ПОП 

 

Опсервац

ија на 

учениците  

Во текот на 

целата 

учебна 

година 

 

Инклузивен 

тим 

Комисија за 

упис на 

првачиња 

Правилник за 

работа на деца со 

ПОП, родители, 

наставници, стручни 

лица 

 

 

Прашалници,  

Цртежи,  

Дидактички 

материјал 

 

 

Идентификување 

на ПОП 

Уптаување во 

Завод за 

ментално здравје 

и обезбедување 

наод и мислење 

 

Разговор 

со 

родители 

и 

обезбедув

ање 

контакт 

Мај- 

септември 

Стручна 

служба,  

Инклузивен 

тим 

Стручни лица Препораки, 

мислења 

Стручен наод 

Разговор со 

родители на 

деца со ПОП 

Планиран

и средби и 

разговори 

По потреба Стручна 

служба, 

наставник, 

член од 

тимот 

Родител, наставник, 

стручна литература 

Разговор, 

записник, 

аналитички 

листови 

Родителите да ги 

прифатат 

реалните 

можности на 

детето 

Распоредување 

на деца со ПОП 

во паралелка 

Анализа 

на 

состојбата  

и  

распореду

вање 

Јуни- 

август- 

септември 

Инклузивен 

тим 

Комисија за 

упис на 

првачиња 

 

Извештаи,  

наставници 

Анализа Правилно 

распоредување 

на учениците 

Инструктивна 

работа со 

наставници за 

карактеристикит

е на ученици со 

Работилни

ци, обуки 

Август,  

Јануари 

Инклузивен 

тим 

 

Стручна литература, 

електронска табла, 

компјутер,хартија, 

фломастери 

Подготвени 

стручни 

материјали 

Стручно 

усовршување на 

наставниците 
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ПОП 

УРЕДУВАЊЕ  

СЕНЗОРНА СОБА 

за работа со деца 

со ПОП 

Работилни

ци, 

Разговори, 

размена 

на 

искуства 

Септември- 

октомври 

Инклузивен 

тим, 

Наставници,  

РОДИТЕЛИ 

 

Наставници, 

брошури, 

прирачници, 

филмови, 

фотографии 

ДИДАКТИЧКИ 

МАТЕРИЈАЛИ И 

СИТЕ ПОТРЕБНИ 

РЕКВИЗИТИ 

СОЗДАВАЊЕ 

СООДВЕТЕН 

ПРОСТОР 

Работа со 

родителите со 

цел градење 

позитивен став 

кон децата со 

ПОП 

Работилни

ци, 

Разговори, 

размена 

на 

искуства 

Октомври- 

ноември 

Инклузивен 

тим, 

родители 

брошури, 

прирачници, 

филмови, 

фотографии 

Анкети, игри, 

стручни 

материјали 

Менување на 

стереотипите и  

Создавање 

клима на 

прифаќање 

Проценки на 

способности на 

учениците со ПОП 

со цел на 

изработка на ИОП 

со примена на 

дифернциран 

пристап 

Работилниц

и, 

Разговори, 

размена на 

искуства 

Август-

септември-

октомври 

Стручна 

служба,  

Инклузивен 

тим, 

наставници 

 

Прирачник, стручна 

литература,  

модели на ИОП,  

аналитички 

листови,  

извештаи 

Правилно 

дефинирање на 

целите изработка 

на ИОП и примена 

на диференциран 

приод 

Дисеминација по 

модулите од 

прирачникот 

Работилниц

и 

Октомври Инклузивен 

тим, 

 

Прирачник стручна 

литература, 

електронска табла, 

компјутер,хартија, 

фломастери,  

Подготвени стручни 

материјали 

Професионално 

доусовршување 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ХОР И ОРКЕСТАР 

Планирана 

Активност 

ЦЕЛИ Реализатор ВРЕМЕ Очекувани 

ефекти 
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Учество во 

приредбата за 

прием на 

првачиња 

Да им посакаме 

добредојде, пријатен 

престој и успех во 

учењето 

Одговорен наставник, 

ученици 

Септември Создавање на 

опуштена и 

пријатна 

атмосфера.  

Создавање на 

чувство на 

прифатеност и 

припадност на 

првачињата. 

 

Посета на 

детскиот 

фестивал ,, 

Златно славејче,, 

Развивање љубов 

кон детската песна 

Солисти и хорот Ноември Иницирање на 

натпреварувачки 

дух и желба за 

активно учество 

на фестивалот. 

Учество во 

приредбата по 

повод 

Роденденот на 

општината 

Карпош 

Свечено 

одбележување на 

годишнината и 

соработка со 

општината 

Одговорен наставник, 

хористи, 

инструменталисти 

Ноември  Создавање  

чувство на 

припадност  и 

зајакнување на 

соработка со 

општината 

   

Учество во 

приредбата по 

повод 

Новогодишен 

хепенинг 

 Активен придонес 

во одбележувањето 

на Новата година 

Одговорен наставник, 

хористи, 

инструменталисти 

 

Декември 

 

Дружење со 

ученици од други 

училишта на 

музички план на 

ниво на општина 

Карпош 

 

Посета на 

Македонска 

филхармонија 

Аудио и визуелно 

запознавање на 

инструментите 

Инструменталисти 

професионалци 

Во текот на 

учебната 2016-

17год. 

Едукација за 

работата на 

филхармонијата 

и начинот на 

користење на 

инструментите 

Соработка со 

разни културно - 

уметнички 

институции кои ке 

бидат гости во 

училиштето 

Да се види 

професионален 

начин на хорска 

интерпретација и 

оркестарското 

музицирање 

Разни уметници  

 (уметници во својата 

област) 

Во текот на 

учебната 2016 -

17год. 

Согледување на 

можностите за 

практицирање на 

музиката на 

професионален 

план 

Учество на 

хорските и 

оркестарските 

смотри – 

натпревари кои 

се реализираат 

Согледување на 

степенот на 

инволвираност на 

учениците и 

наставниците во 

припремата за 

Одговорен наставник, 

хористи, 

инструменталисти 

Април Вреднување на 

вложениот труд и 

создавање на 

натпреварувачки 

дух кај учениците 
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12.ПЛАН ЗА РАБОТА НА ЗАЕДНИЦА НА ПАРАЛЕЛКАТА ,УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ и 

ученички правобранител 

секоја учебна 

година во 

организација на 

БРО 

 

учество на хорските 

и оркестарските 

смотри 

 

Учество во 

приредбата по 

повод Патрониот 

празник на 

училиштето 

Одбележување на 

денот на училиштето 

Одговорен наставник, 

хористи, 

инструменталисти 

 

Април 

 Зајакнување на 

патриотските 

чувства кај 

учениците 

Учество во 

проектот ,, Ем 

умеам ,ем 

можам,,во 

организација на 

општина Карпош 

Овозможување на 

учениците да се 

промовираат себе си 

како хористи или 

инструменталисти 

Одговорен наставник, 

хористи, 

инструменталисти 

Мај Промовирање на 

личните и 

колективните 

квалитети на 

учениците на 

музички план 

Учество во 

приредбата по 

повод крајот на 

учебната година 

и испраќање на 

осмоодделенците 

Збогатување на 

програмата на 

културно уметнички 

план 

Одговорен наставник, 

хористи, 

инструменталисти 

Јуни Создавање на 

пријатна 

атмосвера за 

посетителите на 

приредбата 
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ВИД НА УЧЕНИЧКО 

ОРГАНИЗИРАЊЕ  

ПЛАН НА  АКТИВНОСТИ НАЧИН НА ФУНКЦИОНИРАЊЕ ВРЕМЕНСКА 

РАМКА 

ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 

ЗАЕДНИЦА НА ПАРАЛЕЛКАТА 

Избор на претседател на 

заедницата на  

паралелката,заменик 

претседател,постојани тела и 

привремени тела. 

Претседателот има мандат 

од една учебна година,а се 

избира по пат на предлог на 

учениците и пријавување на 

учениците согласно 

предвидените критериуми 

Работата на заедницата на 

паралелката ја води 

претседетелот и ги претставува 

интересите на сите ученици пред 

ученичкиот парламент 

Претседателот: 

Ги информира учениците од 

својата паралелка за одлуките во 

ученичкиот парламент 

Органзира 

дебати,разговори,дискусии на 

различни теми 

Присуствува на родителски 

средби 

Последна недела 

од септември 

ЧЛЕНОВИ НА УЧЕНИЧКИ 

ПАРЛАМЕНТ 

Конститутивна седница 

Избор на претседател на 

ученички парламент 

Избор на координатори на 

одделение 

Избор на ученички 

правобранител 

Избор на претставници за 

учество на седници на 

Советот на родители и 

наставнички совет 

Ученичкиот парламент го 

сочинуваат претседателите на 

заедницата на паралелките и 

работат согласно планот за 

работа на ученичкиот парламент 

Последна недела 

од септември 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА 

УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ 

Конститутивна седница 

Координативно тело на 

ученичкиот парламент 

Годишен план за работа на 

ученичкиот парламент 

Ученичкиот парламент се 

состанува на седници еднаш во 

месецот и неговите активности 

се: 

Застапување и промовирање на 

правата и интересите на 

учениците 

Врсничка поддршка на ученици 

со посебни образовни потреби 

Учество во подготовка на 

годишната програма и екскурзии 

Предлози за подобрување на 

ученичкиот стандард 

Учество со двајца претставници 

на Совет на родители и 

Во текот на 

наставната година 

Одржување 

седници еднаш 

месечно 
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наставнички совет 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА 

УЧЕНИЧКИ ПРАБОБРАНИТЕЛ 

Избор на ученички 

правобранител и негови 

двајца заменици 

Годишен план за работа на 

училишниот правобранител 

Ученичкиот правобранител е 

ученичка функција и должност со 

две примарни компоненти: 

Промовирање на детските 

права(преку организирање 

едукативни 

работилници,дебати,инфоденови 

исл. 

Поддршка за заштита на детските 

права преку прибирање и 

доставување приговори од 

страна на учениците до стручната 

служба 

Во текот на 

наставната година 

 

 

13.Глобален план за работа на Ученичкиот парламент 

 

 

 

 

Планирана 

програмска активност 

Време на 

реализација 

Реализатор Ресурси(извори) Очекувани исходи и 

ефекти 

 
Изработка на 

годишна програма за 

работа и нејзино 

усвојување 

 

Септември  

 

Педагог, психолог 
 
Наставна програма 

од БРО 

 

Донесување на 

програма 

Значење на училишен 

парламент и избор на 

раководни и други 

тела 

 

Септември  
 

Педагог, психолог 
 

Годишна програма 
Стекнување на 

едукативни 

придобивки за развој 

на демократските 

принципи 

Разгледување на 

правилникот 

за педагошки мерки 

Октомври  Педагог, психолог Правилник за 

педагошки 

мерки 

Запознавање на 

учениците со 

Правилникот 

 
Работилница на тема: 

Емоционална 

интелигенција 

 
Ноември  

 

Педагог, психолог 
 
Дискусија, 

изготвени 

материјали 

 

Едукација на 

учениците за 

важноста од 

развивањето на 
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14.РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ – УЧЕБНА 2020/21- се чека насока од МОН 

 

 

 

 

 

емоционалната 

интелигенција 

Договор за 

организирање и 

спроведување на 

новогодишниот 

хепенинг 

 
Декември  

 
Педагог, психолог 

 
Изготвени анкети 

и понуди 

Развој на 

претприемнички 

вештини и подигање 

на повисок степен на 

општествено 

корисната работа на 

учениците 

Разгледување на 

полугодишен 

извештај на 

училишен 

парламент 

 
Февруари  

 

Педагог, психолог 
 
Извештаи 

Поттикнување на 

крeaтивно 

размислување 

Договор за 

организирање и 

спроведување на 

активности за 

подигнување на 

хигиента во 

училиштето 

 

Февруари  

 

Педагог, психолог 

 

Излагање и 

дискусија 

Добро организирана 

забава за учениците 

Предавање на тема: 

Техники и методи за 

успешно учење 

Март  Педагог, психолог PowerPoint 

презентација 

Успешност во 

учењето 

Договор за 

организирање и 

спроведување на 

Велигденски 

хепенинг 

 
Април  

 
Педагог, психолог 

 
Изготвени анкети 

Развој на 

претприемачки 

вештини и подигање 

на повисока свест за 

општествено корисна 

работа кај учениците 
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15. АКЦИСКИ ПЛАНОВИ 

1. АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 
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2.АКЦИСКИ ПЛАН  ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА 

Задача Активност Месец Носител Начин на 

спроведување 

(ресурси) 

Инструменти Очекувани 

резултати 

Одговорно  лице 

Увид во 

процесот на 

оценување во 

училиштето 

(формативно и 

сумативно) 

Следење на 

процесот и 

улогата на 

формативно 

и сумативно 

оценување 

Континуира

но, во текот 

на учебната 

година  

Директор; 

Стручна 

служба; 

Tим 

наставници 

Планирање на 

наставниците; 

Докази за 

оценувањето 

(тестови, 

портфолио, 

чек листи и 

др.)  

Прашалници; 

Анкета со 

фокус; 

Група ученици 

Наставниците 

одговорно го 

планираат 

оценувањето 

Директор 

Примена на 

стандардите за 

оценување и 

користење на 

ИКТ во 

наставата 

Следење на 

примената 

на 

стандардите 

за 

оценување и 

користење 

на ИКТ во 

наставата 

Континуира

но, во текот 

на учебната 

година  

Директор; 

Стручна 

служба; 

Tим 

наставници 

Нестандардизи

ран 

инструмент за 

следење на 

наставата; 

Користење на 

ИКТ 

Аналитичка 

листа 

Наставниците 

ги постигнуваат 

целите 

предвидени со 

наставната 

програма 

Директор 

Примена на 

етички кодекс 

во 

оценувањето 

Следење на 

примената 

на етичкиот 

кодекс во 

оценување 

октомври 

декември 

април 

јуни 

Директор; 

Стручна 

служба; 

Tим 

наставници 

Инструмент за 

самооценувањ

е; 

Користење на 

ИКТ 

Скала на 

проценка 

Целните групи 

ги почитуваат 

принципите на 

етичност во 

оценувањето 

Директор; 

 Наставници 

Прибирање 

информации за 

учењето 

Координира

ње на 

процесот за 

прибирање 

информации 

за учењето 

Континуира

но, во текот 

на учебната 

година  

Директор; 

Стручна 

служба; 

Tим 

наставници 

Користење на 

ИКТ; 

Користење 

критериумски 

инструменти 

за следење на 

постигањата 

на знаењата 

Годишен 

Планер 

Наставниците ја 

планираат 

временската 

рамка за 

проверка на 

знаењата 

Директор 
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Задача/  цел Активност Време Носител Начин на 

спроведување 

(ресурси) 

инструменти Очекувани 

резултати 

Одговорно 

лице 

Формирање на 

комисија за 

професионална 

ориентација 

Избирање на членови 

Во комисијата 

Септ. Директор  

психолог 

 Разговори, 

Интервју 

Формирана      

комисија   

психолог 

Евалуациј

а- 

следење 

на 

завршени

те 

ученици 

од 

минатата 

учебна 

година 

Евиденција на 

повратни информации 

 

Септ. 

 

психолог 

Писмени информации 

од средните 

училишта  

Анализирање, 

споредување 

Успех во запишу  

вање во сред. 

училишта на           

сите учени. 

психолог 

Запознавање со 

одредени 

професии 

Во 

училиште

то,преку 

разговори

, 

работилн

ици 

,драматиз

ација  

Одд. часови , одд. 

раководители да ги      

посветат на 

правилниот    избор на 

професија 

Септ. 

мај 

Психолог 

Одд. раководители 

Учебници,    дидактички 

материјал,     брошури 

Драматизација,анкет          

анкети 

Стекнување и 

збогатување со  

 

Одд. 

 раководители 

Запознавање со 

одредени 

професии 

во локалната 

средина 

 

Посета на блиска 

работна организација 

Октом  

Одд. раковод 

Работна       

организација, водич,        

фотоапарат, 

Разгледување 

поставување 

прашања,интер 

вју,  фотографирање 

Сознанија за 

потребите и 

одговорностите                            

за професијата 

Психолог 

Одд. 

 раководители 

       

Запознава

ње со 

одредени 

професии

, преку 

искуства 

на 

родители 

Разговори со 

родители -

претставници од 

одделни струки и 

занимања 

Ноем. Психолог,Одд. 

раководители      

родители. 

Видео снимки, брошури Разговор,стручни     

материјали, 

фотографии 

Сознанија за 

потребите и 

одговорностите                            

на професиите 

Психолог 

Одд. 

раководители 
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Писмени 

искажување  и 

размислув      ање 

за училиштето во 

кое ќе се           

запишува и идна 

професија 

Писмена вежба на  

тема„Што сакам да 

бидам“(македонски 

јазик) 

Декем комисија за 

професионална 

ориентација 

Тетратка за писмена Анализа, 

споредба, 

идентификациј

а 

Создавање на     

слика за своите       

интереси 

Наставник 

Макед. јаз 

Искажување на 

размислување за 

училиштето во 

кое ќе се 

запишува и идна 

професија преку 

цртеж 

Сликање на часот по 

ликовно образование 

на тема: 

„Мојата идна 

професија 

Декем. комисија за 

професионална 

ориентација 

Прибор за 

ликовно                      

Цртеж, 

идентификација 

Создавање на     

слика за своите       

интереси 

Наставни. 

Ликов. 

обра 

Запознавање со 

условите,струки      

те, предметите 

во средните 

училишта                              

Посета на  средни 

училишта,саем на 

знаење 

Февру Психолог 

Одд. раководи 

Обезбеден    превоз до 

училиште 

Поставување   

прашања, 

разгледување 

Согледување на 

условите во          

учил.  услови за   

упис,  струки 

Психолог 

Одд. раководи 

Запознавање на 

учениците со       

поголем број на 

средни училишта 

во градот 

Истакнување на   

информативен 

материјал на 

одредено место во 

училиштето            

Февр. 

јуни 

Психолог 

ученици 

Табло, информативен 

материјал 

Добро осмислени ни 

ни брошури 

Поголема 

информираност        

на учениците 

Психолог 

 

Прифаќање на 

насоките на 

МОН, и 

збогатување на 

инструментите за 

професионална 

ориентација 

Соработка со Заводот 

за вработување - 

сектор за 

професионална 

ориентација 

Март Психолог 

 

Пишани информации, Инструкции,        лице 

за контакт   т   во  

Завод за вработување 

Поголем избор      на 

на инструменти         

за професионална     

на  ориентација 

     

Психолог 

 

Презентирање на 

средни училишта 

п пред учениците 

од осмо 

одделение 

Видео презентации, 

искуства на ученици 

февр 

јуни 

Претставници         на 

средни    училишта 

Видео и пропаганден 

материјал 

Пропaганден  и   

информативен 

материјал 

Стекнување 

објективна  слика за 

училиштето      . 

Претставници 

на средни учил. 

Идентификување  

на интересите и 

способностите на 

учениците 

Спроведување на      

тестови на 

способности и     и 

интереси 

Февру. 

март 

Психолог 

 

Листи за одговори  

Тестови  

Интерес 

,прифаќање, 

соработка при 

тестирањето 

Психолог 

 

Информирање на 

учениците за 

покажаните 

резултати на 

тестот 

Индивидуални 

разговори со 

учениците при 

презентирање на 

резултатите од 

претходните 

тестирања 

април 

мај 

 

Психолог 

Резултати од 

анализирани тестови 

 

Препораки 

Мислења 

Размислување во во 

правец на 

добиените 

препораки 

Психолог 
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                                                                          Одговорни:Одд.раководители,психолог,педагог 

 

 

3.АКЦИСКИ ПЛАН УЧИЛИШЕН СПОРТ 

 

Задача Активност Време на  

реализација 

Носител Начин на 

спроведување 

(ресурси) 

Очекувани 

Резултати 

Одговорно 

лице 

Потребен 

буџет 

Учество  

на екипите 

на сите натпревари  

општински, 

регионални и  

државни 

Оспособување на 

учениците  

за натпревари: 

применување 

 на знаењата од 

техника и 

тактика во игра, 

примена на 

научените правила 

во игра,  

фер-плеј игра. 

Оспособување за 

колективно 

постигнување на 

успеси и  

индивидуален 

придонес во  

играта. 

Постигнување на 

успех на  

екипата. 

Спортски игри           

екипно                     

Кошарка                    

(машки)                    

Одбојка                   

(женски)                    

Фудбал                    

(машки)                    

Ракомет                         

(машки и 

женски) 

   Септември                   

-селекција на   

заинтересираните 

ученици 

     Октомври             -

учество на        

општинските  

натпревари во 

спортските игри 

      Ноември        -

учество на        

општинските  

натпревари во 

спортските игри 

      Декември           -

анализа на 

резултатите 

       Јануари         -

подготовки 

      Февруари,           

март и   април           -

учество на        

општинските  

натпревари во 

спортските игри 

      Мај                     -

финални              

натпревари 

      Јуни                     -

анализа на 

постигнатите  

резултати 

Актив по            

физичко и          

здраствено 

образование 

Спортска сала,       

топки, фудбалско  

игралиште и       

јажиња . 

 

Постигнување   на 

подобри резултати         

во сите спортски        

игри.  Развивање на 

психомоторните 

способности.     

Развивање и 

усовршување   на 

техничко тактички 

елементи во      

спортските игри.      

Развој на        

колективниот дух и 

меѓусебна       

толеранција.  

Митре Шепендиев 

Благоја Ставревски 

 

 

Во зависност           

од           

одалеченоста        на             

натпреварите 

користиме   

различна         

висина од 

буџетските   

средства 
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Развивање на 

натпреварувачки 

дух. 

Развивање на 

другарство,  

соработка, 

дружење.  

Учество на трки на 

сите нивоа. Развој 

на психомоторните 

способности 

издржливост, сила          

и брзина. Развој на            

индивидуалните 

способности            

од моторички и 

психички         

карактер. 

Крос натпревари     Октомври                        

- есенски 

Април                     -

пролетен 

Актив по               

физичко и       

здраствено 

образование и 

наставниците во 

одделенска         

настава. 

 Постигнување на                

добри резултати на                

сите трки во сите              

нивоа.                           

Развој на              

психомоторните  

способности.                

Развој на 

натпреварувачки             

дух. 

Актив по          

физичко  и 

здраствено 

образование           и 

одделенски  

наставници 

 

Учество на екипите 

на сите натпревари: 

училишни,општинси

,регионални и 

државни. 

Оспособување на 

учениците за 

натпревари 

ипостигнување на 

подобри резултати 

екипно и 

поединечно.  

Разво на 

интелектуалните 

способности. 

Развивање на 

натпреварувачки 

дух. 

Фер плеј игра. 

Шах Подготовки во           

текот на целата            

учебна година                      

            Мај              -

финални               

натпревари 

Актив по               

физичко и   

здраствено 

образование и 

одделенски  

наставници 

Шаховски табли Постигнување на       

добри резултати на    

натпревари на сите 

нивоа. 

Развој на 

интелектуалните  

способности, развој на 

натпреварувачки           

дух и толеранција. 

Актив по          

физичко и  

здраствено 

образование          и 

одделенски  

наставници 

 

Учество на 

натпревари на  сите 

нивоа . 

Усовршување на 

сите техники на 

Натпревари            

Пливање 

Во согласност со 

предвиденото               

време на             

реализација од 

Актив по            

физичко и      

здраствено 

образование и 

одделенски  

Базен Постигнување на               

добри резултати на    

натпревари на сите 

нивоа. 

 Актив по          

физичко и  

здраствено 

образование          и 

одделенски  

Во зависност           

од           

одалеченоста        на             

натпреварите 

користиме   

различна         
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пливање и правење 

тактика за секоја 

дисциплина 

посебно. 

Развивање 

напсихомоторните 

способности 

издржливост, сила         

и брзина. 

Учество на 

натпревари на сите 

нивоа, развивање на                   

другарство и фер 

плеј 

натпреварување. 

општината наставници Развој на                  

психомоторните 

способности,  развој       

на натпреварувачки      

дух и толеранција. 

наставници висина од 

буџетските   

средства 

Запознавање на 

учениците со 

правилата и 

реквизитите кои се 

користат во 

тениската игра. 

Запознавање со 

основните         

удари и правилно 

движење на 

теренот.                                       

Освојување на поен 

и броење.       

Учество на 

училишни 

натпреварувања. 

Тенис Во согласност со 

предвиденото               

време на             

реализација од 

општината 

Актив по           

физичко и       

здраствено 

образование и 

одделенски  

наставници 

Рекет, топче и     

тениски терен  

Развој на тенисот         

како спортска игра, 

негова      

имплементација за 

училишна возраст 

Зоран        Сивевски Во зависност           

од           

одалеченоста        на             

натпреварите 

користиме   

различна         

висина од 

буџетските   

средства 

Развивање на 

моторичките 

способности: 

издржливост и     

престој во природа. 

Пешачење Октомври                               

- есенски 

Април                      -

пролетен 

Актив по              

физичко и   

здраствено 

образование и 

одделенски  

наставници 

 Да се подобри 

издржливост на 

учениците и да се 

поттикне престој во 

природа. 

Актив по          

физичко и  

здраствено 

образование          и 

одделенски  

наставници 

 

Мотивирање и 

запознавање на 

учениците со 

техничко         

тактичките 

подготови на       

активните спортисти 

Следење на              

натпревари  

Во текот на                 

целата учебна          

година 

Актив по                

физичко и     

здраствено 

образование и 

одделенски  

наставници 

 Подигнување на       

свеста на учениците       

за следење на   

спортските      

натпревари. 

Актив по          

физичко и  

здраствено 

образование          и 

одделенски  

наставници 
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            Одговорни наставници: Благоја Ставревски и Митре Шепендиев 

 

 

 

 

4.АКЦИСКИ ПЛАН  за дисциплина во училиштето 

 

Задача Активност Носител Начин на 

спроведување(ресурси) 

Инструменти Очекувани 

резултати 

Д
а се  

п
о

чи
тува К

о
д

ексо
т и

  К
уќн

и
о

т р
ед

 

н
а 

учи
л

и
ш

тето
 

Примена на 

правилата за 

однесување 

Наставници, 

ученици, 

родители 

Изготвен кодекс и Куќен ред 

и примена на истите 

Кодекс на 

однесување, Куќен 

ред на училиштето, 

Правила на 

однесуваање во 

секое одделение 

Воспоставен 

ред и 

дисциплина за 

време на текот 

на наставата и 

на одморите 

Воспоставување 

на ред во 

училиштето 

Наставници Дежурење на наставници во 

ходниците и во училиштниот 

двор 

Распоред на 

дежурства за 

наставниците  

Подобрување 

на редот и 

дисциплината 

во училиштето 

Воспоставување 

на ред во 

паралелката 

Дежурни 

ученици и 

настаник 

Дежурење на дежурни 

ученици во училилницата за 

време на големиот одмор 

Според  списокот 

по азбучен ред во 

деневниците 

Подобрување 

на редот и 

мирот во одд 

Водење 

евиденција за 

секое ново лице 

во училиштето 

Дежурни 

ученици 

Дежурење на ученици од 

осмо одделение на влезот од 

централниот дел на 

училиштето 

Тетратка за 

евиденција 

Забележување 

на влегување и 

излегување во 

училиштето 

Обезбедување 

на објектот и 

вработените со 

учениците 

Вработени од 

агенција за 

обезбедување на 

училиштето РОТЕ 

 

Следење и запишување со 

мониторинг 

Тетратка за 

евиденција и видео 

надзор 

Одржување на 

ред и мир во 

училиштето 

Водење на 

писмена 

евиденција 

Наставници,струч

на служба,  

агенција за 

обезбедување на 

училиштето 

Следење и запишување Тетратка за 

евиденција 

Евидентирање 

на тековните 

случувања кој 

ја нарушуваат 

дисциплината 

во      спортските 

игри. 
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5.АКЦИСКИ ПЛАН  за Мулти-културализам – Мулти-културно 

обрзование 

 

     

Задача Активност Време Носител Реусрси Инструменти       Очекувани 

резултати 

Давање 

информа

ција на 

Наставни

чки 

совет за 

годинаш

ните  

активнос

ти на 

МИО 

Информирањ

е на 

Наставнички 

совет за 

активностите 

на МИО 

 

Август 

Тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Стрчни материјали 

од МИО проектот 

Усно 

претст

авува

ње 

Запознавање 

на 

наставниците 

со  МИО 

концептот. 

Избор на 

раководс

тво  во 

секое 

одделен

ие 

Демократски 

избор на 

раководствот

о на 

паралелките 

Септември Одделенск

и 

раководит

ел, 

ученици 

Гласачка кутија, 

ливчиња 

Гласањ

е 

(тајно), 

 

Избор на 

раководствот

о на 

паралелките 

на 

демократски 

начин 

Наствниц

ите  да 

се 

запознаа

т со 

концепто

т за 

меѓуетни

чка 

интеграц

ија  и 

мултикул

турно 

образова

ние 

Информација 

за одржан 

семинар во 

новата 

учебна 

година 

 

Септември- 

Октомври 

Тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Усна презентација, 

слајдиови, 

материјали 

обезбедени од 

МИО проектот 

Дискус

ии,  

работи

лници 

Информиран

ост на 

наставниците 

со концептот 

за 

меѓуетничка 

интеграција  

и 

мултикултурн

о 

образование 
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Средба и 

договор 

на 

активнос

ти со 

збратим

еното 

училишт

е 

,,ЛИРИЈА

;; од 

Чаир 

Средба со 

партнер-

училиштето 

 

Октомври-

Ноември 

Тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Воспоставување 

контакт преку 

телефон или по 

електронски пат 

Рзгово

ри, 

пораки 

и 

дискус

ии 

Направен 

избор на 

партнер 

училиште/а 

Иницира

ње 

интерес 

кај 

ученицит

е и 

нивно 

мотивир

ање за 

мултикул

турализа

м 

Предавање 

за 

различните 

култури во 

РМ 

Октомври Наставниц

и, струлни 

лица од 

областа на 

мултикулт

урализмот 

Предавање, 

дисусии со ученици 

Усно 

преста

вувањ

е,  

дисуси

ја 

Стекнување 

знаења за 

концепти на 

културните 

различности 

во РМ 

Збогатув

ање на 

предзна

ењата на 

ученицит

е од 

областа 

на  

меѓуетни

чка и 

верска 

толеранц

ија 

Предавање 

за 

меѓуетничка 

и верска 

толеранција 

Ноември Наставниц

и, стручни 

лица од 

областа на 

мултикулт

урализмот 

Предавање , 

дисусии со ученици 

Усно 

преста

вувањ

е,  

дисуси

ја 

Идентификув

ање на 

сличностите 

и почитување 

на разликите 

меѓу 

етникумите и 

верските 

заедници во 

РМ 

Интерку

лтурно 

учење 

(културе

н 

речник) 

Активности 

со партнер 

училиштето 

согласно 

планирањата 

во МИО – 

проектот  

Декември-

Јануари 

Наставниц

и,  тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Културни 

манифестации, 

споменици и музеи 

Посети 

на 

настан

и и 

инстит

уции 

 Запознавање 

со обичаи, 

културни 

вредности и 

традиции 
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                                                                           КООРДИНАТОР НА ТИМОТ – МИО : ТАТЈАНА БОШКОВИЌ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА МИО ВО ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЃУ 

ПАРТНЕР-  УЧИЛИШТАТА  ООУ „ЛАЗО ТРПОВСКИ“ –СКОПЈЕ И 

ЗБРАТИМЕНОТО УЧИЛИШТЕ за учебната 2020/21 

 
 

Глобални 

активности 

Конкретни активности Очекувани резултати Учесници Време на реализација 

Заеднич

ка грижа 

за 

животна

та 

средина 

Активности 

со партнер 

училиштето 

согласно 

планирањата 

во МИО – 

проектот 

Март Наставниц

и,  тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Организиран 

превоз, садници, 

алатки (по потреба)  

Практи

чна 

работа 

во 

приро

да 

Развивање на 

еколошка 

мултикултурн

а свест 

Истражу

вачки 

активнос

ти од 

одделни 

наставни 

предмет

и од 

областа 

на 

природн

ите 

науки 

Посета на 

партнер 

училиште/а 

Април Наставниц

и, 

ученици, 

тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Стручна литература, 

учебници, интернет, 

примероци за 

истражување 

Истра

жувањ

е, 

набљу

дувањ

е, 

анализ

а, 

заклуч

ок, 

извешт

ај 

Продлабочув

ање на 

знаењата 

преку 

размена на 

искуствата со 

партнер 

училиштето 
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1.Краткотрај

ни 

воннаставни 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ликовна работилница 

,,Сите сме едно,растеме 

заедно“ збратименото 

училиште 

 

 

Литературна работилница 

,,Сите сме едно,растеме 

заедно“ на 

албански,македонски и 

англиски јазик во ОУ ,,Лазо 

Трповски“-Скопје 

 

Спортски натпревар во 

фудбал меѓу двете 

училишта 

 

 

-Меѓусебно 

запознавање  и 

презентација на 

цртежи под заедничко 

мото 

 

 

 

Презентирање на 

литературни творби  и 

соработка на  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меѓусебно дружење и 

натпревар со мешани 

екипи 

Наставници,учениц

и 

 

 

 

 

 

 

Наставници,учениц

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Наставници,уче-

ници 

Октомври 

 

 

 

 

 

ноември 

 

 

 

 

Декември 

 

 

 

 

 

 

Март 

2.Подолготр

ајни 

воннаставни 

активности 

-Проект-Запознај ја мојата 

култура 

(одбележување на 

празници-Бајрам,Велигден) 

-Проект- 

Мултиетнички приказни-

запознавање со културите 

на народите на 

Р.Македонија 

-Заедничко воочување 

за коегзистенција на 

повеќе култури не само 

во рамките на 

општината 

 

 

Наставници, 

ученици 

 

 

 

 

Наставници,учениц

и 

Континуирано 

3.Заеднички 

активности 

со 

учениците 

во 

редовната 

настава 

-Превенција од насилство  Наставници,учениц

и 

Во текот на учебната 

година 

4.Професио

нална 

соработка 

меѓу 

наставницит

е со 

различни 

наставни 

јазици 

-Интегрирани часови со 

партнер училиштето  

-Размена на искуства и 

иновација во наставата 

Наставници стручна 

служба 

По договор во текот на 

учебната година 
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5.Соработка 

меѓу 

ученичките 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

Заеднички проект „Под ова 

сонце сите исти сме“-

заедничка химна на двете 

збратимени училишта 

 

-учениците низ 

меѓусебна соработка ја 

подготвуваат и 

изведуваат заедничката 

химна 

Презентација на 

резултатите од 

меѓусебната соработка 

на двете училишта 

-Ученици од 

партнерски 

училишта 

 

Ученици,наставниц

и 

Април 

 

 

 

 

 

 

 

Мај 

     

 

 

 
 

7 АКЦИСКИ ПЛАН  УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИКТ ВО РАМКИТЕ НА 

ВОННАСТАВНИТЕ АКТИВНОСТИ И   ДОМАШНИТЕ ЗАДАЧИ 
Планирана 

Активност 

ЦЕЛИ Реализатор ВРЕМЕ Очекувани ефекти 

Формирање Стручен 

тим за унапредување и 

пренасочувањена ИКТ 

Квалитетно(ПА

МЕТНО) 

користење 

На комјутерот 

дома и во 

рамките на 

воннаставните 

активности 

Стручен тим за 

унапредување и 

пренасочување

на ИКТ  

Септември/

октомври 

Тимот да работи во интерес на 

квалитетно (ЕДУКАТИВНО-

КРЕАТИВНО) 

користење на ИКТ во домашни 

услови и во рамките на 

воннставните активности 

Анализа и следење 

на 

Резултатите од 

користењето на икт 

во рамките на 

наставата,воннастав

ните активности и 

дома 

(спроведување на 

анкети со 

ученици,родители и 

наставници) 

Рефлексија во 

усвојувањето на 

знаењата,олесну

вање,придобивк

и 

Стручен тим за 

унапредување и 

пренасочување

на ИКТ 

Септември/

октомври 

Анкетите и анализите да покажат 

колку време децата- дома- 

поминуваат време на таблет или 

лап топ и какви игри 

играат,колку време го користат 

фејсбукот или другите социјални 

мрежи и сл. 

Брифинг на 

наставниците и 

родителите на 

тема: 

Пренасочување на 

ИКТ-унапредување 

Наместо 

фејсбук-

наменска 

едукативна 

содржина која 

како домашно ќе 

Стручен тим за 

унапредување и 

пренасочување

на ИКТ 

Ноември - 

мај 

ДА СЕ НАМАЛИ/ЗАМЕНИ 

БЕЗПОЛЕЗНО ПОМИНАТОТО 

ВРЕМЕ НА СОЦИЈАЛНИТЕ 

МРЕЖИ(ФЕЈСБУК,ТВИТЕР 

,ИНСТАГРАМ И СЛ. И 

ДОЛГОЧАСОВНОТО 
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во едукативни цели 

во интерес на 

квалитетно учење и 

слободно време на 

учениците 

биде дадена од 

страна на 

наставникот 

Наместо игри и 

бескорисно 

гледање во 

монитори 

/таблети – 

пренасочување 

на ученикот на 

сурфање и 

користење на 

интересни 

содржини кои се 

негово поле на 

интерес,а се 

сепак поврзани 

со наставата или 

воннаставната 

активност 

Наместо 

правење 

бескорисни 

видеа – 

насочување на 

креирање Видеа 

во рамките на 

наставните 

содржини,вонна

ставните 

активности или 

по желба на 

ученикот во 

договор и по 

насоки на 

наставникот 

ГЛЕДАЊЕ БЕСКОРИСНИ 

ВИДЕА СО: 

- ДОМАШНИ ЗАДАЧИ – 

СО НАСОКИ ЗА 

ЕДУКАТИВНО 

КОРИСТЕЊЕ НА 

ИНТЕРНЕТОТ 

- КОРИСНО КОРИСТЕЊЕ 

НА ФЕЈСБУКОТ(да се 

пронајдат другарчиња од 

други 

култури,националности,ве

ри и да се прават 

заеднички проекти 

- Едукативно користење на 

креирање Видеа-поврзани 

со наставна 

содржина,воннаставна 

или по желба на ученикот 

 

 

 
 
 

8.АКЦИСКИ   ПЛАН ЗА СЛЕДЕЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ  
Планирана 

Активност 

ЦЕЛИ Реализатор ВРЕМЕ Извори Очекувани 

ефекти 
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Следење на 

постигањат

а на  

учениците 

по наставни 

предмети и 

квалификац

иони 

периоди 

според пол 

и етичка 

припадост 

Воочува

ње на 

проценти

те од 

успехот 

на 

ученицит

е по 

одд.пол 

и етичка 

пропадн

ост 

Наставници 

ученици 

Педагог 

Психолог 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година  

Годишен и 

полуг.извештај 

Тромесечни забелешки 

Дневници 

Анкети 

Превземање 

мерки за 

подобрување на 

постигањата на 

учениците 

Следење на 

постигањат

а на  

учениците 

по наставни 

предмети и 

квалификац

иони 

периоди по 

новите 

наставни 

предмети и 

програми 

Воочува

ње на  

успехот 

на 

ученицит

е по 

новите 

предмет

и 

Наставници 

ученици 

Педагог 

Психолог 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година  

Годишен и 

полуг.извештај 

Тромесечни забелешки 

Дневници 

Анкети 

Превземање 

мерки за 

подобрување на 

постигањата на 

учениците 

Идентифика

ција на 

учениците 

со 

потешкотии 

во 

учењето,на

дарените 

ученици и 

ПОП 

Развивањ

е 

стратегија 

за работа 

со овие 

ученици 

Наставници 

ученици 

Педагог 

Психолог 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

Годишен и 

полуг.извештај 

Тромесечни забелешки 

Дневници 

Анкети 

Превземање 

мерки за 

подобрување на 

постигањата на 

учениците 

 Следење 

на  

постигањат

а на 

учениците 

преку 

редовната/д

ополнителн

ата и 

додатната 

настава 

Анализа 

на 

резултати

те 

постигнат

а на 

редовната

, 

дополнит

елната и 

додатната  

Наставници 

ученици 

Педагог 

Психолог 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

Годишен и 

полуг.извештај 

Тромесечни забелешки 

Дневници 

Анкети 

Превземање 

мерки за 

подобрување на 

постигањата на 

учениците 

Следење на 

постигањат

а на 

учениците  

при премин 

од едно одд 

Анализа 

на 

успехот 

на 

учениците 

во 

Наставници 

ученици 

Педагог 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

Годишен и 

полуг.извештај 

Тромесечни забелешки 

Дневници 

Превземање 

мерки за 

подобрување на 

постигањата на 

учениците 
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во друго и 

од еден во 

друг циклус 

преодните 

периоди 
Психолог Анкети 

Редовност 

во 

наставата,о

сипување 

на 

учениците 

Утврдува

ње на 

бројот на 

учениците 

Наставници 

ученици 

Педагог 

Психолог 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

Годишен и 

полуг.извештај 

Тромесечни забелешки 

Дневници 

Анкети 

Превземање 

мерки за 

подобрување на 

постигањата на 

учениците 

Анализа на 

спроведува

њето на 

сумативнот

о и 

формативн

ото 

оценување 

 

 

 

Проверка 

на 

начинот 

на  

спроведу

вање на 

суматив. и 

форматив

ното 

оценувањ

е 

Наставници 

ученици 

Педагог 

Психолог 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

Годишен и 

полуг.извештај 

Тромесечни забелешки 

Дневници 

Анкети 

Превземање 

мерки за 

подобрување на 

постигањата на 

учениците 

Водење и 

евидентира

ње на 

постигањат

а на 

учениците 

во 

ЕЛЕКТРОНС

КИОТ 

ДНЕВНИК 

 

Анализа и 

проверка 

на 

начинот и 

динамика

та на 

пополнув

ањето на 

е-

дневникот  

Наставници 

Директор 

Педагог 

Психолог 

Континуирано 

во текот на 

целата учебна 

година 

Дневник 

Евидентни листови 

Преземање мерки 

за што поуспешно 

информирање на 

родителите за 

успехот на 

учениците по 

електронски пат 

Одговорни:Рената Поповска,Лидија Маџоска П. Весна Тодоровиќ,Даниела Радевска 

 

 

 

 

 

 

 

9.АКЦИОНЕН ПЛАН НА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО ЗА ВКЛУЧЕНОСТ НА СЕМЕЈСТВАТА НА 

УЧЕНИЦИТЕ 
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Задача Активност Време 

 на реализа 

ција 

Носител Начин на 

спроведување 

(реусрси) 

Ннструменти Очекувани 

резултати 

Зајакнување на 

капацитетитте на 

дејствување на         

Советот на роди 

Тели 

Одржување 

на состаноци, 

работилници 

Септември, 

февруари 

Советот на родители, 

настаници 

Известувања на 

родителите преку 

членовите на Советот на 

родители, материјали, 

стручна литература, 

лаптопи 

Извештаи, табели 

 

Зајакнат капацитет, 

на  дејствување 

Идентификување  на  

технички недоста 

тоци  на  објектот 

Анкетирање 

Анализа 

Октомври, 

јануари 

Совет  на 

родители 

Човечки ресурси Анкети Среден 

 училишен 

простор 

Вклучување на  

родителите во  

процесот на 

совладуванјето на 

новите наставни 

предмети. 

Анкетирање ноември Родители, 

наставници 

Стручни лица- 

помошна литература 

Анкета, 

прашалник 

Подобар успех на 

 учениците во 

учењетo 

Вклучување на  

родителите во  

процесот на учење 

за талентирани  

деца 

Анкетирање 

на 

наставноици 

октомври Родители, 

натавници 

Стручни лица 

литература 

 

Анкети 

Прашалници 

Афирмација на 

натпревари, добиени 

награди 

 

Вклучување на 

родителите во 

збогатување со 

нагледни средства 

Дидактички  

материјал во 

училиштето 

 

Заедничко палнирање, 

 на родителите и 

наставниците 

 

септември 

Наст авни 

ци и  

родители 

Прирачници, 

 програми,  

разговори 

Извештаи, 

Анеализи 

прашалници, 

табели 

Збогатување со 

потребен 

материјал 

во училиште 

вклучени  активно 

о планирањата 

Вклученост на 

родителите во 

активностите на 

учениците во 

училиштето-  

слободни ученич 

ки и воннаставни 

активности на 

Давање идеи,   

предлози,  

 состаноци 

Континуи 

рано во те 

кот на цела 

та учебна 

година 

Наставници 

родители 

технички материјал Игри, натпревари, 

Средби, манефиста 

ции екскурзии, 

промоции 

Максимално 

вложување на 

родителите во 

активносттите. 
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                                                  Одговорни:Татјана Бошковиќ,Рената Поповска,Ирена Грегориќ 

 

10.АКЦИСКИ ПЛАН - Еко патроли 

 

Задача Активност Месец Носител 

Начин на 

спроведување 

(реусрси) 

Инструменти 
Очекувани 

резултати 

Да се  

зачува животната 

средина 

- грижа за  

хигиената и  

здравјето 

 

- штедење  

на енергија 

 и вода 

 

- одржување 

 на зелени  

површини 

 Ученици 

вработени 

родители 

соработници 

 

- еко патроли 

- следење 

- истражувања 

- проекти 

- садници 

- формулар 

- анкети 

- литература 

- мерни инструменти 

- евидентни  

листови 

зачувување 

на  

животната  

средина 

Да се  

подигне  

еко свеста 

- еко пораки 

- работилници 

 

- укажувања 

 Ученици 

вработени 

родители 

соработници 

 

- еко пораки 

- флаери 

- изложби 

- power  

презентација 

- компјутер 

- изработки 

- фотографии 

развиена  

еко свест 

учениците 

Организирање на 

едукативни 

работилници за 

родители 

Работилници 

индивидуални 

и  групни 

Ноември 

Февруари 

Наставни 

ци и 

родители 

Стручни лица, 

стручна литература 

технички помагала 

Соопштенија, 

флаери, плакети, 

брошури, училишни 

весници 

Советодавно консулта 

тивна едукација на 

родителите 
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- видео  

материјал 

 

Да се спроведат  

еко  

знаењата 

- еко акции ( 

 садење, 

 одржување, 

наводнување, 

рециклирање, собирни 

акции, 

хуманитарни и 

продажни ) 

- информации 

 

 

- соработка со  

други  

училишта и  

локална   

средина 

- одбележување  

на еко денови   

 

 

 

 

Ученици 

вработени 

родители 

соработници 

 

- медиуми 

- реклами 

- плакати 

- саеми 

- спортски активности 

- снимки – CD 

- изработки 

- евидентни  

листови 

 

примена  

на еко  

знаењата 
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16. ПРОГРАМИ ЗА ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

ВИД НА  ВОННАСТАВНА АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ ЦЕЛ НА АКТИВНОСТА ВРЕМЕНСКА 

РАМКА 

КРАТКОТРАЈНИ 

ВОННАСТАВНИ 

АКТИВНОСТИ 

ИЗЛЕТИ И 

ЕКСКУРЗИИ 

 

БЛАГОЈА 

СТАВРЕВСКИ И 

ОДГОВОРНИТЕ 

НАСТАВНИЦИ 

Излетите и екскурзиите се 

организираат или за проширување и 

продлабочување на знаењата на 

учениците од одделни воспитно-

образовни подрачја и наставни 

предмети (какви што се, на пример, 

оние што вклучуваат посети на 

локали- тети и објекти од културно, 

историско и друго зна- чење), или за 

спортување, рекреација и дружење. 

Често може да вклучуваат и 

комбинација од наве- дените цели. 

Се препорачува колку што е можно 

повеќе да се користат за да 

придонесат како за запознавање 

на учениците со културата на раз- 

личните етнички заедници што 

живеат во нашата земја (преку 

изборот на културно-историските 

објекти што ќе се посетуваат), така и 

за меѓует- ничка интеграција во 

образованието (така што ќе 

обезбедуваат интеракција меѓу 

ученици што учат на различни 

наставни 

АПРИЛ 

МАЈ  

ЈУНИ 

ЕДНОКРАТНИ 

РАБОТИЛНИЦИ 

 

Сите 

наставници од 

предметна и 

одделенска 

настава 

Педагог 

Психолог 

Директор 

  

Стручно лице 

Овој вид воннаставни 

активности најчесто се 

организираат по моментално 

изразена потреба на некои од 

клучните учесници во 

воспитно-образов- ниот 

процес: учениците, 

наставниците, стручните 

соработници, или 

родителитеЕднократните 

работилници може да бидат 

на- менети за ограничени 

групи ученици (заинтереси- 

рани за содржината) или за 

сите ученици од одре- дена 

година/одредени години или 

Септември 

Април мај 

јуни 
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за сите ученици во 

училиштето. Може да се 

реализират во самото 

училиште или при 

гостување во друго 

училиште или во друга 

институција/организација. 

 

АКЦИИ ВО 

ЗАЕДНИЦАТА ИЛИ 

ВО УЧИЛИШТЕТО 

Сите 

наставници од 

предметна и 

одделенска 

настава 

Педагог 

Психолог 

Директор 

 

Акциите најчесто се 

реализираат во текот на 

еден ден, но можат да траат 

и неколку денови. Тие 

можат да имаат општествен, 

хуманитарен или друг 

карактер, како што се, на 

пример: различни 

еколошки акции, 

хуманитарни акции, 

продажнибазари, 

волонтерски активности и 

друг вид опште- ствено 

корисна работа. 

 

Во текот на 

целата 

наставна 

година 

согласно 

интересот и  

потребата 

ДОЛГОТРАЈНИ 

ВОННАСТАВНИ 

АКТИВНОСТИ 

Секции/клубови 

 

Сите 

наставници од 

предметна и 

одделенска 

настава 

 

Се очекува учесниците да се 

стекнат со знаења, вештини и 

ставови/вредности 

определени, главно, со 

следниве подрачја од 

Националните стандарди за 

основното образование: 

Уметничко изразување, кул- 

тура и мултикултура. 

Демократска култура и 

граѓанство, Личен и социјален 

развој, Ја- зична писменост, 

Користење други јазици и 

Дигитална писменост. 

Во текот на 

целата 

наставна 

година 

согласно 

интересот и  

потребата 

Проекти Сите 

наставници од 

предметна и 

одделенска 

Проектите можат да бидат 

поддршка на постојните 

наставни 

Во текот на 

целата 

наставна 

година 
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настава 

Педагог 

Психолог 

Директор 

 

предмети/области 

или да бидат во функција на други 

области. Може да бидат иницирани 

од страна на самото училиште во 

соработка со други училишта и 

организации и да бидат ограничени 

на локално или на државно ниво или 

да имаат меѓународен карактер.ж 

 

согласно 

интересот и  

потребата 

Гостувања/размена 

со друго училиште 

Сите 

наставници од 

предметна и 

одделенска 

настава 

Педагог 

Психолог 

Директор 

 

Гостување  на 

училиштата надвор од 

земјава во рамките на 

проекти како Еразмус +, 

збратимени училишта и 

слично. Со гостувањата 

од ваков вид се опфатени 

мал број ученици во 

својство на учесници во 

проектот и/ или 

претставници на 

училиштето. 

 

Во текот на 

целата 

наставна 

година 

согласно 

интересот и  

потребата 

 Кампови/школи  Сите 

наставници од 

предметна и 

одделенска 

настава 

Педагог 

Психолог 

Директор 

 

Се организираат цел на 

учениците да им 

обезбедат организирани 

воннаставни активности 

во форма на 

концентрирани, 

целодневни активности во 

текот на неколку дена, 

една работна неделаМоже 

да бидат наменети за 

поддршка на личниот и на 

социјалниот развој на 

учениците, да имаат 

спортско-рекреативен 

карактер и/или да 

задоволуваат други 

воннаставни интереси на 

учениците. Училиштето 

Во текот на 

целата 

наставна 

година 

согласно 

интересот и  

потребата 



151 
 

може да организира такви 

активности само за свои 

ученици или да биде 

отворено и за ученици од 

други училишта во 

околината.  

 

 

 

17.Програма за дополнителна настава-глобално планирање 

Конкретна 

активност за 

дополнителна 

настава 

Реализатор Очекувани цели Временска рамка 

Планирање на 

дополнителна 

настава согласно 

наставен план 

Одделенски и предментни 

наставници 

Учениците и 

родителите да бидат 

запознаени со 

терминот-часовите во 

распоредот за 

дополнителна настава 

Август  

септември 

Избор на ученици 

со кои наставникот 

ќе работи на 

дополнителна 

настава 

Одделенски и предментни 

наставници 

Известување на 

родителите за 

потребата од 

дополнителна настава 

за ученикот 

Во текот на 

наставната година 

Евиденција за 

постигнатите 

резултати на 

дополнителната 

настава 

Одделенски и предментни 

наставници 

Анализи и споредби за 

ппостигнатите 

резултати на ученикот 

Во текот на 

наставната година 

 

 

 

 

 



152 
 

 

 

18.Програма за додатна  настава-глобално планирање 

 

Конкретна 

активност за 

дополнителна 

настава 

Реализатор Очекувани цели Временска рамка 

Планирање на 

додатната настава 

согласно наставен 

план 

Одделенски и предментни 

наставници 

Учениците и родителите 

да бидат запознаени со 

терминот-часовите во 

распоредот за додатна  

настава 

Август  

септември 

Избор на ученици со 

кои наставникот ќе 

работи на додатната 

настава 

Одделенски и предментни 

наставници 

Известување на 

родителите за 

приоритетите и важноста 

на додатната настава за 

ученикот 

Во текот на 

наставната година 

Евиденција за 

постигнатите 

резултати од 

додатната настава 

Одделенски и предментни 

наставници 

Натпревари 

Стипендии 

Конкурси за ученикот 

Во текот на 

наставната година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.План и програма за работа  со талентирани и надарени ученици 
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Активност Време за 
реализац

ија 

Ресурси Реализатор 

Запознавање и информирање на 

наставниците со симптомите и 

знаците за следење и откривање 

на надареното, талентираното и 

креативното 
дете во самата паралелка 

Септемвр

и 

Стручна литература и 

презентација на 

активи за рано 

препознавање на овие 

ученици 

Психолог,  

Педагог 

наставници 

Изработка на скала на 

надареност, талентираност и 

креативност и доставување до 

наставниците 

Октомври Скала за надареност 

талентираност и 

креативност 

Психолог, педагог, 

дефектолог, наставници 

Примена на психолошки мерни 

инструменти кај ученици за кои 

наставниците детектирале 

надареност, талент или 
креативност 

Октомври Примена на 

психолошки мерни 

инструменти 

Психолог, педагог, 

дефектолог, наставници 

По сумираните резултати 

повратна информација до 

наставниците за согледувањата 

на психологот добиени од 

средбите со оваа група на 
ученици 

Октомври Психоло

шки 

мерни 

инструм

енти 

Психолог, педагог, 

дефектолог, наставници 

Пополнување на скала за 

надареност од страна на 

родителите, чии деца се 

идентификувани за надарени, 

талентирани или креативни 

Ноември Скала за надареност 

талентираност и 

креативност 

Родители 

Пополнување  на 

 скалаза надареност од

 страна на соучениците

 воодделенијатавокои

 идентификувани се 

ученици со надареност, талент и 

кретивност 

Ноември Скала за надареност 

талентираност и 

креативност 

Соученици 

Препораки до наставниците и 

родителите за работаа со оваа 

група на ученици 

Ноември Брошура, разговори Психолог, педагог 

Работа со оваа група на ученици,

 советодавни 

разговори за правилно 

насочување на енергијата и сл. 

Континуи

рано 
Евидентни листови 

за разговор со 

ученици, дневник за 

работа со ученици 

Психолог, педагог 

Истакнување на постигнатите 

резултати на оваа група на 

ученици 

Континуи

рано 
Евидентни листови 

за разговор со 

ученици, дневник за 

работа 

со ученици 

Психолог, педагог 

Континуирано вклучување на 

оваа група на ученици во 

организирање на култирни 

манифестации, натпревари и 

Континуи

рано 
Евидентни листови 

за разговор со 

ученици, дневник за 

работа со ученици 

Психолог, педагог, дефектолог 
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сл. 

Пофалби и награди за оваа група 

на ученици кои во текот на 

учебната година се истакнале и 

придонеле за презентирање на 

училиштето од повеќе области и 

тоа: резултати во учењето, 

натпревари во знаење, спортски

 натпревари, 

литературни и ликовни конкурси 

во училиштето и вон 

него. 

Континуи

рано во 

текот на 

учебната 

година, и 

на крајот 

на 

учебната 

година на 

денот на 

доделува

ње на 

сведителс

твата 

Награди од типот на 

(училишен прибор, 

книги, 

енциклопедии, и 

сл.) 

Наставници, стручни органи и 

тела во училиштето и надвор од 

него 

 

20.Програма за реализација на ученички натпревари 

Вид на натпревар Одговорен наставник  

ментор 

Временска рамка 

Ликовен натпревар,,Св 

Пантелејмон 

 

Маре Мановска 

6-9 одд 

септември 

Ликовен натпревар,,Флора и 

фауна 

Маре Мановска 

6-9 одд 

октомври 

Меѓународен ликовен натпревар 

13 ноември 

Маре Мановска 

6-9 одд 

ноември 

Карпош има талент Рената Поповска 

3-9 одд 

Ноември 

Роденден на Општина карпош 

Традиционален меѓународен 

натпревар за воздушен и 

вселенски сообраќај во Берлин 

Стефан Симовски 

3-7 одд 

декември 

Интернационален натпревар по 

техничко образование ,,ДАБАР,, 

Видое Николовски 

6-9 одд 

декември 

Интерен училишен квиз по 

граганско образование 

Елена Јовановиќ 

7и 8 одд 

декември 

Интерен училишен квиз по 

историја 

Елена Јовановиќ 

6-9 одд 

декември 

Регионален натпревар по 

математика 

Весна Тодоровиќ февруари 
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Општински натпревар по 

англиски јазик ЕЛТАМ 

Татјана Бошковиќ февруари 

Меѓународен натпревар по 

математика КЕНГУР 

Сите одделенски наставници и 

предметен по математика 

март 

Општински.регионален и 

државен натпревар по хемија 

Даниела Радевска 

7 и 8 одд 

март 

Општински.регионален и 

државен натпревар по 

географија во организација на 

Македонско географско друштво 

Мими Патраклиева 

6-9 одд 

Март/април 

Меѓународен литературен 

конкурс 

Сања Трајковска Октомври/април 

 

21.Програма за унапредување на 

мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и меѓуетничката  

интеграција 

Задача Активност Време Носител Реусрси Инструменти       Очекувани 

резултати 

Одговорно 

лице 

Давање 

информациј

а на 

Наставнички 

совет за 

годинашнит

е  

активности 

на МИО 

Информи

рање на 

Наставни

чки совет 

за 

активност

ите на 

МИО 

 

Август 

Тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Стрчни 

материјали од 

МИО проектот 

Усно 

претставува

ње 

Запознавање 

на 

наставниците 

со  МИО 

концептот. 

Тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 

проектот 

Избор на 

раководство  

во секое 

одделение 

Демократ

ски избор 

на 

раководс

твото на 

паралелк

ите 

Септември Одделенск

и 

раководит

ел, 

ученици 

Гласачка кутија, 

ливчиња 

Гласање 

(тајно), 

 

Избор на 

раководствот

о на 

паралелките 

на 

демократски 

начин 

Одделенски 

раководител

, 

Наствниците  

да се 

запознаат со 

концептот за 

меѓуетничка 

Информа

ција за 

одржан 

семинар 

во новата 

Септември- 

Октомври 

Тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

Усна 

презентација, 

слајдиови, 

материјали 

обезбедени од 

Дискусии,  

работилниц

и 

Информиран

ост на 

наставниците 

со концептот 

за 

Координато

р на  тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 
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интеграција  

и 

мултикултур

но 

образование 

 

учебна 

година 

 

проектот МИО проектот меѓуетничка 

интеграција  

и 

мултикултурн

о 

образование 

проектот 

Средба и 

договор на 

активности 

со 

збратименот

о училиште 

,,ЛИРИЈА;; 

од Чаир 

Средба со 

партнер-

училиште

то 

 

Октомври-

Ноември 

Тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Воспоставувањ

е контакт преку 

телефон или по 

електронски 

пат 

Рзговори, 

пораки и 

дискусии 

Направен 

избор на 

партнер 

училиште/а 

Тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 

проектот 

Иницирање 

интерес кај 

учениците и 

нивно 

мотивирање 

за 

мултикултур

ализам 

Предава

ње за 

различни

те 

култури 

во РМ 

Октомври Наставниц

и, струлни 

лица од 

областа на 

мултикулт

урализмот 

Предавање, 

дисусии со 

ученици 

Усно 

преставува

ње,  

дисусија 

Стекнување 

знаења за 

концепти на 

културните 

различности 

во РМ 

Тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 

проектот и  

стручни 

лица од 

областа на 

мулти-

културализм

от 

Збогатување 

на 

предзнаења

та на 

учениците 

од областа 

на  

меѓуетничка 

и верска 

толеранција 

Предава

ње за 

меѓуетни

чка и 

верска 

толеранц

ија 

Ноември Наставниц

и, стручни 

лица од 

областа на 

мултикулт

урализмот 

Предавање , 

дисусии со 

ученици 

Усно 

преставува

ње,  

дисусија 

Идентификув

ање на 

сличностите 

и почитување 

на разликите 

меѓу 

етникумите и 

верските 

заедници во 

РМ 

Тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 

проектот и  

стручни 

лица од 

областа на 

МЦГО 

Интеркултур

но учење 

(културен 

речник) 

Активност

и со 

партнер 

училиште

то 

согласно 

планира

њата во 

МИО – 

Декември-

Јануари 

Наставниц

и,  тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Културни 

манифестации, 

споменици и 

музеи 

Посети на 

настани и 

институции 

 Запознавање 

со обичаи, 

културни 

вредности и 

традиции 

Координато

р на  тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 

проектот 
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22.Проекти што се реализираат во основното училиште 

проектот  

Заедничка 

грижа за 

животната 

средина 

Активност

и со 

партнер 

училиште

то 

согласно 

планира

њата во 

МИО – 

проектот 

Март Наставниц

и,  тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Организиран 

превоз, 

садници, 

алатки (по 

потреба)  

Практична 

работа во 

природа 

Развивање на 

еколошка 

мултикултурн

а свест 

Наставници, 

ученици, 

тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 

проектот 

Истражувачк

и активности 

од одделни 

наставни 

предмети од 

областа на 

природните 

науки 

Посета на 

партнер 

училиште

/а 

Април Наставниц

и, 

ученици, 

тимот 

задолжен 

за 

реализаци

ја на МИО 

проектот 

Стручна 

литература, 

учебници, 

интернет, 

примероци за 

истражување 

Истражува

ње, 

набљудува

ње, 

анализа, 

заклучок, 

извештај 

Продлабочув

ање на 

знаењата 

преку 

размена на 

искуствата со 

партнер 

училиштето 

Тимот 

задолжен за 

реализација 

на МИО 

проектот 

Име на 

проектот 

Цел на проектот Начин на реализација Вклучени 

/одговорни 

наставници 

Временска рамка Средства 

за 

реализација 

Собирање и 

рециклирање 

стара пластика 

Развивање на  

еко свест кај  

учениците 

Опрделени се места и соодветни 

контејнери за собирање на пластика  

Децата го следат и процесот на 

рециклирање 

Весна 

Тодоровиќ 

Даниела 

Радевска 

Во текот  на 

целата учебна 

година 

Сопствени 

Антикорупциска 

едукација 

Запознавање на 

учениците со 

оваа 

општествена 

појава 

Дебати,предавања,презентации.симулација 

на ситуации и настани 

Стручна 

служба 

Елена 

Јовановиќ 

Во текот на 

целата наставна 

година 
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Демократска 

клима во 

училиштето 

Подигнување 

насвеста за 

позитивни 

промени во 

училиштето и 

заеедницата 

Отворен ден за Граганско образование Стручна 

служба 

Елена 

Јовановиќ 

Октомври 

Декември 

февруари 

 

Булинг-стоп на 

психичко 

насилство 

Подигнување 

 на свеста  

за врсничко, 

психичко и друг  

вид насилство 

 

Работилници 

Презентации 

Дебати 

Симулација на случај 

Елисавета 

лафчиска 

Надица 

Чапараткова 

Јана 

Филипова 

Стојанова 

Октомври 

Декември 

 

сопствени 

Електронски 

отпад 

Унапредување на 

знаењето за 

електричниот 

отпад и 

развивање еко 

свест кај 

учениците 

На влезот од училиштето постои 

специјален сандак за електричен отпад во 

кој децата носат разни електрични уреди 

кои се неупотребливи 

Стручна 

служба 

Директор 

 

Сите 

наставници 

Во текот на 

целата година 

Сопствени 

Воннаставни 

активности-

системско 

менаџирање 

Согласно новите 

насоки од БРО – 

унапредување на 

начинот на 

реализација на 

воннаставните 

активности во 

училиштето 

Клубови/секции 

Екскурзии 

Акции  

Стручна 

служба 

Директор 

Сите 

наставници 

Август/септември-

програма,план на 

активности 

Сопствени 

Унапредување 

на хигиената во 

училиштето 

Обезбедување 

дезинфекциони 

бариери,средства 

и сите неопходни 

помагала за 

почиста средаина 

и хигиена на 

повисоко ниво 

Предавања 

Знаци 

Потсетници 

Дежурни наставници 

Стручна 

служба 

Директор 

 

Сите 

наставници 

Во текот на 

целата учебна 

година 

Сопствени 

Џифони – 

мегународен 

филмски 

проект 

Развивање 

љубов кон 

филмската 

уметност 

Посета на филмскиот фестивал и учество 

на натпревар,квизови, 

дебати  

Тамара 

Алаџајкова 

Ученици од 

7-9 одд 

март Сопствени 

Проект на 

УСАИД 

Училиште без 

Подигнување на 

свеста за 

превенција и 

заштита од 

Работилници 

Дебати 

Лидија 

Маџоска 

Перчинкова 

Октомври 

Март 

Сопствени 
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23.План за поддршка на учениците и  за подобрување на резултатите  

Конкретна цел за  Одговорени Очекувани 

резултати 

Конкретни активности 

на службата 

Усогласување на 

наставниот процес 

согласно начинот 

на изведување на 

наставата(он 

лајн,сменско или 

друго 

решение(Причина 

КОВИД 19) 

Директор 

Стручна служба  

наставници 

Квалитетна настава 

согласно начинот на 

реализирање 

Менаџирање на 

целокупниот процес 

согласно насоките од 

МОН и Комисијата за 

заштита од заразни 

болести 

Унапредување на 
работата со деца со 
посебни потреби 
(талентирани и деца 
со пречки во развојот) 

Директор 

Стручна служба  

наставници 

Унапредување на 

инклузивното 

образование и 

доопремување на 

План за реализација 

на инклузивно 

образование 

насилство училишно 

насилство 

Симулации психолог мај 

МИО – 

Мултиетничка 

интеграција 

Интеграција на 

МИО на 

наставните 

часови 

Обуки на наставници Лидија 

Ангеловска 

Психологот 

Мими 

Патраклиева 

Септември 

Декември 

Март 

мај 

Сопствени 

Традиционални 

меѓународни 

проекто со Гете 

институт 

Литературни. 

Ликовни конкурси 

 

Меѓународно учество меѓународни 

сертофикати за ученицитеи менторите 

Стефан 

Симовски 

март Сопствени 

Креација-

едукација 

Развивање на 

креативноста кај 

учениците преку 

едукативни игри 

Креативни работилници во Фонтана Рената 

Поповска 

педагог 

Во текот на 

целата наставна 

година 

Сопствени 

Воспитни 

компоненти во 

наставниот 

процес 

Фокус на 

воспитните 

аспекти од 

развојот на 

детето во 

рамките на 

наставниот час 

Обуки на наставниците,вклученост на 

родители,работилници и сл 

Рената 

Поповска 

педагог 

Во текот на 

целата наставна 

година 

Сопствени 
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 сензорната соба Програма за работа 

Координација со 

образовни и лични 

асистенти 

Меѓуетничка 
интеграција и 
унапредување 
на 
меѓуетничка 
соработка 
меѓу 
учениците, 
родителите и 
наставниците 
од различни 
етнички групи 

 

Директор 

Стручна служба  

наставници 

Збратимување со 

училиште ,односно 

обновување на 

соработката 

ООУ,,Лирија,, 

Програма за работа на 

МИО 

План на активности 

Средби 

Работилници  

 

24.План за професионална ориентација на учениците  

 Планирана активност Цел Време на реализација 

1. Информирање на учениците за потребата и 

значењето на професионалната ориентација 

Информирани ученици Септември-октомври 

2. Работилница на тема Мојата идна професија Развивање на свесност кај 

учениците  за сопствените 

интереси 

Октомври-ноември 

3. Соработка со Агенцијата за вработување ,  

Заеднички активности(примена на скала за 

процена на способности и инереси на 

учениците) 

Дa се добијат податоци за 

способностите и интересите 

на учениците 

Мај 

3. Психолошки тестирања(примена на тестови за 

општи и специфични способности,анкетни 

листови и тестови на личност) 

Дa се добијат податоци за 

способностите и интересите 

на учениците 

Во текот на годината 

4. Информирање на учениците за постигнатите 

резултати 

Информирани ученици за 

сопствените потенцијали 

Во текот на годината 
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5. Организирање на презентации од средните 

училишта 

Информирани ученици Во текот на годината 

6. Изготвување информација за класните 

раководители во врска со уписот 

Информирани ученици Април-мај 

7. Информирање на учениците за конкурсот за 

упис во средните училишта 

Информирани ученици Април-мај 

8. Помош на учениците во пресметувањето на 

бодовите и можностите за конкурирање 

Да се добијат точни 

информации за можностите 

за упис 

Мај-јуни 

9. Истакнување на огласна табла потребни 

информации околу запишувањето во средно 

училиште 

Информирани ученици Јуни 

 

25.План за промоција на добросостојба на учениците, заштита од 

насилство, од злоупореба и запуштање, спречување дискриминација 

Превентивни 
активности 

Време на 
реализација 

Извршители - одговорни 

Формирање на 

училишниот Тим за 

превенција од 

насилство и 

спречување 

дискриминација 

Август Директор 

Наставни

чки совет 

На Наставнички совет 

– Запознавање со 

политиката за 

намалување на 

насилството и со 

задолженијата на 

наставници 

Август Тимот за превенција од насилство 

Совет на родители 

– Запознавање со 

политиката за 

намалување на 

насилството, 

информирање за 

активностите на 

училиштето во оваа 

област. 

Септември - 

Октомври 

Тимот за превенција од насилство 

Родителски состаноци 

-Запознавање со 

политиката за 

намалување на 

насилството, 

Септември - 

Октомври 

Одделенските раководители 

Претставникот од Советот на родители 
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информирање за 

активностите на 

училиштето во 

оваа област, 

запознавање со 

правилата на 

однесување во 

училиштето 

Стручно усовршување на 

наставниците 

- Што е насилство? 

- Како да се постапува 

во случај на насилство 

меѓу учениците 

Октомври - 

Ноември 

Тимот за заштита учениците од насилство 

Родителски состаноци 

- Што е насилство 

Тековно Тимот за заштита учениците од насилство 

Часови на одделенската 

заедница 

- Изработка на 

правила на 

однесување во 

паралелката 

Септември Одделенски раководители 

Часови на одделенската 

заедница 

- Реализација на 

содржини од 

прирачникот за 

Животни вештини 

поврзани со правата 

на детето 

Тековно Одделенски раководители 

Интервентни 

мерки на Тим за 

превенција на 

насилството 

-Превземање на мерки и 

активности за 

моментално запирање на 

насилството 

Тековно – по 

потреба 

Одделенските раководители 

Тимот за заштита учениците од насилство Релевантни 

институции (здравствени, полиција, центри за 

социјална работа) 

Стручни предавања од страна 
на релевантни институции 

Тековно Тимот за заштита учениците од насилство, 

релевантни институции (здравствени, полиција, 

центри за социјална 

работа) 
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26.План за следење и  анализа на состојбите со оценувањето 

  

Планирана 

програмска 

активност 

Време на 

реализација 

Реализатор Методи и 

постапки за 

реализација 

Очекувани исходи и 

ефекти 

 План за писмено 

оценување 

Септември Наставници 

Стручна 

 служба 

Документ Намалена оптеретеност на 

учениците при 

реализацијата на 

писмените работи 

Процедура за 

поплаки и жалби за 

добиени оцени 

Септември, 

октомври 

Наставници 

 Стручна служба 

Документ Транспарентност при 

оценувањето 

 

Планирање на 

тестови и писмени 

работи 

 

 

Септември 

 

Наставници и 

стручна служба 

 

 

Дискусија, 

договор 

Успешна реализација на 

писмени проверки на 

постигањата на 

учениците; повисок успех 

на 

учениците 

Составување на 

објективни тест 

прашања; 

изготвување 

бодовна скала; 

формирање оцена 

 

Октомври 

 

Одговорни 

наставници 

 

Презентација, 

работилница, 

дискусија 

Правилно поставување на 

објективни тест прашања 

и соодветно бодирање и 

оценување 

Анализа на 

применетите 

објективни тестови 

 

Септември-

Јуни 

 

Одговорни 

наставници 

 

Презентација, 

дискусија 

Поуспешна изработка и 

примена на објективни 

тестови 

Насоки за 

доставување на 

примероци од 

оценување во 

наставничките 

портфолија 

 

Септември-

Јуни 

 

Педагогот на 

училиштето 

 

Дискусија, 

договор 

 

Успешна изработка на 

наставнички портфолија 

 

Анализа на 

полугодишниот 

успех на учениците 

 

Јануари, 

Февруари 

Директор на 

училиште, стручна 

служба и 

наставници 

 

Обработка на 

податоци 

Следење на постигањата 

на учениците и 

превземање мерки за 

подобрување 

Вреднување на 

ученици со 

потешкотии во 

учењето 

 

Септември-

Јуни 

Стручна служба и 

наставници 

 

Презентација и 

дискусија 

Поголема мотивираност и 

повисок успех на ученици 

со потешкотии во учењето 
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27.План за стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на 

работатана воспитно-образовниот кадар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активности Носители на 

активности 

Ресурси Инструменти Временска 

рамка 

Очекувани 

резултати 

Креирање на 

политика за 

подршка на 

планирањето 

за посета на 

часови 

-директор 

-стручни 

соработници 

-наставници 

-Анализа на 

состојбата 

-Распоред на 

часови - Стручни 

материјали 

-Извештај од 

посетени часови 

- Прашалник за 

наставниците 

Септември - Увид во 

реализација на 

наставата 

Следење на 

реализацијат

а на 

наставата 

преку посета 

на часови 

-директор 

-стручни 

соработници 

-Следење на 

планирањата на 

наставниците 

-Дневна 

подготовка на 

наставниците 

-Инструмент за 

евалуација на 

часот 

Во текот на 

годината 

-Подобар 

квалитет при 

реализација на 

часовите 

-Користење 

современи 

приоди во 

наставата 

Евалуација -директор 

-стручни 

соработници 

-наставници 

-Програми и 

подготовки на 

наставниците 

- Прашалник за 

наставниците 

-Обработка на 

податоците од 

увид на часовите 

– пополнети 

инструменти 

Јуни -Зголеменост на 

ефикасноста на 

наставата 
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28.Програма за самоевалуација на училиштето  

Планирана програмска 

активност 

Време на 

реализација 

Реализатор Методи и постапки за 

реализација 

Очекувани исходи 

и ефекти 

Формирање комисија за 

спроведување на 

самоевалуација 

Август Директор 

Училишен 

одбор 

Анализа и дискусија Формирана 

комисија 

Формирање на тимови Август Директор Анализа и дискусија Успешно 

спроведена 

самоевалуација 

Определување на соодветни 

методи, техники и 

инструменти за вршење на 

самоевалуацијата 

Септември Координаторит

е на тимот и -

тимот за 

самоевалуација 

Користење на соодветни 

методи, техники и 

инструменти за вршење на 

самоевалуација-та 

Добивање на 

валидни 

показатели за 

работењето на 

училиштето 

Прибирање и анализа од сите 

седум области 

Септември Тимовите од 

сите седум 

области 

Анкети, разговор, 

разменување мислења 

Согледување на 

состојбите 

Изготвување на извештај за 

извршената самоевалуација 

Октомври Училишна 

комисија за 

спроведената 

самоевалуација 

Предлог мерки Согледување на 

состојбите 

Усвојување на 

самоевалуацијата 

Ноември Наставнички 

совет Училишен 

одбор 

Анализа и дискусија Надминување на 

слабите страни 
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29.Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди 

 

30.Распоред на дежурни наставници 

Одговорен ДЕЖУРЕН НАСТАВНИК Место за дежурство 

Одделенски наставник Влезна предна врата 

Предметен наставник Влезна задна врата 

Одделенски наставник Пред кабинети ТО/Физика/математика 

Предметен наставник Хол 

Наставник по физичко Училишен двор(предна страна) 

Секој одделенски наставник пред 

своја училница со учениците од 1- 5 

одд 

Училишен двор(пред училници) 

Наставник ТО Училишен двор(игралиште) 

 

 

Задача Активност Време на 

реализација 

Носител Начин на 

спроведување(

реусрси) 

инструме

нти 

Очекувани 

резултати 

Одговорно 

лице 

Безбедност 

на учениците 

и 

вработените 

во 

училиштето 

Обуки на ученици и 

вработени за 

препознавање и 

следење на 

поставени те знаци 

за евакуација 

Септември 

Октомври 

Работна 

група, 

вработени и 

ученици 

предавања, 

интеракција, 

разговори, 

работилници 

Флаери, 

Видео 

надзор 

Подобрени 

безбед носни 

услови 

Работна, 

група за 

безбедност, 

составена 

од 

вработени 

Безбедност 

на учениците 

и 

вработените 

во  

училишниот 

двор 

Одбележување на 

места, собирни, 

пунктови за 

безбедносен 

престој за време на 

непогода 

Во почетокот 

на учебната 

година 

Работна група 

вработени и 

ученици 

работилница и 

практична 

вежба 

упатства 

и флаери 

Покачена 

безбедност во 

услови на 

непогода 

 

Работна 

група 

 

Заштита од 

пожари,земј

отреси и 

поплави 

 

О,бука на 

вработените од 

надворешни 

стручни лица за 

ракување со ПП 

апарати 

Октомври 

Ноември 

Надворешни 

лица од 

соодветни 

инстутуции 

предавање и 

практична 

вежба 

ПП 

апарати, 

хидрантн

и црева 

Стекнати 

знаења за 

ракување со ПП 

апарати 

 

Работна 

група 
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31. Правилник за однесување на ученици, наставници и родители (во 

училиштето и училишниот двор) 

ПРАВИЛА  НА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

ПРАВИЛА КОИ МОРА ДА СЕ ПОЧИТУВААТ: 

▪ Ученикот е должен редовно да ја посетува наставата и да учествува во другите 

активности утврдени со наставниот план и програма  и со Годишната програма  за 

работа на училиштето 

▪ Ученикот е должен навреме и редовно да доаѓа на настава; 

▪ Во училиште треба да се доаѓа 15 минути пред почетокот на наставата,без 

задоцнување!!! 

▪ Ученикот е должен да се грижи за училишниот простор и имот,строго се казнува 

намерно уништување; 

▪ Ученикот е должен да се грижи  за хигиената во  училиштето и блиската околина; 

▪ Ученикот треба да биде дисциплиниран,совесен, одговорен,толерантен и да ги 

почитува наставниците и своите соученици;  

▪ Ученикот треба да  соработува со наставниците, стручната служба и другите 

субјекти во  училиштето; 

▪ Во училиште учениците треба да доаѓаат уредни,чисти и пристојно облечени 

согласно возраста. 

▪ На часовите ученикот треба да се однесува пристојно,внимателно да го следи 

наставниот час и одговорно да ги извршува училишните обврски; 

▪ Секој ученик треба да даде свој придонес во создавањето позитивна училишна 

клима; 

▪ Ученикот е должен најдоцна до крајот на учебната година да го врати комплетот 

учебници на одд.раководител 

▪ Ученикот не смее да ги оштетува и потцртува  учебниците. 

▪ Доколку ученикот го оштети учебникот,тогаш родителот/старателот е должен да ја 

надомести штетата со плаќање  70%од каталошката вредност на учебникот. 

       ВО НАШЕТО УЧИЛИШТЕ НЕ Е ДОЗВОЛЕНО: 

▪ Самоволно и без вистинска причина напуштање на наставниот  час; 

▪ Носење и конзумирање цигари и алкохол во училиштето и во училишниот  двор; 

▪ Користат мобилни телефони за времe на часовите; 

▪ Користење на  мобилните  телефони за снимање на ситуации од секаков вид во 

училиштето; 

▪ Носење  вредни предмети и парични средства со повисок износ  во 

училиште.Доколку се носат одговорноста е на ученикот и родителот/старателот; 

▪ Злоупотребување и пишување во педагошката документација на училиштето( 

училишниот  дневник и  евидентните листови.) 

▪ Злоупотребување и пишување во писмените задачи,тестовите,контролните задачи 

и сл. 

▪ Земање и носење на  училишниот дневник во наставничката канцеларија. 

▪  Физичко и психичко малтретирање меѓу учениците и било какво насилно 

однесување кон наставниците и другите вработени во училиштето; 

▪ Слободно влегување на учениците во наставничката канцеларија и кујна без 

претходна дозвола од наставник; 
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▪ Ученикот  не може да отсуствува од наставата ако неговото отсуство 

родителот/старателот  не го oправда или пак не го најави однапред,но согласно 

законот тоа да бидат не повеќе од 5 денови во наставната година 

▪ ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ  НА  ДЕЖУРНИОТ  УЧЕНИЦИ 

▪ Дежурството го изведуваат двајца ученици на влезот од училиштето и нивна 

должност е да ги запишуваат сите надворешни лица кои влегуваат како и 

причините поради кои доаѓаат во училиштето;  

▪  Дежурнте ученици од 7,8 и 9 одделение своето дежурство го изведуваат 

        од 8 часот  до 13.00 часот; 

▪ Дежурните  ученици  не дозволуваат влегување на ученици во наставничка 

канцеларија ,а доколку има потреба тој ги повикува наставниците; 

▪ Од 13.30 до 15.30 дежурството го преземаат ученици од 5 одделение деветолетка-

од целодневна настава (во придружба на одговорно лице – Роте) и нивна задача е 

да ги пречекуваат  родителите/старателите  на учениците од 1,2 и 3 одделение 

коишто  посетуваат целодневна настава и дневен престој,да го повикаат ученикот 

од училницата и да го донесат до родителот кои го чека во влезниот хол! 

 

 

 

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ  

НА НАСТАВНИКОТ,СТРУЧНИТЕ СЛУЖБИ И ДРУГИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО 

▪ Наставникот e должен редовно и навремено да ги извршува своите должности во 

рамките на наставата и другите видови организирана работа со учениците 

,подготовка и планирање на   наставата и други активности кои се однесуваат на 

воспитно образовната работа во училиштето; 

▪ Наставникот е должен наставата редовно да ја планира во писмена и електронска 

форма; 

▪ Наставникот е должен уредно и редовно  да го води училишниот дневник,е –

дневникот и другата педагошка документација и евиденција; 

▪ Наставникот треба да го почитува времетраењето на часот; 

▪ Наставникот треба да изведува додатна и дополнителна настава и слободни 

ученички активности согласно наставниот план и законската регулатива; 

▪ Наставникот треба да изготви кодекс и правила на однесување во својата училница 

или кабинет; 

▪ Наставникот е одговорен за хигиената,уредноста и зачувување на ентериерот во 

училницата; 

▪ Наставникот треба активно да учествува на стручните активи ,на одделенските и на 

наставничките совети во училиштето; 

▪ Наставникот треба континуирано да соработува со стручните служби во 

училиштето; 

▪ Наставникот треба редовно да соработува со родителите/старателите; 

▪ Наставникот треба секогаш да е пример со својот изглед и своето однесување; 

▪ Наставникот треба  професионално да се усовршува преку следење на литература, 

посета на семинари, обуки и предавања ; 

▪ Наставникот треба уредно да го пополнува професионалното досие како законска 

обврска; 
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▪ Наставникот треба секогаш да се залага за афирмација на својот предмет; 

▪ Наставникот треба да го оценува ученикот согласно стандардите и критериумите за 

оценување и согласно усвоениот Етички кодекс за оценување; 

▪ Секој наставник треба на видно место во училницата/кабинетот да ги истакне 

сопствените критериуми за оценување; 

▪ Наставникот е должен да ја почитува личноста на секој ученик; 

▪ Наставникот е должен професионално да се однесува за време на часот; 

▪ Наставникот треба редовно и навреме да го повикува и известува родителот за 

постигнувањата, однесувањето и проблемите на неговото дете; 

▪ Наставникот треба да го упатува родителот на разговор и соработка со стручните 

служби во ситуации кога за тоа има потреба; 

▪ Наставникот е должен да го упатува родителот,односно старателот на советување; 

▪ Наставникот (одделенскиот раководител)е должен на крајот од учебната година 

записнички да ги собере учебниците и да ги врати на комисијата за прием на 

бесплатните учебници. 

▪ Наставникот треба да го почитува секој свој колега, да соработува, разменува 

мислења и искуства врзани за работата; 

▪ Наставникот треба да гради односи на меѓусебно разбирање, соработка, 

почитување со учениците и другите вработени; 

▪ Наставникот не треба да врши дискриминација по основ на 

пол,национална,социјална,политичка,имотна и општествена припадност на 

ученикот ; 

▪ Наставникот не смее да му го дава училишниот дневник на ученикот; 

▪  Наставникот не треба да доцни на часот и треба да го почитува законски 

пропишаното времетраење на училишниот час; 

▪ Наставникот  треба да е на своето работно место 10 минути пред почетокот на 

првиот час; 

▪ Наставникот не смее да користи навредувачки и некултурни изрази и зборови во 

обраќањето кон ученикот; 

▪ Настаникот не смее да користи мобилен телефон и лап топ за приватни потреби за 

време на часот; 

▪ Наставникот не смее да врши психичко и физичко малтретирање врз учениците ; 

▪ Наставникот не смее да нуди и продава на учениците било каква литература која не 

е предвидена со наставниот план и програма; 

▪ Наставникот не смее да го брка ученикот од наставниот час! 

▪ Во случај на нарушување на дисциплината на часотод страна на 

ученикот,наставникот е должен да го реши проблемот во соработка со 

одделенскиот раководител и со стручните соработници по завршувањето на часот! 

       *  Стручните соработници во училиштето се должни редовно и навремено да ги 

извршуваат своите должности во рамките на наставата и другите видови 

организирана работа со учениците и наставниците,подготовка и планирање на   

наставата и други активности кои се однесуваат на воспитно образовната работа 

во училиштето; 

     *    Стручните соработници  треба редовно и континуирано да соработуваат со 

наставниците ,со учениците и со родителите/старателите; 

     *  Навремено и согласно законските прописи да запишуваат ученици во 

училиштето 

     *    Редовно и да организираат аналитичко истражувачки активности со 

ученици,родители и ученици; 
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     *   Да го почитуваат времетраењето на часот и работното време пропишано со 

закон; 

     *   Редовно и правилно да ја водат педагошката документација во училиштето; 

     *   Да соработуваат со локалната заедница,МОН,БРО и другите надлежни 

институции за потребите на училиштето; 

     * Професионално да се усовршуваат преку редовна посета на семинари,обуки и 

предавања; 

     * Активно да учествуваат во Стручните активи,Одделенските,Наставничките 

совети и Заедницата на учениците; 

     * Навремено,професионално и согласно насоките од БРО и законските рамки  

да ги изработуваат годишните и полугодишните извештаи, Годишната програма за 

работа,Програмата за изведување на екскурзии,професионалните досиеа; 

    * Стручните соработници треба да водат педагошки картон за секој наставник; 

    * Треба да даваат совети и поддршка во однос на водењето на педагошката 

документација на наставниците и насоки за работа во настава на нововработени 

наставници; 

    *  Да организираат предавања околу професионалната ориентација на 

учениците; 

            *   Стручните соработници не смеат да вршат дискриминација по основ на 

пол,национална,социјална,политичка,имотна и општествена припадност на учениците; 

            *  Стручните соработници не   смеат  да користат навредувачки и некултурни 

изрази и зборови во обраќањето кон родителите,наставниците и  учениците; 

            *  Стручните соработници не смеат да издаваат и водат педагошки документи 

спротивно на законските прописи. 

▪ Останатите вработени во училиштето треба да ги извршуваат работните задачи 

што се во нивниот делокруг, а се во согласност со Законот за ОО; 

▪ Техничкиот персонал редовно и навреме да ги чистат училниците, ходниците и 

другите простории за општествена и педагошка дејност; 

▪ Техничкиот персонал да соработува со наставниците , стручните соработници и 

директорот и да се однесуваат во склад со потребите на наставата; 

▪ Вработениот треба да го почитува и да се приджува кон пропишаното работно 

време; 

▪ Вработениот треба совесно и самостојно да ја извршува својата работа; 

▪ При работата Вработениот не треба да дискриминира друг вработен или ученик по 

вера, раса, возраст, пол или економски статус ниту пак да влегува во било каков 

вид на конјфликт; 

▪ Вработениот треба да го почитува секој ученик и вработен; 

▪ Вработениот треба да остварува коректна комуникација со останатите вработени 

без вербални напади или навреди; 

▪ Вработениот треба да се воздржува од непотребно влегување на часовите освен во 

сличаи кога тоа го налага работната обврска предвидена за тој ден; 

▪ Вработениот треба да остварува коректна комуникација и треба да биде на 

располагање на родителите и учениците во текот на целото работно време или во 

термините за прием одредени од самиот вработен; 
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32. Програма за професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот 

кадар 

Планирана 

акивност 

Цели Реализатор  ВРЕМЕ на реализација                                                         

Формирање ТИМ за 

поттикнување на 

професионалниот развој 

на наставниците 

Поттикнување на наставниците за 

професионално усовршување во 

нивната сфера,преку информации за 

обуки,семинари,проекти,стипендии 

и сл.кои се однесуваат на нивната 

сфера на професионален интерес 

 

Педагог 

Психолог 

Директор 

Наставници 

Стручни институции 

Континуирано,во 

текот на целата 

учебна година 

Утврдување ФОРМИ за 

реализација на 

професионалниот развој 

на наставниците: 

1.Конференции 

 

Насочување на наставниците во кои 

сфери и преку кои форми можат 

професионално да се усовршуваат. 

Обезбедување информации и 

просторни и финансиски услово 

доколку тоа го реализира 

училишето 

Тимот: 

Педагог 

Психолог 

Директор 

Наставници 

Стручни 

институции 

Континуирано,во 

текот на целата 

учебна година 

2.Семинари 

3.Училишни 

стручни активи 

од исти или 

сродни 

предмети, 

работилници,  

посета на часови 

4.Меѓу училишни 

стручни активи 

од исти или 

сродни 

предмети, 

работилници, 

посета на часови 

5.Истражувачки 

проекти 

6.Постдипломски 

студии 

7.Самостојно 

проучување на 

стручна 

литература 

ТЕМИ И 

СОДРЖИНИ за 

професионален 

развој на 

наставниците: 

Теми или 

содржини од 

подрачјето на 

ЦЕЛИ РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Следење на потребите на 

наставниците за  темите и 

содржините за 

професионален развој и во 

таа насока –спроведување 

анкети,прашалници,разгово

Тимот: 

Педагог 

Психолог 

Директор 

Наставници 

Стручни 

Континуирано,во 

текот на целата 

учебна година 
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предметот кој го 

предавааат 

 

ри со нив. 

Врз основа на потребите – 

тимот остварува 

комуникација со 

надлежните 

институции,училиштето,лок

алната заедница со цел 

организирање форми на 

реализација на темите и 

содржините за 

професионален развој. 

институции 

Теми или 

содржини за 

методите на 

поучување, 

учење и 

оценување 

 

Теми или 

содржини за 

соработка со 

родителите, 

училишна клима 

и сл 

 

Теми или 

содржини за 

развој на 

вештини и 

користење на 

ИКТ 

 

Теми или 

содржини за 

работа со деца со 

посебни 

образовни 

потреби 

 

Теми или 

содржини за 

справување со 

дисциплината и 

однесувањето на 

учениците 
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33. Програма за соработка на основното училиште со 

родителите/старателите 

 

Начин на вклученост 

на 

родителите/старатели

те во животот и 

работата на 

училиштето 

Конкретни активности Временс

ка рамка 

РАСПОРЕД НА ПРИЕМ 

НА  

РОДИТЕЛИ/СТАРАТЕЛ

И 

ОДДЕЛЕНСКИ НАСТАВНИЦИ 

- Прием на родители 

СЕКОЈ 

НАСТАВЕ

Н ДЕН 

ОД 12-

12.30 

ЧАСОТ 

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИЦИ  

- Прием на родители 

СЕКОЈ 

НАСТАВЕ

Н ДЕН  

0Д 9.20-

10.00 

ЧАСОТ 

ОТВОРЕН ДЕН  

За прием на родителите со неограничено време за разговор и дискусии 

СЕКОЈ 

ПОСЛЕДЕ

Н 

ЧЕТВРТО

К ВО 

МЕСЕЦО

Т  

ВКЛУЧЕНОСТ А 

РОДИТЕЛИТЕ СО 

ПРЕДЛОЗИ И ИДЕИ ЗА 

УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

РАБОТАТА ВО 

УЧИЛИШТЕТО 

ПИСМЕН ПРЕДЛОГ ДОСТАВЕН ДО НАСТАВНИКОТ КОЈ ГО ПРОСЛЕДУВА ДО 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОВЕТОТ НА ПАРАЛЕЛКАТА И СЕ РАЗГЛЕДУВА НА 

СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ 

ВО 

ТЕКОТ 

НА 

УЧЕБНАТ

А 

ГОДИНА 

И НА СЕК 

СОСТАНО

К НА 

СОВЕТ 

НА 

РОИТЕЛИ 

СОРАБОТКА НА 

РОДИТЕЛИТЕ/СТАРАТЕ

ИТЕ СО СТРУЧНАТА 

СЛУЖБА 

ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДБИ,ГРУПНИ СРЕДБИ,ВОНРЕДНИ РОДИТЕЛСКИ 

СРЕДБИ И СЛ. 

ПО 

ПОТРЕБА 

ВО 

ТЕКОТ 

НА 

ЦЕЛАТА 

УЧЕБНА 
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ГОДИНА 

Начин на вклученост 

на 

родителите/старатели

те во процесот на 

учење и воннаставни 

активности 

Конкретни активности Временс

ка рамка 

Вклученост на 

родителите во областа 

на давање поддршка 

за работа со деца со 

ПОП 

Активна соработка со родителите  и инклузивниот тим околу изработката 

на ИОП,набавка на дидактиччки материјали,уредување на сензорната 

соба,вклученост на децата со ПОП во воннаставни 

активности,консултации,насоки и соработка со личниот/образовен 

асистент и сл. 

Во текот 

на 

целата 

учебна 

година 

Вклученост на 

родителите во областа 

на давање поддршка 

за работа со надарени 

деца 

Активна соработка на родитлите со тимот за надарени деца,соработка со 

надворешни стручни лица и институции,поддршка околу аплицирање на 

проекти,учество на натпревари,можности за стипендија и сл. 

Во текот 

на 

целата 

учебна 

година 

Вклученост на 

родителите во областа 

на давање поддршка 

за професионална 

ориентација за 

учениците од 9-то одд 

Активна соработка на родителите со тимот за професионална 

ориентација на учениците од 9-то одд,заедничко организирање на 

презентации од страна на средните училишта,организирање посети на 

средните училишта,индивидуални средби,контакти со средношколци 

итн 

Април 

Мај 

јуни 

Вклученост на 

родителите/старатели

те во прибирање 

дидактички 

материјали 

Донации,акции за собирање сликовници,коцки,стари едукативни 

играчки,хамери,боички,фломастери ,табли,акции за собирање средства 

за купување ЛЦД проектори,проекциони платна итн. 

Цела 

учебна 

година 

Учество на родителите 

во реализација на 

наставни часови 

Вклучување на родители со специфични и соодветни професии во 

наставниот процес-

хемичари,лаборанти,доктори,биолози,микробиолози,инженери,спортис

ти,ликовни уметници,музичари и организирање наменски нагледни 

часови 

Цела 

учебна 

година 
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34. Програма за соработка со локална средина и локална заедница 

 

Планиранапрог

рамска 

активност 

Време на 

реализација 

Реализатор Ресурси Очекувани исходи  

и ефекти 

Средба нa 

литературни и 

ликовни 

дружини 

Се определува 

според 
потребите 

Членовите на 

секциите и 

наставникот 

Лични творби 

по избор и 

според 

барањата 

 

Соработка, дружење 

 

Соработка на 

ученичките 

заедници 

Се определува 

според 

потребите 

Членови на 

ученичките заедници 

и одговорни 

наставници 

 

Изготвени програми 

 

Подобрување на работата 

во училиштата 

Соработка и средби на 

детските организации 

од одделенска настава 

Се определува 

според 

потребите 

Членови на детските 

организации и 

одговорни 

наставници 

 

Изготвени програми 

 

Подобрување на работата 

во училиштата 

Соработка на стручен 

план меѓу училиштата 
Ноември-март 

Наставници, 

директор 
Стручна литература 

Подобрување на работата 

во училиштата 

Учество на разни 

заеднички 

спортски 

манифестации 

Се определува 

според 
потребите 

Членовите 

на секциите 

и 

наставникот 

 

По избор 

 

Соработка, дружење 

 

Музички средби 
Се определува 

според 
потребите 

Членовите 

на секциите 

и 

наставникот 

 

По избор 

 

Соработка, дружење 

Реализација на 

проект со 

градинка Орце 

Николов 

 

Септември-Мај 
Одговорни 

наставници од 

V одделение 

 

Изготвена програма 

 

Промоција на училиштето 

 

Соработка со средни 

училишта и нивна 

промоција 

 

Мај 

 

Ученици, наставници, 

директор 

 

Материјал по 

избор на 

учениците 

Подобро информирање на 

учениците кое ќе им помогне 

во одлуката за продолжување 

на нивното образование 

Учествово во 

манифестации 

организирани од 

страна на 

Општина Карпош 

 

Континуирано 

 

Општината 

 

Програми на 

општината 

Негување и издигнување 

на културното ниво 

Учество во 

прославата на 

Денот на 

Општина Карпош 

Ноември Наставници и ученици Подготвени изведби со 

учениците Афирмирање на 

општината 

Одбележување на 

патрониот 

празник 

Мај Наставници и ученици Изготвени програми 
Подобрување на 

работата во училиштата 
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Соработка и 

посети на 

културни 

установи 

По потреба Членови на 

секции и 

наставници 

Програми и 

проекти 

Дружење и соработка 

Перманентна 

соработка со 

установи и 

претпријатија 

 

Континуирано 

Директор и 

претседател 

на училишен 

одбор 

 

Програми и 

проекти 

Подобрување на условите 

во училиштето 

Едукација на 

учениците за 

функционирање 

на општината 

Во текот на 

годината 

Ученици и 

лица од 

општината 

Програми, 

проекти и 

портфолија 

Продлабочување на 

знаењата 

Учество и 

посета на 

манифестации 

од јавен 

интерес 

Континуирано Вработени и 

ученици 

Програми Подобрување на 

културното ниво 

Средба со 

претседателот 

на советот на 

општината 

 

Maj 

Директор и 

претседател 

на советот 

 

Законски 

прописи 

Унапредување на 

демократската свест 

Учество во 

одбележувањет

о на денот на 

Европа 

 

Мај 

Директор, 

наставници и 

ученици 

 

Програма 

 

Успешна прослава 

Презентирање 

на постигањата 

на училиштето 

Јуни Директор и 

стручни 

соработници 

Документи и 

извештаи 

Афирмирање на 

училиштето 

 

 

 

 

35. ПРОГРАМА ЗА АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА – УЧЕБНА 2020/21 

Планирана 

програмска 

активност 

Цел на активноста Реализатор Време на 

реализација 

Очекуванио 

исходи и ефекти 

Донесување и 

усвојување на програма 

за 

активностите на тимот 

за планирање 

Доделување на 

задолженија на 

членовите на тимот 

Тим за планирање Октомври  Успешна реализација 

на програмата и 

размена на искуства 

Предзнаења за 

корупцијата и 

антикорупцијата кај 

учениците 

Пополнување на 

прашалници од страна 

на учениците 

Наставник 

предавач 

Ноември  Согледување 

на 

предзнаењата 

кај 

учениците 
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Предавање за 

запознавање на 

учениците со поими од 

оваа област 

Разбирање и 

препознавање на 

поимите 

Наставник 

предавач 

Декември Запознавање со 

поимите корупција, 

антикорупција 

интегритет и 

етичност 

Работилници за 

антикорупциската 

едукација на 

учениците 

Активно учество на 

учениците преку 

сфаќања или разбирање 

на поими, настани и 

слично 

Наставник 

предавач 

Февруари Запознавање со 

облиците во кои може 

да се појави 

корупцијата и начинот 

на спречување и 

заштита од 

истата; да се 

препознаваат 

механизмите за 

спречување на 

корупцијата во 

општеството 

Организирање на натпревар 

за учениците за најдобра 

творба поврзана со 

антикорупциската 

едукација 

Повисоки нивиа на 

знаења кај учениците ( 

анализа и синтеаза) 

Наставник 

предавач 

март Преку замислена 

ситуација да 

анализираат како и каде 

може да се појави 

корупцијата и како 

може да се спречи 

истата; да се стават во 

улога на активни 

граѓани кои ќе 

придонесат за развојот 

на грачанската 

култураво современото 

општество 

Утврдување на 

знаењата кај учениците 

закорупцијата 

иантикорупцијата 

Пополнување на 

прашалници од страна 

на ученици и 

активности за 

повторување 

Наставник 

предавач 

април Да се утврдат знаењата 

на учениците 

Предавање од страна на 

надворешно стручно 

лице за борба против 

корупцијата 

 

Презентација и стручно 

предавање со 

вистински настави и 

личности 

Предавач 

Стручно лице 

мај Создавање Реална 

слика кај учениците за 

вистината на 

корупцијата околу нив 

 

36 .ПРОГРАМА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ДЕМОКРАТСКАТА КЛИМА ВО УЧИЛИШТЕТО 

Задача Активност Носител Начин на 

спроведување 

Очекувани резултати 

Зајакнување 

на 

демократската 

клима во 

училиштето 

1.Реализација 

на Отворен 

ден за 

граганско 

образование 

ноември 

Стручна 

служна  

Наставник 

елена 

Јовановиќ 

Презентација од страна 

на учениците за 

придобивките од ГО 

Поттикнување 

одговорност и 

иницијативност кај 

децата 
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2.Реализација 

на Отворен 

ден за 

граганско 

образование 

декември 

Стручна 

служна  

Наставник 

елена 

Јовановиќ 

Надворешно 

стручно 

лице 

Дискусија/дебата за 

теми кои поттикнале 

интерес кај учениците 

Промовирање на 

граѓанските 

вредности на ниво 

на целото училиште 

3.Реализација 

на Отворен 

ден за 

граганско 

образование 

февруари 

Стручна 

служна  

Наставник 

елена 

Јовановиќ 

Идентификување на 

аспекти во 

училиштето/заедницата 

кои треба да се 

подобрат и 

спроведување 

активност за позитивна 

промена 

 

 

 

37. Програма за грижа за здравјето на учениците 
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Планирана 

програмска 

активност 

Цел на активноста Реализатор 
Време на 

реализација 
Очекувани исходи и 

ефекти 

ПРИОРИТЕТНА 

АКТИВНО

СТ 

ЗАШТИТА ОД 

КОРОНА 

ВИРУСОТ 

 

ДА СЕ СОЗДАДЕ 

НАВИКА КАЈ 

УЧЕНИЦИТЕ И 

НАСТАВНИЦИТЕ ЗА 

ПОЧИТУВАЊЕ НА 

СИТЕ МЕРКИ ЗА 

ЗАШТИТА 

УЧИЛИШТЕТ

О 

СЛУЖБАТА 

ДИРЕКТОР 

ВО ТЕКОТ 

НА ЦЕЛАТА 

ГОДИНА-до 

намалување 

на ризик од 

заболување 

 МАКСИМАЛНА 

Заштита на учениците 

И сите вработени  од 

зараза 

И ширење на корона 

вирусот 

Осигурув

ање на 

учениците 

Превенција за 

обештетување од 

повреди 

Училиште Септември Надомест за евентуални 

повреди 

Исхрана во 
училиштето 

квалитет на 

достапна храна 

Обезбедување на 

квалитетна и здрава 

храна за учениците 

 

Училиште 
 

Септември 
Квалитетна и здрава 

храна за учениците во 

училиштето 

Вакцини 
Да се обезбеди 

заштита и 

превенција 

Здравствена 

установа 

Диспанзер 

Карпош 

Во текот 

на 

годината 

Заштита и превенција 

 

Систематски 

прегледи 

Преземање мерки за 
заштита и 

превенција; навремено 

откривање на евентуални 

болести 

Здравствена 

установа 

Диспанзер 

Карпош 

Во текот 

на 

годината 

Заштита на здравјето и 

навремено лечење од 

евентуални заболувања 

Едукација на 

учениците на тема 

Здрава храна за 

добро здравје-

Животни вештини 

 

Формирање здрави 

навики за исхрана на 

учениците 

 

Одговорни 

наставници 

 
Ноември 

 
Подигање на јавна свест 

Предавање на 

тема – Заразни 

болести 

Мерки за заштита и 

превенција од заразни 

болести 

Стручно лице Декември 
Мерки за заштита и 

превенција од заразни 

болести 

Одржување на 

хигиената во 

домот и 

училиштето 

 

Подобрување на 

хигиената во домот и 

училиштето 

Наставниц

и од 

одделенска 

и 

предметна 
настава 

 
Февруари 

 

Подобрување на 

хигиената во домот и 

училиштето 

Залевање на заби Заштита и превенција на 
забите 

Поликлиника 
Букурешт 

Март Заштита и превенција на 
забите 

Одбележување на 

7 април- Светскиот 

ден на здравјето 

 

Негување и чување на 

здравјето на учениците 

Наставниц

и од 

одделенска 

и 

предм

етна 

настав

а 

 
Април 

 

Негување и чување на 

здравјето на учениците 

Грижа за 

учениците со 

здравствени 

проблеми- 

 

Да им се помогне на 

учениците со здравствени 

проблеми 

Наставниц

и од 

одделенска 

и 

 
Мај 

 

Едуцирани 

ученици за 

заштита од 
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38. Програма за јавна и културна дејност на училиштето 

хронично болни предметна 
настава 

сезонски 

заболувања 

Животни 

вештини - 

Употреба на 

Едукација за 

превенција од 

ХИВ/СИДА/СПИ 

Наставниц

и од 

предметна 

Јуни Подигање на јавна свест 

 

Комуникација и соработка 

Време на 

реализација 

Реализатор Исходи и ефекти 

Соработка со сите основни 

училишта на ниво на Општина 

Карпош 

Континуирано Директор 

Стручна служба, 

наставници 

Меѓусебна соработка и размена 

на искуства во сите подрачја на 

делување во воспитно 

образовниот процес 

Соработка со средни училишта Континуирано Стручна служба Сознание за запишани ученици и 

информација за запишување 

Соработка со факултетите Континуирано Стручна служба, 

наставници 

Менторство на студенти и 

приправници 

Соработка со Општина Карпош Континуирано Училиштето и ОК Заеднички активности 

Соработка со British council Континуирано Училиштето и British 

council 

Заеднички активности 

Соработка со КИНОТЕКА НА 

МАКЕДОНИЈА 

 

Континуирано 

Училиштето и 

Кинотека на 

Македонија 

 

Заеднички активности 

Соработка со Еколошки здруженија  

Континуирано 

Училиштето и 

Еко здруженија 

 

Заеднички активности 

Соработка со библиотеки Континуирано Училиштето и 

библиотеки 

Заеднички активности 



181 
 

 

39.Програма медиумска афирмација на училиштето 

Планирана програмска 

активност 

Вре

ме на 

реали

зациј

а 

Реализатор Содржини на 

објавување 

Очекувани 

исходи и 

ефекти 

Објавување на сите активности на 

училиштето на ВЕБ СТРАНАТА 

www.lazotrpovski.com 

 

Во текот на 

годината 

 

Одговорни 

наставниц

и и 

ученици 

Проекти,настани,

Ликовни 

галерии, 

хепенинзи, 

патронен 

празник, саем на 

книгата, значајни 

манифестации и 

постигања на 

учениците 

 

Афирмирање на 

училиштето 

Учество на емисии од образовен 
карактер на 

МРТВ,ТЕЛМА,КАНАЛ 5,24 
ВЕСТИ,АЛФА,СИТЕЛ 

Во времето на 

денот на 

училиштет

о 

Одговорни 

наставниц

и и 
учени
ци 

Учество на 

проекти,а

кции,рабо

та на 

 
Промовирање на 

постигањата 

 

Соработка со музеи 

 

Континуирано 

 

Училиштето и музеј 

Запознавање со историјата, 

културата, традицијата, 

наследството и минатото 

Соработка со кина и театри Континуирано Училиштето, кината и 

театрите 

Поттикнување на љубовта на 

филмската и театарската уметност 

Соработка со градинка Орце 

Николов 

Континуирано Училиштето и 

градинката Орце 

Николов 

Заеднички активности 

Упис на првачиња 

Соработка со Гете институт Континуирано Училиштето и Гете 

институт 

Заеднички активности 

Меѓународни проекти 

Соработка со Полициска станица 

Карпош 

Континуирано Училиштето и 

Полициска станица 

карпош 

Предавања 

Едукација 

заштита 

 

Соработка со Здружение совет за 

грижи и воспитување на децата на 

град Скопје 

 

 

Континуирано 

Училиштето и 

Здружение совет за 

грижи и воспитување 

на децата на град Скопје 

 

 

Заеднички активности 

Соработка со Диспанзет Карпош и 

Поликлиника Букурешт 

Континуирано Училиштето и РСБСП Систематски прегледи и 

имунизација 

Соработка со Пакомак Континуирано Училиштето и Пакомак Заеднички активности 



182 
 

клубови,о

своени 

награди и 

сл 

Редовно промовирање на сите 

активности на БЕБ страната на 

ОПШТИНА КАРПОШ и нивниот 

месечен весник КАРПОШ ИН 

 
Во текот на 

годината 

 

Одговор

ни 

наставн

ици 

Сите 

достигнувања,но

витети,талентира

ни 

ученици,успешни 

приказни 

 

Афирмација на Општината и 

училиштето 

 

40.ПРОГРАМА ЗА ЕКОЛОШКА ИНТЕГРАЦИЈА ВО ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ НА 

УЧИЛИШТЕТО 

 

   Цели на проектот во училиштето: 

⚫ Рационална употреба на енергијата; 
⚫ Рационална употреба на водата; 
⚫ Намалување на отпадот; 
⚫ Промена на навиките; 
⚫ Еко тимови; 
⚫ Средување на дворот, ходниците и училниците; 
⚫ Сопствени медиуми. 
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ПЛАН НА АКТИВНОСТИ 

Планирана активност 

(содржина) 

Цели Одговорни 

лица 

Начин на 

реализација 

Време на 

реализација 

Очекувани ефекти 

Формирање на клуб- Зелен 

тим; донесување на програма 

за работа 

Да се активираат 

учениците за 

подигање на еко-

свеста 

Наставници

; ученици 

Еко патроли; 

состаноци 

Септември Зголемување на 

личната одговорност; 

подигање на еко-свеста; 

Информација за Советот на 

родители за еко активностите 

на училиштето 

Активирање на 

родителите во 

реализирањето на 

проектот 

Наставници

; ученици 

Состаноци; 

анкети; 

интервјуа  

Октомври; 

Април 

Зголемување на 

личната одговорност; 

подигање на еко-свеста 

кај родителите 

Одбележување на Еко денови 

од еколошки календар;  

Денови на етнички заедници 

 

 

 

Да се запознаат 

учениците, 

родителите и 

средината со 

еколошкиот 

календар и 

другите денови 

Наставници

; родители; 

ученици; 

надворешн

и 

соработниц

и 

Приредби; 

базар; 

собирни и 

хуманитарни 

акции; 

изложби  

Септември; 

Октомври; Март; 

Април; Мај 

Подигање на еко 

свеста; подготвеност за 

идните проектни 

активности; 

Месечен извештај за 

спроведените активности; 

поставување на цели и 

планирање на активности за 

наредниот месец 

Да ја согледаат 

успешноста на 

реализираните 

активности; 

Наставници

; ученици; 

надворешн

и 

соработниц

и 

Состаноци Еднаш месечно 

во периодот од 

октомври до 

јуни; 

Успешна реализација на 

програмата за работа; 

Изработка на програма за 

кампања во училиштето 

Да се запознаат 

учениците и 

вработените со 

целта на 

кампањите; 

Вработени; 

ученици; 

родители 

Состаноци; 

кампања; 

продажни 

изложби; 

собирни 

акции 

Ноември; 

Декември; 

Март; Април 

Зголемување на 

личната одговорност за 

зачувување на 

животната средина; 

Запознавање со 

методологијата за снимање 

на состојбата во училиштето 

во врска со создавањето на 

отпад; потрошувачката на 

енергија и вода 

Да се едуцираат 

учениците за 

проценка на 

тековната состојба 

во училиштето и 

за спроведување 

на анкети и 

интервјуа; 

Наставници

; ученици 

Состаноци; 

анкети; 

интервјуа; 

извештаи; 

видео 

записи; 

калкулатор 

Декември; 

Мај 

Подготвеност за 

анализа на тековната 

состојба; 

Спроведување на резултатите 

од активностите 

Да се воочи 

разликата од 

моменталната 

состојба 

Наставници

; ученици; 

Плакати; 

презентации 

Јануари; 

Јуни 

Сознанија за 

моменталната состојба 

во училиштето; 

Инфо на веб страна на Да се информира Еко- тим; Извештаи; Цела учебна Промовирање на 
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училиштето јавноста за 

еколошките 

активности во и 

надвор од 

училиштето; 

ученици; фотографии; 

презентации 

година грижливо однесување 

кон животната средина; 

подигање на еко свеста; 

Подготовка и едукација на 

останатите ученици во 

училиштето; чист двор и 

училиште; 

Да се подобри 

однесувањето на 

учениците; 

Наставници

; ученици; 

Анкети; 

состаноци  

Септември; 

Февруари;  

Март 

Подигање на 

еколошката свест; 

зголемување на 

личната одговорност; 

Одбележување на еколошки 

ден (Октомври,  5ти Март; 

21ви Март;22 Април, 15ти 

Мај); 

Еколошки да се 

едуцираат 

учениците и 

пошироката 

заедница; 

Наставници

; ученици; 

локална 

средина 

Кампања; еко 

акции; 

изложби 

Октомври; Март; 

Мај; 

Подигање на 

еколошката свест; 

зголемување на 

личната одговорност; 

Вклучување на Локалната 

заедница; Полициската 

станица; Водовод и 

канализација; и Комунална 

хигиена во училишните еко 

активности; 

Соработка со 

институциите во 

пошироката 

заедница; 

Наставници

; ученици; 

претставни

ци од 

институции

; 

Состаноци; 

Еко акции; 

дефиле; 

кампањи 

Октомври; 

Декември; Март; 

Мај;  

Поддршка од страна на 

заедницата; подигање 

на јавната свест; 

Реализација и изработка на 

фото изложба на тема  

ЕКО ГРАД и ЕКО СЕЛО 

Да се подигне 

свеста во 

околината 

Ученици и 

наставници 

Фотографии; 

изложби; 

извештаи 

Декември; Април Подигање на еко свест 

Реализација од 

истражувањето за ЗДРАВА 

ХРАНА 

Здрави навики Ученици и 

наставници 

Кампањи; 

приредби; 

саем; 

хуманитарни 

акции 

Ноември; 

Април 

Стекнување здрави 

навики 

Изработка на портфолиа на 

еко тимовите 

Да се 

презентираат 

резултатите 

Наставници

; ученици; 

родители; 

надворешн

и 

соработниц

и 

Состаноци; 

презентации 

Јуни Подигање на 

еколошката свест 

Информирање за еко 

работата во училиштето 

Да се 

промовираат 

резултатите од 

еко активностите 

Наставници

; ученици; 

родители; 

надворешн

и 

соработниц

и 

Состаноци; 

медиуми 

Тековно Промовирање на 

училиштето во 

средината и пошироко 
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Задачи на еко одборот за постигнување на целите: 

▪ Да примени знаења од темите енергија, вода и отпад; 
▪ Да едуцира на еко теми; 
▪ Да изработи материјал за едукативни кампањи во  училиштето; 
▪ Да организира настани по повод одбележување на еколошки денови за подигање на јавната 

свест; 
▪ Да изврши анализа на состојбата на темите енергија, вода и отпад во училиштето; 
▪ Да креира активности што ќе доведат до подобрување на состојбата; 
▪ Да го мониторира изведувањето на проектите и подобрувањето на состојбата во училиштето; 
▪ Да изработи портфолио за проектните активности; 
▪ Да ја информира поблиската и пошироката јавност; 
▪ Да организира еко прошетки. 

                                                       Одговорни наставници:Елена Масторидис,Даниела Радевска  

 

-  Еколошки календар 

 

5 март Светски ден за заштеда на енергија 

22 март Светски ден за заштеда на водите 

7 април Светски ден на здравјето 

22 април Светски ден на планетата 

15 мај Светски ден за заштита на климата 

31 мај Светски ден против пушењето 

5 јуни Светски ден за заштита на животната средина 

16 септември Светски ден за заштита на озонската обвивка 

22 септември Меѓународен ден без автомобили 

08 октомври Меѓународен ден за намалување на уништувањето 
на природата 

15 октомври Меѓународен ден на пешаците 

16 октомври Меѓународен ден на храната  

Ден на дрвото – ден на еколошка акција на младите  
Ден на акција на еко-училиштата- се реализира два пати во текот на 
една учебна година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запознавање со животната 

средина 

Да се запознаат со 

природните 

ресурси 

Наставници Еко- 

прошетки 

Тековно- 

сезонско 

Проширување на 

стекнатите знаења 
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41. Следење на имплементацијата на годишната програма за работа на 

основното училиште 

Приоритетни 
подрачја за 

следење 
Начин на следење 

Одговорно/ни 
лице/а 

Кој треба да 
биде 

информиран 
за следењето 

Подобрување на 
квалитетот на 
наставта во 
училиштето /он 
лајн и редовна 
настава 

- Анализа на рефлексијата од он лајн 

наставата врз знаењето на учениците и 

организација на т.н. помошни  наставни 

часови  и  дополнителна настава  со 

повеќе часови  неделно од 

пропишаните во наставниот план  

- Дополнување на  современи наставно 

нагледни средства за потребите на 

наставата од 1 – 9 одделение 

 - Зајакнување на демократската клима 

во училиштето 

Директор 
Педагог 
Психолог 
Стручни 
активи 
одделенска и 
предметна 

Наставници 
Ученици 
Родители 

 
Подобрување на 
материјално 
техничките 
услови  во  
училиштето 

- Создавање безбедни  хигиенски 
услови  во секоја училница,влез и хол 
во училиштето со обезбедување на 
дезинфекциони бариери,средства за 
дезинфекцијаи  значително  зголемена 
ангажираност на техничкиот 
персонал,односно дезинфекција после 
секој наставен час 
-Обнова на санитарии во дел од 
тоалетите кои ги користат учениците и 
обезбедување дезифекциони бариери 
-Реновирање на подот во 
фискултурната сала 
 

Директор 
Педагог 
Психолог 
Стручни 
активи 
одделенска и 
предметна 

Наставници 
Ученици 
Родители 
Технички 
персонал 
Општина 
Карпош 

Концепција за 
воннаставни              
активности  

-Системско и концептуално 
планирање,организирање,реализирање 
и евидентирање на  воннаставни 
активности во училиштето согласно 
новите насоки од БРО 
-Формирање тим за реализација на 
Концептот за ВНА 
 

Директор 
Педагог 
Психолог 
Стручни 
активи 
одделенска и 
предметна 

Наставници 
Ученици 
Родители 

 

 

 

 

 

   СКОПЈЕ                                М.П                Директор на ООУ,,Лазо Трповски,, 

_______________                                              СОЊА ЈОВАНОВСКА 

                                                                Претседател на Училишен одбор 

                                                                          __________________ 
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