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ВОВЕД 

Со Годишната програма за работа на училиштето се планира обемот и 

распоредот на активности што произлегуваат од наставниот план и наставните програми за 

реализација на наставата и воннаставните активности. Исто така, во состав на Годишната 

програма за работа на училиштето, постои и програма за следење и вреднување на 

работата на училиштето, за реализирање на развојните цели. Следењето и вреднувањето 

на поставените цели се реализира преку интерна самоевалуација,, а носители се 

наставниците, директорот, учениците, родителите и стручните соработници.  

Наставните програми за задолжителните предмети и изборните ги подготвува 

БРО, а ги одобрува МОН. Врз основа на програмите секој наставник изготвува своја 

наставна програма за предметот по кој изведува настава. За реализација на додатна и 

дополнителна настава, исто така наставникот изготвува планирање. Наставните програми 

се чуваат кај училишниот педагог.  

Во училиштето се реализира проширена програма според Концепцијата за основно 

образование кои што опфаќаат: 

➢ Прифаќање на учениците од I-III одделение, еден час пред започнување на 

наставата и еден час по завршување на наставата, 

➢ Организиран продолжен престој за учениците од I до III  одделение и класична 

настава  во четврто и  петто одделение 

При изготвувањето на Годишната програма за работа на училиштето користени се:  

➢  Концепцијата за деветгодишно основно образование 

➢  Програмата за работа на училиштето од претходната учебна година (2019/2020)  

➢  Програма за развој на училиштето 

➢  Подзаконски и интерни акти (Статут, етички кодекс, деловници за работа на органите 

,  правилници итн.) 

➢  Извештаи (Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година, извештаи 

од интегрална евалвација,  програма за развој, извештаи за финасиското работење 

на училиштето, записници). 

➢   Наставните планови и програми 

➢ Законот за основно образование, Закон за работни односи, Закон за јавни набавки, 

Закон за организација и работа на органите на државната управа и други закони.  

                                                                       

                                                   

                                          

 

   

                                                             

 

 

 

 

 



 

1 Податоци за училиштето 

1.1 Табела со општи податоци 

 

 

 

 

 

Име на училиштето ООУ,,Братство,,-Скопје 

Адреса ,Општина,место Ул.Московска бр.18,Карпош,Скопје 

Телефон 02/3077-889 

Фах 02/3077-889 

Е-маил ou_bratstvo@yahoo.com 

Веб- страница www.ooubratstvo.edu.mk 

Основано од  

Верификација-број на актот 11-587/12 од 1986 (Министерство за 

образование и наука) 

Година на верификација 1986 година 

Јазик на кој се изведува наставата македонски и албански јазик 

Година на изградба 2012 година 

Тип на градба Цврста градба 

Површина на објектот 3.426 м2 

Површина на училишен двор 16.751 м2 

Површина на спортски терени игралишта Два спортски терени и детско игралиште 

Училиштето работи во смена Училиштето работи во две смени 

Начин на згревање на училиштето БЕГ 

Број на комбинирани паралелки  1 паралелка во подрачно училиште –

Г.Нерези 

Број на паралелки 30   

Училиштето работи 2 смени 

Во училиштето има ресурсен центар 2 простории 

mailto:ou_bratstvo@yahoo.com


 

1.2  Органи на управување ,стручни органи и ученичко организиарње  

Членови на училиштен одбор (име и 
презиме) 

Татјана Трпезановска,Мерсије Абдула,Сихана 
Фетаова,Сузана Тодоровиќ ,Амир Исмаили , 
Славица Маневска  

Членови на совет на родители (име и 
презиме) 

Членуваат 30 родители 
 

Стручни активи (видови)  
Актив на одделенска  настава 
Актив на природно- математичка група 
Актив на јазично –хуманитарна група 

Одделенски совети (број на наставници) 53 
 

Членови на училишен инклузивен тим Елена Панова Наумовска- Координатор 
Хурмет Ала- заменик координатор, 
 Себахат Сулејмани -психолог, 
 Весна Ѓорѓиевска – предметен наставник 
Афердита Сали – одделенски наставник  
 Шерузе Османи Балажи- родител 
 

Членови на ученичка заедница (број на 
ученици) 

15 
 

Членови на ученички парламент 15   

Ученички правобранител 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Податоци за условите за работа на училиштето 



 

2.1 Мапа на училиштето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Податоци за училишниот простор 



 

Вкупен број на училишни 
згради 

1 

Број на подрачни училишта 1 

Бруто површина 16.751 м2 

Нето површина 3.426 м2 

Број на спортски терени 2 спортски терени и 1 детско 
игралиште 

Број на катови 1 

Број на училници 25 
 
 
 
 
 
 
 
 

Број на помошни 
простории 

4 

Училишна 
библиотека,медијатека 

1+1 

Начин на загревање на 
училиштето 

                   БЕГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

2.3 Простор 



 

Просторија Вкупен 

број 

Површина  

(m2) 

Состојба (се 

оценува од 1 

до 5, согласно 

Нормативот 

од 2019 

година) 

Забелешка                    

(се наведува 

потребата од 

дополнителни 

простории, 

реконструкции и сл.) 

Училници 25 1219 м2 4 / 

Кабинети / / / Потреба од кабинети 

Библиотека 1 27 м2  Потреба од литература 

Медијатека 1 66 м2 3 Компјутерска опрема 

Читална / / / / 

Спортска сала 1 421 м2 2 Реконструкција  

Канцеларии 7 119 м2   

Училишен 

двор 

1  4  

Заеднички 

простор за 

прослави 

1 50 м2 4  

Кујна 1  30 м2 4  

Трпезарија 1 66 м2 4  

Друго 4 27м2 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Опрема и наставни средства  



 

 

Наставен 

предмет(одделенска и 

предметна настава) 

Постоечка опрема и 

наставни средства 

Потребна опрема и 

наставни средства 

Предметна настава   

Македонски јазик Лектири Правоопис 

Албански јазик Лектири Правоопис 

Математика Триаголници 8 

Шестар 4 

Агломери 4 

Геометриски фигури 

(комплет) 2 

Електронска табла 

Англиски јазик Касетофон / 

Музичко образование Синтисајзер 

Хармоника 

Табла со петолини 

Таблет 

Проектор  

Физич.и 

здрав.образование 

Топки за ракомет 23 

Топки за кошарка 9 

Топки за футбал 8 

Чун 20 

Хулахоп 30 

Вага 1 

Мрежа за футбал 1 

Табла за пингпонг 4 

Табла за кошарка 1 

Статива мала 3 

Душеци 4 

Топки за одбојка 10 

Топки за кошарка 10 

Топки за футбал 10 

Јажиња 20 

Душеци 5 

Географија  Глобуси 4 

Карти: 

Физичко-географска карта 

Карти на Азија 4 



 

–Европа ,Азија и Африка 3 

Карта на Свет 1 

Карта на Северна 

Америка 1 

Карта на Македонија 1 

Вегетациска карта на 

Африка 1 

Физичка карта на 

Македонија 1 

Физичка карта на Свет 1 

Римска империја 1 

Римска република 1 

Стара Грција 1 

Македонска држава пред 

4 век 1 

Исторчна Европа 1 

Западна Европа 1 

Физичка карта Балкан 1 

Средна Европа 1 

Биологија Скелет 1 

Микроскоп 2 

Модел на уво,модел на  

око, пршлени 1 

Череп 1 

Термометар 1 

Модел или слика на цвет 

Хемија  Периоден систем на 

елементи 

Лабораториски стаклен 

прибор 

Техничко образование Куферче со нагледни 

средства 

/ 

Информатика Компјутер, проектор / 



 

Одделенска настава Математика :Ваги 2 

Триаголници 10 

Дидактички материјали 8 

Музичко 

образование:Дајре 3, 

Триангл 3,Мелодика3 

Металофон 2,тропалки 3 

 

 

Топки 20 

Вага 10 

Метро 10 

Магнети 10 

Линиари 10 

Сликовници за прво 

одделение 

Лектири од  II до V 

одделение 

Нансен модел за 

интеркултурно 

образование во 

одделенска настава-

донации 

наставнички лап топ-10 
прожектори со платна-17 
фотоапарати-10, 
звучници-17 
принтери-10 
бели табли-6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Податоци за училишната библиотека 



 

Ред.број Библиотечен фонд Количество 

1 Лектири на македонски и албански наставен 

јазик 

7380 

2. Стручна литерарура за наставници и 

стручни соработници 

1100 

3. Белетристика  4100 

4. Странска литераура 358 

 

 

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

година 

Што се преуредува или 

обновува 

Површина во  m2  Намена 

/ / / 

 

 

 

3. Податоци за вработените и за учениците во основното училиште 

3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно – образовната 

работа 

Ред.бр

ој 

Име 

ипрезиме 

Година 

на 

раѓање 

Звање Степен на 

образован

ие 

Работно 

место 

Ментор

/ 

советн

ик 

Годин

и на 

стаж 

 1. Селим 

Амети 

02.04.1964 

 

 

Наставник 

по 

математика 

ВШС Наставник 

по 

математика 

 31 

 2. Лидија 

Заборска 

06.02.1964 

 

Професор 

по 

македонски 

јазик 

ВСС Наставник 

по 

македонски 

јазик 

 31 

 3. Дрита Фтаху 10.12.1958 Наставник 

по 

одделенска 

настава  

ВШС Наставниок 

по 

одделенска 

настава  

 32 



 

 4. Марија 

Илиева  

01.10.1965 Професор 

по 

одделенска 

настава  

ВСС Наставник 

по 

одделенска 

настава  

 24 

 5. Катертина 

Спасовска 

14.01.1965 Наставник 

по 

македонски 

јазик 

ВШС Наставник 

по 

македонски 

јазик 

 34 

 6. Фатмире 

Мурселовса 

21.03.19

66 

Наставник 

по 

одделенска 

настава 

ВШС Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 28 

 7. Исмет Кадри 28.08.19

56 

Наставник 

географија 

вшс Наставник 

географија 

 40 

 8. Ѓурѓица 

Маринова 

02.05.19

68 

Наставник 

по 

одделенска 

настава 

ВШС Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 21 

 9. Хурмет Ала 28.03.19

68 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

вшс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 21 

10. Александар 

Панајотов 

15.09.19

75 

Професор 

по музичко 

образовани

е 

ВСС Професор 

по музичко 

образовани

е 

 19 

11. Гордана 

Здравковска 

09.01.19

60 

Професор 

по историја 

ВСС Наставник 

по историја 

 25 

12. Шпреса 

Ахмети 

11.07.19

66 

Наставник 

по физика 

ВШС Наставник 

по физика 

 19 

13. Весна 

Ѓорѓиевска 

12.07.19

68 

Професор 

по 

биологија 

ВСС Професор 

по 

биологија 

 18 

14. Бахрије 

Ибраими 

25.06.19

69 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 17 

15. Анета 

Шукриу Неби 

08.05.19

79 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

ВСС Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 15 

16. Петре 

Крстески 

08.07.19

64 

Професор 

по 

математика 

ВСС Наставник 

по 

математика 

 32 

17. Весна 30.09.19 Професор 

по 

всс Наставник 

по 

 14 



 

Стојанава 77 одделенска 

настава 

одделенска 

настава 

18. Афедита 

Сали 

21.05.19

82 

Магистар 

по 

одделенска 

настава 

ВСС Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 14 

19. Ленче 

Попоска 

28.01.19

70 

Наставник 

по 

одделенска 

настава 

ВШС Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 24 

20. Теута 

Беџети 

31.07.19

75 

Професор 

по 

албаснки 

јазик 

ВСС Наставник 

по 

албаснки 

јазик 

 13 

21. Марија 

Атанасоска 

30.09.19

83 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 13 

22. Маја 

Трајкоска 

02.05.19

80 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 15 

23. Ширете 

Исени 

Нуредини 

02.11.19

82 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 13 

24. Сихана 

Фетаова 

19.06.19

87 

Професор 

по англиски 

јазик 

ВСС Наставник 

по англиски 

јазик 

 15 

25. Лидија 

Серафимовс

ка 

16.02.19

68 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 23 

26. Силвија 

Рошкова 

14.11.19

59 

Професор 

по англиски 

јазик 

ВСС Наставник 

по англиски 

јазик 

 31 

27. Мерсије 

Абдула 

22.09.19

97 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 17 

28. Јадранка 

Попоски 

14.04.19

79 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 12 

29. Татјана 

Трпезановск

26.07.19

81 

Професор 

по физичко 

и 

всс Наставник 

по физичко 

и 

 10 



 

а здравствен

о 

образовани

е 

здравствен

о 

образовани

е 

30. Билјана 

Нарашанова 

01.12.19

67 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 25 

31. Елена 

Панова 

Наумовска 

07.06.19

81 

Професор 

по 

географија 

ВСС Наставник 

по 

географија  

 9 

32. Садик Исени 16.12.19

88 

Професор 

по англиски 

јазик 

ВСС Наставник 

по англиски 

јазик 

 7 

33. Дрита 

Зеќири 

22.10.19

86 

Професор 

по 

германски 

јазик 

ВСС Наставник 

по 

германски 

јазик 

 10 

34. Благица 

Атанасоски 

26.04.19

88 

Преведува

ч по 

француски 

јазик 

ВСС Наставник 

по 

француски  

јазик 

 5 

35. Арбреша 

Асипи 

07.07.19

83 

Професор 

по физичко 

и 

здравствен

о 

образовани

е 

всс Наставник 

по физичко 

и 

здравствен

о 

образовани

е 

 12 

36. Тина 

Дишлиевска 

29.06.19

82 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 7 

37. Џејлан 

Исмаили 

25.11.19

86 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 6 

38. Вита 

Трајческа 

25.08.19

78 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 6 

39. Ѓилсер 

Абдула 

10.10.19

88 

Професор 

по 

биологија 

ВСС Наставник 

по 

биологија 

 4 

40. Ибадет 

Кадриу 

10.10.19

72 

Професор 

по 

одделенска 

всс Наставник 

по 

одделенска 

 18 



 

настава настава 

41. Зорица 

Тренеска 

Оклеска 

17.12.19

85 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 9 

42. Божидар 

Николовски 

12.11.19

87 

Професор 

по англиски 

јазик 

ВСС Наставник 

по англиски 

јазик 

 3 

43. Сафије 

Бајрами 

12.09.19

90 

Професор 

по 

информати

ка 

 Наставник 

по 

информати

ка 

 2 

44. Лилјана 

Цветковска 

21.03.19

83 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 3 

45. Ана 

Динисиева 

04.11.19

87 

Професор 

по 

информати

ка 

 Наставник 

по 

информати

ка 

 5 

46. Дуреса 

Шеќиров 

03.03.19

91 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 2 

47. Рита 

Зејнулаху 

12.04.19

94 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 1 

48. Мераљ 

Рушити 

22.01.19

96 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 1 

49. Сузана Цами 27.08.19

72 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 11 

50. Ирина 

Андонова 

11.04.19

86 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 1 

51. Бедрие 

Имери 

28.01.19

92 

Професор 

по 

одделенска 

настава 

всс Наставник 

по 

одделенска 

настава 

 1 

52. Марина 

Хџипанзова 

22.12.19

66 

Дипломира

н 

ВСС Педагог  29 



 

педагог 

53. Фљамур 

Сарачини 

21.07.19

57 

Наставникп

о албански 

јазик 

ВШС Библиотека

р 

 30 

54 Себахат 

Сулејмани 

14.12.19

91 

Дипломира

н психолог 

ВСС Психолог  3 

 

3.2 Податоци за раководните лица 

Ред. 

број 

Име 

ипрезиме 

Година на 

раѓање 

Звање Степен на 

образование 

Работно 

место 

Ментор/ 

советник 

Години 

на стаж 

1. Рухије 

Сали 

28.05.1967 Професор 

по 

одделенска 

настава 

ВСС ВД 

Директор 

 26 

 

3.3 Податоци за воспитувачите 

Ред.бр

ој 

Име 

ипрезим

е 

Година 

на 

раѓање 

Звање Степен на 

образовани

е 

Работно 

место 

Ментор/ 

советни

к 

Годин

и на 

стаж 

1 Имране 

Касами 

18.01.196

1 

Професор по 

предучилишн

о воситување 

ВСС Воспитува

ч 

  

2 Сизан 

Спахиу 

18.06.196

7 

Професор по 

предучилишн

о воситување 

ВСС Воспитува

ч 

  

 

3.4 Податоци за вработените административни службеници 

Ред.број Име 

ипрезиме 

Година на 

раѓање 

Звање Степен на 

образование 

Работно 

место 

Години на 

стаж 

1. Ристе 

Смилевски 

08.04.1955 Дипломиран 

правник 

ВСС Секретар 18 

 

 

3.5 Податоци за вработените помошно/технички лица 



 

Ред.број Име 

ипрезиме 

Година на 

раѓање 

Звање Степен на 

образование 

Работно 

место 

Години 

на стаж 

1. Славица 

Ивановска 

17.03.1962 Економски 

техничар 

ССС Економ 30 

2. Даниела 

Тасеска 

06.03.1972 Градежен 

хемичар-

лаборант 

ССС Хигиеничар 18 

3 Невзат 

Љазумов 

10.12.1957 / НСС Хигиеничар 34 

4. Абибе 

Мухаџере 

10.09.1963 / НСС Хигиеничар 14 

5. Кристина 

Андонова  

02.04.1980 Продавач ССС Хигиеничар 10 

6. Светлана 

Ристовска 

06.11.1965 Медицинска 

сестра 

ССС Хигиеничар  5 

 

3.6 Податоци за ангажираните образовни медијатори 

Ред.број Име 

ипрезиме на 

образовниот 

медијатор 

Година на 

раѓање 

Звање Степен на 

образование 

Години на 

стаж 

Временски 

период за 

кој е 

ангажиран 

образовниот 

медијатор 

/ / / / / / / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Вкупни податоци за наставен и ненставен кадар  

 



 

Кадар  Вкупно Етничка и полова структура  

Македонци Албанци Турци Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 65 4 29 5 27       

Број на наставен кадар 51 3 24 3 21       

Број на воспитувачи 2 / / / 2       

Број на стручни 
соработници 

3 / 1 1 1       

Административни 
работници 

1 1 / / /       

Помошно-техничка служба 7 / 4 1 2       

Директор 1 / / / 1       

Помошник директор  /           

Образовни медијатори             

 

 

3.8 Вкупни податоци за степенот на образование на вработените 

Образование Број на вработени 

Високо образование 47 

Виша стручна спрема 9 

Средно образование 5 

Основно образование 2 

Последипломски студии-втор 
циклус 

2 

 

 

3.9 Вкупни податоци за старосната структура на вработените 

Години Број на вработени 

20-30 6 

31-40 21 

41-50 11 

51-60 20 

61 – пензија 7 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Податоци за учениците во основното училиште     

 



 

Одд. Бр. на 
паралелки 

Бр. на 
ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Срби Турци Роми Други 

м ж м ж м ж м ж м ж м Ж 

I 4 83 17 14 22 30         

II 3 81 14 13 24 28         

III 4 74 20 10 28 16         

I-III 11 238 51 37 74 74         

IV 4 71 15 18 21 17         

V 4 91 21 26 21 23         

IV-V 8 162 36 44 42 40         

VI 4 78 15 23 24 16         

VII 3 61 10 27 10 14         

VI-VII 7 139 25 50 34 30         

VIII 2 55 11 11 15 18         

VI-VIII 9 194 36 61 39 48         

IX 2 49 8 10 14 17         

VIII- IX 4 104 19 21 29 35         

VI -IX 11 243 44 71 53 65         

 

 

4. Материјално/финансиско работење на основното училиште 

Училиштето навремено ги идентификува потребите од материјално технички средства и 

континуирано ги планира и обезбедува. Потребите од нагледни средства се согледуваат 

преку барањата на стручните активи, а истите се планираат во развојниот план на 

училиштето.  

 Од пописната листа се согледува моменталната состојба на материјално/техничките 

средства на училиштето. 

 Постои финансов план според кој однапред се планираат средства за потребите  на 

училиштето. Опременоста со наставни средства и помагала придонесува за зголемување 

на активноста на учениците, подигање на квалитетот на наставата и реализирање на 

наставните програми.   

Преку донации училиштето обезбеди средства за обновување на материјално техничките 

средства. 

Исто така се обезбедени соодветни клупи и столчиња.   

Училиштето има воспоставено соработка со Локалната самоуправа и заедница во однос на 

подобрување на инфраструктурата.    

Континуирано се следи состојбата на објектот и се обезбедуваат средства за негово 

одржување.  Инфраструктурата на училиштето  ги задоволува потребите, но континуирано 

се работи на обезбедување на средства за одржување. Се применуваат Правилници и 

Законот за финансиско работење на училиштето . 

 

 

 



 

 
 

Годишен финансиски извештај 

за работата на ООУ Братство за 

2019 година за 

општинска сметка (603) наменска сметка 

        

КОНТО ОПИС ТРОШОК  ПРИХОД 

401310 Персонален данок 2471,00    

402 Придонеси од плата 12999,00    

425990 Други договорни услуги 169,00    

464910 Плаќања по судски решенија 33890,00    

         

         

         

         

741120 
Блок дотации од општината по одделни 
намени    49529,00 

         

         

         

         

         

         

         

    ВКУПНО 49529,00   49529,00 

        

        

        

        

Сметководител   в.д.Директор 

Славица Јовчевска   Рухије Сали 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Годишен финанасиски извештај 

за работата на ООУ Братство за  

2019 година 

сметка 903- блок дотации 

        

КОНТО ОПИС ТРОШОК  ПРИХОД 

401130 Основни плати 24847919  24847919 

421110 Струја 422788  422788 

421120 Вода 118874  118874 

421130 Ѓубретарина 375375  375375 

421210 Парно 812866  812866 

421320 Телефон 60031  60031 

423110 
Канцелариски 
материјали 14765  14765 

423210 
Материјали за 
АОП 26620  26620 

423610 

Наставно-
образовни 
помагала 4450  4450 

423620 
Учолишни 
материјали 4620  4620 

423710 Хигиена 42395  42395 

423720 
Материјали за 
разни поправки 5500  5500 

423810 Ситен инвентар 5929  5929 

424210 
Одржување на 
згради 3000  3000 

424420 

Поп. и 
одржување на 
хардвер и 
софтвер 15799  15799 

424440 

Поправка и 
одржување на 
друга опрема 2430  2430 

425290 

Друхи 
финансиски 
услуги 6698  6698 

425490 

Други 
здравствени 
услуги 16467  16467 

425920 

Услуги за 
копирање и 
печатење 9835  9835 

426310 
Семинари и 
конференции 10400  10400 

426410 
Објавување на 
огласи 47972   47972 

426990 

Други 
оперативни 
расходи 1000   1000 

483110 
Канцеллариски 
мебел 2500   2500 

485710 
Книги за 
библиотека 27000  27000 

         

         



 

         

         

    ВКУПНО 26885233   26885233,00 

        

        

        

        

Составил сметководител   в.д.Директор 

Славица Јовчевска   Рухије Сали 

        

        

        

        

        
Од спроведениот попис со состојба 31.12.2020 година 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Годишен финансиски извештај 

за работата на ООУ Братство за 

2019 година за 

с/ка 787- самофинансирачки активности 

        

        

        

КОНТО ОПИС ТРОШОК   

421390 Др.трошоци за комуникација 976,00   

421440 Транспорт на луѓе 7721,00   

423110 Канцелариски материјали 300,00   

423120 Списанија,весници 13020,00   

423210 Материјали за АОП 4956,00   

423550 Санитетски материјали 1931,00   

423610 Наставно-образовни помагала 7600,00   

423620 Училишни материјали 2720,00   

423710 Хигиена 1155,00   

423720 Материјали за разни поправки 10602,00   

423810 Ситен инвентар 3618,00   

423990 Други материјали 1321,00   

424210 Одржување на згради 13640,00   

424420 
Поправка и одржување на хардвер и 
софтвер 27000,00   

424440 Попоравка и одржување на др.опрема 30030,00   

424510 Одржување на зелени површини 500,00   

425290 Др.финансиски услуги 9953,00   

425490 Други здравствени услуги 19233,00   

425920 Услуги за копирање,печатење 1195,00   

425990 Други договорни услуги 35674,00   

426210 Расходим за репрезентација 35880,00   

426310 Семинари и конференции 12600,00   

426410 Објавување на огласи 23586,00   

426990 Други оперативни расходи 73651,00   

480140 Купување информатичка и видео опрема 49997,00   

480160 Купување на опрема за греење и ладење 7396,00   

483110 Канцелариски мебел 18617,00   

483120 Набавка на училишен мебел 41383,00   

     

    ПРИХОД 

 Приходи од минати години   122669,00 

 Приходи од закупнини   590079,00 

       

        

 ВКУПНО 456255,00  712748,00 

 Разлика на приходите и трошоците-пари 
на жиро сметка и каса   

   

   256493,00 

mailto:ODR@UVAWE%20NA%20HARDVER%20I%20SOFTVER
mailto:ODR@UVAWE%20NA%20HARDVER%20I%20SOFTVER
mailto:ODR@UVAWE%20NA%20HARDVER%20I%20SOFTVER


 

     

Составил сметководител в.д.Директор 

Славица Јовчевска Рухије Сали 

        

        

        

        

        

        

        

Од спроведениот попис со состојба 31.12.2019 година  

    бруто амортизација нето 

опрема   2191287,00 1104331,00 1086956,00 

ситен инвентар 546089,00 546089,00 0,00 

книги во 
библиотека   41165,00   41165,00 

Вкупно   2778541,00 17178721,00 1128121,00 

        
Обврски кон 
добавувачите 1800,00    
Обврски за данок 
по завршна сметка 19704,00    
Побарувања од 
купувачите 1709870,00    

        

        

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Мисија и визија 

 

МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО   

               Го поттикнуваме и обезбедуваме индивидуалниот развој на 

учениците и наставниците, ја развиваме свеста за правата и 

одговорностите, го негуваме меѓусебното разбирање и почитување, 

работиме по високи етички стандарди. 

ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

Училиште во кое се прашува и анализира, се мисли и се создава, каде се 

развиваат индивидуалните и колективните способности на сите 

субјекти.. 

работиме по високи етички стандарди. 

НАШЕ МОТО 

ЗАЕДНО СПЛОТЕНИ КАКО ЕДНО,ИДНИНАТА СО ЗНАЕЊЕ ЈА ГРАДИМЕ ВРЕДНО 

 

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

Во својата работа училиштето постојано ги користи поуките и искуствата од работата во 

изминатите учебни години и анализата на работењето на сите органи и тела кои 

функционираат во нeго.Овие искуства придонесуваат за надминување на одредени 

пропусти во работењето, а воедно се користат за изготвување на годишните програми, како 

на училиштето, така на сите стручни органи и тела и програмите за работа на 

наставниците.За успешно постигање на поставените цели училиштето најмногу ги користи 

искуствата добиени од: 

➢ Опременоста на училиштето со нагледен наставен материјал е добар предуслов за 

успешно изведена настава; 

➢ Соработката со родителите води кон подобар резултат за успехот на учениците; 

➢ Успешната работа на психолошко-педагошката служба води кон подобри резултати 

кај учениците; 

➢ Посетата на семинари и советувања од страна на наставниците дава добри 

резултати во модернизација и усовршување на наставата, 

➢ Вклученоста и изработката на проекти води кон добри резултати (интегрирано и 

интеркултурно образование, унапредување на наставата и др.), 

➢ Учество на учениците и наставниците во хуманитарни акции води кон подигнување 

на свеста и соработка со Црвен крст, 

➢ Организирањето на наставата, планирањето и подготовката, следењето и 

оценувањето на учениците, изборот на форми,методи и техники  од страна на 

наставниците, води кон унапредување и надградување на наставниците, 



 

➢ Уредувањето на училници, игралишта, училишен двор и слично е чекор кон правење 

на училишната средина на пријатно место за работа, учење и престој, 

➢ Водењето (изведувањето) екскурзии, натпревари, настава во природа и друго 

поттикнува јакнење на духот и телото кај наставниците /  учениците, 

➢ Изготвувањето на тримесечни, полугодишни и годишни извештаи за успехот и 

поведението на учениците е показател за континуирано следење на постигањата и 

успехот на учениците, 

 

 

7. Подрачја на промени , приоритети и цели 

Подрачјата на промени ќе произлезат од приоритетите и целите на 

училиштето,развојното планирање на училиштето,  а тоа се:  

-Оспособување на наставниците од предметна настава на македонски и албански 

јазик за интегрирање на наставни содржини. 

 -Оспособување на наставниците на македонски и албански наставен јазик за работа 

со талентирани ученици  

- Оспособување на наставниците на македонски и албански наставен јазик за 

изготвување систем за следење на постигањата на учениците при премин од еден во 

друг воспитно-образовен период 

 

Стратешка цел Развојни цели 

1.Да се оспособат предметните наставници 
на македонски и албански јазик за 
поуспешно интегрирање на наставните 
содржини и користење на активни техники 
во наставата 

1.1 Вклучување на предметни наставници на 
македонски и албански јазик за поуспешно 
интегрирање на наставни содржини и 
користење на активни техники во наставата 

2. Да се  изготви  систем  за следење на 
постигањата на учениците при премин од 
еден во друг воспитно-образовен период   

2.1  Одделенските и предметните 
наставници на македонски и албански јазик 
да изготват на систем  за следење  на 
постигањата на учениците при премин од 
еден во друг воспитно-образовен период 
 

3.Да се изготви  систем за идентификација 
на надарени ученици и програми работа со  
надарени ученици и ученици  со посебни 
образовни потреби 
 

3.1  Оспособување на работни групи  за 
изготвување систем за  идентификација со 
надарени ученици  
3.2 Оспособување на работни групи  за 
работа со ученици со посебни образовни 
потреби 
 
3.3 Изготвување програми за работа со 
надарени ученици  
 и ученици со посебни образовни потреби 
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7.1 План за евалуација на акциските планови 
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8.ПРОГРАМИ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА НА УЧИЛИШТЕТО 

8.1 Календар за организација и работа на училиштетото 

 

Учебната 2020/2021 година започнува на 01.09.2020 година, а завршува на 31.08.2021 

година. 

Наставната година започнува на 01.09.2020 година, а завршува на 10.06.2021 година. 

Наставната  година ја сочинуваат две полугодија: прво и второ полугодие. Првото 

полугодие започнува на 01.09.2020 година, а завршува на 30.12.2020 година. Второто 

полугодие започнува на 21.01.2021 година, а завршува на 10.06.2021 година.  

Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор. Зимскиот одмор 

започнува на 31.12.2020 година, а завршува на 20.01.2021 година. Летниот одмор 

започнува на 11.06.2021, а завршува на 31.08.2021 година. 

 

 

8.2 Поделба на класно раководство,часови на наставен кадар и распоред на 
часови 

Одделенска настава 

 Име и презиме Одделение Вид на 
настава 

Фонд на часови 

1 Весна Стојанова V-1 класична 20 

2 Марија Илиева III-1  продолжен 20 

3 Лидија 
Серафимовска 

V-2 класична 20 



 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници со класно раководство  

 

 

 

 

4 Имране Касами I-3 продолжен 20 

5 Сизан Спахиу I-3 продолжен 20 

6 Афердита Сали V-3  класична 20 

7 Ленче Попоска I-1 продолжен  20 

8 Зорица Тренеска 
Оклеска 

III-2 продолжен  20 

9 Вита Трајческа III-2 продолжен  20 

10 Лилјана Цветковска I-2 продолжен  20 

11 Ширете Нуредини 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III-4 продолжен 20 

12 Анета Шукриу Неби II-2 продолжен 20 

13 Мераљ Рушити I-4 продолжен 20 

14 Рита Зејнулахи I-4 продолжен 20 

15 Хурмет Ала  II-3 продолжен 20 

16 Дрита Фетаху III-4 продолжен 20 

17 Марија Атанасоска II-1 продолжен 20 

18 Билјана Нарашанова I-1 продолжен 20 

19 Тина Дишлиевска IV-2 класична 20 

20 Ирина Андоновска I-2 продолжен 20 

21 Бедрије Имери II-3 продолжен 20 

22 Мерсије Абдула III-3  продолжен  20 

23 Ѓурѓица Маринова III- 1 продолжен 20 

24 Јадранка Поповски II-1 продолжен 20 

25 Бахрије Ибраими IV- 3 класична 20 

26 Маја Трајкоска  IV-1 продолжен 20 

27 Сузана Цами II-2 продолжен 20 

28 Ибадет Кадриу IV-4 продолжен 20 

29 Џејлан Исмаили V-4 продолжен 20 

30 Дуреса Шакиров III-3 продолжен 20 

31 Фатмире 
Мурселовска 

I-V класична 20 

 Име презиме Предмет Одд. Фонд на часови 

1 ЕленаПанова Наумовска географија IX-1 12 

2 Дрита Зеќири германски јазик IX-2 14 

3 Лидија Заборска Македонски јазик VI -1 20 

4 Благица Атанасовска Француски јазик VI-2 12 

5 Арбреша Асипи Физичко и здрав.образование VI-3 21 

6 Сафије Бајрами информатика VI-4 7 

7 Весна Ѓорѓиевска Биологија –хемија-пр.науки VII-1 20 

8 Петре Кртсески Математика-физика VII-2 22 

9 Селим Амети Математика VII-3 22 

10 Татјана Трпезановска Физ.и здр.образ. VIII-1 20 

11 Гилсер Абдула Биологија –хемија-пр.науки VIII-2 20 



 

 

 

Наставници без класно раковоство 

 Име презиме Предмет Фонд на часови 

1 Катерина Спасовска Македонски јазик 21 

2 Исмет Кадри Географија-историја-граѓ.образ. 22 

2 Теута Беџети Албански јазик 20 

3 Садик Исени Англиски јазик 25 

4 Силвија Рошкова Англиски јазик 22 

5 Шпреса Ахмети Физика,иновации,етика 16 

6 Сихана Фетаова Англиски јазик 26 

7 Гордана Здравковска Историја-граѓанско образ. 20 

8 Александар Панајотов Музичко образ. 12 

10 Ана Дионисева Информатика -иновации 7 

11 Божидар Николовски Англиски јазик 20 

 

 

 

 

8.3 РАБОТА ВО СМЕНИ 

 

Во училиштето се организира настава во две смени. Во едната смена се организира 

настава за учениците од одделенска настава (I до V одделение), а во другата смена за 

учениците од VI до IX одделение. 

Менувањето на смените се врши на секои две недели. За учениците со продолжен 

престој се организира настава во текот на целиот работен ден. 

Наставата во првата смена започнува во 08:00 часот и завршува во 13:05 . Во 

втората смена наставата почнува  во 13:30  часот за учениците од предметна настава и 

завршува во 18:35 часот. 

 
Прва 
смена 

   Втора 
смена 

   

час Почеток крај  Час  Почеток крај 

1   8.00   8:40  1  13:30 14:10 

2   8.40   9:20  2 одмор 14.10 14.50 

3   9:20 10:00 одмор 3  15:10 15:50 

4 10:20 11:00  4  15:50 16:30 
5 11:00 11:40  5  16:35 17:15 

6 11:45 12:25  6  17:15 17:55 

7 12:25 13:05  7  17:55 18:35 

 

 

8.4 Јазик на кој се изведува наставата 

 Македонск
и јазик 

Албански 
јазик 

Турски 
јазик 

Српски 
јазик 

Босански 
јазик 

Број на паралелки 14 16    

Број на ученици 283 348    

Број на наставници 26 26    



 

 

 

 

 

8.5 ПРОШИРЕНА ПРОГРАМА 

Проширената програма опфаќа организирано прифаќање и згрижување на учениците еден 
час пред започнување на часовите за редовната настава и еден час по завршувањето на 
редовната настава, за учениците во прво, второ  и трето одделение со организирано 
дежурство на одделенски наставници од прво до трето одделение . 

Додека за учениците  од  четвртите одделенија се организира дневен престој .Дневниот 
престиј ги опфаќа учениците од IV-1 и IV-2 одделение на македонски наставен јазик и 
ученици од IV-3 и IV-4 одделение на албански  наставен јазик со  наставници кои се 
финансирани од Општината.Додека за  учениците од  петтите одделенија се организира  

класична настава.   

 

8.6 КОМБИНИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ 

Во училиштето има една комбинирана паралелка која е лоцирана во подрачното училиште 

во с.Горно Нерези и наставата се реализира на албански наставен јазик.Со комбинираната 

паралелка се опфатени 6 ученици и тоа со следните комбинации:I,II,IV, V одделение со 

одделенски раководител-Фатмире Мурселовска.Наставници кои реализираат настава во 

комбинираната паралелка се следните: 

-Лидија Заборска-наставник по македонски јазик во IV и V одд. 

-Садик Исени-наставник по англиски јазик во I,II,IV, V одд. 

-Гилсер Абдула-наставник природни науки во V одд. 

-наставник по техничко образование во IV одд. 

 

 

8.7 СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ  

На македонски наставен јазик  како прв странски јазик се изучува англиски  јазик од прво до 

девето одделение и  го изучуваат   283 ученици .Втор странски јазик во паралелките на 

македонски наставен јазик се изучува францускиот и германскиот јазик. 

Францускиот јазик се изучува во паралелките на VII-1,VIII-1и IX-1 одделение со  57 

ученици,а германскиот јазик се изучува во паралелките на  VI-1,VI-2 и  VII-2 одделение со 

58 ученици. 

Во паралелките на албански наставен јазик како прв странски јазик се изучува англиски  

јазик од прво до девето одделение и го изучуваат 348 ученици. Втор странски јазик во 

паралелките на албански  наставен јазик се изучува германскиот јазик и тоа во паралелките 

на VI-3,VI-4, VII-3, VIII-2 и IX-2 одделение со 128 ученици. 



 

  

 
8.8  РЕАЛИЗАЦИЈА НА ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ СО УЧЕНИЦИТЕ ОД 

ПРВО ДО ПЕТТО ОДДЕЛЕНИЕ 

Тандем наставата по физичко и здравствено образование  се реализира со наставниците 

по физичко и здравствено образование :Татјана Трпезановска и Арбреша Асипи  со 

следните наставници од одделенска настава кои реализираат настава во прво одделение : 

Ленче Попоска,Билјана Нарашанова,Сизан Спахиу,Имране Касами  и со одделенските 

наставници кои реализираат наста во второ одделение:Јадранка Поповски,Марија 

Атанасоска Хурмет Ала и Бедрије Имери со  наставниците по физичко и здравствено 

образование :Татјана Трпезановска и Арбреша Асипи. 

 

8.9.Изборна настава 

 Оваа настава е задолжителна, а ќе ја следат ученици кои се изјаснија по предходно 

направената анкета и со согласност на родителите. Секоја учебна година учениците треба 

да изберат и да изучуваат различен изборен предмет.Оваа учебна година учениците ќе ги 

изучуваат следните изборни предмети: 

➢ IV и V одд. ќе изучуваат творештво со по еден час неделно; 

➢ VI одд. ќе изучуваат Запознавање со религиите  и Класична култура на европската 

цивилизација со по два часа неделно. 

➢ VII одд .Вештини на живеење со два часа неделно 

➢ VIII одд Вештини за живеење и Нашата татковина со два часа неделно 

➢ IX  одд. ќе изучуваат изборен спорт,нашата татковина и истражување на родниот 

крај со по два часа неделно  

 

 

Реден 

број 
Одделение Изборен  наставен  предмет 

Неделен број на часови 

1. IV 1 Творештво 1 

2. IV  2 Творештво 1 

3. IV   3 Творештво 1 

4. I V 4 Творештво 1 

5. I V –Г.Н Творештво 1 

6. V 1 Творештво 1 



 

7. V 2 Творештво 1 

8. V 3 Творештво 

 

1 

9. V 4 Творештво 

 

1 

10. V –Г.Н Творештво  1 

11. VI 1 Класична култура во европската 

цивилизација 

2 

12. VI 2 Класична култура во европската 

цивилизација 

2 

13. VI 3 Запознавање на религиите 2 

14 VI 4 Запознавање на религиите 2 

15. VII 1 Вештини за живеење 2 

16. VII 2 Вештини за живеење 2 

17. VII 3 Вештини за живеење 2 

17. VIII 1 Вештини за живеење 2 

18. VIII 2 Вештини за живеење 

Нашата татковина 

2 

2 

19.               IX 1 Изборен спорт 2 

20.               IX 2 Нашата татковина 

Истражување на родниот крај 

2 

2 

 

8.10.Дополнителна настава 

 
Во дополнителната настава покрај образовните компоненти ќе се работи и на: изградување 

на работни навики, развивање на чувство за лична одговорност во работат, мотивираност 

за работа и постигнување на успех, специјално прилагодување и слично. Идентификација 

на учениците ќе се изврши на основа на сознанија од претхпдната учебна година и 



 

совладување на содржините од наставните програми во погорното одделение. Во врска со 

ова ќе се воспостави и соработка со родителите. Образовните групи за дополнителна 

настава ќе се оформат во различни периоди во зависност од времето кога ќе се појават 

одредени слабости кај поедини ученици. Оваа настава ќе се организира во текот на целата 

наставна година, паралелно со редовната настава, пред или по редовните часови во вид на 

продолжена настава на крајот од учебната година. Планирањата на содржините и 

активностите за дополнителна настава ќе бидат приложени во Годишните глобални 

планирања на наставниците. 

8.11. Додатна настава  

За учениците кои покажуваат особен интерес за одреден предмет (за кој учениците се 

определуваат со анкетен лист на почетокот од учебната година) се организира додатна 

настава. Додатната настава има за цел проширување, систематизирање и збогатување на 

знаењата од одреден предмет, поттикнување на интереси и способности на учениците. 

Реализацијата на дополнителна и додатна настава се евидентира во одделенскиот дневник 

и е дел од годишниот глобален план на секој наставник поединечно. Оваа настава се 

реализира со еден час неделно за ученици од второ до девето одделение.Планирањата на 

содржините и активностите за додатната настава ќе бидат приложени како анекс на 

Годишните глобални планирања на наставниците. Согласно препораките од БРО, во месец 

септември училиштето ќе изработи распоред за дополнителна и додатна настава кој по 

донесувањето станува составен дел на оваа Годишна програма 

 

 

8.12.Работа со надарени и талентирани ученици 

 

 

Содржини на работа  
 

Реализатори  Време на реализација 

Планирање на активностите 
на на тимот  за работа со 
надарени и талентирани 
ученици 
 

Психолог 
Наставници 

Август – Септември  

Запознавање и 
информирање на 
наставниците со 
симптомите и знаците за 
следење и откривање на 
надарено и талентирано 
дете 
 

Психолог 
Педагог 

Септември  

Идентификување на 
надарени ученици  
-Скала на проценка 
 

Наставници  
Психолог  
Пегагог 

Октомври 

Примена на психолошки 
мерен инструмент кај 
ученици кај кои 
наставниците детектирале 
надарено или талентирано 
дете 
 

Психолог  
Наставници 

Октомври  



 

Пополнување на скала за 
надареност од страна на 
родителите чии деца се 
идентификувани за 
надарени и талентирани 
 

Родители Ноември 
 

Пополнување на скала за 
надареност од страна на 
соучениците во 
одделенијата во кои 
индентификувани се 
ученици со надареност или 
талентираност 
 

Соученици Ноември 

Работа со овие групи 
ученици 
 

Психолог  
Педагог 

Наставници 

Континуирано 

Континуирано вклучување 
ба овие децаа во 
организирање на културни 
манифестации и натпревари 
 

Психолог 
Педагог 

Наставници 

Континуирано 
 
 

Пофалби и награди на овие 
ученици кои во текот на 
годината се истакнале и 
придонеле за презентирање 
на училиштето од повеќе 
области, и тоа: резултати во 
учењето, натпревари во 
учењето, спортски 
натпревари, ликовни и 
литературни конкурси во 
училиштето и вон него 
 

Наставници, стручни 
тела и органи во 

училиштето и надвор од 
неа 

Континуирано во текот на 
гофината и на крајот на 

годината на денот на 
доделување на 
сведителствата 

Соработка со родителите 
-информирање на 
родителите за вклученоста 
на учениците во додатни 
активности 
-информирање за 
постигнатите резултати 
 

Педагог  
Психолог 

Наставници 

Во текот на годината 
 

Претставување на успехот 
на учениците пред 
наставниците и родителите 

Директор 
Педагог 

Психолог 
Наставници 

Ученици 
Родители  

 

Јуни 

 

 

 

 

 

 

 

8.13.Работа со ученици со посебни образовни потреби 



 

Врз основа на член 16 а во врска со член 11 од Законот за основно образование ( ,,Службен 

весник  на РСМ ,,бр.161/2019 година и член 76 од Статутот на ООУ ,,Братство,,- Скопје, 

општина Карпош, директотот на ООУ ,,Братство,,- Скопје, на ден 30.08.2019 година донесе 

одлука за формирање на Училишен Инклузивен тим за учениците со ПОП .Основна цел на 

училишниот инклузивен тим е да се грижи за инклузивните практики и политики на ниво на 

целото училиште како и во изработка на ИОП и модифицирана наставна програма.  

 

Училишниот инклузивен тим е составен од следните членови: Елена Панова Наумова- 

координатор,  Хурмет Ала- - заменик координатор, Себахат Сулејмани – психолог, Весна 

Ѓорѓиевска – предметен наставник, Афердита Сали – одделенски наставник , Шерузе 

Османи Балажи- родител. 

 

Во нашето училиште четворица  ученици со ПОП  ја следаат наставна програма според 

ИОП. Тоа се следниве ученици : 

 

- Ибрахим Лабеништа ( прво одделение); 

- Аида Мурсели ( второ оддеение); 

- Арт Хоџа ( шесто одделение); 

- Адис Керими ( седмо одделение). 

 

Училиштето за секој од овие ученици има формирано подинклузивен тим кој има улога да 

следи,модифицира и да ги приспособува веќе постоечките цели според индивидуалните 

способности на ученикот со ПОП. 

 

За ученикот Ибрахим Лабеништа од прво одделение именувани се следни наставници и 

стручни соработници: Стефанија Голчовска – дефектолог,Себахат Сулејмани – психолог, 

Рита Зејнулахи- одделенски раководител,  Миранда Ахмети – одделенски наставник, Сара 

Зенде- наставник по англиски јазик,  Арбен Лабеништа - родител. 

 

За ученичката Аида Мурсели од второ одделение именувани се следни наставници и 

стручни соработници: Стефанија Голчовска – дефектолог,Себахат Сулејмани – психолог, 

Фатмире Мурселова - одделенски раководител, Садик Исени -наставник по англиски јазик, 

Мукадем Мурсели- родител. 

За ученикот Арт Хоџа од шесто одделение именувани се следни наставници и стручни 

соработници: Стефанија Голчовска – дефектолог,Себахат Сулејмани – психолог, Бујар 

Хоџа-родител, Теута Беџети – наставник по албански јазик , Катерина Спасовска -наставник 

по македонски јазик, Садик Исени – наставник по англиски јазик, Дрита Зеќири -наставник 

по гемански  јазик, Селим Амети - наставник по математика, Сејдије Бајрами –наставник по 

природни науки , Исмет Кадри –наставник по географија, Исмет Кадри -наставник по 

историја, Арбреша Асипи –наставник по физичко и здраствено образвание, Леонтина Кадри 

-наставник по ликовно образование, Исмет Зејнулахи -наставник по музичко образование, 

Сафије Бајрами -наставник по информатика, Сафије Бајрами -наставник по Техничко 

образование, Шпреса Амети - наставник по Запознавање со религиите. 

 

За ученикот Адис Керими од седмо одделение именувани се следни наставници и стручни 

соработници: Стефанија Голчовска – дефектолог,Себахат Сулејмани – психолог, Асип 

Керими-родител, Лидија Заборска -наставник по македонски јазик, Божидар Николовски – 

наставник по англиски јазик, Ацо Христовски -наставник по француски јазик, Петре Крстески 

- наставник по математика, Весна Ѓорѓирвка –наставник по биологија, Елена Панова 

Наумова –наставник по географија, Гордана Здравковса -наставник по историја, Татјана 



 

Трпезанова –наставник по физичко и здраствено образвание, Лилјана Ружинова -наставник 

по ликовно образование 

-наставник по музичко образование, Александар Панајотов, Ана Дионисиева -наставник по 

информатика, Ацо Христовски -наставник по вештини за живеење 

 

 Учениците ќе бидат оценувани според: (изработките во портфолио; адаптирани тестови 

според цели од ИОП; усно изразување за време на наставата; писмено изразување за 

време на наставата, изработка на домашни задачи, чек листи,обсервацони листи). 

 

 Во однос на планираните активности за учениците со ПОП предвидени се следниве 

активности: Изработка на ИОП програма за учебната 2020-2021 година, Проценка на 

функционалните способности во центар за МКФ,Соработка со центарот за Ментално 

здравје ,,Младост’’ во Скопје. 

 

Индивидуалните  образовни  планови за сите ученици  ќе бидат  евалуирани  на полугодие, 

прво тромесечие на второ полугодие и на крајот на учебната година, од страна на 

инклузивниот тим и одделенскиот наставник.  

Согласно резултатите од евалуацијата ќе се одредат следните чекори на делување. 

 

                       Програма за работа со ученици со посебни образовни потреби 

 

Ц
е
л 

Активности Субјекти Инструме

нти/ 
техник

и 

Временска 
рамка 

Детекција на 
ученици со 

посебни 
образовни 

потреби 

-формирање на тим 
за соработка 

 

-соработка со 
родители, 

наставници, стручни 
соработници, 

стручни лица од 
други институции 

-ученици 

-родители 
-одделенски 
раководител 

-наставници 

-стручни 
соработн

ици 

-стручни лица од други институции 

-директор 

-тестови за
 општи 
интелектуални 
способности 

-проективни 
техники 

-стручна 
литература 

-наставни 
средства и 
помагала 

-
дефектолошка 
дијагностика 

во текот на 
целата 

година/контин
уирано 

Работа со 
ученици со
 пос
ебни образовни 
потреби 

-индивидуална 

работа, работа во 
група и фронтална 
работа со ученици со
 посебни 
образовни потреби 

-ученици 

-родители 

-одделенски 
раководител 

-наставници 

-стручни 
соработн

ици 

-тестови за 
општи 

интелектуалн
и способности 

-тестови на 
знаења 

-тестови за 

психофизич
ките 

во текот на 
целата 

година/контину
ирано 



 

можности 

Изготвување на ИОП -во зависност од 
можностите на 

ученикот се 

изготвува ИОП за 
ученици со посебни 
образовни потреби 

-одредување на 

-ученици 

-родители 

-одделенски 
раководител 

-наставници 

-стручни 
соработн

ици 

-тестови за
 општи 
интелектуални 

-тестови на 
знаења 

-тестови за психофизичките 

можности 

-на почетокот 
на учебната 
година  и на 
тримесечје по 
потреба 
доколку има 
отстапување 
од ИОП-от 



 

 

8.14 Тутурска поддршка на учениците 

Според член 36 од Законот за основно образование( сл.весник бр 161/2019 ) во 

нашето училиште немаме потреба од тутор/тутори 

8.15 План на образовниот медијатор  

Според член 37 од Законот за основно образование (сл.Весник бр.161/2019 )во 

нашето училиште немаме потреба од образовен медијатор. 

 

 

 

  



 

9. ВОННАСТАВНИ АКТИВНОСТИ 

9.1.Училишни спортски клубови 

Училишниот спортски клуб е регистриран на 28.03.2017 година  со одговорни 

наставници:Татјана Трпезановска,Билјана Нарашанова,Арбреша Асипи , Весна Стојанова и 

Тина Дишлиевска.Активностите на Училишниот спортски клуб ќе се реализираат со тренажен 

процес и натпревари со ученици кои ќе се пријават за тренирање одбојка со возраст од трето 

до девето одделение.Времето на реализација на тренажниот процес ќе биде два пати 

седмично.Улогата на Училишниот спортски клуб е поттикнување,омасување на 

спортот,рекреативноста,развивање и усовршување на системот на на натпреварите на 

училишните екипи и грижа за здравствената заштита на спортистите.Активностите на 

учениците ќе им се понудат во месец септември 2020 година и спортскиот клуб ќе се 

финансира со чланарина, донации , спонзорство и со помош на локалната заедница. 

9.2. Секции 

 

Учениците се организирани во секции со цел да ги покажат своите квалитети и вештини по 

одделни предмети. Секциите се одржуваат еднаш неделно, според распоредот што е утврден 

на ниво на училиштето. За учество во работата на секциите учениците се определуваат со 

пополнување на анкетни листи кои се задаваат во почеток на учебната година. Според 

карактерот и содржината на работа, слободните ученички активности се застапени како: 

 - Слободни активности за проширување и продлабочување на знаењата и способностите на 

учениците  

- Културно-уметнички активности 

 - Слободни технички активности  

- Спортски активности  

Преку слободните ученички активности се постигнуваат значајни воспитно-образовни 

резултати. Задачите на слободните ученички активности се:  

- Да се поттикнува и негува детската љубопитност, сознајните способности и креативноста на 

учениците 

 - Учениците да се воведуваат во задачи кои бараат поголема самостојност во нивното 

извршување 

 - Да се негува доследност и истрајност во извршување на ученичките обврски  

- Да се создаваат навики кај учениците за правилно и рационално користење на слободното 

време  



 

- Слободни ученички активности се реализираат на наставни часови предвидени со 

распоредот на часови. 

Секции за проширување на содржините од наставните 

предмети(математика,информатика,литературна, историја, 

географија,биологија,хемија,физика,ликовна секција ,хемија,) 

Секции за поддршка на други воннаставни интереси на учениците(секции според  Нансен 

модел за интеркултурно образование ,драма и хортикултура) 

Спортско-рекреативни секции(фудбал,кошарка) 

9.3.Акции 
Одговорниот тим на одделенски и предметни наставници во текот на учебната година ќе се 

организираат хепенинзи,еколошкии  и хуманитарни акции кои ќе бидат инклузивни и 

недискриминативни, достапни за сите ученици без оглед на полот/родот, етничката 

припадност, способностите, социо – економскиот статус, здравствената состојба и 

училишниот успех. 

 

 

10.Ученичко организирање и учество 

Во ученичкиот парламент членуваат ученици од петто до девето одделение и тоа од секоја 

паралелка  по двајца  претставници.Ученичкиот парламент има ученички правобранител  и 

заменик  ученик правобранител.Потребните материјали и средства се добиваат од 

училиштето.рограма за работа на ученичкиот парламент. 

 
Цели и 
задачи 

 
Активности 

Време на 

реализација 

 
Носители 

 
Конституирање на 

ученичкиот 

парламент и избор 

на членови во 

одборот на 

парламентот 

(претседател, 

заменик 

претседател и два 

члена). 

-разговор за 

критериумите за 

избор, предлози и 

гласање за 

предложените 

ученици 

 
 

септември 

 

членовите на 

ученичкиот парламент  

педагог 

 

Ангажирање на 

 

прибирање податоци 

 
 

членовите на 



 

учениците во 

додатната и 

дополнителната 

настава, како и во 

некои други 

активности во 

училиштето. 

за потребите на 

учениците и нивниот 

ангажман 

 
 

 
октомври 

ученичкиот 

парламент  

 

педагог 

 
Разгледување на 

резултатите за 

постигнатиот успех 

на учениците во 

текот на првото 

тримесечие  

 

 
 
 

дискусија 

  
   ноември членовите на 

ученичкиот 

парламент, педагог 

 

 Разговор за 

прославување на 

Нова година во 

училиштето 

 

Разговор  

 

 

Декември 

членовите на  

ученичкиот парламент 

педагог 

 

Разгледување на 

постигнатиот успех 

во текот на првото 

полугодие и 

подобрување на 

успехот во второто 

полугодие 

 

самопроцена и 

разговор, предлози 

 
 

Јануари 

членовите на  

ученичкиот парламент  

педагог 

Презентација на 

тема:Превенција од 

зависности 

 
дискусија, разговор 

 
Февруари 

членовите на  

ученичкиот парламент  

наставници,педагог 

 

Подобри услови за 

настава и 

воннаставни 

активности-

работилница 

разговор  

иаработка на 

постери 

 

 

Март 

 

членовите на 

ученичкиот парламент 

педагог 

 

Работилница –

Врсничко насилство 

меѓу младите 

Разговор  

Изработка на постери 

 

 

Април 

членовите на 

ученичкиот парламент  

педагог 



 

 

1.Вонучилишни активности 

11.1.Екскурзии,излети и настава во природа 

Тимот за изработка на програмата за екскурзии,излети , настава во природа и други 

вонучилишни активности е :наставник по физичко и здравствено образование на македонски 

наставен јазик  –раководител на тимот  и одделенските раководители на паралелките од  III-1, 

III-2, III-3, III-4,V-1, V-2, V-3, V-4,VI-1 VI-2, VI-3, VI-4 , IX-1 и IX-2 oдделение.Во оваа учебна 

година ќе се реализираат : 

-Еднодневен есенски и  еднодневен пролетен излет; 

 

Разгледување на 

програмата за 

одбележување 

патрониот празник 

на училиштето 

разговор за 

придонесот што 

можеме да го дадеме 

за достоинствено 

одбележување на тој 

ден. 

 

 

 

Април 

 

 

членовите на 

ученичкиот парламент  

педагог 

Изнесување на 

информации во 

врска со награди, 

педагошки мерки 

релација на 

соодветност меѓу 

прекршоците и 

соодветните казнени 

мерки 

 

 

Мај 

 

членовите на 

ученичкиот парламент 

со наставникот, 

педагог 

Изработка на 

извештајот за 

работата на 

ученичкиот 

парламент 

дискусија  

 

Јуни 

членовите на 

ученичкиот парламент 

со наставникот, 

педагог 



 

-Еднодневна екскурзија со ученици од III одделние; 

-Натава во природа со ученици од V одделение 

-Дводневна екскурзија со учениците од VI одделение 

-Тридневна научна екскурзија со учениците од IX одделение 

11.2.Податоци за учениците вклучени во вонучилишните активности е претставен во 

табела 

II-11 ученици, III-17 ученици ,IV-18ученици,V-9 ученици ,VII-25 ученици ,VIII-10 ученици 

и IX-11 ученици 

 

 

 

 



 

12.Натпревари за учениците 

ПЛАН 

 - Планирано реализирање на училишни натпревари по наставни предмети од IV до IX одд. 

 - Истакнување на планот на огласна табла според кој ќе се реализираат и спроведуваат 

училишните натпревари  

- Планирани активности во додатната настава со која учениците ги продлабочуваат своите 

знаења и вештини и се стекнуваат со пошироки сознанија  

- Навремено информирање за одржување на училишните натпревари непосредно пред нивно 

спроведување  

- Спроведување на натпреварите 

 - Истакнување на резултатите  

- Активности за подготовка на натпревари од повисок ранг 

 

 ПРОПОЗИЦИИ 

 - Ученикот има право да се пријави најмногу на три училишни натпревари, односно само на 

три наставни предмети 

 - Ученикот во согласност со одговорните наставници се договара на кој натпревар од повисок 

ранг ќе земе учество 

- Наставникот- ментор да му овозможи на ученикот дополнителни активности и материјали со 

кои ќе го збогати неговото знаење во соодветната дисциплина 

НАЧИН НА ИНФОРМИРАЊЕ  

- Навремено истакнат план на огласна табла според кој ќе се реализираат и спроведуваат 

училишните натпревари 

 - Два дена пред одржувањето на натпреварот да се прочита соопштение на учениците  

- Навремено истакнување на резултатите (7 дена по одржаниот натпревар) 

 - Усна информација за резултатите пред сите учесници во натпреварот  

- Ранг листа да се предаде на одговорниот наставник 

 - Да се состави записник од реализираниот училишен натпревар 



 

СПРОВЕДУВАЊЕ  

- Да се изготви список кои ученици ќе учествуваат на натпреварот  

- Да се избере комисија од соодветни предметни - одделенски наставници - Комисијата да 

изготви тест за спроведување на училишниот натпревар 

 - Два дена пред одржувањето на натпреварот да се прочита соопштение на учениците  

- Присуство на комисијата на самиот натпревар 

 АКТИВНОСТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА НИВНО УЧЕСТВО НА ОПШТИНСКИ, 

РЕПУБЛИЧКИ ИЛИ ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ 

 - Наставникот - ментор да му овозможи на ученикот дополнителни активности и материјали со 

кои ќе го збогати неговото знаење во соодветната дисциплина и редовно да биде на 

располагање за појаснување на одредени нејаснотиии на ученикот 

 - Секој наставник по соодветниот наставен предмет отвара папка во која се забележуваат 

подготвителните активности 

 - Навремено соопштување и договор околу учеството на другите натпревари од повисок ранг 

 

13.Унапредување на мултикултурализмот и меѓуетничка интеграција 

 
Активностите за промоција на мултикултурализам ќе се реализираат во рамките на 

Проектот за меѓуетничка интеграција во училиштето. Идејата е размена на култури, 

традиции, заедничко промовирање на културното наследство меѓу двете училишта 

преку взаемни посети на културни и образовни манифестации, празници и фестивали. 

Односно сакаме да бидеме промотери на еднаквоста, мирот, соживотот и 

толеранцијата, размена на културните и верските, како и образовните вредности. 

Покрај запознавањето на различните етникуми во Македонија, учениците , нивните 

родители, и наставниците, ќе можат да ги разбијат стереотипите кои владеат на ова 

поднебје, и заеднички да се придонесе за развој на мултикултурно општество, давајки 

свој продонес и учество. 

 Училиштето соработува со партнер училиштето ООУ,,Вера Циривири Трена,-

Карпош, во кое наставата се одвива на македонски  јазик. Примарна цел на 

партнерството е оспособување за соживот во мултикултурното општество, која се 

остварува преку активности  низ кои учениците ќе се ангажираат во  размена на 

култури, традиции, заедничко промовирање на културното наследство меѓу двете 

училишта преку посети на културни и образовни манифестации, празници, изложби, 

разни еколошки акции и др.  

14.Проекти што се реализираат во училиштето 



 

1.Интеграција на еколошката едукација во основното образование: Еколошката едукација е 

интегрирана во наставата и учениците на часовите изучуваат заштита на природата, 

одговорно однесување кон средината и грижа и справување со отпадни материии. 

Во редовната настава од I-IX со оваа годишна програма се предвидува и интеграција на 

еколошките содржини од деветте еколошки теми во предметите, наставните содржини и 

часовите по соодветното одделение/година. На овој начин постоечките предмети се 

збогатуваат со еколошки содржини и содржини за заштита на животната средина. Учениците, 

децата, вработените и пошироката заедница добиваат знаења за конкретните акции кои ги 

презема училиштето за заштитата на животната средина и реализацијата на Програмата. На 

ниво на активи се изработуваат планирања со кои се поврзува редовната настава со 

еколошката програма поделена во девет теми. Секој член на активот кој предава одделен 

наставен предмет одбира еколошки содржини кои ги поврзува со одредена наставна 

содржина која е тесно поврзана со еколошката тема, а со тоа и со еколошката содржина. По 

потреба секој наставник може да додаде еколошки содржини за кои мисли дека би биле важни 

за наставата.  

2.Еколошки проекти во соработка со Друштва и Здруженија на граѓани: 

 

 - Пакомак-рециклирање на пластична амбалажа 

 - Е-отпад –собирање на батерии  

- Нула отпад-електронски отпад 

 -Вело училишта-Спроведување на велосипедиски активности.Проектот се реализира во 

соработка со Здружение на граѓани-ЕКО ЛОГИК  

 

 -Зелени стапалчиња 

 

-Проектот кој  се реализира со ученици од V одделение и одделенските раководители  во 

соработка со Општина Карпош. 

 

  3. Меѓуетничка интеграција во образованието 

- Размена на култури, традиции, заедничко промовирање на културното наследство меѓу 

двете училишта преку взаемни посети на културни и образовни манифестации, празници и 

фестивали.Проектот се реализира во текот на учебнта година според заеднички план со 

партнер училиштето ООУ,,Вера Циривири Трена,,-Скопје. 

4. И јас имам глас 

-Почитување на детските права и Развивање вештини кај ученицте за креативно искажување 

мислења и ставови 

5.Мултикултурни работилници -интерен проект 

-Поттикнување на свеста за почитување и прифаќање на различностите .Проектот го 

реализираат одделенските наставници на паралелките IV-2  и IV-3 одделение во соробатка со 

родители од истите паралелки.Активностите се реализираат со работилници еднаш месечно. 

 

6.Концепција за интеркултурно образование-Нансен модел 



 

-Препознавање на сличностите,прифаќање на различностите,унапредување на 

интеркултурата. Концепцијата  за интеркултурно образование- Нансен модел се реализира 

преку секции со тандем наставници  и ученици од прво до петто одделение . 

 

7. Превенција од радикализација-STRONG TOHETHER со допринос од Белгија, 

Италија,Шведска,Данска  

-Спречување на радикализација,вклучување и одржување на дијалог,како и братство и 

критичко мислење 

-Проектот се реализира со ученици од V и  VI одделение со тим на наставници преку 

активности (работилници) 

 

8.Училиште на 21 век 

-Практично да се употребуваат вештините за кодирање со микробит уреди за кодирање  

-Поттикнување и развивање на критичкото мислење 

Во проектот учествуваат ученици од VI-IX одделение ,а Клубот за кодирање го водат 

наставниците по информатика. 

9.Карпош за еднаквите во училиштата 2020/2021  

-Проектот се реализира  во соработка со Општина Карпош за вклучување на образовни и 

лични асистенти за работа со ученици со пречки во развојот 

 

 

15.Поддршка на учениците 

15.1.Постигнување на учениците 

Постигнувањата на учениците од мината учебна година е претставен во табела: 

Време на 
реализација 

Организатор Учесници Забелешка 

20.09.-

21.09.2019 

Општина Карпош 

Детски ликовен 

центар-

Меѓународна 

ликовна 

колонија,,СВ.Панте

лејмон,, 

Ученици од VII-

IX-1 одд. со 

ментор 

наставници по 

ликовно 

образование-

Лилјана 

Ружиновска и 

Леонтина 

Кадриу 

Ева Георгиевска –VII-1-диплома 

Зехра Јусуфи-VIII-2- диплома 

Софија Кирјази- IX-1- диплома 

Берна Абдула- IX-2-диплома 

Ментори наставници по ликовно образование-

Лилјана Ружиновска и Леонтина Кадриу-дипломи 



 

27.09.2019 Детски ликовен 

центар-Ванѓел 

Коџоман 

Ученици од VII1 

и IX1-одд. со 

ментор 

наставник по 

ликовно 

образование-

Лилјана 

Ружиновска и 

Ева Георгиевска –VII-1-диплома 

Софија Кирјази- IX-1- диплома 

Ивона Трајчевска- IX-1- диплома 

 

28.10.2019 Општина Карпош-

Атлетски крос 

 

Ученици од VI-

IX одд.со 

ментор 

наставник по 

физ.и 

здрав.образ.-

Татјана 

Трпезановска и 

Арбреша Асипи 

Бујар Мехмети- IX-2 -прво  место во категорија 

на 300м-пехар и диплома 

25.10.2019 Библиотекарско 

здружение на 

Македонија и 

Градска 

библиотека,,Браќа 

Ученици од IX 

одд.со ментор-

стручен 

соработник-

библиотекар 

Лина Здравиќ- IX-1-благодарница 

Анка Бајро-IX-1-благодарница 

Библиотекар-Фљамур Сарачини и наставник по 

македонски јазик-Лидија Заборска-благодарници 

12.11.2019 Општина Карпош-

манифестација 10 

за Карпош 

Тандем 

наставници:Хур

мет Ала и 

Тијана 

Бајрактарска –

проект 

Педагог-

Марина 

Хаџипанзова 

Економ-

Славица 

Ивановска-

училишен двор 

Хурмет Ала -пофалница 

 Тијана Бајрактарска –пофалница 

Марина Хаџипанзова- пофалница 

Славица Ивановска- пофалница 



 

13.11.2019 Детски ликовен 

центар,Град Скопје 

Ликовна изложба 

,,13 Ноември,, 

Ученици од VI-

IX одд.со 

ментор 

наставник по 

ликовно образ.-

Лилјана 

Ружиновска 

Софија Кирјази- IX-1-прва награда-диплома 

Дариа Солева- IX-1-втора награда-диплома 

Ива Брзанова- IX-1-втора награда-диплома 

Софија Јаревска- VI-2-трета награда-диплома 

27.11.2019 Детски ликовен 

центар  и 

Министерство за 

животна средина и 

просторно 

планирање-

Меѓународна 

ликовна изложба-

Флора и Фауна  -

извор на живот и 

убавина 

 

 

Ученици од III -

IX одд.со 

менторI 

одд.наставници  

и ментори 

наставници  по 

ликовно образ.-

Лилјана 

Ружиновска и 

Леонтина 

Кадриу 

Теа Анѓелиќ- III-2-прво место-диплома 

Уми Амети- VII-2-прво место -диплома 

Софија Кирјази- IX-1- прво место -диплома 

Анида Османи- VII-2-второ место-диплома 

Ива Брзанова- IX-1-прво место –диплома 

 

29.11.2019 Градска 

библиотека,,Браќа 

Миладиноивци,,-

литературен 

конкурс ,,Моќта на 

словото,, 

Ученици од VI-

IX одд.со 

ментор 

наставник по 

македонски 

јазик-Лидија 

Заборска 

Инес Ибушоска-VIII-1-втора награда за проза 

Сара Блажевска-VIII-1-трета награда за проза 

06.12.2019 Детски ликовен 

центар  и 

Министерство за 

животна средина и 

просторно 

планирање,Еуро –

Екопак -

Меѓународна 

ликовна изложба на 

тема.Творење и 

креирање на дела 

од дтпад од 

Ученици од  VI-

IX одд.со 

менторI 

одд.наставници  

и ментори 

наставници  по 

ликовно образ.-

Лилјана 

Ружиновска и 

Леонтина 

Кадриу 

 

Ема Илиовска –VI-2-второ место – 

парична награда 

Дипломи за учество: 

VI-1 одд. 

Ивана Цветковска- 

Ангела Стојановска- 



 

пакување Миа Паневска- 

Симона Цветковска- 

Дарија Андонова- 

Теа Соколовска- 

Ангела Патриковска- 

Јоана Глигорова- 

VI-2 одд. 

Софија Дуданова 

Јана Ивановска 

VIII-1 одд. 

Нина Николовска 

Симона Стојановска 

Инес Ибушоска 

Мила Велевска 

Сара Блажевска 

IX-1 одд. 

Софија Кирјази 

 

12.02.2020 ООУ,,Братство,,-
Училишен 

натпревар по 
математика 

Ученици од IV-
IX одд.со 
ментори 

наставници по 
математика и 

ментори 
одд.наставници 

Софија Јаревска-VI-2- прва награда 
Јана Костова-VI-2-втора награда 
Гала Радојевиќ-VI-2-втора награда 
Надја Јотевска-VI-2-трета награда 
Теодора Христовска-VI-2-трета награда 
Едина Иљазаи-VI-3-пофалница 
Минета Бектеш-VI-3-пофалница 
Владимир Митановски-VII-1-прва награда 
Греса Мехмети-VII-2-прва награда 
Ерзана Салиу-VII-2-втора награда 
Хасан Бериша-VII-2-втора награда 
Еда Рушај-VII-2-трета награда 
Веса Изаири-VIII-2-прва награда 
Симона Стојановска-VIII-1- прва награда 



 

 
Теодора Богдановска-VIII-1-втора награда 
Петар Костов-VIII-1-пофалница 
Дрин Салиу-IX-2- прва награда 
 
Ива Брзанова-IX-1- прва награда 
 

29.02.2020 Сојуз на 
математичари на 
Македонија-
Општински 
натпревар по 
математика 

Ученици од IV-
IX одд.со 
ментори 
наставници по 
математика и 
ментори 
одд.наставници 

Никола Лазаревски-V-1-прва награда 
Софија Јаревска-VI-2-прва награда 
Јана Костова-VI-2-втора награда 
Надја Јотевска-VI-2-втора награда 
Гала Радоевиќ-VI-2-трета награда 
Лука Митев-VIII-1-пофалница 
Дрин Салиу-IX-3-прва награда 
Ива Брзанова-IX-1-втора награда 
Дариа Солева-IX-1-втора нагрда 
 

Февруари Арс Ламина Ученици од  IV-
IX одд. 

Бисера Гирова- V-1-пофалница 
 
 
 

Март Друштво на 
хемичари на 
Македонија-
општински 
натпревар 
ООУ,,Братство,, 

Ученици од VIII-
1 и IX-1одд.со 
ментор 
наставник по 
билогија и 
хемија-Весна 
Ѓорѓиевска 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дариа Солева-IX-1-прва нагрда 
Ива Брзанова-IX-1-трета награда 
Сара Блажевска- VIII-1- трета награда 
Софија Кирјази- IX-1-пофалница 
Андреј Качев- VIII-1-сертификат 
Петар Костов-VIII-1-сертификат 
 

Март Македонско 
друштво на 
географичари-
општински 
натпревар 

Ученици од VI-2 
одд.со ментор 
наставник по 
географија 

Нина Алексовска- VI-2- трета награда 
 
 



 

Март Македонско 
биолошко друштво-

Општински 
натпревар по 

природни науки 

Ученици од V и 
 VI одд. со 
ментор 
наставник-
Весна 
Ѓорѓиевска 

Бисера Гирова – V-1- прва награда 
Теона Маџасоска- V-1-втора награда 
Саша Малевска- V-1-трета награда 
Лана Становиќ- V-2-трета награда 
Теодора Христовска –VI-2-втора награда 
Благоја Ангелов- VI-2-втора награда 
Софија Јаревска- пофалница 
 

Март Македонско 
биолошко друштво-
Општински 
натпревар по 
биологија 

Ученици од VII-
1 до IX-1 одд. 
со ментор 
наставник-
Весна 
Ѓорѓиевска 

Никола Стојановски- VII-1  -пофалница 
Лука Митев- VIII-1- пофалница 
Инес Ибушоска- VIII-1- пофалница 
Дариа Солева- IX-1-трета награда 
Лина Здравиќ- IX-1- пофалница 
 
 

 

Стекнатите знаења и умеења постигнати во редовната настава и воннаставните активности, 

учениците ќе имаат можност да ги презентираат на разновидни натпревари, јавни настапи, 

како и со програми пред другарчињата и родителите. Училиштето организира училишни 

натпревари, со цел да се детектираат учениците кои постигнуваат најдобри резултати по 

одредени предмети , а кои понатаму ќе се подготвуваат за општински, регионални и државни 

натпревари. Училишните натпревари ќе се реализираат во март и април, со цел 

координирање со општинските натпревари.  

 

 

 

15.2.Професионална ориентација на учениците 

 

 

Содржина на работа 
 

Реализатор Време на реализација 

Запознавање на 
училиштето за процесот 

на професионална 
ориентација 

 

Психолог  
Класни раководители на IX 

одд 

Октомври 
Ноември 

Ликовно творештво: 
Моето идно занимање 

Есеј на тема :  Моето идно 
занимање 

 

Психолог  
Класни раководители на IX 

одд 

Ноември  
Декември  

Јануари  



 

Анкетен прашалник: 
Анкетен лист за степенот 

на професионална 
ориентација на учениците 

од  IX одделение 
 

Психолог  
Класни раководители на IX 

одд 

Јануари  
Февруари 

Прашалник : 
Професионални интереси 

  

Психолог  
Класни раководители на IX 

одд 
 

Maрт 

Претставувања, 
презентации од средните 

училишта ( стручни и 
гимназија ) 

 

Психолог  
Класни раководители на IX 

одд 

Март - мај 

Помош и поддршка на 
учениците во изборот (  IX 

одделение ) 
 

Психолог  
Класни раководители на IX 

одд 

Во текот на Учебната година 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

злоупотреба и запуштање ,спречување дискриминација 

 

Значајно внимание ќе се посвети на присутноста на насилството, видови на насилство и 

начини на негово спречување, како и промовирање на ненасилна комуникација и развивање 

на другарството. Безбедноста на учениците во училиштето како важен елемент исто така ќе 

биде дел од овие програми кои ќе се реализираат во соработка со надлежните институции. 

Превентивните програмите ќе се реализираат преку редовната настава (одделенски час – 

програма за животни вештини, изборната настава како и воннаставни активности.Во текот на 

првото полугодие во учебната 2020/2021 година целта на училиштето ќе биде зајакнување на 

демократската клима во училиштето со промовирање на граѓанските вредности на ниво на 

училиштето. Активностите за зајакнување на демократската клима ќе се реализираат со 



 

дискисии/дебати,работилници,презентации  за теми кои поттикнуваат интерес кај учениците и  

промовираат граѓанските вредности на ниво на училиштето,како и  поврзување на училиштето 

со пошироката заедница. За таа цел ќе се реализира Отворен  ден за граѓанско образование 

кој  ќе се одржи во месец ноември ,чија намена на отворениот ден е да се поттикне 

одговорноста кај учениците  за состојбите и условите во училиштето и заедницата и да се 

зајакне нивната иницијативност за превземање активности.  

 

 

 

 

 

 

 

Програма за превенција од насилство 

 

 

Содржини на работа  

 

Реализатори Време на реализација  

Планирање на активностите на 

тимот за учебната 2020/2021 

год 

 

Психолог  

Наставници 

Август – Септември  

Запознавање на наставниците 

со училишната политика за 

намалување на насилството 

 

Психолог Септември 

Предавање на тема : Што е 

насилство ? 

 

Психолог  

Ученици 

Октомври 

Изработка на правила на 

однесување за учениците 

Психолог  Ноември  



 

Ученици 

 

Анкета  

-прашалник за 
ученици 

 

Психолог  

Ученици 

Ноември  

 

Анкета  

-прашалник за наставници 

 

Психолог  

Наставници 

Ноември – Декември 

Изработка на училишна 

политика за намалување на 

насилството 

-начини и стратегии со насилно 

однесување 

 

Психолог  

Педагог 

Наставници 

Февруари – март 

Работилници со ученици 

 

Психолог  

Ученици 

 

Април - мај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програма за антикорупциска едукација на учениците 

 

Содржина 

 

Цели Вид на активност Активности  

Предзнаења за 

корупцијата и 

антикорупцијата 

 

Да се согледаат 
предзнаењата на учениците 

Прашалник за 

учениците 

 

Пополнување 

На 

Прашалникот 

Од 

Страна на учениците 

 

 

 

Причини и 

последици од 

корупцијата 

Да се запознаат со 
поимите корупција, 

антикорупција, интегритет, 
социјаленпритисок,  

Да знаат за облиците во кои 
може да се појави 

корупцијата и начинот на 
спречување и заштита од 

истата; 

да го сфатат штетното 
влијание на корупцијата во 

општеството 

 

 

 

 

Работилница 

 

 

Говорна активност; 
дискусија; 

 

      Кусо предавање 

Стекнување на 

основни знаења 

за корупција и 

антикорупција 

Да се запознаат со 
поимите корупција, 

антикорупција, интегритет, 
социјален притисок, 

етичност 

Да знаат за облиците во кои 
може да се појави 

корупцијата и начинот на 
спречување и заштита од 

истата; 

 

да ги препознаваат 

механизмите за 

спречувањена корупцијата 

 

да ја сфатат улогата на 

Предавање и вежби 

Предавање Power Point 
презентација 

Дискусија  



 

Државната комисија  за 
спречување на корупцијата и 
механизмите преку кои таа 
делува 

Активна борба 

 

против 

 

корупцијата 

 

Да се запознаат што 
значи,,одолевање на 
социјален притисок,, 

 

Да знаат за облиците во 
кои може да се појави 

корупцијата и начинот на 
спречување и заштита од 

истата 

Да ги препознаваат 
механизмите за 

спречување на корупцијата 

Да го сфатат штетното 
влијание на корупцијата во 

општството 

Работилница 

 

Говорна активност; 

 дискусија; 

 

       кусопредавање 

 

Активна борба 
против 

корупцијата  

Постери 

Да анализираат како и 
каде може да се појави 

корупцијата и како може да 
се спречи истата 

 

Да се стават во ситуација 
во која ќе имаат активна 

улога, преку која ќе 
разберат за 

антикорупцијата и за 
потребата од едукацијата 

 

Да се стават во улога на 
активни граѓани кои ќе 

придонесат за развојот на 
граѓанската култура во 

современото општествo 

Работилница  



 

Утврдување на 
знаењата за 

корупцијата и 
антикорупцијата  

Да се утврдат знаењата на 
учениците 

Да се види дали учениците 
научиле од проектот 

,,Програма за 
антикорупсицката 

едукација на учениците од 
основните училишта 

Прашалник за ученииците и 
активности за повторување 

Пополнување на 
прашалникот од страна на 

учениците 

 

 

 

 

 

16.Оценување 

 

 

16.1. Видови оценување и календар на оценувањето 

Оценувањето на учениците се врши според критериуми и стандарди утврдени од страна на 

Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието. Согласно 

концепцијата за деветгодишно образованиеучениците се оценуваат описно и нумерички 

според три периоди: Учениците кои се опфатени во првиот период I-VI одделение се 

оценуваат со описни оценки. Со описното оценување се дава приказ на постигањата на 

учениците по предмети и опис на социјализацијата и развојот на детето. Учениците кои се 

опфатени во вториот период VII-IX одделение се оценуваат со описни и нумерички оценки. На 

крајот од првото , третото тримесечие и крајот на првото полугодие  добиваат описни оценки 

,а на крајот од учебната година добиваат нумерички оценки .На почетокот на секоја учебна 

година наставниците изготвуваат План за писмено проверување на постигањата на учениците 

и истиот е евидентиран во одделенскиот дневникот на паралелката. Исто така проверувањата 

на постигањата на учениците (формативно и сумативно оценување) се со однапред утврдена 

динамика и наставниците динамиката ја дефинираат во нивните годишни и  тематски 

планирања. Се користат форми, методи на следење, инструменти за следење на постигањата 

на учениците ( чек листи, аналитички листи, увид во портфолио..) 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. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2.Тим за следење ,анализа и поддршка  

Тимот е составен од 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 

Планирана 
програмска 
активност  
 

Време на 
реализација  
 

Реализатор  
 

Методи и постапки за 
реализација  
 

Очекувани исходи 
и ефекти 

Планирање на 
тестови и писмени 
работи 

Септември Стручна служба 
и наставници 

Презентација; 
дискусија; договор  

Успешна 
реализација на 
писмени проверки 
на постигањата 
на учениците; 
повисок успех на 
учениците 
 

Составување на 
објективни тест 
прашања; 
изготвување 
бодовна скала; 
формирање 

Октомври Одговорни 
наставници 

Презентација; 
работилница,дискусија;  
 

Правилно  
поставување на 
објективен тест 
прашања и 
соодветно 
бодирање и 



 

   

  

16.3.Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на 

воспитно- образовниот кадар 

-Креирање на политика за подршка на планирањето за посета на часови  

- Наставни часови со примена на диференцирани цели и активности 

- Следење на реализацијата на наставата преку посета на часови ,со примена на ИКТ и ЕКО 

стандарди 

-Следење на дневните оперативни планирања на наставниците  

оценка оценување 

Анализа и процена 
на објективноста 
на применетите 
тестови  
 

Ноември  
 

Одговорни 
наставници  
 

Презентација; дискусија  
 

Поуспешна 
изработка и 
примена на 
применетите 
тестови 

Насоки за 
доставување на 
примероци од 
оценувања во 
наставничките 
портфолија  
 

Декември  
 

Педагогот на 
училиштето  
 

Дискусија; договор  
 

Успешна 
изработка на 
наставнички 
портфолија 

Анализа на 
полугодишниот 
успех на 
учениците  
 

Јануари-
февруари 
 

Директорот на 
училиштето  
 

Обработка на податоци  
 

Следење на 
постигањата на 
учениците и 
преземање мерки 
за подобрување 

Вреднување на 
ученици со 
потешкотии во 
развојот  
 

март Стручна служба Презентација; дискусија Поголема 
мотивираност и 
повисок успех на 
ученици со 
потешкотии во 
развојот  

Анализа на 
применетите 
објективни тестови  
 

мај Одговорни на 
одделенски 
совети  
 

Презентација; дискусија  
 

Поуспешна 
изработка и 
примена на 
објективни 
тестови 

Анализа на 
годишниот успех 
на учениците  
 

јуни Директор и 
стручна служба  
 

Обработка на податоци  
 

Следење на 
постигањата на 
учениците и 
преземање мерки 
за подобрување  



 

-Следење на активности од проектите кои се реализираат во училиштето 

-Следење на часови за дополнителна и додатна настава 

-Евалуација /извештаи според инстреументи за следење на наставните часови 

 

  

 

16.4.Самоевалуација на училиштето 

 

Согласно законот за Основно образование, училиштето на секои две години спроведува 

самоевалуација на целокупната работа во текот на две учебни години.Членови на училишната 

комисија за спроведување на самоевалуација се: Марина Хаџипанзова ,педагог- 

координатор,членови : Билјана Нарашанова-одделенски наставник,Маја Трајкоска-одделенски 

наставник,Садик Исени-наставник по англиски јазик и Афердита Сали-родител. 

Самоевалуацијата се спроведува во три фази: 

-подготвителна фаза (се врши определување на методи, техники и инструментите за 

самоевалуација и се прибавува документацијата потребна за вршењето на 

самоевалуацијата); 

-фаза на реализација (се врши анализа на податоците и документацијата, се добиват и се 

усогласуваат добиените наоди , се подготвуваат поединечни извештаи  и  за   самоевалуација 

и заеднички нацрт извештај за спроведената самоевалуација); 

-фаза на известување и усвојување (се обезбедува достапност на нацрт извештајот за 

Наставничкиот совет, Совет на радители, ученици, директорот на училиштето и  Училишен 

одбор кои можат да достават забелешки за нацрт извештајот за спроведената 

самоевалуација).Во самоевалуацијата на училиштето се вклучени сите наставници кои 

работат во тимови поделени по подрачја. 

 

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. 

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. Во училишната зграда е 

истакнат план за евакуација со обележан правец на движење во случај на елементарни 

непогоди.  

18.Грижа за здравјето 

18.1. Хигиена во училиштето 

За здрава и чиста работна средина се грижат сите учесници во училишниот живот. Хигиената 

во училиштето ја одржуваат 6 хигиеничари.Во  текот на годината  во училиштето се врши 

дератизација, дезинфекција и дезинсекција на училишните простории .Се  води грижа за 

санитарната опрема во тоалетите да е исправна и да функционира .Сите тоалети и санитарии 

редовно се дезинфицираат со дезинфекциони средства. Во тоалетите редовно има течен 

сапун.Училиштето се грижи учениците правилно да ги користат санитарните простории, да ја 

одржуваат личната и колективната хигиена. Ходниците се чистат два -три пати во 

денот,училниците редовно се метат,се брише подот, се отстранува отпадот и се 

проветруваат.  Другиот училишен простор и училишниот двор се одржува тековно чист, 

хортикултурно среден со поставени корпи за отпад.  Дежурните наставници за време на 

одморите, а и сите други за време на часовите се грижат и интервенираат во однос на 

хигиената во училиштето и училишниот двор.  Со цел за чиста и здрава работна средина, 

училиштето спроведува интерни работни акции за средување на работниот простор и 

училишниот двор . 

 

18.2.Систематски прегледи 

 

Систематските прегледи се задолжителни за вработените и за учениците. Тие се вршат во 

договорени термини во соработка со ЈЗУ-Школска медицина- Карпош, Поликлиника Ѓорче 

Петров,Републички завод за здравствена заштита-одделение Медицина на трудот;Сектор за 

епидемиологија и микробиологија и училиштето,според плановите за работа на 

институциите.За вработените покрај редовниот годишен санитарен преглед на секои три 

години се врши и систематски преглед кој опфаќа: општ лекарски преглед, лабаториски 

преглед,интернистички,офтамотолошки преглед, ОРЛ преглед. Задолжителни систематски 

прегледи се прегледите за учениците од: І, ІІІ,V ,VІІ и ІХ одделение. Задолжителни 

стоматолошки прегледи и залевање на трајните заби  се вршат заучениците од І,II,IV,V  и VI 

одделение.За сите прегледи навремено се информирани родителите и истите се изведуваат  

со одд.раководител или предметен наставник. При договарање на термините за вршење на 

прегледите се води сметка истите да се извршуваат во термини пред започнување или после 

завршување на часовите за да не се попречува наставниот процес. Сите добиени резултати, 

информации,состојби,укажувања се заведуваат во здравствениот картон и се води грижа за 

тајност и заштита на податоците. 

 

18.3.Вакцинирање 



 

 

Вакцинирањето се врши според Програмата за имунизација на учениците од основните 

училишта согласно Правилникот за имунопрофилакса и хемопрофилакса при Министерството 

за здравство , Државен санитарен и здравствен инспекторат.Вакцинирањето се врши во 

Школски диспанзер- “Карпош“во присуство на родител и одделенскиот наставник за учениците 

од І до V одделение, а за учениците од VІ до ІХ одделение одделенскиот раководител и 

родител . Во периодот до 12-13 години следат вакцини (втора и трета доза) од веќе 

примените, а за девојчињата HPV-хуман папиломавирус-инфекции(три дози во одреден 

период) за кои сезвестуваат ученичките и родителите кои ја примиле првата доза.  

 



 

18.4. Едукација за здрава исхрана-оброк во училиштата  

За реализација на овој дел од грижата за здравјето на учениците, училиштето организира 

топол оброк и ручек за учениците од прво до трето одделение.Додека за учениците од четврто 

и петто одделение се организира ужинка .Училиштето исто така  организира и релизира околу 

четири   различни предавања  и работилници во врска со здрава храна,правилна исхрана  и 

предавање за правилна  контрола на внес на шеќери. 

19.Училишна клима 

 

 

19.1 Дисциплина 
 

Училиштето има кодекс на однесување кој се однесува на сите структури: ученици, вработени 

(наставници, стручни соработници, технички персонал) и родители. Кодексот на однесување е 

донесен и прифатен преку спроведена демократска процедура со партиципација на сите 

структури поодделно. За непочитување на кодексот на однесување се пропишани соодветни 

процедури по кои се постапува зависно од прекршување на правилата на однесување.Постои 



 

взаемно почитување меѓу сите структури во училиштето. Со цел подобрување и одржување 

на дисциплината во училиштето (на учениците и вработените) се изготвува план според кој се 

определуваат одговорни – дежурни наставници и дежурни ученици во училишниот ходник и 

училишниот двор во текот на работниот ден. Дежурниот наставник е задолжен да води 

писмена евиденција за тековни случувања за време на часови и одмори. Се определуваат 

дежурни ученици кои исто така треба да водат писмена евиденција за тековните случувања во 

училишниот ходник и да ги евидентираат сите субјекти кои ќе го посетат училиштето. 

Дежурните ученици се одговорни за навремено ѕвонење помеѓу часовите за редот, 

дисциплината, хигиената и обезбедување на непречена реализација на наставата. 

Во случаи на непочитување на правилата на однесување се постапува соодветно    

Правилникот за изрекување педагошки мерки , пропишан со Законот за основно образование 

и Интерниот правилник на училиштето. 

 

19.2 Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 
 

Вработените и учениците имаат развиено одговорен однос кон уредувањето и одржувањето 

на просторот и опкружувањето на училиштето, заеднички се грижат за уредување на паноата 

во училниците, одржување на катчињата со ученички изработки во училишниот ходник, 

тековно одржување на хигиената и уредување на  училишниот двор и чување на училишниот 

инвентар. Во текот на учебната  година со реализацијата на Нансен моделот  за 

интеркултурно образование, училиштето ќе посвети внимание на уредување на ходници и 

заедничките простории во училиштето. 

 

 

19.3 Етички кодекси 

Во училиштето постојат кодекси на однесување за сите субјекти кои го сочинуваат. Кодексите 

се донесени во согласност со Законот за основно образование, а сите субјекти имаат земено 

учество  во нивното изработување. Кодексите се истакнати на видни места во училиштето и 

во нив јасно се дефинирани правилата кои треба да се почитуваат.Такви се : 

- Кодекс за  однесувањето на наставниците, на учениците и родителите; 

- Училиштето располага и со  правилници во кои  се предвидени и постапките кои се 

превземаат при  прекршување на правилата пропишани со кодексите. Кодексот на 

однесување за наставници, ученици и родители . 

 
19.4.Односи меѓу сите структури во училиштето 

 
Во училиштето постои конструктивна комуникација помеѓу сите структури во него(Директор, 

Училишен одбор, Совет на родители, Ученички парламент, Стручни активи).Таа комуникција 

се темели на вистински вредности и принципи кои помагаат за подобрување на училишната 

клима и односите во него.Одговорните на сите структури го сочинуваат тимот кој ќе се грижи 

за надминување на евентуалните негативни појави во однос на училишната клима, 

изготвувајќи предлог мерки за нејзино подобрување.Со цел подигнување на квалитетот на 

комуникацијата и меѓусебната доверба и соработка , вработените во училиштето, како и 

досега,ќе остваруваат формални и неформални средби, односно ќе се организираат 



 

заеднички прослави, екскурзии, свечености, посети и сл. Како и секоја учебна година 

училиштето ќе организира заеднички средби и прослави по повод:Ден на училиштето ,Нова 

година, Ден на мајката ,Ден на шегата , Екскурзии за учениците .И оваа учебна година 

посебно внимание ќе се посвети на прослава на верските  празници : Велигден, Курбан Бајрам 

и заедничките воннаставни активности во рамките на Нансен моделот за  интеркултурното 

образование. 

20.Професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар 

20.1. Детектирање на потребите и приоритетите 

Потребите на наставниците и стручните соработници за професионален развој  се утврдуваат 
од резултатите од самоевалуацијата на училишетото.Потребите и приоритетите се за работа 
со талентирани и надарени деца,поуспешно интегрирање на наставните содржини во 
предметната настава и изготвување на систем за следење на постигањата на учениците   при 
премин   од  еден во друг воспитно-образовен  период . 
Во текот на учебната година сите понудени обуки ќе бидат доставени до наставниците и 

стручните соработници, истите ќе бидат разгледани и посетени. После учеството на обуки, 

учесниците ќе одржат дисеминација во училиштето по претходно изготвена програма и 

акционен план, а за истата активност ќе бидат изготвени и извештаи. 

Во функција на професионалниот развој на наставниците ќе се организираат и отворени 

часови, работилници и размена на искуства во рамките на активите. 

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 во 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 
 

 Поединечното усовршување на образовниот кадар во училиштето подразбира следење на  

наставниците како и нивно вреднување преку посебно изготвени критериуми и инструменти. 

Во личен професионален развој вклучено е и мотивирањето на наставниците во насока на 

учество на обуки и семинари, добивање сертификати и слично. Меѓу другото, тука се вбројува 

и посетата на конференции, средби од регионален или државен карактер, како и свои пишани 

и објавени текстови и статии во стручна литература. Секој наставник и стручната служба 

изготвува свој личен план за професионален развој според одредени стандарди и 

компетенции. 

20.4 Хоризонтално учење 



 

Посетата на наставниците на разни семинари за нивен професионален развој значи и 

споделување на искуствата и знаењата стекнати на тие семинари. Професионалното стекнато 

искуство се разменува и споделува со останатите наставици и стручната служба. Сето тоа 

училиштето го прави преку дисеминација, работилници или отворени часови. Во тој поглед 

училиштето треба да подготви акциски планови во кои ќе се објаснети активностите и нивните 

носители, времето на реализација, начинот на следење како и очекуваните резултати и 

исходи.  

20.5.Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар  

Меѓусебната соработка и почитување играат важна улога во функционирањето на 

училиштето. Во таа насока училиштето предвидува начини и форми за поттикнување на 

взаемната соработка помеѓу наставниците. Тука акцент се става на отворената комуникација, 

почитување на поединечни мислења како и критичноста и самокритичноста. Стручното 

усовршување и професионалниот развој на образовниот кадар ќе опфати оспособување на 

наставниците за реализација на новите програмски содржини кои доаѓаат како резултат на 

општествените промени, новите научни достигнувања, новите планови и програми од прво до 

трето одделение и сл. За таа цел училиштето во текот на целата учебна година ќе се грижи за 

професионалниот развој на наставниците и ќе се залага за нивно активно учество на 

работилници, обуки и семинари. Сите овие предвидени активности ќе се реализираат во 

согласност со потребите и барањата на училиштето и образовниот кадар во текот на учебната 

година. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ 

 

Компетенции Тема Активности Очекувани 
исходи 

Вид на 
професи
онален 
развој 

Потребн
и 
ресурси 

Носител 
на 
активно
сти 

Време на 
реализаци
ја 

Воведување, 
следење, 
активно 
усвојување, 
актуелни, 
современи, 
иновативни, 
професионалн
и знаења, 
концепти 

1. 
Толерантна 
комуникација 
меѓу 
наставникот 
и ученикот 
 
2.Функциони
рање на 
емоционалн
ата 
интелигенциј
а во 
училишниот 
живот на 
ученикот 
 
3.Карактерис
тики на 
надарени 
ученици трет 
дел  
4. Модели на 
креактивно 
учење во 
функција на 
подобрувањ
е на успехот 
на ученикот  
5. Практични 
импликации 
на моделите 
на креативно 
учење – 
работилница  
6. Фактори 
за неуспех 
на учењето и 
едукативни 
насоки за 
нивно 
надминувањ
е 

Заедничко 
учење, 
консултации, 
индивидуално 
проучување 
на, стручни 
извори 

Усвоени, 
автоматизи
ран и, 
професион
алн и 
знаења, 
вредности 
за примена 
во 
наставата, 
нејзино 
унапредува
ње 

Индивиду
ален во 
училиште  
Стручна 
служба 

Стручна 
литератур
а , 
учебници 

Тимот на 
професио
на лен 
развој 

Септември
-април 

Иницирање на 
компетентното 
функционирањ
е на работата 
на стручните 
активи од I – IX 
одделение  
 

Интерактивн
а размена на 
добри 
практики 
меѓу 
наставницит
е од 
различни 

Заедничко 
учење, 
дискусии, 
консултации, 
индивидуален 
пристап  
 

Поттикнува
ње на 
стручната 
креактивно
ст на 
наставниот 
кадар  
 

Интерен 
во 

училиште
то 

 

Стручна 
литератур
а , 
учебници, 
работни 
листови, 
интернет  
 

Тимот на 
професио
на лен 
развој  
 

Во текот на 
годината 



 

 наставни 
предмети и 
одделенија  
 

Сознавање на 
компетентност
а на 
актуелната 
образовна 
технологија во 
наставниот 
процес  
 

Процесен 
апликативен 
тек на 
импликациит
е на 
образовната 
технологија  
 

Фрекфентна 
импликација 
на 
образовната 
технологија  
 

Вешто 
користење 
на 
иновативни
те 
трендови 
на 
образовнат
а 
технологија  
 

Индивиду
ален и 
групен 

пристап 
 

Интернет, 
стручна 
литератур
а  
 

Севкупен 
наставен 
кадар  
 

Во текот на 
годината 

Развивање на 
ефективна 
соработка со 
советот на 
родители 

Презентира
ње 
професиона
лни искуства 
за позитивен 
развој на 
учениците  
 

Заедничко 
учење, 
дискусии, 
индивидуален 
пристап 

Пимена на 
стекнатите 
знаења за 
иницирање 
на 
соработка 
со 
родители  
портфолија  
 

Интерен 
во 

училиште 
 

Стручна 
литератур
а , 
ученички 
портфолиј
а 

  
Тимот на 
професио
на лен 
развој  
 

Во текот на 
годината 

  

21.Соработка на училиштето со родителите/старателите 

 

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

-Во животот и работата на училиштето 

 Во учебната година училиштето треба да ги информира семејствата на учениците за 

работата на училиштето и успехот на учениците. Преку индивидуалните и групни родителски 

средби, седниците на Совет на родители, информативните списанија (билтен), родителите 

редовно се информираа за работењето на училиштето. Активно се вклучуваа во организација 

на спортски манифестации и ликовни изложби, организација и реализација на приредби, 

излети и научни посети, поставување на декор, украсување на училиштето, реализација на 

предавања за унапредување на здравјето и реализација на настава (експерти од одредени 

професии).  

-Во процесот на учење 

 Соработката со семејствата на учениците е од особена важност за подобрување на успехот, 

дисциплината, поведението и изостаноците на ученикот. Соработката со одделенскиот 

раководител, наставниците, психологот, со цел континуирано и редовно информирање на 



 

родителот на ученикот, придонесува за надминување на пројавените проблеми. Преку 

соработката на одделенскиот раководител со стручната служба, родителите навремено се 

информирани за индивидуалниот напредок на нивното дете, социјализација, адаптација и 

детектирани проблеми кај ученикот. Родителите и семејството имаат увид во начинот и 

условите за работа во училиштето, реализација на наставата, напредокот на учениците и 

проектите кои се реализираат во училиштето. -Во активностите на училиштето Училиштето ги 

вклучува родителите при реализацијата на екскурзии, воннаставни активности, училишен 

продажен хепенинг, натпревари, приредби, манифестации, промоции и др. Информирањето и 

соработката меѓу училиштето и родителите се остваруваше преку: општи родителски средби, 

индивидуални средби со родителите, телефонски и писмени контакти, состаноци на Советот 

на родители, семејно советување, посета на отворени часови, работилници со родители на 

критични групи ученици, вклучување во проекти и работилници кои се реализираат во 

училиштето. 

 -Во донесување одлуки  

Состаноците на Советот на родители се одржуваа со цел – осовременување на условите за 

работа и унапредување на реализација на наставата и воннаставните активности во 

училиштето. Во учебната 2019/20 год. Советот на родители треба да одржи средби на кои 

родителите ќе бидат информирани за актуелните состојби во нашето училиште. Родителите 

активно учествуваат во избор на компанија за осигурување, фирма за фотографирање, 

организирана исхрана за ученици, организирање екскурзии за учениците, носење ученички 

униформи. Во Совет на родители е вклучен родител како претставник од секое одделение. 

Советот на родители се ангажира за подобрување на успехот и поведението на учениците, 

односот на ученикот со наставникот и соучениците, намалување на изостаноците, 

осовременување на наставата и нејзино прилагодување на потребите на учениците. 

21.3.Едукација на родителите 

Ќе бидат организирани едукативни работилници за родители во склоп на работата на Советот 

на родители, родителски средби и други форми на работа со родителите, средби со стручната 

служба во функција на Советување на родители, како и индивидуални средби и средби во 

мали групи од едукативен карактер. 

Секоја учебна година се  изработува  БИЛТЕН кој родителите го добиваат на крајот на прво 

полугодие, а  БРОШУРАТА  ја добиваат при упис на децата во прво одделение и на почетокот 

на учебната година.Во соработка на наставниците и учениците се изработува и изготвува и 

УЧИЛИШЕН ВЕСНИК,кој е достапен за учениците. 

 

 

 

 

 

 



 

22.Комуникација со јавноста и промоција на училиштето 

 

-Соработка со локална заедница 

 
Соработката со локалната заедница ќе се остварува преку повеќе форми на работа, 

електронски, усно и ќе пристапиме кон реализирање на активностите кои ќе ги понуди истата. 

Училиштето за соработка со локалната заедница изготвува  и програма . 

-Институции од областа на културата 

 

Сите конкурси и покани за натпревари кои стигнуваат во нашето училиште, ќе бидат 

доставени до одговорните наставници и истите ќе бидат спроведени преку учество на 

учениците.  

Ликовните и литературните изложби, споменици и други установи ќе бидат посетени според 

потребите на наставата и по избор на предметниот или одделенски наставник. 

Кино и театарските претстави ќе ги организираме исто така според потребите на наставата со 

избор на кино или театарска претстава од страна на одговорните наставници и соодветно на 

возраста на учениците. 

Сите овие активности се вградени во програмите на стручните активи. 

 

-Институции од областа на образованието 

 

Училиштето континуирано соработува со МОН, БРО,ДПИ,ЕЛС- Сектор за основно 

образование. Сектор за основно образование во делот на општината Карпош , актив на 

директори на Општина Карпош, градинките и други основни, средни училишта и факултетите. 

Училиштето со градинките соработува при уписот на првачиња и заеднички активности. 

Средните училишта вршат презентации на занимања и струки за уписи на учениците од 

деветите одделеније. Во соработката со факултетите примаме студенти за практична настава 

од Инстутут за педагогија .Стручната служба стручно се усовршува во заеднички работни 

состаноци на ниво на град Скопје. 

 

-Невладини организации и здруженија на граѓани 

Соработката со невладините организации и здруженија на граѓани  ќе се реализира во текот 

на учебната година и според нивните програми, ќе се остваруваат презентации , работилници 

и проектни активности за учениците и наставниците. 

-Спортски друштва 

 

Училиштето ќе продолжи да соработува со спортските  клубови во кои членуваат нашите 

ученици. 

 

-Здравствени организации 

 
Како и досега, училиштето ќе продолжи да соработува со институциите кои се директно 

поврзани со грижата за здравјето на учениците, а тоа се: Здравствен дом ,,Ѓорче Петров; 



 

Здравствен дом ,,Карпош ,, Меѓуопштинскиот центар за социјални работи; Заводот за 

ментално здравје,, ; Осигурителна компанија. 

Во текот на годината ќе се организираат и предавања според потребата, изведени од стручни 

лица /надворешни соработници или од Црвениот Крст. Одговорни лица ќе бидат стручните 

соработници, одговорните на Црвениот крст и еден предметен наставник. Целта на ваквото 

едуцирање е да се прошират знаењата на учениците и да се развива свеста за значењето на 

здравјето и водење грижа за сопственото здравје. 

 
-Медиуми 

 

Училиштето располага со брошури кои им ги даваме на родителите на сите првачиња кои се 

запишуваат во нашето училиште и таа активност ќе продолжи и понатаму, а ќе биде 

проширена и со промовирање на училиштето и преку одредени печатени и електронски  

медиуми,WEB и Facebook страна на училиштето . 

23.Следење на имплементацијата на годишната програма  

Приоритетни 

подрачја за следење 

Начин и време на 

следење 

Одговорни лица Кој треба да биде 

информиран за 

следењето 

Наставни часови со 

примена на 

диференцирани цели 

и активности 

посета на часови  

Во текот на учебната 

година 

Директор,стручна 

служба 

Наставници-

одделенски и 

предметни 

Наставни часови со 

примена на ИКТ 

содржини 

посета на часови  Директор,стручна 

служба 

Наставници-

одделенски и 

предметни 

Часови за 

дополнителна и 

додатна настава  

Посета на часови 

Во текот на учебната 

година 

Директор,стручна 

служба 

Наставници-

одделенски и 

предметни 

 

28.Евалуација на годишната програма за работа на училиштето 

- извештаи од одд.совети за успехот и поведението на учениците по одделениеја 

- споредба во тековната година на тримесечјата 

- споредба со претходната  учебна година 

- записници од одделенски и предметните наставници 

- записници од педагошка-психолошка служ 



 

29.Заклучок 

Годишната програма за работа претставува краткорочен развоен документ која ги опфаќа 

сите активности во текот на годината и се заснова на повеќе валидни документи. Наставните 

планови и програми се во согласност со донесените програмски документи од МОН. 

Наставните планови и програми ќе се реализираат во пропишаниот обем, а според визијата 

на училиштетода бидат со современа ефикасна и квалитетна настава во 21 век со 

унапредување на наставниот процес и едукација на учениците и наставниците. За оваа 

учебна година поради светската здравствена криза планирањата во годишната програма 

можат да претрпат измени според тоа како ќе се изведува наставата. 

Наставните планови и програми како и годишната програма за работа на училиштето им се 

достани на наставниците и тие можат навреме на подготват свои тематски планирања и да ги 

прилагодат според можностите и способностите на учениците, вклучувајќи и изработка на 

ИОП за децата со посебни потреби и инклузивни во редовна настава. 

Насоките дадени во годишната програма за почитување на воспоставените процедури за 

реализација на изборна настава како и други воннаставни активнсоти се почитуваат. 

Наставниот кадар е мотивиран за покренување на инивијативи и реализација на проектите со 

учениците, применуват разновидни форми и методи за работа со што се зголемува интересот 

кај учениците за постигнување поголеми резултати, развивање на разни вештини и 

способности. 

Примарна цел при осварувањето на поставените принципи во годишната програма е да 

оспособуваме здрави генерации на ученици. Намерата е покрај обравозната компонента, кај 

учениците да го поттикнеме и творечкиот креативен дух, да ги развиваме вештини на 

кооперативност, самодоверба, развивање на лични и колективна одговорност. 

Целите на наставата, очекуваните исходи од учењето и начинот на оценувањето се јасно 

утврдени во планирањата, а наставниците ги користат тие информации за да ги 

идентификуваат потребите на учениците и да ги планира следните чекори. 

Наставниците разменуваат искуства и идеи на средбите на стручни активи како и во 

соработка со стручните соработници.  Преку реализација на поставените задачи во годишната 

програма настојуваме да создаваме клима на што ќе се промовира зваемна почитување, 

помош, соработка и разбирање. Начинот на кој се реализират поставените задачи, начинот на 

кој че се работи и ќе се пренесуват сите знаења и вештини, настојуваме да биде интересен и 

охрабрувачки за да можат учениците самостојно и критички да мислат, да бидат компетентни 

за превземање сопствени акции и иницијативи. Училиштето низ разни форми треба да 

потиккнува и мотивира комуникација и соработка меѓу учениците и возрасните во училиштето, 

да градат партнерски однос. Нашата заложба е учениците заеднички да работат на различни 

проекти во и надвор од наставата, во групи со хетероген состав и големина. 

При реализацијата на пгрограмските подрачја од годишната програма, наставниците користат 

различни методи и инструменти за оценување и следење на напредокот на учениците со што 



 

самите ученици се вклучуваат во оценувањето преку : самооценување, меѓусебно оценување, 

градење критериуми, водење портфолиа и слично. Самооценувањето  и самопроценката ја 

настојуваме да биде дел од нашата пракса како за учениците така за наставниците и 

родителите. Досегашните вакви искуства се позитивни и ке настојуваме во иднина да ги 

реализираме и да го унапредуваме процесот на самопроценка за сопствените залагања. 

Училишниот простор е безбеден за изведување настава, Инфраструктурата во училиштето во 

последната година добиле нов убав лик, со превземените активности за опменувањето на 

холовите, влезот и други зафати, тоа претставува една здрава средина каде што се води 

грижа за хигиената и здравјето. Овие промени ќе продолжат и во иднина , бидејќи имаат 

позитивен ефект во градење на култура на однесување, влијае на зголемување на работната 

дисциплина. Во текот на реализација на воспитно-образовната работа во целина ќе 

инсистираме на професионална соработка меѓу вработените. Раководниот и наставниот 

кадар играат клучна улога во одржувањето на постојана поттикнувачка атмосфера во 

училиштето. Сите наши постигања ќе ги промовираме во пошироката општествена средина. 

Реализацијата на активностите и плановите од годишната програма ќе се реализираат преку 

унапредување на тимската работа, меѓусебната соработка и ангажирање на раководниот 

орган кој има стратешка определба што ги содржи гледиштата и потребите на сите вклучени 

страни во животот на училиштето. Раководниот орган иницира и успешно раководи со 

промените во образоавниот систем, идентификува и се фокусиранна јасни приоритети во 

развојниот план. 

30.Комисија за изработка на годишната програма за работа на училиштето 

-ВД Директор Рухије Сали 

-Стручен соработник,педагог-Марина Хаџипанзова 

-одделенски наставници:Билјана Нарашанова,Весна Стојанова и Ленче Попоска 

-претставник од Училишен парламент-Алмина Мемеди 

31.Користена литература 

-Програмата за работа на училиштето од претходната учебна година (2019/2020)  

-Концепција за воннаставните активности 

-Правилник за формата и содржината на годишната програма за работа на основното 

училиште 

-Програма за развој на училиштето 

-Подзаконски и интерни акти (Статут, етички кодекс, деловници за работа на органите 

правилници .) 



 

- Извештаи (Годишен извештај на училиштето од оваа учебна година, извештаи од интегрална 

евалвација,  извештаи за финасиското работење на училиштето, записници). 

-Наставните планови и програми 

-Законот за основно образование 

 

 

 

           Датум и потпис на директорот на училиштето ООУ„ Братство“ 

             ВД Директор: _____________________________ 

 

 

    Потпис на  Претседател на Училишен одбор на училиштето ООУ„ Братство “ 

 



 

 

 

ООУ ,,БРАТСТВО,, - СКОПЈЕ 

 

 

 

 

ПРИЛОЗИ  ЗА РАБОТА НА  УЧИЛИШТЕТО ЗА 

УЧЕБНАТА 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОР 

 

Како ВД Директор на ОУ ,,Братство,,-Скопје при изготвувањето на сопствената Годишна 

програма и оперативен план пред се ја имав во предвид суштината на дејноста што организацијата ја 

обавува, состојбите внатре во организацијата и нејзиното опкружување и во донесување и 

спроведување на активности што се однесуваат на нејзината сегашност и иднина, во врска со 

организациската мисја,организациската филозофија ,политика и визија кон која се стреми како и 

стратегија со која ќе се постигне остварувањето на визијата. 

         Воедно при изготвување на оваа програма во предвид ги зедов развивањето на партнерските 

односи на училиштето со други училишта и други институции преку трансфер на знаењето и учењето 

за поактивен пристап кон промените во самата организација. 

        Особено ќе настојувам на интегративноста на училиштето со локалната средина.Доследно ќе 

работам на реализација на Годишната програма и Развојното планирање на училиштето и сите други 

акти што се донесуваат во истото. Воедно, доследно ќе ја спроведувам законската регулатива и сите 

промени што ќе настанат во таа сфера. Во образовната дејност преоритет ќе му дадам на тимското 

учење и работење (спрема моја лична визија која ме води во работата во остварувањето на 

успешноста како менаџер во образованието). 

 

    Директорот ја организира воспитно- образовната работа во училиштето.Како  орган на раководење 

ги спроведува насоките и одлуките што ги донесуваат органите на управување (Училишен одбор, 

стручни органи, Наставнички и одделенски совет, одделенски раководители, стручни активи) и 

глобално работи на: 

▪ административно организаторска и 

▪ педагошко - инструктивна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДИРЕКТОРОТ 

 

1.Водство 

ПОДРАЧЈЕ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ 

▪ Програмско – концепсиско  

▪ Изготвување на годишната програма за 

работа на училиштето  

 

▪ Подготвување на концепција за 

распределба на наставни предмети, 

претседатели на стручни комисии 

одговорни наставници на ученички 

организации и други стручни подрачја.  

 

▪ Координирање при изготвување на 

распоред за часови, слободни ученички 

активности,додатна и дополнителна 

настава . 

▪ Изготвување на сопствена програма за 

работа 

▪ Учевство во самоевалуацијата на 

училиштето 

▪ Изработка на идејна скица на 

перспективна програма за развој на 

училиштето.  

▪ Учество во изработка и водење контрола 

и анализа на педагошката 

документација.   

Август 

септември 

 

 

Август 

септември 

 

 

Август 

 

Август 

септември 

мај 

 

 

 

септември 

јануари 

април 

 

 

 

Тим за изготвување на 

програмата 

директор 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Следење на организацијата и реализацијата на воспитно образовната и друга стручно 

педагошка работа во  

 

 

 

 

ПОДРАЧЈЕ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ 

 

1. Соработка со наставниците при 

изготвување на Годишните и 

тематските планирања   

 

2. Увид во Годишните глобални 

планирања на наставниците  

 

3. Увид во тематските и дневните 

планирања  

 

4. Увид во одделенските дневници и 

матични книги  

  

5. Увид во е-дневник 

 

6. Посета на наставни часови со 

однапред одредена цел :   

▪ примена на моделите на активна 

настава   

▪ примена на ИКТ во наставата  

▪ примена на проектите во 

наставата  

▪ примена на целите од годишната 

програма во наставата 

(дополнителна и додатна 

настава) 

▪ почитување на мислењата и 

предлозите  од учениците при 

донесување одлуки  

▪ Планирање и реализација на 

диференцирани активности на 

часот во рамките на ИОП  

 

Септември,јуни 

 

 

октомври 

 

октомври, јуни 

 

 

октомври,јануари,јуни 

 

тековно 

 

јуни,август 

 

 

тековно 

 

 

       Соработник од БРО 

 

Психолог 

 

наставници 

 

дефектолог 

 



 

3.Перманентно педагошко-психолошко усовршување 

 

ПОДРАЧЈЕ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ 

1.Обезбедување на стручна литература  

 

2. Поттикнување на наставниците и стручните 

соработници за стручно усовршување преку:  

      

▪ Користење на стручна литература  

▪ Учевство на семинари, советувања  

 

▪ Учевство и организирање на интерни 

обуки   

 

▪ Сопствено стручно усовршување  

 

▪ Соработка со БРО ,МОН и ДИЦ  

Октомври 

јуни 

 

 

Октомври 

јуни 

Октомври 

јуни 

Октомври 

јуни 

 

 

Октомври 

јуни 

Октомври 

јуни 

 

 

 

 

Психолог 

Педагог 

 

Соработник од БРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Работа со стручни органи во училиштето 

 

ПОДРАЧЈЕ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ 

1. Работа со стручни органи во училиштето   

▪ Планирање и програмирање на работата на 

Наставничкиот совет  

▪ Следење, насочување и учевство во 

работата на стручните активи  

▪ Учевство во планирање и реализирање на 

задачите на одделенските совети  

▪ Соработка и следење на реализација на 

задачите на одделенските раководители 

 

 

Октомври 

јуни 

 

Октомври 

јуни 

 

Октомври 

јуни 

 

Октомври 

јуни 

 

 

 

 

 

Психолог 

Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.Аналитичка студиска работа изготвување информации,извештаи,осврти и анализи   за : 

 

 

1. Опременост на кабинетите и условите за работа 

во училиштето  

 

2. Успех и поведение на учениците на крајот од 

секое тромесечие,полугодие и крај на учебната 

година. 

 

3. Следење на реализацијата на Развојниот план на 

училиштето и поставените приоритети во 

училиштето. 

 

4. Реализација на Годишната програма на 

училиштето 

 

5. Анализа на тематските подготовки за часови на 

наставниците со посебен осврт на дополнителна 

и додатна настава 

 

 

јануари 

 

 

ноември 

јануари 

јуни 

 

ноември 

јануари 

јуни 

 

 

 

 

 

текот на целата учебна 

година 

август 

октомври 

декември 

јануари 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

педагог 

 

 

наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6.Соработка со родители,ученици и локална средина 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Планирање и реализирање на 

родителските средби 

 

2. Планирање и реализирање на  

форми на соработка со 

родителите(трибини,идивидуа

лни средби). 

 

 

3. Соработка со ученици за 

одредени прашања на ниво на 

ученичка заедница ,паралелки 

,групи или индивидуално. 

Почитување на мислењата и 

предлозите  од учениците при 

донесување одлуки  на ниво 

на училиште. 

 

 

4. Соработка со БРО и 

одговорниот советник на 

училиштето 

 

 

5. Соработка со претпријатија и 

фирми. 

 

6. Други образовни институции 

 

 

 

Септември 

јуни 

 

Септември 

јуни 

 

 

 

 

Септември 

јуни 

 

 

 

перманентно 

 

 

перманентно 

 

 

перманентно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

психолог 

педагог 

 

 



 

7. Други  работи и работни задачи 

 

 

• Обезбедување на материјално – технички услови 

за работа на училиштето 

 

• Следење и увид во работата на административната 

служба на училиштето 

 

• Следење и увид во финансиското работење на 

училиштето. 

 

• Учевство во работата на училишниот одбор. 

 

 

Во текот на учебната година 

 

 

 

НАПОМЕНА: По потреба  Годишната програма за работа на директорот може да претрпи промени во 

склоп со актуелни тековни проблематики и информации од воспитно образовната дејност. 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         ВД Директор: 

                     Рухије Сали 

 

 

 

 

 



 

 

 

Годишна програма за работа на педагогот во учебната 2020/2021 

                                                                 година 

 

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

• Законот за основно образование 

• Основите за програмирање на воннаставната воспитно-образовна дејност на 

основното училиште и работата на стручните работници од 1998 година 

• Годишниот извештај за работата на училиштето за учебната 2019/2020год. 

• Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2020/2021 год. 

• Условите ,состојбата и потребите на училиштето 

  ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА 

 
 
      

1. Програмско подрачје - Планирање и програмирање на воспитно- 

образовната работа 

Бр. Содржини на работа  Соработници Време на реализација 

1. Учество во изготвување на 
Годишната програма за работа на 
училиштето во учебната 2017/2018 

Директор 
Наставници 

 

 
         Август 

2. Учество во изготвување на 
Програма за развој на училиштето  

Тим од 
наставници 

 

 
          Август,септември 

3. Учество и координација во 
изработка на наставните програми 
по одделени наставни предмети и 
одделенија 

Директор 
Наставници 

 

       Август,септември 

4. Учество во изработка на наставни 
програми за 
додатна,дополнителна,одделенска 
заедница и воннаставни активности 

Директор 
Наставници 

 

       Август,септември 

5. Изготвување на Програма за 
професионален развој на воспитно-
образовниот кадар 

Директор 
Наставници 

 

       Август,септември 

6. Изготвување на програма за работа 
со надарени деца и деца со 
посебни образовни потреби 

Наставници 
психолог 

       Август,септември 

7. Изработка на годишна програма и 
месечни планирања за сопствената 
работа 

Директор Август,секој месец 

 

 

 



2. Програмско подрачје - Непосредно следење на воспитно образовната 

работа во училиштето 

Бр. Содржини на работа  Соработници Време на реализација 

1. Учество во изготвување на 
евиденција на училишните 
обврзници во тековната година и 
известување на родителите за 
уписот и потребната документација 

Директор Мај 

2. Запишување деца во прво 
одделение 
-опсервација на децата во група 

Наставници-
членови на 
комисијта за 
запишување на 
деца во прво 
одделение 

Мај 

3. Давање мислење за деца кои се 
родени во јануари наредната 
година 

 Мај 

4. Формирање на паралелки за прво 
одделение според одредени 
критериуми 

Наставници 
Директор 

Август 

5. Запознавње на наставниците од 
прво одделение со 
карактеристиките на идните 
првачиња 

Наставници Август 

6. Запишување на нови ученици и 
нивно распоредување во 
паралелки 

Директор Континуирано 

7. Поддршка на одговорните 
наставници на стручните активи и 
одговорните наставници на 
тимовите при изготвување на 
годишните програми за работа 

Наставници Август,сптември 

8. Помош и поддршка на 
одделенските раководители во 
изготвување и спроведување на 
активности на часовите за 
одделенската заедница од 
програмата –образование за 
животни вештини 

Наставници 
Психолог 

Во текот на годината 

9. Следење и давање помош при 
организација и реализација на 
задолжителната,дополнителната и 
додатната настава преку следење 
на планирањата на 
наставниците,посета на часови и 
следење на успехот на учениците 

Директор 
Наставници 
Психолог 

Континуирано 

10. Следење и учество во организација 
и реализација на воннаставните 
активности 

Наставници континуирано 

11. Стручна помош на менторите и 
приправниците во секојдневната 
работа и пред полагање на 
стручните испити(во изготвување 

Наставници Во текот на годината 



на годишни,тематски и дневни 
планирања) 

12. Следење и водење на педагошка 
евиденција и документација во 
училиштето 

Наставници Континуирано 

13. Следење на прилагоденоста на 
учениците во прво до шесто 
одделение и на новодојдените 
ученици 

Наставник Септември,октомври 

14. Следење на успехот и редовноста 
на учениците 

Наставници Континуирано 

15. Следење на работата од проектите  Директор 
Наставници 
БРО,МОН,УСАИД 

Континуирано 

16. Следење на интерперсоналните 
односиво училиштетомеѓу ученик-
ученик,ученик-наставник и 
наставник-наставник на 
индивидуално и групно ниво 

Наставници  
психолог 
ученици 
 

континуирано 

17. Следење на постапките на 
оценување на учениците 

Наставници Континуирано 

18. Планирање,програмирање,биденти
рање и документирање на 
сопствената работа 

Колеги педагози континуирано 

 

3. Програмско подрачје - Советодавно-консултативна работа со ученици, 

наставници и родители  

Бр. Содржини на работа  Соработници Време на реализација 

1. Идентификување и работа на 
отстранување на причини за 
проблемите во 
учењето,однесувањето и 
редовноста 

Психолог 
Наставници 

Континуирано 

2. Советодавна работа со ученици 
кои покажуваат неуспех во 
учењето,емоционални 
потешкотии,социјална 
неприлагоденост 

Психолог 
Наставници 
ЗМЗ,ЦСР 

Континуирано 

3. Давање помош и поддршка во 
вклучување на учениците во 
учество во различни проекти и 
активности 

Психолог 
Наставници 

Континуирано 

4. Работа на професионална 
ориентација и информација на 
учениците 
-запознавање на учениците со 
видовите на средните училишта 
-помош и организирање на 
презентации на струки и занимања 
од државните и приватни средни 
училишта од градот 

Психолог 
Наставници 

Април,мај 

5. Поддршка ,следење и 
унапредување на работата на 
Ученичката заедница 

Психолог 
Наставници 

Во текот на годината 



6. Континуирано следење на 
напредокот и постигањата на 
учениците со посебни образовни 
потреби 

Наставници 
Психолог 
ЗМЗ 

Континуирано 

7. Откривање на учениците со 
поголеми можности за 
напредување и развој,советодавна 
работа со овие ученици и следење 
на нивните индивидуални 
постигнувања 

Наставници 
Психолог 

Континуирано 

8.  Советодавна работа со наставници 
и ученици при избор на слободни 
активности,јавни 
настапи,конкурси,натпревари и др. 

Директор 
Наставници 
Ученици 

Септември,мај 

9. Помош и подршка на наставниците 
во изготвувањето на 
годишните,тематските и дневните 
планирања 

Наставници Август,септември 

10. Консултативни средби со 
наставници во врска со употреба 
на одредени форми,методи и 
техники на работа со цел за 
унапредување на наставниот 
процес 

Наставници Континуирано 

11. Консултативно-советодавна работа 
со наставниците во разрешување 
на проблемите на релација ученик-
ученик и ученик-наставник-
семејство 

Директор 
Психолог 
наставници 

Континуирано 

12. Советодавна работа со наставници 
во реализирање на проекти 

Наставници Континуирано 

13. Консултации со наставници по 
завршена посета на часови и увид 
во дневните подготовки 

Наставници Во текот на годината 

14. Помош и подршка при планирање, 
одржување и евалуација на 
ефектите од дополнителната 
настава 

Наставници Во текот на годината 

15. Учество во работата на стручните 
тимови и активи и превземање 
мерки за унапредување на нивната 
работа 

Наставници Континуирано 

16. Промовирање и поттикнување на 
родителите во поедини облици на 
работа во училиштето 

Наставници 
Директор 
Психолог 

Континуирано 

17. Советодавна работа со родители 
чии деца имаат проблеми во 
учењето,редовноста и 
дисциплината 

Наставници 
Психолог 

Континуирано 

18. Соработка со Советот на родители Наставници 
Директор 
Психолог 
Родители 

Континуирано 



19. Анкетирање на родителите за 
изборен предмет кој ќе го 
изучуваат нивните деца 

Наставници Мај 

 

 

4. Програмско подрачје - Аналитичко-истражувачка работа 

Бр. Содржини на работа  Соработници Време на реализација 

1. Изработка на анализа за 
успехот,редовноста и поведението 
на учениците на класифакциони 
периоди 

Директор 
Наставници 

Ноември,јануари,април, 
јуни 

2. Изготвување на споредбени 
анализи за успехот на учениците 
по предмети,паралелки,пол и 
националност на крајот од првото 
полугодие и и на крајот од 
учебната година 

Наствници Јуни 

3. Изготвување на извештаи од 
проверка на педагошка евиденција 
и документација на 
училиштето(проверка на 
одделенски дневници) 

Тим од наставници Септември-јуни 

4. Изготвување извештаи од 
посетените часови за 
редовна,дополнителна и додатана 
настава 

Наставници 
психолог 
Директор 

во текот на годината 

5. Изготвување извештаи за 
сопствената работа 

 Јануари,јуни 

6. Анализа од проверка на 
совладаноста на почетното 
ракописно пишување кај учениците 
од второ одделение преку 
задавање диктат 

Наставници Декември 

7. Анализа од проверка на 
совладаноста на латинското писмо  
кај учениците од второ одделение 
преку задавање диктат 

Наставници Април 

8. Изготвување на полугодишен и 
годишен извештај за работата на 
училиштето 

Директор Јануари,јуни 

9. Анализа на потребите за стручно 
усовршување на воспитно-
образовниот кадар 

Наставници 
Директор 

септември 

 

 

 

 

 

 



5. Програмско подрачје - Соработка со стручни институции,локална заедница 

и стручно усовршување 

Бр. Содржини на работа  Соработници Време на реализација 

1. Соработка со 
образовни,здравствени,социјални 
институции и други установи кои 
допринесуваат за остварување на 
целите и задачите на воспитно-
образовната работа 

БРО,МОН 
Социјални 
работници 
Детски диспанзер-
Карпош 
Забна амбуланта-
Ѓорче Петров 
 

Континуирано 

2 Учество во размена на искуства со 
други педагози од основните 
училишта  

Здружение на 
педагози 

Еднаш месечно и по 
потреба 

3. Учество во воспоставување на 
соработка со локалната заедница и 
реализација на заеднички 
активности 

Директор 
Наставници 
Ученици 

континуирано 

4. Индивидуална работа на сопствено 
стручно усовршување(следење 
стручна литература,стручно 
усовршување преку посета на 
семинари,советувања и обуки 
организирани од МОН,БРО и 
др.институции,учество во работата 
на здружението на училишни 
педагози на град Скопје) 

Советници 
Педагози 

Континуирано 

5. Работа на сопствено и стручно 
усовршување 

Стр.служба Континуирано 

 

6. Програмско подрачје – Педагошка евиденција и документација 

Бр. Содржини на работа  Соработници Време на реализација 

1. Годишна програма за сопствената 
работа 

Педагози 
Директор 

Континуирано 

2. Месечен оперативен план на 
работа 

 Секој месец 

3. Хронолошки дневник за работа  Континуирано 

4. Дневник за работа со наставници Наставници Континуирано 

5. Дневник за работа со родители родители Континуирано 

6. Дневник за работа со ученици Ученици  Континуирано 

7. Дневник  за следење на 
воннаставни активности 

Наставници Континуирано 

7. Дневник  за спроведени семинари и 
обуки на наставениот кадар  

Наставници Континуирано 

8. Дневник за следење  на  
здравствена заштита на учениците 

Детски диспанзер-
Карпош 
Забна амбуланта 

Континуирано 

9. Документација за извршена 
аналитичко-истражувачка 
работа(прегледи,извештаи и др.) 

Наставници 
Директор 

Во текот на годината 

                                                                                        Педагог:  Марина Хаџипанзова 



                                Годишна програма за работата на психологот 

 во учебната 2020/2021година 

 

Содржината на програмата и планот за работа на училишниот психолог произлегува и се концентрира 

на следните подрачја: 

-Планирање, програмирање и организирање на воспитно-образовната работа  

-Советодавна работа со ученици 

-Советодавна работа со наставници  

-Советодавна работа со родители 

-Аналитичка-истражувачка работа  

-Соработка со локалната заедница 

-Педагошка евиденција и документација 

 

ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА  

Содржина на работа 
 

Реализатор  Време на реализација  

Изготвување на годишната 
програма за работа  

Психолог  Агвуст – Септември  

Изготвување на програмата за 
надарени и талентирани деца, 
програма за деца со ПОП, 
програма за деца со 
потешкотии во наставата, 
програма за деца со 
емоционални потешкотии, 
програма за професионална 
ориентација на учениците, 
програма за превенција од 
насилство и  програма за 
работа на ученичката заедница 
 

 
 
Психолог  
  
Педагог  
 
Наставници  

Агвуст – Септември  

Изготвување на програма за 
советување на ученици и 
родители 

Психолог  Агвуст – Септември  

Изготвување на месечните 
планирања за сопствената 
работа 

Психолог  Агвуст – Септември  

Изготвување на неделните и 
месечните планови за 
советување на родители  

Психолог  Агвуст – Септември  

 

 

 

 



СОВЕТОДАВНА РАБОТА СО УЧЕНИЦИ 

Содржина на работа  Реализатори  Време на реализација 

Следење и поттикнување на 

развојот и постигнувањата на 

учениците во наставните, 

изборните и воннаставните 

активности 

Педагог 

Психолог 

Наставници  

Во тек на годината 

Помош и поддршка на 

учениците во учењето 

-реализирање работилници  и 

индивидуални консултации за 

учење со учениците што се 

соочуваат со неуспех  

Психолог  Во тек на годината 

Следење и поддршка на 

развојот на учениците 

-следење на социјалниот и 

личниот развој на учениците и 

давање поддршка за нивниот 

хармничен развој 

-користење на тестови за 

проценка на личноста 

-работилница за личен раст и 

развој 

Педагог 

Психолог 

Наставници  

  

Во тек на годината 

Работа на откривање на 

ученици со специфични 

потешкотии во развојот и 

учењето, ученици што 

заостануваат во учењето, 

откривање на причините и 

преземање соодветни 

воспитно-образовни мерки  

- давање помош и поддршка 

-организирање дополнителна 

работа 

Психолог  

Педагог  

Наставници 

Родители  

Октомври- ноември  

Работа на откривање на 

надарени ученици и 

преземање соодветни 

воспитно-образовни мерки 

-скала на проценка 

Психолог 

Педагог  

Наставници 

Октомври – ноември  

Работа со деца со ПОП 

преземање соодветни 

воспитно-образовни мерки 

-давање помош и поддршка 

Психолог  

Педагог 

Наставници  

Октомври – ноември  



- индивидуална работа 

Работа на откривање на деца 

кои имаат емоционални 

потешкотии 

-давање помош и поддршка 

-примена на психолошки 

мерен инструмент 

Психолог 

Педагог 

Наставници 

Октомври – ноември 

Реализација на програмата за 

професионална ориентација на 

учениците  

Психолог  Во тек на годината  

Следење и поттикнување на 

позитивна клима на 

паралелките, прилагодување 

на училишната средина ( прво 

оддление и новодојдените) и 

на преминот во предметна 

настава 

Психолог  

Педагог 

Наставници  

Континуирано  

Евалуација на постигнувањата 

на сите ученици од I – IX 

одделение 

Педагог  

Психолог 

Наставници 

Јануари  

Јуни  

 

 

СОВЕТОДАВНА РАБОТА СО НАСТАВНИЦИ 

Содржина на работа  Реализатори  Време на реализација 

Помош и поддршка на 

наставниците за планирање и 

реализирање во воспитно-

образовниот процес и 

самоевалуација 

-посета и соработка при 

планирање и реалзирање на 

наставните и воннаставните 

активности 

Психолог  

Педагог  

Во тек на годината 

Помош и поддршка на 

наставниците за работа со 

учениците 

Педагог  

Психолог  

Во тек на годината 

Поддршка на наставниците за 

потикнување на учениците за 

учество на натпревари од 

различни области  

Педагог  

Психолог  

Наставници  

Во тек на годината 



Учество во идентификување на 

учениците со потешкотии в о 

учењето  

Психолог  

Наставници 

Октомври  

Учество во идентификување на 

надарените и талентираните 

ученици 

Психолог  

Наставници 

Октомври – ноември  

Учество во идентификување на 

учениците со ПОП и давање 

помош при работа со овие 

деца 

Педагог 

Психолог 

Наставници 

Септември - Октомври  

Изготвување на инструменти и 

стратегии за следење и 

вреднување на 

постигнувањата на ученицте 

Психолог 

Педагог 

Наставници 

Во тек на годината 

Помош во изработка и чување 

на педагошкиот картон на 

наставникот 

Психолог 

Наставници 

Октомври – ноември  

 

 

СОВЕТОДАВНА РАБОТА СО РОДИТЕЛИ  

Содржина на работа Реализатори  Време на реализација 

Спроведување групни и 

индивидуални советувања со 

родители чии деца се 

соочуваат со неуспех во 

учењето, нередовно 

посетување на настава и 

несоодветно однесување 

Психолог 

Родители  

Во тек на годината 

Помош и поддршка на 

родителите кои имаат деца со 

ПОП, со потешкотии во 

учењето, надарени деца 

Психолог Во тек на годината 

Информирање на родителите 

за карактеристиките , 

интересите, потребите, 

професионалните интереси  на 

децата при индивидуални 

консултации 

Психолог  Во тек на годината 

 

 

 

 

 

 



АНАЛИТИЧКА-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА  

Содржина на работа  Реализатори  Време на реализација 

Помош и учество во 

изготување на тримесечни, 

полугодишни и годишни 

извештаи 

Педагог  

Психолог 

Директор 

Ноември   

Јануари 

Април 

Јуни  

Истражувачки анализи на 

специфични проблеми во 

училиштето 

Педагог  

Психолог 

Директор 

Во тек на годината 

 

СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА 

Содржина на работа Реализатори Време на реализација 

Соработка со образовни, 

здравствени, социјални 

институции и други установи 

според потребите на 

училиштето и учениците 

Педагог  

Психолог 

Директор 

Во тек на годината 

Учество во состаноци на 

психолози од основните 

училишта на град Скопје 

Психолози  Во тек на годината 

 

ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Содржина на работа  Реализатори  Време на Реализација 

Водење дневник  за 

сопствената работа 

Психолог  Континуирано 

Годишна програма за 

сопствената работа 

Психолог Август -Семтември 

Месечен оперативен план за 

работа 

Психолог  Секој месец 

Водење евиденција за 

соработка со ученици, 

наставници и родители 

Наставници 

Родители 

Ученици 

Континуирано 



Водење на професионални 

досиеа на наставниците од 

прво до девето одделение 

Наставници Ноември 

Јуни 

 

 

 

Психолог: Себахат Сулејмани  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАР 

 

Библиотеката е едукативен центар во училиштето, како за учениците така и за наставниот кадар. Таа 
е неопходна и силна логистика во реализација на современата настава и во целост е инкорпорирана 
во наставниот процес. Основната цел на библиотекарот е да негува и  развива љубов и интерес кај 
децата кон книгата уште од најраната возраст. Училишните библиотеки претставуваат извор на 
знаењата во училиштата, во кои учениците ќе ги направат првите контакти и каде ќе остварат 
непосредна комуникација со книгите. Преку различни форми на работа, библиотекарот  во тесна 
соработка со библиотекарската секција и воспитно-образовниот кадар, успешно и целосно ја 
остарува  основната цел и задачите на библиотеката: 

Ред. 

Бр. 
Цели Време на реализација Реализатор 

1 
Изготвување годишна програма за работата 

на училишната библиотека 
август Библиотекар 

2 
Прием и заведување на нови, прибирање и 

средување учебници за учениците за 
учебната 2020/21 г. 

август Библиотекар 

3 Промовирање на училишната библиотека септември 
Библиотекар и 

ученици 

4 Доделување  учебници на учениците септември Библиотекар 

5 Обновување на членството и прием на нови 
членови во библиотеката 

септември 
Библиотекар и 

ученици 

6 
Формирање на Клуб на млади  

библиотекари 
септември 

Библиотекар и 
ученици 

7 
Пласирање на детските списанија  

,,Росица`` , ,,Другарче`` , ,,Развигор`` и 
,,Наш свет`` 

Во текот на целата година 

(септември -  јуни) 

Библиотекар, 

директор 

8 

Помош во организирање   наставни часови 
во библиотеката во рамките на редовната, 

додатната настава и со слободните 
ученички активности 

Во текот на целата година 
(септември -  јуни) 

Библиотекар, 
наставници 

9 
Соработка со стручните активи, педагошко-

психолошката служба и директорот за 
набавка на стручна и педагошка литература 

Во текот на целата година 

(септември -  јуни) 

Библиотекар, 
наставници, стручни 

соработници 

10 
Договор со наставниците за набавување 

литература за ученици и наставници 
Во текот на целата година 

(септември -  јуни) 
Библиотекар и 

наставници 

11 
Оспособување на стари оштетени  книги за 

користење 

Во текот на целата година 

(септември -  јуни) 

Библиотекар; 
Клуб на млади 
библиотекари; 

Ученици 



12 Информирање за набавка на нови книги 
Во текот на целата година 

(септември -  јуни) 

Библиотекар; 
Клуб на млади 
библиотекари; 

Ученици 

13 
Поттикнување и мотивирање на учениците 
за читање романи, раскази, приказни и др. 

литер. видови 

Во текот на целата година 
(септември -  јуни) 

Библиотекар; 
Клуб на млади 
библиотекари; 

Ученици 

14 Помош и насочување на учениците при 
избор на книги за читање 

Во текот на целата година 
(септември -  јуни) 

Библиотекар; 
Клуб на млади 
библиотекари; 

Ученици 

15 
Навикнување на учениците за внимателно 

ракување, чување и заштита на книгите 
Во текот на целата година 

(септември -  јуни) 

Библиотекар; 
Клуб на млади 
библиотекари; 

Ученици 

16. 

Совладување на методи, техники и 
средства за стекнување знаења во 

библиотеката, како трајни вредности кои 
учениците треба да ги понесат од 

училишните клупи 

Во текот на целата година 

(септември -  јуни) 

Библиотекар; 
Клуб на млади 
библиотекари; 

Ученици 

17. 

Одбележување на Детската недела со 
активности кои ќе произлезат од учениците 

членови на Клуб на млади библиотекари 
Октомври 

Библиотекар; 
Клуб на млади 
библиотекари; 

Ученици 

18. 

Одбележување на месецот на книгата 
(посета на книжарници, градски библиотеки 

и други  училишни библиотеки) 
Октомври 

Библиотекар; 
Клуб на млади 
библиотекари; 

Ученици 

19. 
Учество на општинскиот натпревар  „Млади 

библиотекари “ 
Октомври 

Библиотекар; 
Клуб на млади 
библиотекари; 

Ученици 

20. 

Ослободување од непотребните и 
неупотребливи учебници и расходување на 
непотребна литер. (еко-стандард 3, точки за 

акција бр.1) 

Октомври-јуни 

Библиотекар; 
Клуб на млади 
библиотекари; 

Ученици; 
Наставници; 

21. Организирање на литературно читање Ноември-март 

Библиотекар, Клуб 
на млади 

библиотекари, 
писател-гостин 

22. 

Посета и соработка со библиотеки од 
отворен тип, заради црпење на искуство 

,односно унапредување на работата 
(НУБ „Климент Охридски “, „Браќа 
Миладиновци, „Другарче “ и сл.) 

Декември-март 

Библиотекар; 
Клуб на млади 
библиотекари; 
Наставници по 

македонски јазик 

23. 
Изработка на полугодишен извештај за 

работата на библиотеката 
Декември Библиотекар 

24. Упис на нови членови во библиотеката 
(учениците од второ  одд.) 

Декември-март 
Библиотекар, 

ученици 



25. 

Гостување на познати жени – писателки на 
литер. за деца 

(гостинки во училиш. библиотека) по повод  
8-ми Март, Денот на жената 

Март 
Библиотекар, 

ученици, писатели-

гости 

26. 
Објавување  награден литературен конкурс 
по повод  денот на пролетта и екологијата 

Март 
Библиотекар, 
наставници, 

ученици 

27. Посета на Саем на книгата Април 
Библиотекар; 

Клуб на млади 

библиотекари 

28. 
Евиденција на новокупени и подарени книги 
(печатирање, инвентирање и сигнирање)  и 

промовирање на истите 

Април 

Библиотекар; 
Клуб на млади 
библиотекари 

29. 
Одбележување на големиот христијански 

празник   ,, Велигден``(Велигденски 
хепенинг) 

Април 
Библиотекар; 

Клуб на млади 
библиотекари 

30. 
Одбележување на Денот на трудот (читање 

реферат) 
Мај 

Библиотекар; 
Ученици; 

наставници 

31. 
Промоција на книга – збирка творби од 

наши ученици, по повод 24-ти Мај- денот на 
словенските просветители Кирил и Методиј 

Мај 

(септември-мај) 

Библиотекар; Клуб 
на млади 

библиотекари и 
Литературна 

секција; наставници 
по македонски јазик; 

родители 

32. 
Избор на читатели-рекордери  на годината 

во училишната библиотека 
Јуни 

Библиотекар; Клуб 
на млади 

библиотекари и 
Литературна 

секција; наставници 
по македонски јазик; 

ученици 

33. Раздолжување на учениците со доделените 
учебници (враќање на учебниците) 

Јуни 
Библиотекар, 
наставници, 

ученици 

34. Попис за изгубени и невратени книги за 
расход и надомест на истите 

Јуни 
Библиотекар, 
наставници, 

ученици 

35. 
Средување на книгите и естетскиот изглед 

на библиотеката 
Јуни Библиотекар 

36. 

Анализа за работата на библиотекарот и 
Клубот на млади библиотекари (изработка 

на годишен извештај за работата на 
библиотеката) 

Јуни Библиотекар 

 

Библиотекар: Фљамур Сараќини 

 



              ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШЕН ОДБОР 

 

 

 

Планирани активности Време на 

реализација 

Разгледување и предлог усвојување на Годишната 

програма за работата на училиштето во учебната  учебната 

2020/2021 год. 

Август 

Разгледување и предлог усвојување на Годишната 

програма за екскурзии за 2020/2021 год. 
Август 

Предлагање на финансиски план за 2020год Август 

Подготовки за организирање на патронат и хуманитарни 

акции 
Октомври 

Разгледување на учества за аплицирање во проекти Ноември 

Предлог план за јавни набавки Ноември 

Разгледување и предлог усвојување на полугодишниот 

извештај за работа на училиштето 
Јануари 

Разгледување на годишната сметка  Јануари 

Разгледување на приговорите за , наставниците, стручните 

работници и воспитувачите 
Јануари 

Разгледување на прашања иницирани од Советот на 

родителите 
Март 

Разгледување на извештаи за реализирани проекти Април 

Предлог усвојување на Годишниот извештај за работата на 

училиштето во учебната 2019/2020год 
Август 

Разгледување и предлог усвојување на Годишната 

програма за работата на училиштето во учебната  учебната 

2020/2021год 

Август 



ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТ НА РОДИТЕЛИ 

 Цели и задачи: Да се утврдат правата и одговорностите на членовите на Советот; 

-Претставниците редовно да ги информираат родителите од паралелките со работата и 

заклучоците од состаноците на Советот; 

-Членовите на Советот да добијат сознанија и информации за успехот, редовноста и 

поведението на учениците; 

-Да се спроведе соработка со  родители кои можат да се вклучат при спроведување на 

предавања на учениците; 

-Интеракција помеѓу родителите и училиштето; 

-Информирање за учество на натпревари и конкурси; 

-Да се воспостави соработка со Локалната самоуправа, претпријатија и организации за да се 

реализираат активности од заеднички интерес. 

 

Планирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор 
Методи и 
постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

Избор на нови 
членови во 
Советот на 
родители 
(претставници 
на паралелки) 

Септември 
2020 

Претседател и 
заменик на 
Советот; 
Стручна 
служба; 
Наставници; 
Директор 

Активен состанок; 
Евиденција 
(записник) 

Редовно присуство на 
состаноците на членовите 
на Советот и 
исполнување на 
превземените 
одговорнсоти 

Состаноци на 
Советот на 
родители 

Во текот на 
учебната 
година 

Претседател и 
заменик на 
Советот; 
Стручна 
служба; 
Наставници; 
Директор 

Активен состанок; 
Евиденција 
(записник) 

Соработка со училиштето;  
Проценка на извршените 
работи; Планирање на 
идни активности 

Проценка на 
работата на 
Советот на 
родители 

Септември 
2020 

Членови на 
советот; 
Стручна 
служба; 
Наставници; 
Директор 

Активен состанок; 
Анализа и 
заклучоци 

Предлози за 
унапредување на 
работата на Советот 

Родителски 
средби на 
паралелки од I 
– IX одделение 

Септември  
Ноември   
Јануари   
Април 
Јуни   

Претставници 
на паралелки; 
Одделенски 
раководители;  

Родителски 
средби; 
Информации;  
Дискусија;  
Повратна 
информација од 
родителите 

Посочување на  проблеми 
и активно вклучување со 
предлози, потребни мерки 
и активности за 
разрешување на 
проблемите 

Организирање 
на предавање 
за учениците и 
родителите 

Прво 
полугодие 
2020 

Родители;  
Стручна 
служба; 
Наставници 

Презентации Едукација на различни 
теми и области  

Соработка со: 
Локална 
заедница; 
Претпријатија; 
Установи; 
Невладини 
организации 
 

Во текот на 
учебната 
година 

Совет; 
Ученици; 
Директор; 
Наставници; 
Стручна 
служба; 
Општина; 
Претпријатија; 

Состаноци; 
Кампањи; 
Предавања; 
Работилници 

Едукација 
на 
различни 
теми и 
области  

 

 



 ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ 

Како највисок стручен орган во училиштето,наставничкиот совет води грижа за целокупната 
стручна и воспитно-образовна работа. Во неговата работа учествуваа сите наставници, 
стручнатa и раководнатa служба. Задачи на  Наставничкиот совет  сe:     

- Организација на воспитно-образовната работа  

- Потврдување на успехот и поведението на крајот од првото и трeтото тримесечие 
- Утврдување на полугодишен и годишен успех  и поведение на учениците 
- Утврдување на задолженијата на наставниците за реализација на наставните 

предмети и воннаставните активности, по предлог на директорот на училиштето 
- Определување на ментори на наставници 
- Разгледување на молби од родители и ученици 
- Распоредување на раководители на паралелките 
- Усвојување на распоредот на часовите 
- Усвојување на распоредот на екскурзии 
- Разгледување и усвојување на извештаи, анализи, информации и сл. 
- Информација за инвестициони активности 
- Наставничкиот совет се грижи за реализирање на програмата за работа за стручно 

усовршување на  наставно-воспитниот кадар (информација за одржување на 
семинари и повратни информации за истите).   

 
 

Планирана 
програмска активност 

Време на 
реализација 

Реализатор 
Методи и 

постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

Подготовка за новата 

учебна 2020/2021 

година  

Распределба на часови 

и задолженија 

 

Запознавање на 

наставниците со сите 

измени во Плановите и 

програмите за работа  

август 

 
 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

Успешна 
реализација на 
почетокот на 
воспитно-
образовната 
работа 
Навремени 
подготовки за 
успешен почеток 
на учебната 
2020/2021 год. 

Распределување 
на класните 
раководства за 
првите и шестите 
одделенија 
 

Усвојување на 
годишната програма за 
работа на училиштето 
 
Разгледување на 

извештајот за 

реализација на 

годишната програма за 

работа  

 

Поддршка на 

училишната политика 

во системот на 

следење, проверување 

и оценување  

 

Разгледување на 
планирањата на 
стручните активи 
 

Септември-

октомври 

 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

 

Унапредување на 
дејноста во 
училиштето 
Успешна 
реализација на 
почетокот на 
воспитно-
образовната 
работа 
 

Годишните 
програми по 
предметите да 
бидат комплетни и 
навреме сработени 
 
Планирањата за 

стручните активи 

да бидат 

сработени,  

разгледани и 

одобрени за работа 

Информација за 
успехот и поведението 

Ноември-
декември 

Директор 

Стручни 

соработници 

Разгледување на 

успехот, 

поведението и 

Да се утврди дека 

сите ученици се 

оценети по сите 



на учениците во првото 
тромесечие 
 
Договор за родителски 
средби 

Наставници 
 

редовноста на 

учениците во 

првото 

тромесечие 

 

Согледување на 

факторите за 

подобрување на 

успехот 

 

предмети 

соодветно 

формативно и 

сумативно 

 

Да се согледаат 
факторите за 
подобрување на 
успехот на 
учениците 
 
Одржување на 
родителски средби 
за одделенска и 
предметна настава 
со отворен ден за 
родителите 

Утврдување на успехот 

и поведението од 

првото полугодие 

 

Полугодишен извештај 

со евалуација на 

целокупната воспитно-

образовна работа во 

прво полугодие  

 

Договор за родителска 

средба 

јануари Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 
 

Согледување на 
постигнатите 
резултати како и 
согледување на 
факторите за 
подобрување на 
успехот 

Да се утврди дека 

сите ученици се 

оценети по сите 

предмети 

соодветно 

формативно и 

сумативно 

Да се согледаат 
факторите за 
подобрување на 
успехот на 
учениците во 
второто полугодие 
 
 
Одржување на 
родителски средби 
за одделенска и 
предметна настава 
со отворен ден за 
родителите 
 
Да се дадат насоки 
за понатамошната 
работа во второто 
полугодие 

Договор за „Ден на 

екологија“ 

Евиденција на е-

дневник 

март Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 
 

Планирани 

активности по 

повод „Ден на 

екологија“ 

 

Редовно водење 
евиденција во е-
дневник 

„Ден на екологија“ –
работен и наставен 
ден за училиштата 
 
Спроведување 
активности на тема 
екологија за сите 
одделенија и по 
сите предмети 
 
Навремено 
пополнување на е-
дневникот со сите 
потребни 
информации  
 



Информација за 

постигнатите резултати 

на учениците во 

третото тромесечие 

 

Договор за родителска 

средба 

 

април Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 
 

Разгледување на 

успехот, 

поведението и 

редовноста на 

учениците во 

третото 

тромесечие 

 

Согледување на 

факторите за 

подобрување на 

успехот 

 

Да се утврди дека 

сите ученици се 

оценети по сите 

предмети 

соодветно 

формативно и 

сумативно 

 

Да се согледаат 
факторите за 
подобрување на 
успехот на 
учениците 
 
Одржување на 
родителски средби 
за одделенска и 
предметна настава 
со отворен ден за 
родителите 
 

Договор за 
одбележување на 
патрониот празник 

април Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

 

Планирани 
активности по 
повод патрониот 
празник на 
училиштето 

Подготовка на 
пригодна програма 
во која се вклучени 
наставниците и 
учениците 

Анализа на 

постигнатите резулати 

на крајот на учебната 

година за учениците од 

деветтите одделенија 

 

Договор за родителска 

средба 

 

Наградување на 

ученици со континуиран 

одличен успех и 

поведение 

 

јуни Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

 

Согледување на 
постигнатите 
резултати на 
крајот на 
учебната година 
 
Одлука за 
наградување на 
учениците со 
континуиран 
одличен успех 
како мотивација 
за во иднина и 
продолжување со 
успешната 
работа преку 
доделување 
пофалници 
 

Да се утврди дека 
сите ученици се 
оценети по сите 
предмети  
 
Да се наградат 
ученици од сите 
одделенија кои 
постигнале 
значајни резултати 
на сите подрачја и 
покажале 
континуиран 
одличен успех и 
поведение во текот 
на целата година 
со доделување 
пофалници 
 
Да се избере 

првенецот на 

генарацијата за 

постигнат особен 

интерес и успех и 

значајни резултати 

во сите сфери во 

текот на 

деветгодишното 

образование 

 

Одржување на 

родителски средби 

за одделенска и 



предметна настава 

за соопштување на 

годишниот успех на 

учениците 

 

Утврдување на годишниот успех и поведението на учениците во у Учебната 2020/2021 
година 

 
Насоки за постапување 

 

 

Тим за проверка на 

педагошка евиденција и 

документација 

 

Поделба на 

свидетелства 

јуни Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

 

Согледување на 
постигнатите 
резултати на 
крајот на 
учебната година 
 
Соопштување 
резултати од 
екстерното 
тестирање 
 
Поделба на 
тимови за работа 

Да се утврди дека 
сите ученици се 
оценети по сите 
предмети 
соодветно 
формативно и 
сумативно 
 
Извештај за 
постигнатиот успех 
на учениците од 
прво до девето 
одделение 
 
Поделба на 
нставниците во 
тимови за проверка 
на педагошка 
евиденција и 
документација 
 
Договор за поделба 
на свидетелства  
најпрво за 
деветтите, а потоа 
и за останатите 
одделенија  
 

Анализа и усвојување 

на годишниот извештај 

за работата на 

училиштето 

јуни-јули Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

 

 

Определување 
приоритетни 
задачи за 
изготвување на 
идната годишна 
програма 

Да се усвои 
годишниот извештај 
за работата на 
училиштето од 
Наставничкиот 
совет 
 
Да се определат 

приоритетни задачи 

за изготвување на 

идната годишна 

програма 



ГОДИШНИ ПРОГРАМИ  ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ АКТИВИ И ТИМОВИ 

АКТИВ НА ОДДЕЛЕНСКИ НАСТАВНИЦИ 

 

              Цели и задачи: 

- Унапредување и подобрување на квалитетот на наставата и другите облици на воситно – образовната работа 
- Успешно совладување на секојдневните проблеми со кои се среќаваат одделенските наставници 
- Проширување и продлабочување на стекнатите знаења од следените обуки и нивна понатамошна десиминација и вршење размена на 

искуствата 
- Разгледување стручни и методски проблеми во врска со реализација на наставниот материјал, одноцно нагледн предавање и разгледувае 

статии од стручен печат 
 

Планирани 

активности 

Цели Одговорни 

лица 

Временска 

рамка 

Методи за 

реализација 

Очекувани ефекти 

Формирање на 

Стручниот 

актив и избор 

на одговорен 

на Активот на 

одделенска 

настава 

Запознавање со 

предвидените 

теми и договор за 

работа 

Одговорен 

на стручен 

актив 

Педагог   

Август Договор 

Записник 

Успешна реализација 

на темите; соработка 

и договор меѓу 

наставниците во 

одделенската настава 

Разгледување 

на годишните 

програми за  

учебната 

2020/2021 

 година и 

начин на нивна 

изработка. 

Изработка на 

Да се разгледаат 

годишните 

програми и со 

правилни 

соодветни 

напаствија да се 

добие точна 

слика како тие 

Наставници 

Педагог 

Август Годишни 

планови и 

програми 

Правилна изработка 

на годишните 

програми и примена 

на современи 

наставни методи, 

форми, техники и 

ресурси 



годишни 

тематски 

планирања 

(дискусија, 

разговор) 

треба да бидат 

изработени.  

Разгледување  

на планови за 

работа на 

ученици со 

посебни 

потреби и 

соработка со 

стручни лица 

Да се разгледаат 

годишните 

програми за 

ученици со ИОП и 

соработка со 

стручни лица 

Наставници 

Педагог 

Психолог 

Дефектолоз

и 

Август Годишни 

планови и 

програми за 

ученици со 

посебни 

потреби 

Правилна изработка 

на годишните 

програми за ученици 

со ИОП и примена на 

современи наставни 

методи, форми, 

техники и ресурси  

Оценување, 

изготвување 

инструменти 

за оценување. 

Поделба на 

задолженија 

Наставниците да 

добијат јасна 

слика за начинот 

на оценување 

(дијагностичко, 

фор- мативно, 

сумативно) 

Наставници 

по 

одделенска 

настава 

 

Септември 

 

Стручна 

литература 

Критериуми и 

стандарди на 

БРО 

Добивање јасна слика 

за начинот на 

оценување 

(дијагностичко, 

формативно,  

сумативно) 

Отворени 

часови по сите 

предмети на 

наставници од 

I до V 

одделение 

Идеи за примена 

на современи 

методи и техники 

во наставата 

Стручен 

актив 

Наставници 

Педагог    

Директор 

Октомври - 

Мај 

Практична 

работа 

Презентации 

Компјутерна 

технологија 

 

Подобрување на  

нивото на 

комуникација, 

меѓусебна соработка 

и размена на искуства 

од реализираните 

часови со 

имплементирање на 

новините, современи 

методи и техники 



 

Реализирање  

на проектот 

Нансен модел 

за интегрирано 

образование 

(НМИО) во 

воннаставните 

активности 

Да се овозможи 

успешна 

интеграција на 

учениците и 

родителите од 

различни етнички 

заедници преку 

современ 

воспитно 

образовен 

процес  

Сертицифир

ани 

наставници 

за НМИО 

Педагог 

Директор 

Одговорни 

лица од 

Нансен 

дијалог 

центар 

Скопје 

Септември  

- Мај 

Планови за 

воннаставни 

активности 

Прирачници 

Компјутерна 

технологија 

 

Овозможување 

образование кое  ги 

негува, охрабрува и 

интегрира во себе 

мултиетничките 

вредности, 

двојазичноста и 

истовремено ја 

промовира и 

поддржува 

соработката помеѓу 

учениците 

Отворени 

часови со 

воннаставни 

активности од 

проектот 

Нансен модел 

за интегрирано 

образование 

Да се овозможи 

успешна 

интеграција на 

учениците од 

различни етнички 

заедници преку 

современ 

воспитно 

образовен 

процес и идеи за 

поуспешни 

воннаставни 

активности  

Сертицифир

ани 

наставници 

за НМИО 

Педагог 

Директор 

Одговорни 

лица од 

Нансен 

дијалог 

центар 

Скопје 

Септември  

- Мај 

Планови за 

воннаставни 

активности 

Прирачници 

Компјутерна 

технологија 

 

Реализација на 

поуспешни 

воннаставни 

активности 

овозможувајќи  

образование кое  ги 

негува, охрабрува и 

интегрира во себе 

мултиетничките 

вредности, 

двојазичноста и 

истовремено ја 

промовира и 

поддржува 

соработката помеѓу 

учениците 



Анализа на 

успехот, 

поведението и 

дисцилината 

на учениците 

на крајот од 

првото 

тримесечие 

Согледување на 

постигнатите 

резултати на 

учениците 

Наставници   

Педагог     

 

Ноември Евидентни 

листови за 

успех и 

поведение на 

учениците 

Извештаи од 

одделенски 

совети 

 

Подобрување на 

успехот, поведението, 

дисциплината и 

адаптација кај 

ученицие на крајот на 

првото тримесечие 

Учествување 

на 

манифестации

, конкурси и 

натпревари  и 

подигање на 

реномето на 

училиштето  

 

Подигање на 

реномето на 

училиштето во 

средината преку 

вклучување на 

учениците во 

активности. 

Стручен 

актив 

Наставници 

Педагог    

Директор 

Ученици 

Септември  

- Мај 

Покани 

Договори 

Презентации 

Успешно вклучување 

на учениците во 

училишните и 

вонучилишните 

активности со што ќе 

се подобрува 

квалитетот и 

реномето на 

училиштето во 

локалната средина 

Анализа на 

успехот, 

поведението и 

дисциплината 

на учениците 

на крајот на 

првото 

полугодие 

Согледување на 

постигнатите 

резултати на 

учениците на 

крајот на првото 

полугодие 

 

Наставници   

Педагог     

 

Јануари Евидентни 

листи за 

успех и 

извештаи од 

одделенски 

совет 

Подобрување на 

успехот, поведението 

и дисциплината и 

адаптација кај 

учениците на крај на 

првото полугодие 

Подготовка за 

проверка на 

знаењата на 

учениците 

Согледување на 

постигнатите 

резултати на 

учениците од 

Наставници   

Педагог     

 

Февруари Годишни  

планирања  

Тестови 

Анализа на 

постигнатите 

резултати на 

учениците од 



преку интерни 

тестирања и 

квизови 

спроведените 

интерни 

тестирања и 

квизови 

спроведените 

интерни тестирања и 

квизови и 

подобрување на 

успехот на учениците 

Стекнување 

нови сознанија 

од одредена 

област и 

имплементира

ње на истите 

за 

подобрување 

на наставниот 

процес 

Презентирање 

стручни трудови 

од областа на 

образованието 

Наставници   

Педагог     

 

Март Стручна 

литература 

Прирачници 

Усовршување на 

наставниот процес 

Анализа на 

спроведените 

часови од 

додатна и 

дополнителна 

настава и од 

слободни 

ученички 

активности 

Согледување на 

постигнатите 

резултати на 

учениците 

Наставници      

 

Април Извештаи  

Следења на 

ученици 

Усовршување на 

наставниот процес и 

подобри постигања 

Договор за 

активности по 

повод  

Патрониот 

празник на 

училиштето 

Одбележување 

на Патрониот 

празник преку 

наставни и 

воннаставни 

активности на 

учениците 

Наставници   Мај Компјутерна 

технологија 

Учество на учениците 

во наставни и 

воннаставни 

активности по повод 

Патрониот празник на 

училиштето 



Анализа на 

успехот, 

поведението 

на учениците 

на крајот на 

учебната 

година  

Согледување на 

постигнатите 

резултати на 

учениците на 

крајот на 

учебната година 

Наставници   Јуни Извештаи и 

споредбени 

анализи 

 

Објективно оценети 

ученици според 

стандарди и 

критериуми за 

оценување од БРО 

 

                                                                                                                               

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АКТИВ НА ЈАЗИЧНО – ХУМАНИТАРНА ГРУПА 

 

   Цели и задачи: 

   Запознавање на наставниците со задачите на стучниот актив 

   Успешно изготвување на годишна програма и изготвивање на соодветни дневни подготовки за  стучниот актив на јазично – 
хуманитарната група  

 

Планирана 
активност 
(содржини) 

Цели Реализатор Време на 
реализација 

Методи и 
постапки за 
реализација 

Очекувани ефекти 

Расгледување и 
избор на учебници 
по кој ќе се работи 
во текот на 
учебната 
2020/2021 
Разгледување на 
обемот на 
содржината на 
учебникот: 

Заклучок 
на 
годишната 
програма 
за работа 
на активот 

Сите 
наставници 
– членови 
на активот 

Септември Дијалог во 
групата 
според 
предмети 

 Прифаќање на содржината на 
годишните програми. 
Промена на некои наставни 
единици. 
Забелешки за поднесување во биро 
за развој.  
 

Дискусија за 
користење на 
работни тетратки: 
 

Работната 
тетратка 
како 
помошно 
помагало 
во 
наставата 

Сите 
наставници 
– членови 
на активот 

Октомври Дијалог во 
групата 
според 
предмети 

Самостоен избор на ученикот.   
Приготвување на наставни ливчиња 
за наставни вежби низ текот на 
часот. 
Приготвување на чек листи. 
 



Изготвување на 
годишен 
глобален, 
тематски и 
оперативен план 
по наставниот 
предмет 
Изготвување на 
план за отворени, 
интегрирани и 
МИО часови 
 

План и 
програма 
која се 
совпаѓа со 
учебникот 

Сите 
наставници 
– членови 
на активот 

Ноември Дијалог во 
групата 
според 
предмети 

План и програма согласно со Биро 
за развој на образованието 

Изготвување на 
годишен план за 
дополнителна 
настава. 
Изготвување на 
годишен план за 
додатна настава. 
 

Да се 
изготви 
план за 
дополнител
на и 
додатна 
настава за 
ученици на 
кои им 
треба 
помош во 
наставата, 
но и кој се 
талентиран
и 

Сите 
наставници 
– членови 
на активот 

Декември Дијалог во 
групата 
според 
предмети 

Избор на ученици – таленти и слаби 
ученици 
Литературна активност 
Драмска активност 
Новинарска активност 

Договор за 
изработка на 
примерок за 
водење на дневна 
подготовка. 
Договор (за план и 
програма) за 
учество на 
натпревари 
(декември, март, 

Усогласува
ње на 
дневните 
подготовки 
на сите 
наставници 
кои се 
членови во 
активот. 

Сите 
наставници 
– членови 
на активот 

Јануари Дијалог во 
групата 
според 
предмети 

Училишен, општински и регионален 
натпревар. 
Успешност на натпреварите. 



април и мај). 
 

Подготовки 
за 
натпревари 

Изготвување на  
програма за 
ученици со 
посебни потреби. 
Изготвување на 
програма за 
работа на 
менторот за 
напредни ученици. 
 

Да се 
олесни 
работата 
на 
учениците 
со посебни 
потреби и 
да се 
постигнат 
одредени 
резултати. 

Сите 
наставници 
– членови 
на активот 

Февруари Дијалог во 
групата 
според 
предмети 

Усогласување на успехот со 
програмата за ученици со посебни 
потреби. 

Дискусија и 
изготвување на 
програма за 
услови и средства 
за работа 
Дискусија за 
средства и 
постапки за 
вреднување на 
резултатите: 
 
 

Приготвува
ње на 
соодветни 
контролни 
вежби и 
тестови за 
работа со 
користење 
на 
соодветни 
техники, 
форми и 
методи. 

Сите 
наставници 
– членови 
на активот 

Март Дијалог во 
групата 
според 
предмети 

Користење на форми и методи на 
работа. 
Подготовка на контролни вежби. 

Погдотовка на тестови. 

Наставни помагала: дискусија за 

избор на дополнителна литература, 

лектири и книги. 

Говорни вежби 
Писмени вежби 
Контролни вежби 
Наставни ливчиња 
Тестови 
 



Изготвување на 
план за 
подготовка на 
проекти низ текот 
на учебната 
година: 
Договор и 
изготвување на 
план за 
корелација со 
други содржини и 
наставни 
предмети: 
 

Презентаци
ја на 
проекти 
поврзани 
со 
наставната 
програма и 
вон 
наставната 
програма. 

Сите 
наставници 
– членови 
на активот 

Април Дијалог во 
групата 
според 
предмети 

Презентација на проектите поврзани 
со наставните единици, содржини и 
вон наставната програма со договор 
на бирото за развој. 
Мајчин јазик со странски јазик 
Јазик со друг наставен предмет 
План за организирани часови во 
корелација со други наставни 
предмети. 
Отворен час - (Организирање на 
заеднички часови со меѓусебно 
присуство на наставниците, 
педагогот и директорот на 
училиштето.) 

Изготвување на 

план и програма 

за прослава на 

празници, 

хепенинзи и план 

за патрониот 

празник на 

училиштето. 

Изготвување на 
план за 
организирање на 
посети со ученици 

 

 

Заклучок за 
план и 
програма 
за 
прослави и 
хепенизи и 
изготвен 
план за 
организира
ње на 
посети со 
ученици 

Сите 
наставници 
– членови 
на активот 

Мај Дијалог во 
групата 
според 
предмети 

Лични творби 
Училишен натпревар во квиз. 
Програма за приредби. 
Подготвување на предмети, 
производи за хепенинзи. 
Организирање екскурзии со 
одредена цел за посета на културно 
– историски места: 
Посета на  музеј 
Посета на театар 
Посета на саем на книгата 
 

 

Забелешка - Во текот на одржување на состаноците може да има промени, да разгледуваме и разговараме за други теми кои ќе се јават во текот на 
учебната година 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                        ПРОГРАМА НА УЧИЛИШЕН ИНКЛУЗИВЕН ТИМ 

         

 

 

 

 

 

 

                       

Цел     Активности        Субјекти 
Инструмени/ 

техники 
Временска 

рамка 

Детекција на 
ученици со 
посебни 
образовни 
потреби 

-формирање на 
тим за соработка 
-соработка со 
родители, 
наставници, 
стручни 
соработници, 
стручни лица од 
други 
институции 

-ученици 
-родители 
-одделенски 
раководител 
-наставници 
-стручни 
соработници 
-стручни лица од 
други институции 
-директор 

-тестови за општи 
интелектуални 
способности 
-проективни техники 
-стручна литература 
-наставни средства 
и помагала 
-дефектолошка 
дијагностика 

во текот на 
целата 
година/континуи
рано 

 Работа со ученици 
со ПОП 

-индивидуална 
работа, работа во 
група и фронтална 
работа со ученици 
со ПОП 

-ученици 
-родители 
-одделенски 
раководител 
-наставници 
-стручни 
соработници 

-тестови за 
општи 
интелектуални 
способности 
-тестови на знаења 
-тестови за 
психофизичките 
можности 

во текот на 
целата 
година/континуир
ано 

Изготвување на 
ИОП 

-во зависност 
од можностите 
на ученикот се 
изготвува ИОП за 
ученици со 
посебни образовни 
потреби 
-одредување на 
методи за работа 
-континуирано 
соработка со сите 
вклучени субјекти 

-ученици 
-родители 
-одделенски 
раководител 
-наставници 
-стручни 
соработници  
стручни лица од 
други институции 
-директор 

-тестови за општи 
интелектуални 
способности 
-тестови на знаења 
-тестови за 
психофизичките 
можности 

-на почетокот на 
учебната година  
и на тримесечје 
по потреба 
доколку има 
отстапување од 
ИОП-от 



                                                         Програма за работа на хор и оркестар 

 

  

 

ДЕЛАТА ЗА 

ОБРАБОТКА 

 

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ  

На ученикот 

 

ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ  

На наставникот 

 

 

Време на 

реализаци

ја 

Аудиција 

  

 

- да е музикален; 

- да има чист глас; 

- да поседува соодветен тонски 

распон на гласот ; 

- да демонстрира една песна по 

свој  избор;  

- Организирање целосна аудиција 

(формирање нов хор ); 

-распејување; 

-колективно пеење ; 

-поединечно преслушување; 

- реаудиција на  хористите поради 

можни мутации на гласот;  

- 

Септември 

 

 

 

-Во текот 

на цела 

учебна 

година      

-Основи на вокалната 

техника 

 

 

 

 

-да демонстрира правилна 

положба на телото  за време на 

пеењето; 

- да дише правилно; 

-да применува вежби за 

дишење; 

- дадемонстрира распејување; 

-објаснува за основните елементи на 

вокалната техника ; 

-објаснува  вежби за распејување; 

-објаснува за значењето на вокалната 

техника и функционирањето на 

фоноторните органи 

–објаснува за внатрешен слух 

- 

Септември 

- Октомври 

- Во текот 

на цела 

учебна 

година      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дискутира за пеењето со 

образложение дека тоа не е само 

физиолошка дејност  туку е и   

интелектуална дејност, а потребно е и 

емоционално доживување на тоновите 

за да можат да допрат до свеста и 

душата на слушателот ;  

- нотен запис на,,Ода на радоста“како 

најдобра поради дијапазонот  

 

,,Ода на радоста“ 

  

-да дискутира за карактерот на 

композицијата -; 

- да демонстрира вокална 

интерпретација на 

композицијата ; 

- објаснува за начинот на изведба; 

-Емоционално доживување на тоновите 

за да можат да допрат до свеста и 

душата на слушателот;  

 

 

 

-Октомври 

 

-Ноември 

,,Jingle Bells“  

 

 

 

 

 

 

 

 

-да објаснува за  текстот на 

песната ; 

--да дискутира за карактерот на 

композицијата ;  

-да го   разбере значењето на 

текстот  и како се интерпретира 

- објаснува за карактерот на песната; 

-Емоционално доживување на тоновите 

за да можат да допрат до свеста и 

душата на слушателот 

-објаснува карактерот композицијата 

 

-Емоционално доживување на тоновите 

за да можат да допрат до свеста и 

душата на слушателот 

- Ноември  

-Декември 

 



Странска рок/поп 

композиција, 

Задолжителна 

композиција 

доставена од страна 

на ДМП 

 

-да ја идентификува 

композицијата ; 

-да дискутира за карактерот на 

композициите;  

-дискутира за нивните пораки 

-објаснува за композицијата и 

композиторот  

-да го анализира текстот; -Објаснува 

пораката 

- Објаснува за  поттикот на 

композиторите за компонирање на 

вакви песни 

- Емоционално доживување на 

тоновите и текстот за да можат да 

допрат до свеста и душата на 

слушателот; 

--Јануари 

-Февруари 

- Март 

- Април 

- Мај 

 

„Химна за Братство“ 

 

-дискутира за карактерот на 

композицијата  

-да објаснува за текстот  и 

чувствата кои треба да ги 

искажат преку  

интерпретирањето на 

композицијата 

-да објасни што знае за химната 

-Објаснува за карактерот на 

композицијата ; 

-објаснува за начинот на 

интерпретација; 

-Емоционално доживување на тоновите 

и текстот за да можат да допрат до 

свеста и душата на слушателот 

- Мај 

- Јуни 

   



 

 

ДЕЛАТА ЗА ОБРАБОТКА  

КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ  

На ученикот 

 

ДИДАКТИЧКИ НАСОКИ  

На наставникот 

 

 

Време на 

реализација 

Аудиција 

  

 

 

 

да е музикален; 

- да има чувство за ритам; 

- да поседува способност за 

инструментална 

интерпретација; 

- да демонстрира една песна по 

свој  избор;  

- воочува времетраење на 

нотите и паузите; 

- пее мелодиски вежби ; 

- Организирање целосна аудиција 

(формирање нa оркестар ); 

- проверување на знаењата од 

областа на основи на музичка 

писменост; 

- презентација на ритмички вежби; 

- презентација на мелодиски  вежби; 

- Септември 

 

 

 

-Во текот на 

цела учебна 

година      

ЗАПОЗНАВАЊЕ СО 

ДЕТСКИ МУЗИЧКИ 

ИНСТРУМЕНТИ  

 

 

 

- Да памти за поделбата на ДМИ 

(ритмички и мелодиски); 

- да препознава ДМИ по нивната 

звучност од други видови на 

инструменти ; 

- да дискутира за секој 

инструмент од групата на ДМИ  

-да презентира ДМИ ; 

-да објаснува за поделбата на ДМИ 

(ритмички и мелодиски) 

-демонстрира аудио –видео снимки со 

ДМИ и друг вид на инструменти ; 

- објаснува за ДМИ (секој инструмент  

одделно) 

-демонстрира слики за ДМИ; 

-Септември 

- Октомври-

Во текот на 

цела учебна 

година      

ВИДОВИ  НА БЛОК ФЛЕЈТИ  

СОПРАНИНО,СОПРАН,АЛТ, 

БАС  

,,Ода на радоста,, 

 

- Препознава видови на блок 

флејти; 

- ја идентификува СОПРАН  

блок флејта; 

- памти за начинот на чување и 

одржување на блок флејта; 

-препознава видови на блок флејти; 

- објаснува за сопран блок флејта; 

Објаснува за сопран блок флејта; 

-објаснува како се чува и одржува 

блок флејта; 

Октомври 

 

-Ноември 



 

- правилно дишење; 

-да демонстрира вежби за 

дишење; 

-демонстрира правилен начин 

на држење на блок флеити; 

-демонстрира начин на 

произведување на тонот преку 

одредени ЕТИДНИ вежби за 

секој тон;  

- Да дискутира за формата на 

делото ; 

- презентира правилен начин  на 

дишење; 

-презентација на начинот на 

произведување на тонот ; 

-објаснува како се произведува тонот 

-Преку содветни вежби; 

-објаснува за формата на 

композицијата; 

-Емоционално доживување на 

тоновите за да можат да допрат до 

свеста и душата на слушателот 

Технички вежби за 

увежбување на блок 

флејтата; двогласен канон 

 

 

 

-да демонстрира правилна 

интерпретација на формата 

канон; 

- да го  усвои вистинското темпо 

-   да ја прифати и технички 

усвои  динамиката 

- објаснува за музичка форма канон и 

начин на изведба; 

- демонстрира вистинско темпо во кое 

треба да се изведе композицијата 

- Демонстрира  динамика  ,при што ја 

изведува композицијата со динамички 

нијанси онака како што учениците ја 

доживуваат; 

- Емоционално доживување на 

тоновите за да можат да допрат до 

свеста и душата на слушателот; 

 

 

 

 ,, Jingle Bells“ 

 

 

 

 

 

- Да дискутира за ритамот на 

оваа божиќна песна 

-  индивидуална демонстрација   

- групна демонстрација 

-синхронизација на групите 

- да го  усвои вистинското темпо 

-   да ја прифати и технички 

усвои  динамиката 

 

- Објаснува за божиќната песна ; 

- објаснува за ритамот во божиќната 

песна ; 

- демонстрира интерпретација на 

божиќната песна  

- демонстрира вистинско темпо во кое 

треба да се изведе композицијата 

-Демонстрира  динамика, при што ја 

изведува композицијата со динамички 

- Ноември 

- Декември 

 - Јануари  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

нијанси така како што ученицита ја 

доживуваат; 

 - Емоционално доживување на 

тоновите за да можат да допрат до 

свеста и душата на слушателот; 

Странска рок/поп песна  

 

-да дискутира за ритамот – 

индивидуална демонстрација 

- да го  усвои вистинското темпо 

 -   да ја прифати и технички 

усвои  динамиката 

 

- Објаснува за формата на делото; 

- демонстрира вистинско темпо во кое 

треба да се изведе композицијата 

- Демонстрира  динамика , при што ја 

изведува композицијата со динамички 

нијанси онака како што учениците ја 

доживуваат 

-

Емоционалнод

оживување на 

тоновите за да 

можат да 

допрат до 

свеста и 

душата на 

слушателот; 

- Јануари  

- Февруари  

- Март  

- Април 

- Мај   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Химна на Братство“ 

 

 

 

- да дискутира за 

ритамот  

- индивидуална 

демонстрација; 

-синхронизација на 

групите 

да го  усвои 

вистинското темпо  

-   да ја прифати и 

технички усвои  

динамиката  

- Објаснува за формата на делото; 

- демонстрира вистинско темпо во 

кое треба да се изведе 

композицијата 

- Демонстрира  динамика, при што 

ја изведува композицијата со 

динамички нијанси така како што 

учениците ја доживуваат 

-Емоционално доживување 

- Мај   

-Јуни 



 

                                      ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Ученичката заедница е формирана од претставници на ученици од сите паралелки во училиштето од  

предметна настава. Како и во претходните учебни години така и оваа година формирана е ученичка заедница 

на ниво на училиште. 

За таа цел изработена е Годишна програма за работа распределена по месеци за цела учебна година. Како 

координатори на работата на учениците на ученичката заедница во смисла на давање насоки и помош се 

одредени: одговорните наставници: Маја Трајкоска, Мерсије Абдула и Садик Исени, психолог  

Содржини на работа Реализатор  Време на реализација 

Конституирање на ученичката 
заедница ( задолженија на членовите 
на ученичката заедница) 

Претседател и членови 
на ученичка заедница 

Септември 

Усвојување на програмата за работа 
на ученичка заедница 

Претседател и членови 
на ученичка заедница 

Септември  

Кодекс на однесување на учениците 
-доставување на извештај за 

редовноста и дисциплината на 
учениците за време на наставата и 

донесување на заклучоци како да се 
подобри дисциплината и редовноста 

на учениците 

Претседател и членови 
на ученичка заедница 

Октомври  

Задолженија за дежурните ученици на 
ниво на паралелката 

Претседател и членови 
на ученичка заедница 

Ноември  

Разгледување на успехот и 
поведението на учениците 

Претседател и членови 
на ученичка заедница 

Во текот на годината 

Како да им се помогне на 
другарчињата во учењето  (предлог на 

ученици кои постигнуваат повисоки 
резултати а сакаат да помогнат на 
ученици кои послабо напредуваат) 

Претседател и членови 
на ученичка заедница 

Во текот на годината 

Како да ја дочекаме Новата година 
( давање на предлози и идеи ) 

Претседател и членови 
на ученичка заедница 

Декември 

Како да допринесеме во унапредување 
и уредување на животната средина 

Претседател и членови 
на ученичка заедница 

Јануари 

Како да бидеме хумани Претседател и членови 
на ученичка заедница 

Февруари 

Договор за реализирање на еколошки 
активности 

Претседател и членови 
на ученичка заедница 

Март 

Одбележување на денот на шегата Претседател и членови 
на ученичка заедница 

Април  

Договор за организирање на разни 
културни, уметнички и спортски 

активности во чест на Патрониот 
празник на училиштето 

Претседател и членови 
на ученичка заедница 

Април – мај 

Учество на јавни и културни 
манифестации 

Претседател и членови 
на ученичка заедница 

Во текот на годината 

Разгледување на успехот, редовноста 
и дисциплината на учениците на крајот 

на учебната година 

Претседател и членови 
на ученичка заедница 

Јуни 

 



 

 

                                      Програма  на ученички парламент 

 

 

 
    Цели и задачи 

 
Активности 

Време на 

реализација 

 
Носители 

Конституирање на ученичкиот 

парламент и избор на членови 

во одборот на парламентот 

(претседател, заменик 

претседател и два члена). 

разговор за 

критериумите за 

избор, предлози и 

гласање за 

предложените 

ученици 

 
 

     септември 

 

членовите на ученичкиот 

парламент  педагог 

Ангажирање на учениците во 

додатната и дополнителната 

настава, како и во некои други 

активности во училиштето. 

прибирање податоци 

за потребите на 

учениците и нивниот 

ангажман 

 
октомври 

членовите на ученичкиот 

парламент 

                   педагог 

Разгледување на резултатите 

за постигнатиот успех на 

учениците во текот на првото 

тримесечие  

дискусија 
 

ноември 
членовите на ученичкиот 

парламент, педагог 

 Разговор за прославување на 

Нова година во училиштето 
 

Разговор 

 

 

      Декември 

членовите на  ученичкиот 

парламент педагог 

Разгледување на постигнатиот 

успех во текот на првото 

полугодие и подобрување на 

успехот во второто полугодие 

самопроцена и 

разговор, предлози 

 

 

       Јануари 

членовите на  ученичкиот 

парламент  педагог 

Презентација на 

тема:Превенција од зависности дискусија, разговор 
 

     Февруари 

членовите на  ученичкиот 

парламент 

наставници,педагог 

Подобри услови за настава и 

воннаставни активности-

работилница 

разговор 

изработка на постери 

 

 

Март 

 

членовите на ученичкиот 

парламент педагог 

Работилница –Врсничко 

насилство меѓу младите 
Разговор 

Изработка на постери 

 

 

Април 

членовите на ученичкиот 

парламент  педагог 

Разгледување на програмата за 

одбележување патрониот 

празник на училиштето 

разговор за 

придонесот што 

можеме да го дадеме 

за достоинствено 

одбележување на тој 

ден. 

 

 

 

      Април 

 

 

членовите на ученичкиот 

парламент  педагог 

Изнесување на информации во 

врска со награди, педагошки 

мерки 

релација на 

соодветност меѓу 

прекршоците и 

соодветните казнени 

мерки 

 

 

        Мај 

 

членовите на ученичкиот 

парламент со наставникот, 

педагог 

Изработка на извештајот за 

работата на ученичкиот 

парламент 
дискусија 

 

 

         Јуни 

членовите на ученичкиот 

парламент со наставникот, 

педагог 



 

 

 

                         Програма за ученички правобранител 

 

Планирани активности - 

содржини 

Цел Реализатор Времен

ска 

рамка 

Очекувани 

резултати 

  Избирање на ученик Избор на ученик 

правобранител и 

заменици и 

запознавање со 

процесот на воведна 

обука на избраните 

ученици 

Комисија за избор 

составена од педагог, 

дефектолог и тројца 

претставници од 

ученичкиот парламент 

Октомври Избрани членови на 

предлог на комисијата 

учениците,преставниц

и од сите одд. од 5до 9 

одд. 

Правобранители, двајца  

заменици  

(според постапката за избор  

на ученик правобранител)  

Прибирање поплаки од Повреда и 

прекршување на 

детските права 

Ученичкиот 

правобранител и 

замениците 

Континуир

ано 
Заштита од прекршување 
и Повреда на детските 
права  
Превземени соодветни 
мерки 

ученици за прекршени 

детски права и доставување 

до стручна служба тековно 

цела година со одреден ден 

и недела во месецот 

Работилница, Дефиниција Воочување на 

сличностите и 

Разликите меѓу 

децата и 

возрасните 

Ученици Ноември Стекнати знаења за 
Сличности и разлики 
помеѓу децата и 
возрасните и воочување 
на правата на децата 

на дете,, (Прирачник-Правата 

надетето) 

Наставници 

Инфо ден-право на Да се стекне сознание 

дека 

Имаат право на 

учество во 

уметничкиот  избор 

навидови забава 

животиличен 

 

Деца,родители,наставни

ци 

Декември Задоволување на 
личниот Интерес на 
разлицни полиња 

одмор,забава и разни 
слободни активности 

граѓани од локалната 

средина 

 



 

 

Организирање на трибини со Да се подигне нивото 
на будност за 
помоши заштита на 
ранливи категории на 
деца (деца со 
посебни потреби) 

Ученици, 
надворешен 

Јануари Дискусија и дебатана 
темата,правилно 
информирани ученици за 
сосодветнагрижа и 
заштитанадецатабез 
родители инизок социјален 
статуси ПОП 

различни тематики –дебати Стручен соработник 
социјален – (предлог тема: Заштита на Работник 

децата без родители или  
дете со родител со низок  
социјален статуси дете со  
посебни потреби наставници,родители

,локална 

 Самоуправа 

Детектирање на насилни Да се намалат и 
спречат 
Појави на насилно 
однесување  кај 
учениците и да 
седетектираат 
проблемите 

Ученици 

стручнаслужба, 

Наставници 

Февруари Намалени појави на 
насилно 
однесување  кај учениците 
и детектирани проблеми 

Однесувања од поедини 

ученици во училиштето и 

изработка на кодекс за 

Однесување против 

Насилството односно за 

Заштита од истото 

Работилница ,,Слобода 
на 

Да научат да ги 
Идентификуваат 
заедничките 
интереси ,изнаоѓање 
на заеднички јазик 
и мултикултура 

Ученици, наставник Март Изнајдени начини за 
Остварување на ова право здружување,, (од 

Конвенцијата заправата на 

децата) 

Работилница,трибина и Почитување на Гостин родител 
познавач на 
правото или 
соработник од 
Детската амбасада 
Маѓаши 

Април Стекната самодовербаи 
Самокритичност за 
одредување санкција со 
тежина на стореното дело 

Дебата Граница на Достоинството 

надететои казнување Незагрозување 

нанеговиот живот 

и здравје 

Дискусија на тема –Право на Стекнување 
Свесност дека 
малтретирањето,нечо
вечкото и 
понижувачко 
однесување, лошото 
лично однесување 

Стручна Мај Стекната едукацијаз а 
Заштита од насилство или 
малтретитање. 

Заштита од насилств ои служба,ученици,соц

ијален Негрижа Работник 

 

 

 

 

 



 

                                                 Р А С П О Р Е Д   Н А  Ч А С О В И    

 

 ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1 

 Лидија 

Заборска 

 (Македонски 

јаз.) 

9 
6

2 
7 8 9      

6

2 
9 8 9 

6

2 
7 8 7    

6

2 
7 8 / 9          

2 

Катерина 

Спасовска 

(Македонски 

јаз.) 

       
6

1 
             

6

1 
      

6

1 

6

1 
     

3 

 Силвија 

Рошкова 

 (Англиски јаз.) 

         9 / 8 7       9 8 7        8 / 7 9    

4 

Божидар 

Николовс. 

(Англиски јаз.  

    
6

2 

6

1 
      

6

2 

6

1 
     

6

1 

6

2 
              

5 

 Благица 

Атанасов. 

 (Француски  

јаз.) 

   7 
6

1 
8 9  9 7            8 

6

1 
            

6 

Санда 

(Германски 

јазик) 

                  
6

2 

6

2 
               

7 
 Петре Крстески 

 (Мат.,Физика) 

6

1 
9 

6

1 

6

2 
8 7  8 

6

2 

6

1 
8 7 

  6

1 

6

2 
7 8      9 

6

1 

6

2 

7 8 
 8 

6

1 

6

2 
   

 

8 

Катерина 

Лазаревс. 

(Математика) 

            
  

     9 9      
  

9 9     
 



 

9 

 Елена П.-

Наумовс. 

(Географија) 
8 7 

6

2 

6

1 
 9 8      

  
  

6

2 
9 

6

1 

7 8 
     

  
     

  

10 

Гордана 

Здравковс. 

 (Истор, граѓ. 

Обр.) 

    7 
6

1 

6

2 
9 7 8 

6

1  

6

2 
  8 9 

6

1 

6

1 
          

 

7 8  
6

2  
9 

6

2 
  

11 

 Весна 

Ѓорѓиевска 

(Хем, биол,Пр.н. Унап. 

На  здр.Веш. на жив. 

Иновац) 

6

2 

6

1 
8         7 

6

1  
9  8 9 8        7 8 

6

2 
9 8 9      8  

6

2 
    

12 
 Ана Диносиева 

 (Информатика) 
     A 7         A A            

6

2 

6

2 
9  

6

1 

6

1 
 

13 

 Марика 

Дурлевиќ 

 (Техничко обр.) 

       
6

2 

6

1 

5 5 5 5       
  

              

14 

 Лилјана 

Ружинова 

 (Ликовно обр.) 

                       7 
6

2 

6

1 
8 9        

15 

 Александар 

Панајотов 

 (Музичко обр.) 

                     9 
6

2 
/ 8 7 

6

1 
        

16 

 Татјана 

Трпезановска 

 (Физичко и 

здр.обр.)  

7 8 9 9 1   9  8   
6

2 

6

1 
 1   7 

6

1 
9 

6

2 
7    9 

6

1 
7 1   7 7 / 8 

6

2 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ПОНЕДЕЛНИК - 
E HËNË 

ВТОРНИК - E 
MARTË 

СРЕДА - E 
MËRKURË 

ЧЕТВРТОК - E 
ENJTE 

ПЕТОК - E 
PREMTE 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Теута 

Беџети 
Teuta 
Bexheti 

  
9

2 
7

2 

   
7

2 
9

2 
7

2 
6

3 
6

3 
8

2 
8

2 

   
6

3 
6

3 
8

2 
9

2 
9

2 
8

2 
6

3 

 
6

3 
7

2 

        

2 
Катерина 
Спасовска 
Katerina 
Spasovska 

   
8

2 
9

2 
6

3 
7

2 

       
8

2 
9

2 
6

3 
7

2 

 
7

2 
6

3 

              

3 
Садик 
Исени 
Sadik Iseni 

       
6

3 
7

2 
8

2 
9

2 

          
6

3 
7

2 
9

2 
8

2 

   
6

3 

  
7

2 
9

2 
8

2 

 

4 
Дрита 
Зеќири 
Drita Zeqiri 

8

2 
7

2 
6

3 
9

2 
7

2 

  
8

2 
6

3 
9

2 
7

2 

   
7

2 
8

2 
9

2 
9

2 

                 

5 
Селим 
Амети 
Selim 
Ameti 

6

3 
6

3 
7

2 

 
8

2 
9

2 

     
8

2 
7

2 
6

3 
9

2 
6

3 
7

2 

    
8

2 
6

3 
7

2 
9

2 

    
9

2 
6

3 
8

2 

   

6 
Шпреса 
Ахмети 
Shpresa 
Ahmeti 

    
7

2 
8

2 
9

2 

  
9

2 
7

2 

 
9

2 
7

2 

   
9

2 
8

2 
9

2 

               

7 
Исмет 
Кадри 
Ismet 
Kadri 

9

2 
8

2 
8

2 

       
8

2 
9

2 
6

3 
9

2 

    
7

2 
6

3 
8

2 
7

2 
9

2 
8

2 

 
8

2 
9

2 

 
8

2 
7

2 

 
6

3 
7

2 
6

3 
9

2 

8 
Гилсер Абдула 
Gilser Abdulla 7

2 
9

2 

            
6

3 
7

2 
8

2 
8

2 
9

2 

         
9

2 
8

2 
9

2 

 
8

2 
7

2 
6

3 

9 
Сафије 
Бајрами 
Safije 
Bajrami 

   
6

3 
6

3 
7

2 
6

3 

                            

10 
Леонтина 
Кадри Leontina 
Kadri 

                              
7

2 

 
6

3 
9

2 
8

2 

11 
Исмет 
Зејнулахи 
Ismet 
Zejnullahi 

                        
6

3 
7

2 
8

2 
9

2 

       

12 
Арбреша 

Асипи 
Arbresha 
Asipi 

 
8

2 
8

2 

    
9

2 
8

2 
6

3 

 
7

2 

            
7

2 
9

2 
6

3 
8

2 
7

2 
6

3 
8

2 
9

2 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

      Акциони планови за реализација на сите проекти и акциски истражувања  

Проект Цел Активности 
Време на 

реализаци
ја 

Одговорни лица 

Пакомак 
рециклирањ
е на 
пластична 
амбалажа 

Развивање на 
еколошката 
свест кај 
учениците и 
вработените во 
училиштето 

Имплементација 
на содржини во 
наставата -
организирање еко 
акции -ликовни и 
литературни 
конкурси 

Во текот 
на целата 
учебна 
година 

Наставници 

Е- отпад  Собирање 
батерии и 
развивање 
еколошка свест 
кај учениците и 
вработените во 
училиштето  

Континуирано 
собирање батерии 
во специјални 
пластични кутии  

Во текот 
на целата 
учебна 
година 

Наставници  

Нула отпад-
електронски 
отпад 

Развивање на 
еколошката 
свест кај 
учениците и 
вработените во 
училиштето 

Континуирано 
собирање 
електронски отпад  

Во текот 
на целата 
учебна 
година 

Наставници, 
административно –
техничка служба  

Вело 
училиште  

Развивање на 
свест кај 
учениците и 
вработените во 
училиштето за 
користење 
велосипед  

Спроведување 
велосипедски 
активности 

Во текот 
на целата 
учебна 
година 

Наставници од V 
одделение 

Зелени 
стапалчиња  

Развивање 
свест за 
користење на 
превозни 
средства кои не 
ја загадуваат 
животната 
средина  

Броење ученици и 
вработени во 
училиштето кои во 
училиште 
пристигнуваат со 
превозни средства 
кии не ја 
загадуваат 

Септември Наставници од V 
одделение и 
наставникот по 
природни науки 



 

животната 
средината 

МИО Развивање на 
свест за 
меѓуетничка 
толеранција и 
соработка  

Соработка со 
др.училишта 
Воннаставни 
активности,работи
лници, 
имплеметација на 
содржини во 
наставата 

Во текот 
на целата 
учебна 
година 

СИТ од МИО 

И јас имам 
глас  

Почитување на 
детските права 
и развивање 
вештини кај 
учениците за 
креативно 
истражување , 
мислење и 
ставови 

Работилници со 
наставници и 
ученици и 
медијатори од 
Фондација „ Чекор 
по чекор“ 

Во текот 
на целата 
учебна 
година 

Психолог 
 

Мултикултур
ни  
работилници
-интерен 
проект 

Поттикнување 
свест за 
почитување и  
рифаќање на 
различностите  

Работилници со 
наставници , 
ученици и 
родители  

Во текот 
на целата 
учебна 
година 

Одделенски 
наставници од  IV 
одделение и 
родители од истите 
паралелки  

Концепција 
за 
интеркултурн
о 
образование 
–Нансен 
модел  

Пропознавање 
сличности и 
различности , 
унапредување 
на 
интеркултурата 

Секции со тандем  
наставници и  
ученици од I до  V 
одделение 

Во текот 
на целата 
учебна 
година 

Одделенски 
наставници од  I  до 
V  одделение, 
педагод и НДЦ 
Скопје , директор  

Превенција 
од 
радикализац
ија STRONG  
TOGETHER  

Спречување на 
радикализација, 
вклучување и 
одржување 
дијалог, како и 
братство и 
критичко 
мислење 

Работилници со 
тимот наставници 
и ученици од V и 
VI  одделение 

Во текот 
на целата 
учебна 
година 

Одделенски 
наставници Весна 
Стојанова и Џејлан 
Исмаили и 
предметен 
наставник Татјана 
Трпезановска 

Училиште на 
21 век 

Поттикнување и 
развивање на 
критичко 
мислење  

Работилници со 
ученици од VI до 
IX  одделение со 
клуб за кодирање  

Во текот 
на целата 
учебна 
година 

Предметни 
наставници и 
наставници по 
информатика 

Карпош за 
еднаквите во 
училиштето 

Индивидуална 
помош од 
страна на 
образовни и 
лични 

Извршување на 
секојдневните 
воспитно-
образовни 

Во текот 
на целата 
учебна 
година 

Образовни и лични 
асистенти и стручна 
служба  



 

асистенти за 
работа со 
ученици со ПОП 

активности на 
учениците со ПОП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Акциско истражување 

ПЛАН ЗА АКТИВНОСТИ 

Акциско истражување на тема ,,Подобрување на читањето со 

разбирање ,за учениците од IV 

одделение,, 

 

Поврзано со Програмата од... Јазична писменост во почетните 

одделенија 

Кој го прави... Педагог на училиштето 

На која популација? Ученици од паралелката на IV 2 

одделение,во која има ученик со 

потешкотии во учењето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Конкретизиран план на активности на Акциското истражување 

План  Време на 

реализација 

 Време на 

реализација 

1.Дефинирање на проблемот октомври Подобрување на 

читањето со 

разбирање за 

учениците од IV 2 

одделение 

 

октомври 

2.Идентификација и анализа на 

проблемот  

Ноември I-извор 

II-извор 

Ноември 

3. Планирани активности Декември-мај Со примена на 

техники за самостојно 

учење ,со самостојна 

работа ,работа во 

групи и работа во 

парови 

Декември-мај 

4.Евалуација –валоризација на 

резултатите 

Мај  Извештај –проценка 

на оствареноста на 

целите на 

истражувањето 

Табеларен приказ  

Заклучок поврзан со 

резултатите  

Мај  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

                                      Програми за воннаставни активности 

Планирана 
активност  

 

 
Цели 

 
Реализатор 

Време  
на 

реализ
ација 

Методи и 

постапки  
Очекувани  

ефекти 

Училишен 

спортски 

клуб 

„Братство 

2017“ 

 

Поттикнување,омасувањ

е на 

спортот,рекреативноста,

развивање и 

усовршување на 

системот на на 

натпреварите на 

училишните екипи и 

грижа за здравствената 

заштита на спортистите. 

Татјана 

Трпезановск

а,Билјана 

Нарашанова

,Арбреша 

Асипи , 

Весна 

Стојанова и 

Тина 

Дишлиевска 

 
      
Септем
ври –  
Мај 

Ученици од II 

до IX 

одделение 

Развивање на 

физичкото 

здравје,соција

лизација 

развивање на 

социо-

емоционалнат

а свест кај 

учениците 

Потикнување 

на тимската 

работа 

Секции  

Секции за 

проширува

ње на 

содржинит

е од 

наставните 

предмети(м

атематика,

информати

ка,литерату

рна, 

историја, 

географија,

биологија,х

емија,физи

ка,ликовна 

секција ) 

 

Да се поттикнува и негува 

детската љубопитност, 

сознајните способности и 

креативноста на 

учениците 

- Учениците да се 
воведуваат во задачи кои 
бараат поголема 
самостојност во нивното 
Извршување 
 
 - Да се негува доследност 
и истрајност во 
извршување на 
ученичките обврски  
 
- Да се создаваат навики 
кај учениците за правилно 
и рационално користење 
на слободното време  
 

 

Предметните 

наставници 

по 

соодветните 

предмети 

 
Еднаш 

неделно 
во текот 

на 
учебнат

а 
година 

 

Ученици кои 

покажуваат 

интерес кон 

соодветните 

предмети 

  

Проширување 

на знаењата 

на содржините 

од наставните 

предмети 



 

Секции  

Секции за 
поддршка 
на други 
воннаставн
и интереси 
на 
учениците(
секции 
според  
Нансен 
модел за 
интеркулту
рно 
образовани
е ,драма и 
хортикулту
ра) 
 

 

  Да се поттикнува и 
негува детската 
љубопитност, сознајните 
способности и 
креативноста на 
учениците 
 
- Учениците да се 
воведуваат во задачи кои 
бараат поголема 
самостојност во нивното 
извршување 
 
 - Да се негува доследност 
и истрајност во 
извршување на 
ученичките обврски  
 
- Да се создаваат навики 
кај учениците за правилно 
и рационално користење 
на слободното време  
 

Предметните 

наставници 

по 

соодветните 

предмети 

 
Еднаш 

неделно 
во текот 

на 
учебнат

а 
година 

 

Сите ученици 

од I до V 

одделение со 

согласност од 

родител 

 Соработка 

помеѓу 

учениците од 

различна 

националност 

Креативност 

на учениците  

Мултикултурн

а надградба 

на учениците  

 



 

Секции 

Спортско-

рекреативн

и 

секции(фуд

бал,кошарк

а) 

 

  Да се поттикнува и 
негува детската 
љубопитност, сознајните 
способности и 
креативноста на 
учениците 
 
- Учениците да се 
воведуваат во задачи кои 
бараат поголема 
самостојност во нивното 
извршување 
 
 - Да се негува доследност 
и истрајност во 
извршување на 
ученичките обврски  
 
- Да се создаваат навики 
кај учениците за правилно 
и рационално користење 
на слободното време  

 Наставници 

по физичко и 

здраствено 

образование 

 

 
Во 

текот на 
учебнат

а 
година 

Ученици  
Од VI до IX 
одделение 

Развивање на 

физичкото 

здравје,соција

лизација 

развивање на 

социо-

емоционалнат

а свест кај 

учениците 

Потикнување 
на тимската 

работа 

 

 

 

 

 

Базар / 

Хепенинг 

 

- Да се одбележат 
празниците во текот на 
целата година  
 

- Да се развива 
креативноста на 
учениците  

 

-  
- Да се развива соработка 
помеѓу учениците 

 

 

Одделенски 

наставници 

од I до  V 

одделение 

 Ученици од I 

до  V 

одделение 

Родители  од 

I до  V 

одделение 

 
Декемв
ри,Март

, 
Април 

Мај 

 
Своерачни 
изработки-

детски 
креации 

 

Финанскиа 

добивка за 

потребите на 

училиштето 

Хуманитар

ни настани 

Да се развива 

хуманитарната свест на 

учениците  

Наставници 

од I до   IX 

одделение 

 Ученици од I 

до  IX 

одделение 

Во 
текот на 
учебнат
а 
година 

Во соработка 
со локалната 
самоуправа 

Подигање на 

хуманитарна 

свест кај 

учениците 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Еколошки 

акции 

Да се заштити природата 

за подобро здравје 

,чување и збогатување на 

зеленилот во училишниот 

двор и хигената   

Наставници 

од I до   IX 

одделение 

 Ученици од I 

до  IX 

одделение 

 

       
Март  

Ученици од I 

до  IX 

одделение 

Разновидни 
садници 

Запознавање 

со важниста за 

зачувување на 

чиста животна 

средина 



 

ПРОГРАМА ЗА ДОДАТНА НАСТАВА  
 
 

АКТИВНОСТ 
НОСИТЕЛИ 

НА 
АКТИВНОСТ 

РЕСУРСИ ИНСТРУМЕНТИ 
ВРЕМЕНСКА 

РАМКА 
ОЧЕКУВАНИ 

ЕФЕКТИ 

Креирање  
политика за 
поддршка на 
планирањето 
на додатната 
настава во 
училиштето  

-Директор 

-Стручни 
соработници 

-Наставници 

 

-Анализа на 

состојбата 

-Стручни 
материјали 
од БРО ( 
наставни 
планови и 
програми) 

-Прашалник за 
наставниците за 
ефектите од 
реализација на 
додатна 

настава 

Септември -Увид во 
досегашната 
состојба при 
реализација на 
додатната 

настава 

 

Следење на 
реализацијат
а на 
додатната 
настава  

-Директор 

-Стручни 
соработници 

 

-Следење на 
планирањат
а на 
наставницит
е 

-Следење на 
постигањата 
на учениците 
вклучени во 
додатна 
настава  

-Посета на 
часови 

-Евидентен 
лист за 
реализација на 
додатна 
настава  

-Работни 
листови за 
учениците  

Во тек на 
годината 

-Подобар 
квалитет при 
реализација на 
додатната 
настава  

-Обезбедување 
поддршка во 
редовната 
настава на 
надарените 
ученици 

Евалуација  -Директор 

-Стручни 

соработници 

 

-Програми и 
подготовки 
на 
наставницит
е  

-Посета на 

час  

-Прашалник за 
наставниците 

-Обработка на 
податоците од 
увид  на часови-
пополнети 

инструменти  

Јуни -Зголемени 
постигања на 
учениците кои 
покажуваат 
значителни 
резултати во 
определени 
области  

 -Поголемо 
учество на 
организирани 
натпревари на 
знаење 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНА НАСТАВА  
 
 

АКТИВНОСТ НОСИТЕЛИ
НА 

АКТИВНОС
Т 

РЕСУРСИРЕС
УРСИ 

ИНСТРУМЕНТИ ВРЕМЕНСКА 
РАМКА 
РАМКА 

ОЧЕКУВАНИ 
ЕФЕКТИ 
УВАНИ 

ЕФЕКТИ 

Креирање на 
политика за 
поддршка на 
планирањето 
на 
дополнителн
а настава во 
училиштето  

-Директор 

-Стручни 
соработници 

-Наставници 

 

-Анализа на 
состојбата 

-Стручни 
материјали од 
БРО ( 
наставни 
планови и 
програми) 

-Прашалник за 
наставниците за 
ефектите од 
реализација на 
дополнителната 
настава 

Септември -Увид во 
досегашната 
состојба при 
реализација 
на 
дополнителн

ата настава 

Следење на 
реализацијат
а на 
дополнителн
а настава  

-Директор 

-Стручни 
соработници 

 

-Следење на 
планирањата 
на 
наставниците 

-Следење на 
постигањата 
на учениците 
вклучени во 
дополнителна 
настава  

-Посета на 
часови 

-Евидентен лист 
за реализација 
на 
дополнителна 
настава настава  

-Работни 
листови за 
учениците  

Во тек на 
годината 

-Подобар 
квалитет при 
реализација 
на 
дополнителн
ата настава  

-
Обезбедува
ње поддршка 
во редовната 
настава на 
ученици со 
потешкотии 
во учењето 

Евалуација  -Директор 

-Стручни 
соработници 

 

-Програми и 
подготовки на 
наставниците  

-Посета на час  

-Прашалник за 
наставниците 

-Обработка на 
податоците од 
увид  на часови-
пополнети 
инструменти  

Јуни -Зголемени 
постигања на 
учениците 
кои имаат 
потешкотии 
во учењето 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       Програми за вонучилишни активности 

                                                 

 

Планирана 
активност  

 

 
Цели 

 
Реализатор 

Време на 
реализација 

Методи и 

постапки за 

реализација 

Очекувани  
ефекти 

 

Екскурзии 

Да се совладат и 

прошират знаењата 

на учениците 

Да се запознаат со 

културно 

историските 

знаменитости 

 

Одговорни 

наставници од 

III , VI ,  IX 

одделение 

 

 
Април/Мај 

Ученици од III, VI 

и IX одделение 

Стекнување на 

нови знањеа на 

убавините и 

историјата на 

својата татковина и 

истите да ги 

негуваат и 

почитуваат. 

Кај учениците да се 

развива другарство 

,меѓусебно 

помагање и 

соработка 

 

 Излети 

 

Да се рекреираат 

учениците во 

природата,како и 

интерес за градење 

на еколошки навики  

Одговорни 

наставници од I 

до IX 

одделение 

 

Април/Мај 
 

Ученици од I до 

IX одделение  

Кај учениците да се 

развива другарство 

,меѓусебно 

помагање и 

соработка 

Настава во 

природа 

Да се совладат и 

прошират знаењата 

на учениците 

Да се запознаат со 

културно 

историските 

знаменитости 

 

Одделенски 

наставници од 

V одделение 

 

Април/Мај 
 

Ученици од  V 

одделение 

 Стекнување на 

нови знањеа на 

убавините и 

историјата на 

својата татковина и 

истите да ги 

негуваат и 

почитуваат. 

Кај учениците да се 

развива 

другарство,меѓусеб

но помагање и 

соработка 

учениците 

  

 

Да се одбележи 
детска недела - 
зачленување на 
првачињата во ДО 

 Одговорни 

наствници, 

 ученици 

 
I недела 

Октомври 

Ученици и 
наставници 

беџови, 
флаери 

 
Развивање на 
чувството на 
припадност, 

дружење 



 

 

ВОНУЧИЛИШНИ 
АКТИВНОСТИ 

I1 I2 I3 I4 II1 II2 II3 III1 III2 III3 III4 IV1 IV2 IV3 IV4 V1 V2 V3 V4 

Основно 
музичко 
училиште, 
балетско 
училиште, 
кошаркарски 
клуб, спортска 
академија и др 

  /       
 
 
 
 

/ / / 11 11 8 7 17 10 12 15 9 7 7 19 11 14 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОНУЧИЛИШНИ 
АКТИВНОСТИ 

VI1 VI2 VI3 VI4 VII1 VII2 VII3 VIII1 VIII2 IX1 IX2 

Основно 
музичко 
училиште, 
балетско 
училиште, 
кошаркарски 
клуб, спортска 
академија и др 

6 5 9 10 15 12 9 10 18 13 15 



 

                    Програма за реализација на ученички натпревари 

 

 

Планирана 
програмска 

активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Методи и 
постапки при 

реализација 

Очекувани ефекти 

Изработка на 
акционен план за 
натпревари за 
учебната 
2020/2021година 

Јули 2020 

година 

Тим за 

натпревари 

Вметнување на 
акциониот план 
во годишната 
програма на 
училиштето 

Изработен детален план за 

натпревари 

Усвојување на 
акциониот план за 
натпревари 

Август 2020 
година 

Училиштето Наставничкиот 
совет го усвојува 
акциониот план 
за учебната 
2015/2016 година 

Усвоен акционен план за 
натпревари 

Истакнување на 
годишниот план за 
натревари 

Септември  Училиштето Училиштето го 
истакнува 
годишниот план 
за натпревари 

Истакнат годишен план за 
натпревари 

Македонски јазик 

 

1.Литературни 
конкурси 

 

2.Државен 

натпревар 

 

Септември-

мај  

 

 

Библиотека 

Другарче 

 

Институт за 
македонски 

јазик 

Литературни 
конкурси по 
повод патрони 
празници и други 
теми 

Наставниците по 
соодветниот 
предмет ги 
спроведуваат 
соодветните 
постапки за 
реализација на 
натпреварот 

Учество на литературни 
конкурси и освоени места 

Освоени награди и 
сертификати за учество 

 

Математика 

1.Училишен 
натпревар по 
математика 

2.Општински 
натпревар по 

математика 

 

Февруари -
април 

 

 

 

Училиште 

 

 

Сојуз на 
математичари 

 

 

 

Наставниците по 
соодветниот 
предмет ги 
спроведуваат 
потребните 

подготовки 

Освоени места и сертификати 
за учество 



 

3.Регионален 
натпревар по 
математика 

4.Државен 
натпревар 

 

Англиски јазик 

 

1.Училишен 
натпревар 

2.Државен 
натпревар по 
англиски јазик 

 

 

Март -Април  

 

Училиште 

Приватно 
средно 
училиште  

Наставниците по 
соодветниот 
предмет ги 
спроведуваат 
потребните 
подготовки за 
натпреварот 

Освоени места и сертификати 

за учество  

 
 

Германски јазик 

1.Државен 
натпревар по 
германски јазик 

 

 

Април  

 

Биро за развој 
на 
образованието 

Наставниците по 
соодветниот 
предмет ги 
спроведуваат 
потребните 
подготовки за 
натпреварот 

Освоени места и сертификати 
за учество 

Физичко и 
здравствено 
образование 

1.Општински 
наптпревари во 
повеќе спортови 

2.Градски 
натпревари во 
повеќе спортови 

3.Државни 
натпревари во 

повеќе спортови 

 

 

 

Октомври-
мај  

 

Март- мај  

 

 

 

 

Општина 

Карпош 

 

Сојуз на 
спортови на 

град Скопје 

Федерација на 
училишни 
спортски 

натпревари 

 

 

Наставниците по 
соодветниот 
предмет ги 
спроведуваат 
потребните 
подготовки за 
натпреварот 

 

 

Освоени места и сертификати 

за учество 

 

 

Биологија и 

природни науки 

1.Училишен 
натпревар 

2 Општински 

натпревар 

3.Регионален 
натпревар 

Јануари-мај 

 

Македонско 
биолошко 
друштво 

Наставникот по 
соодветниот 
предмет ги 
спроведува 
соодветните 

подготовки 

Освоени места и сертификати 

за учество 



 

4.Државен 
натпревар 

 

Физика 

1Училишен 
натпревар 

2 Општински 

натпревар 

3.Регионален 
натпревар 

4.Државен 

натпревар 

 

 

 

јануари-мај  

 

Друштво на 
физичари на 
Македонија 

ССУЦ Михајло 

Пупин-Скопје 

 

 

Наставникот по 
соодветниот 
предмет ги 
спроведува 
соодветните 
подготовки 

 

 

Освоени места и сертификати 
за учество 

Географија 

1Училишен 
натпревар 

2 Општински 
натпревар 

3.Регионален 
натпревар 

4.Државен 
натпревар 

 

 

 

јануари-мај  

 

Македонско 
географско 
друштво 

Наставникот по 
соодветниот 
предмет ги 
спроведува 
соодветните 
подготовки 

Освоени места и сертификати 
за учество 

Хемија 

1Училишен 
натпревар 

2 Општински 
натпревар 

3.Регионален 
натпревар 

4.Државен 
натпревар 

јануари-мај  

 

Сојуз на 
хемичари и 
технолози 

Наставникот по 
соодветниот 
предмет ги 
спроведува 
соодветните 

подготовки 

Освоени места и сертификати 

заучество 



 

 

Ликовно 
образование 

1.Меѓународна 
колонија 
,,СВ.Пантелејмон,, 

2.Меѓународен 
конкурс 13 
Ноември 

3.Меѓународни и 
републички  

Октомври-
мај 

Детски ликовен 
центар 

Наставникот по 
соодветниот 
предмет ги 
спроведува 
соодветните 
подготовки 

Освоени места и сертификати 
за учество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОДИШЕН АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА МИО /Меѓуетничка интеграција во образованието/ 

                                                                                 ООУ „ БРАТСТВО“ 

                     

                        

                                                                                    „ЕДЕН СВЕТ, А ТОЛКУ МНОГУ БОИ“ 

 

 

 

                                                                                                                        Скопје,  

                                                                                                   учебна 2020/21год. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 



 

 

        АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА МИО ВО ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЃУ ПАРТНЕР-УЧИЛИШТАТА                     

           ООУ „ВЕРА ЦИРИВИРИ ТРЕНА“ и ООУ „БРАТСТВО“ 

 

         Цели: Улогата на училиштето е негување и афирмирање на мултикултурата    

           која традиционално отсекогаш коегзистирала на овие простори. Различните култури пожелно е да се потпираат една на друга за 

обезбедување на заедничка егзистенција, а за тоа да се оствари потребно е училиштето/наставниците, како битни креатори на 

општестовото да ги намалат предрасудите и стереотипите кон другите етникуми, затоа што тие не водат кон сегрегација или 

коегзистенција со паралелизам, а со тоа и негирање на мултикултурниот дух на нашата татковина која историјата како уникатен филигран 

го исплела низ вековите. Со интегрирање на МИО преку самостојните активности или преку заедничките наставни и воннаставни 

активности, во соработка со партнерското училиште, ние наставниците сме главните архитекти на иднината на нашата татковина. 

 

Членови на тимот: Рухије Сали 

                                     Марина Хаџипанзова 

                                         Афердита Сали 

                                           Билјана Нарашанова 

                                          Силвија Рошкова 

                                         Садик Исени  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                 Година 2020 / 21 

  Временска рамка (месец)      

Задача Активност 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин на 

спроведу

вање 

(ресурси) 

инструм

енти 

Очекувани 

резултати 

Одгово

рно 

лице 

Потребен 

буџет 

Договор 

за 

изработ

ка на 

ГП 

Состанок на 

СИТ-от за 

изготвување 

на ГП 

            СИТ Прирачниц

и,извешта

и и 

прилози 

Дискусиј

а, 

размена 

на 

мислења 

Изработка 

на ГП 

СИТ-от Потрошен 

материјал 

Сподел

ување 

образе

ц 

табела 

МИО за 

сите 

наставн

ици 

Информира

ње на 

наставницит

е за 

вклучување 

на МИО во 

редовната 

настава 

 

            СИТ, 

наставниц

и 

Прилози, 

образец 

табела 

Дискусиј

а, мејл 

Пополнувањ

е на 

образецот 

Наставн

ици 

Потрошен 

материјал 

Изготву

вање 

на план 

за 

заеднич

ки 

активно

сти 

вклучен

и во ГП 

Средба со 

партнер 

училиштето 

            СИТ на 

двете 

училишта 

Образец 

табела 

Дискусиј

а, 

размена 

на 

мислења 

Изработка 

на 

заеднички 

акционен 

план 

СИТ Потрошен 

материјал 



 

 

Приред

ба 

Заеднички 

активности 

по повод 

Детската 

недела 

 

            Наставни

ци и 

ученици 

Приредба 

(собирање 

на 

донација) 

Договара

ње,прир

едба 

Успешно 

спроведена 

активност 

Наставн

ици 

Потрошен 

материјал 

 

Еко 

акција 

Заедничка 

активност за 

Денот на 

дрвото 

            Наставни

ци и 

ученици 

Садење 

садници 

Договора

ње,работ

илница 

Интегриран

и 

работилниц

и 

Наставн

ици 

Потрошен 

материјал 

Трагањ

е по 

исти 

букви 

во 

македо

нската 

и 

албанск

ата 

азбука 

Заедничка 

активност 

„Мешана 

азбука“ 

             

Наставни

ци и 

ученици,У

З 

Наставни 

ливчиња,п

роектор 

 

Интегрир

ани 

часови 

Согледувањ

е и трагање 

по 

сличности 

Наставн

ици 

Потрошен 

материјал 

Работи

лница 

на 

ракотво

рби 

Ден на 

Мартинки 

            Наставни

ци и 

ученици, 

УЗ 

Наставни 

ливчиња,п

роектор,ко

нци 

Интегрир

ани 

часови 

Изработени 

ракотворби, 

плетени 

алки-

плетени 

пријателств

а 

Наставн

ици 

Потрошен 

материјал 

Проект-

постер-

плакат 

Денот на 

жената 

            Наставни

ци и 

ученици 

Брошури,И

КТ 

Проект Согледувањ

е на 

положбата 

на жената 

во 

различните 

култури 

Наставн

ици 

Потрошен 

материјал 



 

Работи

лница 

на 

изработ

ки  

Културни 

традиции со 

верски 

обреди 

 

            Наставни

ци и 

ученици 

ИКТ,бои, 

лепило, 

Проект, 

работил

ница 

Стекнување 

основни 

познавања 

за верските 

обреди 

Наставн

ици 

Потрошен 

материјал 

Патрон

ат 

Прослава-

патронат на 

училиштето 

 

            Наставни

ци, 

ученици,У

З 

Апарат, 

флаери,бу

џет 

Дискусиј

а, 

организи

рање 

според 

протокол 

Презентира

ње на сето 

сработено 

,пред гости 

(од 

општината,

МОН) 

Наставн

ици 

Потрошен 

материјал 

Презен

тација и 

промоц

ија 

Сумирање 

на 

сработените 

активности 

  

            Наставни

ци, 

ученици,У

З 

Записници

, проекти, 

ракотворб

и, 

фотограф

ии 

Дискусиј

а,селект

ирање, 

архивира

ње 

Презентира

ње на сето 

сработено 

пред 

наст.колегиу

м, општина, 

совет на 

родители 

Наставн

ици 

Потрошен 

материјал 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проекти што се реализираат во училиштето 

- Пакомак – рециклирање на пластична амбалажа 
- Е – отпад 
- Нула отпад – електронски отпад 
- Вело училиште 
- Зелени стапалчиња 
- МИО 
- И јас имам глас 
- Мултикултурни работилници – интерен проект 
- Концепција за интеркултурно образование – НАНАСЕН  
- Превенција од радикализација  STRONG TOGETHER 
- Училиште на 21 век 
- Карпош за еднаквите во училиштето 

 

                 План за подршка на учениците и за подобрување на резултатите 

 

Цели Содржини/ 
Активност

и 

Реализатор Време на 
реализаци

ја 

Очекувани 

ефекти 

Изготвување   програми  за 
работа со  
талентираните,надарените,у
чениците со потешкотии во 
учењето и учениците со 
посебни потреби и 
емоционални потешкотии 

Изготвувањ
е на план 
за работа 
со тие 

учениции 

Училишен тим Август - 
Септември 

Изготвени 
програми 

Идентификација на  
талентираните, надарените 
и учениците со потешкотии 

во учењето 

Изготвувањ
е и примена 
на 
инструмент
и и 
постапки за 
идентифика
ција на  
талентиран
ите, 
надарените 
и учениците 
со 
потешкотии 
во учењето 

Наставници 

 

Септември 
- Октомври 

Идентифику
вани 
ученици 

Континуирано да се 
подржуваат талентираните 

и  надарените  ученици 

Изготвувањ
е  и 
реализациј

Тим за 
надарени и 

Во текот на 
целата 

Учество на 
натпревари 
и освоени 



 

а прграма 
за работа 
со  
надарени и 
талентиран

и ученици 

талентирани 
ученици 

учебна 
година 

награди и 
признанија 

Континуирано да се 
подржуваат учениците со 
посебни потреби и 
емоционални потешкотии 

Изготвувањ
е  и 
реализациј
а на 
програма  
за  работа 
со деца со  
посебни 
потреби и 
емоционал
ни 
потешкотии 

Тим за 
инклузија на 

деца со  
посебни 

потреби и 
емоционални 
потешкотии 

Во текот на 
целата 
учебна 
година 

Подобрувањ
е на 
постигањата
, 

вклучување 
во животот 
на 
паралелката
, 
училиштето 
и локалната 
заедница 

Континуирано да се 
поддржуваат учениците 
преку додатната и 

дополнителната настава 

Реализациј
а на часови 
за додатна 
и 
дополнител
на настава 

Следење и 
евидентира
ње на 
присуство 
на 
учениците 
на часови 
на додатна 
и 
дополнител
на настава 

Предметни 
наставници 
родителите и 

учениците 

Во текот на 
целата 
учебна 

година 

Повисоки 
постигања 
на 

учениците 

Навремено и правилно 
професионално 
информирање и 
ориентирање на учениците 

Индивидуа
лно и 
групно 
советување 
на 
учерниците 
за избор на 
занимања – 
запишувањ
е во средно 
образовани
е 

Тим за 
професионал
на орентација 
на учениците 

Во текот на 
целата 
учебна 
година 

Правилен 
избор на 
учениците 
за 
продолжува
ње на 
образование
то согласно 
нивните 
интереси и 
способности 



 

Следење и анализа на 
постигањата на учениците 

Изготвувањ
е извештаи 
и на 
компаратив
ни  анализи 

Стручни 
соработници 

Тим за 
постигања на 
учениците 

По 
завршувањ
е на 
класифика
ционите 

периоди 

Подобрувањ
е на 
пстигањата 
на 
учениците 

Да се промовираат 

постигањата на учениците 

Информира
ње на 
училиштето 
и јавноста 
за 
постигањат
а на 
учениците 
преку веб 
страната на 
училиштето
, како и 
преку 
соработка 
со 
медиумите, 
културни 
установи и 
институции, 
преку 
учество на 
литературн
и читања, 
ликовни 
изложби и 
хепенинзи, 
спортски 
натпревари,  
квизови, 
музички 
настапи 
итн. 

Одд. 

Раководители 

Стручни 
соработници  

Во текот на 
целата 
учебна 
година 

Информира
но училиште 
и јавност за 
постигањата 
на 

учениците 

 

Критериум за успех: Подобрување на постигањата на учениците, редовно учество на 
додатна и дополнителна настава, учество на натпревари и постигнати резултати на истите 
(освоени награди), правилен избор на средно училиште на учениците од деветто 
одделение. 

Иструменти:Листи за идентификација на ученици со потешкотии во учењето,листи на 
евиденција за дополнителна и додатна настава, досиеа на ученици, Пронад скала, 

прашалници за самопроцена на интересите и способностите на учениците, анкети. 

Индикатор за успешност:Идентификувани ученици,изготвени и  реализирани планови, 
постигнати повисоки постигања, освоени награди на натпревари, подобрување на 
постигањата на учениците. 



 

Одговорен за следење:Тим  за додатна и дополнителна настава, тим за надарени и 
талентирани ученици, тим за професионална орентација на ученици, тим за инклузија на 
учениците со ПОП и емоционални потешкотии. 

Повратна информација: Полугодишни и годишни извештаи на тимовите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                        План за професионална ориентација на учениците  
 

Содржина на работа 
 

Реализатор Време на реализација 

Запознавање на 
училиштето за процесот 

на професионална 
ориентација 

 

Психолог  
Класни раководители на IX 

одд 

Октомври 
Ноември 

Ликовно творештво: 
Моето идно занимање 

Есеј на тема :  Моето идно 
занимање 

 

Психолог  
Класни раководители на IX 

одд 

Ноември  
Декември  

Јануари  

Анкетен прашалник: 
Анкетен лист за степенот 

на професионална 
ориентација на учениците 

од  IX одделение 
 

Психолог  
Класни раководители на IX 

одд 

Јануари  
Февруари 

Прашалник : 
Професионални интереси 

  

Психолог  
Класни раководители на IX 

одд 
 

Maрт 

Претставувања, 
презентации од средните 

училишта ( стручни и 
гимназија ) 

 

Психолог  
Класни раководители на IX 

одд 

Март - мај 

Помош и поддршка на 
учениците во изборот (  IX 

одделение ) 
 

Психолог  
Класни раководители на IX 

одд 

Во текот на Учебната година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                     План за антикорупциска едукација на учениците 

Содржина 
 

Цели 
Вид на 

активност 
Активности 

Предзнаења за 

корупцијата и 

антикорупцијата 

 

Да се согледаат 
предзнаењата на 
учениците 

Прашалник за   
учениците 

 

Пополнување на 
прашалникот од 

страна на учениците 

Причини и 

последици од 

корупцијата 

 

Да се запознаат со 
поимите корупција, 
антикорупција, 
интегритет, 
социјален притисок,  
 

да знаат за 
облиците во кои 
може да се појави 
корупцијата и 
начинот на 
спречување и 
заштита од истата; 
 

 

да го сфатат 
штетното влијание 
на корупцијата во 
општеството 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работилница 
 

 

 

Говорна активност; 
дискусија; 

 

кусо предавање 
 

Стекнување на 

основни знаења за 

корупција и 

антикорупција 

Да се запознаат со 

поимите корупција, 
антикорупција, 
интегритет, 
социјален притисок, 
етичност 
 

да знаат за 
облиците во кои 
може да се појави 
корупцијата и 
начинот на 
спречување и 
заштита од истата; 

 

да ги препознаваат 
механизмите за 
спречување на 
корупцијата 

 

Предавање и вежби Предавање Power 

Point презентација 

Дискусија  



 

да ја сфатат улогата 
на Државната 
комисија  за 
спречување на 
корупцијата и 
механизмите преку 
кои таа делува 

 

Активна борба 
 

против 
 

корупцијата 
 

Да се запознаат што 
значи,,одолевање 
на социјален 
притисок,, 

 

Да знаат за 
облиците во кои 
може да се појави 
корупцијата и 
начинот на 
спречување и 
заштита од истата 
 
Да ги препознаваат 
механизмите за 
спречување на 
корупцијата 
 

Да го сфатат 
штетното влијание 
на корупцијата во 
општството 

Работилница  

Говорна активност; 

дискусија; 

 
кусо предавање 

 

Активна борба 
против корупцијата  

Постери 

Да анализираат како 
и каде може да се 
појави корупцијата и 
како може да се 
спречи истата 
 
Да се стават во 
ситуација во која ќе 
имаат активна 
улога, преку која ќе 
разберат за 
антикорупцијата и 
за потребата од 
едукацијата 
 
Да се стават во 
улога на активни 
граѓани кои ќе 
придонесат за 
развојот на 
граѓанската култура 

Работилница  



 

во современото 
општество 

Утврдување на 
знаењата за 
корупцијата и 

антикорупцијата  

Да се утврдат 
знаењата на 
учениците 
 
Да се види дали 
учениците научиле 
од проектот 
,,Програма за 
антикорупсицката 
едукација на 
учениците од 
основните училишта 

Прашалник за 
ученииците и 
активности за 
повторување 

Пополнување на 

прашалникот од 

страна на 

учениците 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                    План за превенција од насилство 

Содржини на работа  

 

Реализатори Време на реализација  

Планирање на активностите на 

тимот за учебната 2020/2021 

год 

Психолог  

Наставници 

Август – Септември  

Запознавање на наставниците 

со училишната политика за 

намалување на насилството 

Психолог Септември 

Предавање на тема : Што е 

насилство ? 

Психолог  

Ученици 

Октомври 

Изработка на правила на 

однесување за учениците 

Психолог  

Ученици 

Ноември  

Анкета  

-прашалник за ученици 
 

Психолог  

Ученици 

Ноември  

 

Анкета  

-прашалник за наставници 

Психолог  

Наставници 

Ноември – Декември 

Изработка на училишна 

политика за намалување на 

насилството 

-начини и стратегии со 

насилно однесување 

Психолог  

Педагог 

Наставници 

Февруари – март 

Работилници со ученици 

 

Психолог  

Ученици 

Април - мај 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        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 

Планирање на 
тестови и 
писмени 
работи  
Дијагностичко 
оценување на 
ученици во 
шесто 
одделение 

Септември Стручна 
служба и 
наставници  
 

Презентација; 
дискусија; договор  
 

Успешна 
реализација на 
писмени 
проверки на 
постигањата на 
учениците; 
повисок успех на 
учениците 

Составување 
на објективни 
тест прашања; 
изготвување 
бодовна скала; 
формирање 
оценка 

Октомври Одговорни 
наставници 

Презентација; 
работилница,дискусија;  
 

Правилно 
поставување на 
објективен тест 
прашања и 
соодветно 
бодирање и 
оценување 

Анализа и 
процена на 
објективноста 
на 
применетите 
тестови  

Ноември  
 

Одговорни 
наставници  
 

Презентација; 
дискусија  
 

Поуспешна 
изработка и 
примена на 
применетите 
тестови 

Насоки за 
доставување 
на примероци 
од оценувања 
во 
наставничките 
портфолија  

Декември  
 

Педагогот на 
училиштето  
 

Дискусија; договор  
 

Успешна 
изработка на 
наставнички 
портфолија 

Анализа на 
полугодишниот 
успех на 
учениците  
 

Јануари-
февруари 
 

Директорот 
на 
училиштето  
 

Обработка на 
податоци  
 

Следење на 
постигањата на 
учениците и 
преземање мерки 
за подобрување 

Вреднување 
на ученици со 
потешкотии во 
развојот  
 

март Стручна 
служба 

Презентација; 
дискусија 

Поголема 
мотивираност и 
повисок успех на 
ученици со 
потешкотии во 
развојот  
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализа на 
применетите 
објективни 
тестови  
 

мај Одговорни 
на 
одделенски 
совети  
 

Презентација; 
дискусија  
 

Поуспешна 
изработка и 
примена на 
објективни 
тестови 

Анализа на 
годишниот 
успех на 
учениците  
 

јуни Директор и 
стручна 
служба  
 

Обработка на 
податоци  
 

Следење на 
постигањата на 
учениците и 
преземање мерки 
за подобрување  
 



 

План за стручни посети за следење и вреднување на кавалитетот на 

работата на воспитно – образовниот кадар 

 

Активност Носител Ресурси Инструменти 
Временска 

рмка 
ефекти 

Креирање 

политика за 

подршка на 

планирњето за 

посета на 

часови 

 

Информирање 

на 

наставниците 

преку 

соопштение 

Директор 

Стручни 

соработници 

Наставници 

-Анализиза 

на 

состојбата 

- Распоред 

на часови 

- стручни 

материјали 

-извештај од 

посетени 

часови 

- Протокол, 

формулар за 

следење 

Октомври -Увид во 

реализација на 

настава 

 

-Следење на 

реализација на 

наставта преку 

посета на 

часови 

 

Изработка на 

извештаи од 

увид во 

планирањата 

на 

наставниците и 

посета на 

часови 

Директор,  

Стручни 

соработници 

-Годишни и 

тематски 

планирања 

на 

наставници 

- днрвни 

подготовки 

Формулар за 

посета на 

часови 

 

Формулар за 

рефлексија, 

евалуациа на 

часот 

 

 

 

Ноември, 

Декември 

 

Март, 

Април 

-Унапредување 

на квалитетот 

на реализација 

на настава 

-Користење на 

современи 

приоди во 

настава 

 

Евалуација Директор  

Стручни 

соработници 

Наставници 

-Програми и 

подготовки 

од 

наставници 

- Протокол, 

формулар за 

следење 

Анализа и 

обработени 

податоци од 

увид на 

часови во 

пополнети 

инструменти 

Декември 

 

Април 

Зголемена 

ефикасност во 

наставата 

 



 

Програма за самоевалуација на училиштето 

 

Согласно законот за Основно образование, училиштето на секои две години спроведува 

самоевалуација на целокупната работа во текот на две учебни години.Членови на 

училишната комисија за спроведување на самоевалуација се: Марина Хаџипанзова 

,педагог- координатор,членови : Билјана Нарашанова-одделенски наставник,Маја 

Трајкоска-одделенски наставник,Садик Исени-наставник по англиски јазик и Афердита 

Сали-родител. 

Самоевалуацијата се спроведува во три фази: 

-подготвителна фаза (се врши определување на методи, техники и инструментите за 

самоевалуација и се прибавува документацијата потребна за вршењето на 

самоевалуацијата); 

-фаза на реализација (се врши анализа на податоците и документацијата, се добиват и се 

усогласуваат добиените наоди , се подготвуваат поединечни извештаи  и  за   

самоевалуација и заеднички нацрт извештај за спроведената самоевалуација); 

-фаза на известување и усвојување (се обезбедува достапност на нацрт извештајот за 

Наставничкиот совет, Совет на радители, ученици, директорот на училиштето и  

Училишен одбор кои можат да достават забелешки за нацрт извештајот за спроведената 

самоевалуација).Во самоевалуацијата на училиштето се вклучени сите наставници кои 

работат во тимови поделени по подрачја. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                       Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди 

 

Планирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Методи и постапки 
при реализација 

Очекувани 
ефекти 

Донесување и 
усвојување на 
програмата 

Август  Наставнички 
совет и 
одговорен за 
безбедност и 
заштита 

Презентација и 
усвојување 

Вработените да 
се запознаат со 
целте и задачите 
на програмата за 
безбедност и 
заштита 

 
Мерки за заштита, 
безбедност и 
правилна евакуација 

Октомври Одговорен за 
безбедност и 
заштита; 
ученици 

Презентација, 
демонстрација, 
вежби 

Учениците да се 
оспособат за 
справување со 
неочекувани 
безбедносни 
ризици 

Вежби за заштита од 
земјотрес 

Ноември  Наставници и 
ученици 

Анкетни листови, 
демонстрација и 
вежби 

Наставниците и 
учениците да се 
оспособат за 
справување со 
земјотрес 

Причини и 
последици од пожар 
 

Март  Одговорен за 
безбедност и 
заштита и 
ученици 

Предавање, 
демонстрација и 
вежби 

Учениците да ги 
научат причините 
и да се запознаат 
со сериозноста на 
последиците од 
пожар 

Евалуација на 
спроведените 
активности 

Јуни  Наставнички 
совет 

Дирекор, 
наставници и 
стручна служба 

Анализа на 
спроведените 
активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАСПОРЕД НА ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ 

  

 ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВРТОК ПЕТОК 

ВЛЕЗ  1 I4 II3 I4 II3 I4 

ВЛЕЗ  2 III2 III4 III2 III4 III2 

ВЛЕЗ  3 I1 I2 I3 III1 II2 

ВЛЕЗ  4 II1 III3 II1 III3 II1 

 

 

ВЛЕЗ   1  - Библиотека 

ВЛЕЗ   2  - Трпезарија 

ВЛЕЗ   3   - Втор трак  ( од страната на спортското игралиште) 

ВЛЕЗ    4   - Трет трак ( од страната на спортското игралиште) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План за естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 

Естетскиот изглед на училиштето е значајна обврска за целокупниот работен колектив , 

затоа што училиштето во својата беспрекорна чистота , уреденост и ликовно-естетски 

изглед треба позитивно да влијае на учениците. На тој начин се создава пријатна 

атмосфера и стимулативна средина за учење и работа . Естетско обликување на 

просториите во училиштето и украсување на училниците и ходниците и  училишниот двор 

е постојна грижа на сите ученици, наставници и останати вработени. Функционалното 

уредување на училницата, украсувањето со слики, цвеќиња и ученички трудови е 

активност на секој одделенски актив.  

Тим за естетско и 
функционално 
уредување на 
просторот на 
училиштето 

Активности на 
тимот за 
естетско и 
функционално 
уредување на 
просторот на 
училиштето 

Време на 
реализација  

Ресурси Методи и 
постапка 
при 
реализација  

Очекувани 
ефекти 

Класните 
раководители и 
ученици 

Уредување и 
одржување  
на 
училниците  

Во текот на 
целата 
учебна 
година 

Изработки 
од 
ученици, 
изработка 
на 
нагледни 
средства  

Договор, 
практична 
работа 

Креативно 
уредена 
училница и 
пријатна 
атмосфера за 
работа  

Наставници, 
ученици, стручна 
служба  и членови 
на Ученички 
парламент  

Уредување на  
училишниот 
хол и ходници 

Континуирано  Изработки 
од 
ученици, 
дипломи, 
пофалници  

Разговор, 
практична 
работа 

Претставување 
на работата на  
наставници, 
ученици, 
стручна 
служба  и 
членови на 
Ученички 
парламент и 
развивање 
свест за 
естетски 
вредности  

Административно-
техничка и 
стручна  служба, 
наставници , 
ученици, членови 
на Ученички 
парламент  

Уредување и 
одржување на 
училишниот 
двор  

Во текот на 
целата 
учебна 
година 

Алат за 
работа и 
садници 

Разговор, 
практична 
работа 

Естетско 
уреден и 
функционален  
училишен двор  

Наставници и 
ученици, членови 
на Ученички 
парламент  

Еко 
уредување на 
училишен 
простор 

Согласно 
Годишна 
програма на 
училиштето 

Еколошки 
материјали 
, човечки 
ресурси 

Разговор, 
практична 
работа 

Развивање на 
еколошка 
свест  

 

 



 

Правилник за однесување на ученици, наставници и родители – во 

училиштето и училишниот двор 

 

Етички кодекси 
Во училиштето постојат кодекси на однесување за сите субјекти кои го 
сочинуваат. Кодексите се донесени во согласност со Законот за основно 
образование, а сите субјекти имаат земено учество  во нивното изработување. 
Кодексите се истакнати на видни места во училиштето и во нив јасно се 
дефинирани правилата кои треба да се почитуваат.Такви се : 
-    Кодекс за  однесувањето на наставниците, на учениците и родителите; 
-    Училиштето располага и со  правилници во кои  се предвидени и постапките 
кои се превземаат при  прекршување на правилата пропишани со кодексите. 
Кодексот на однесување за наставници, ученици и родители . 
 

 

Програма за професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот 

кадар 

Компетенции Тема Активности Очекувани 
исходи 

Вид на 
професи
онален 
развој 

Потребн
и 
ресурси 

Носител 
на 
активно
сти 

Време на 
реализаци
ја 

Воведување, 
следење, 
активно 
усвојување, 
актуелни, 
современи, 
иновативни, 
професионалн
и знаења, 
концепти 

1. 
Толерантна 
комуникација 
меѓу 
наставникот 
и ученикот 
 
2.Функциони
рање на 
емоционална
та 
интелигенциј
а во 
училишниот 
живот на 
ученикот 
 
3.Карактерис
тики на 
надарени 
ученици трет 
дел  
4. Модели на 
креактивно 
учење во 
функција на 
подобрувањ
е на успехот 
на ученикот  
5. Практични 
импликации 
на моделите 
на креативно 

Заедничко 
учење, 
консултации, 
индивидуално 
проучување 
на, стручни 
извори 

Усвоени, 
автоматизи
ран и, 
професион
алн и 
знаења, 
вредности 
за примена 
во 
наставата, 
нејзино 
унапредува
ње 

Индивиду
ален во 
училиште  
Стручна 
служба 

Стручна 
литератур
а , 
учебници 

Тимот на 
професио
на лен 
развој 

Септември
-април 



 

учење – 
работилница  
6. Фактори за 
неуспех на 
учењето и 
едукативни 
насоки за 
нивно 
надминувањ
е 

Иницирање на 
компетентното 
функционирањ
е на работата 
на стручните 
активи од I – IX 
одделение  
 
 

Интерактивн
а размена на 
добри 
практики 
меѓу 
наставницит
е од 
различни 
наставни 
предмети и 
одделенија  
 

Заедничко 
учење, 
дискусии, 
консултации, 
индивидуален 
пристап  
 

Поттикнува
ње на 
стручната 
креактивно
ст на 
наставниот 
кадар  
 

Интерен 
во 

училиште
то 

 

Стручна 
литератур
а , 
учебници, 
работни 
листови, 
интернет  
 

Тимот на 
професио
на лен 
развој  
 

Во текот на 
годината 

Сознавање на 
компетентност
а на 
актуелната 
образовна 
технологија во 
наставниот 
процес  
 

Процесен 
апликативен 
тек на 
импликациит
е на 
образовната 
технологија  
 

Фрекфентна 
импликација 
на 
образовната 
технологија  
 

Вешто 
користење 
на 
иновативни
те 
трендови 
на 
образовнат
а 
технологија  

Индивиду
ален и 
групен 

пристап 
 

Интернет, 
стручна 
литератур
а  
 

Севкупен 
наставен 
кадар  
 

Во текот на 
годината 

Развивање на 
ефективна 
соработка со 
советот на 
родители 

Презентира
ње 
професиона
лни искуства 
за позитивен 
развој на 
учениците  
 

Заедничко 
учење, 
дискусии, 
индивидуален 
пристап 

Пимена на 
стекнатите 
знаења за 
иницирање 
на 
соработка 
со 
родители  
портфолија  
 

Интерен 
во 

училиште 
 

Стручна 
литератур
а , 
ученички 
портфолиј
а 

  
Тимот на 
професио
на лен 
развој  
 

Во текот на 
годината 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програма за соработка на основното училиште со родителите/старателите 

 

Планирана 

родителска 

средба 

Цел на 

средбата 

 

Реализат

ор 

 

Време на 

реализација 

 

Очекувани исходи и 

ефекти 

Општа родителска 

средба од  I -V одд. 

Запознавање на 

родителите со 

покажаниот успех и 

поведение на 

учениците и други 

актуелни пршања 

 

 

Одд. 

раководите

ли од I-V 

 

09 и 11 месец 

 

 01, 04 и 06 месец   

Преземање на мерки за 

подобрување на успехот 

и поведението 

Реализација на 

предвидените 

активности во договор со 

родителите 

Општа родителска 

средба од  VI-IX 

одд. 

Запознавање на 

родителите со 

покажаниот успех и 

поведение на 

учениците и други 

актуелни пршања 

 

Одд. 

раководите

ли од VI-IX 

 

09 и 11 месец  

 

01, 04 и 06 

месец   

Преземање на мерки за 

подобрување на успехот 

и поведението 

Реализација на 

предвидените 

активности во договор со 

родителите 

Родителска 

средба на ниво 

на активи од    IV  

- IXодд. 

Зпознавање на 

родителите со 

изборните 

предмети 

Одд. 

раководите

ли од IV-IX 

По барање од 

МОН во 06 месец 

      

Избор на саканиот  

предметот кои се во 

интерес да го изучуваат 

учениците во наредната 

учебна година и 

формирање на паралелки 

Отворен ден за 

родителите од VI 

- IX 

Запознавање на 

родителите со 

успехот по секој 

наставен предмет 

Одд. 

раководите

ли од VI -IX 

 

10 и 12 месец 

 

03 и 05 месец 

Преземање на мерки за 

подобрување на успехот 

и поведението 

Отворен ден за 

родителите од 

 I  - V 

Запознавање на 

родителите со 

успехот по секој 

наставен предмет 

Одд. 

раководите

ли од I-V 

 

10 и 12 месец 

03 и 05 месец 

 

Преземање на мерки за 

подобрување на успехот 

и поведението 



 

Родителска средба 

на ниво на 

паралелка или на 

ниво на актив  од 

I-IX 

Известување на 

родителите за 

актуелната 

проблематика 

 

Одделенс

ки 

раководит

ели од I-IX 

 

 

По потреба 

Донесување и преземање 

на мерки за 

разрешување на 

актуелната проблематика 

 

Индивидуални 

средби на 

наставниците од I 

- XI одд . 

Континуирана 

соработка помеѓу 

родителите и 

одд.раководители 

од I -IX одд. 

Одд.роково

дители од I 

–IX одд. 

 

Според распоред 

на приемни 

денови 

 

Преземање на мерки за 

подобрување на успехот 

и поведението 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програма за соработка со локална средина и локална заедница 

Ова програмско подрачје го планираме со цел да ги ставиме сите ресурси на 

локалната средина во функција на училиштето, а кои се од интерес за воспитно 

образовната работа. Преку ова подрачје ги остваруваме следните задачи: 

• искористување на материјалните можности на локалната средани за 
унапредување на дејноста на училиштето 

• збогатувањена воспитно -образовната работа како резулат од искористување 
на можностите на институциите од областа на културата, спортот и сл 

• орагнизирање на заеднички културно -уметнички,образовни спортски и други 
манифестации со другите училишта од општината 

• збогатувањена воспитно -образовната работа како резулат на размена на 
знаења , мислења и искуства со наставниот кадар од другите училишта од 
општината 

 

Планирана 
програмска активност 

 

Време на 
реализаци

ја 

 

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 



 

Соработка со средни 

училишта  и нивна 

промоција 

 

Mај 

Ученици, 

наставници, 

директор 

Mатеријал по 

избор на 

учениците 

Подобро 

информирање на 

учениците кое ќе 

им помогне во 

одлуката за 

продолжување на 

нивното 

образование 

Училиштето и 

локалната средина 

 

По потреба 

Училиштето и 

локалната средина 

Годишни 

програми 

на 

наставни

ците 

Јакнење на 

соработката 

По потреба манифестации 

организирани од 

општината 

 

Континуиран

о 

        Општината Програми на 

општината 

Негување и 

издигнување 

на културното 

ниво 

Перманентна соработка со 

уста- нови и претпријатија 
 

Континуиран

о 

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 

Програм

и, 

проекти 

и 

портфол

ија 

Продлабочување 

на знаењата 

Учество и посета на 

манифестации од јавен 

интерес 

Континуиран

о 

Вработени и ученици Програми Подобрување на 

културното ниво 

Информирање на 

градоначалникот за 

патрониот празник на 

училиштето 

        Мај       Директор и 

претседател на 

Училишен одбор 

Изготвени 

програми 

Подобрување 

на работата 

во училиштата 

Средба со претседателот 

на советот на општината 

 

      Maj 

Директор и 

претседател на 

советот 

Законски 

прописи 

Унапредување на 

демократската 

свест 

Презентирање на 

постигањата на 

училиштето 

 

Јуни 

Директор и стручни 

соработници 

 

Документи и 

извештаи 

 

Афирмирање на 

училиштето 



 

Програма за грижа за здравјето на учениците 

 

Здравственото образование на децата е приоритет не само заради самото здравје, туку и 

од гледна точка на самиот образовен систем – за да можат децата да учат треба да се 

здрави. Тргнувјќи од оваа констатација, заштитата и унапредувањето на здравјето на 

учениците е обврска на сите во училиштето, во непосредна соработка со родителите, 

здравствената служба и пошироката заедница. Со оглед на комплексноста и 

екстензивноста на категоријата здравје, глобално содржините во рамките на училишната 

здравствена политика во програмата се групирани во три подрачја:  

- унапредување на здравјето во физичка смисла;  

- унапредување на менталното здравје;  

-социјално здравје ; 

-хигиената во училиштето. 

 Реализирајќи ја програмата на училиштето за здравјето на учениците, задравствената 

заштита и здравственото осигурување, ќе се придонесе за изградување на здрава личност 

(психички, физички и социјално), способна да се грижи за своето здравје, здравјето на 

своето семејство, здравјето на поблиската околина. 

 Грижата на училиштето за здравјето на учениците опфаќа редовни лекарски прегледи, 

грижа за лична хигиена, создавање хигиенски и други поволни услови за работа во 

училиштето. ќе се организираат редовни систематски прегледи (чистота на телото, 

хранетост на телото, деформации на рбетниот столб, деформации на градниот кош, пречки 

во видот, срцеви маани) во I, III, V, VII одделение, преглед на забите за I, II, III, V и VII 

одделение, редовни прегледи и предавања за вошливост, заразни болести и зависност 

итн. За девојчињата од VI одделение се одржува предавање на тема ,,Едукативна програма 

за промените во пубертетот кај девојчињата .Дел од програмите за работа ќе се реализира 

во соработка со Диспанзер Карпош,Поликлиника –Ѓорче Петров,здравствени  организации 

и институции кои се занимаваат со превенција и заштита на здравјето на децата, со 

ангажирање на стручни лица специјализирани за различни области и преку предавања, 

средби и разговори ќе придонесат за подигање на здравственото воспитание и 

образование на учениците. 

 

 



 

Планирана 

програмска 

активност 

 

Цел на 

активноста 

 

Реализатор 

 

Време на 

реализација 

Очекувани исходи 

и ефекти 

Осигурува 
ње на учениците 

Превенција за 
обештетување 
од повреди 

 

Училиште 

 

 

Септември 

Надомест за 
евентуални 
повреди 

 

Исхрана во 
училиштето- 
квалитет на 
достапна храна 

Обезбедув
ање 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 

 

Во текот на 
годината 

 

 

Заштита и превенција 

 

 

Систематски 

прегледи 

Преземање 
мерки за 
заштита и 
превенција; 
навремено 
откривање на 
евентуални 
болести 

 

 

Здравствена 
установа 

 

 

Во текот на 
годината 

 

 

Заштита на здравјето и 
навремено лечење од 
евентуални 
заболувања 

Заразни болести 

(предавање) 

Како да се 
заштитиме 
од заразните 
болести 

 

 

Стручно лице 

 

 

Октомври 

 

 

Како да се заштитиме 

од заразните болести 

 

Предавање на 
тема - Грип  и 
Ковид 19 и 
превенција од 
грипот 

 

Мерки за 
заптита и 
превенција 
од грип 

 

 

Стручно лице 

 

 

Декември 

 

 

Мерки за заштита и 

превенција од грип 

 

Одржување на 
хигиената во 
домот и 
училиштето 

Подобрување 
на хигиената 
во домот и 
училиштето 

Наставници од 
одделенска и 
предметна 
настава 

 

 

Фебруари 

 

Подобрување на 
хигиената во домот и 
училиштето 

 

Залевање на заби 

  

 

 

 

 

 



 

Заштита и 

превенција на 

забите 

Амбуланта Март Заштита и превенција 

на забите 

Одбележување 7 
април- Светскиот 
ден на здравјето 

 

Негување и 
чување на 
здравјетона 
учениците 

Наставници од 
одделенска и 
предметна 
настава 

 

 

Април 

 

Негување и чување 
на здравјетона 
учениците 

Грижа за 
учениците со 
здравствени 
проблеми- 
хронично болни 

 

Да им се 
помогне на 
учениците со 
здравствени 
проблеми 

Наставници од 
одделенска и 
предметна 
настава 

 

 

Мај 

 

Едуцирани 
ученици за 
заштита од 
сезонски 
заболувања 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програма за јавна и културна дејност на училиштето 

 

Планирана 

програмска 

активност 

 

Време на 

реализација 

 

Реализатор 

 

Целна група 

 

Очекувани исходи и 

ефекти 

Организирање 
свечена 
приредба по 
повод првиот 
училишен ден 
за првачиња 

 

 

Септември 

Одговорни 
наставници и 
ученици 

Ученици, 
родители и 
други гости 

Развој на позитивна 
училишна клима и 
срдечно добредојде 
за првачињата 

Организирање 
свечена 
приредба по 
повод прием на 
првачиња во ДО 

 

 

Октомври 

 

Одговорни 
наставници и 
ученици 

Ученици, 
родители и 
други гости 

 

Развој на чувство за 

припадност во ДО 

 

Новогодишен 

хепенинг 

 

 

Декември 

 

Одговорни 
наставници и 
ученици 

 

Ученици, 
родители и 
други гости 

Развој на позитивно 
расположение по повод 
Нова година и собирање 
финансиски средства за 
потребите на 
училиштето 

Приредба по 
повод Денот на 
жената 8. Март 

 

март 

 

Одговорни 
наставници и 
ученици 

 

Ученици, 
родители и 
други гости 

Негување љубов и 

почит кон понежниот 

пол- жената 

 

Велигденски 

хепенинг 

 

 

Април 

 

Одговорни 
наставници и 
ученици 

 

Ученици, 
родители и 
други гости 

Развој на позитивно 
расположение по 
повод Велигден и 
собирање 
финансиски средства 
за потребите на 
училиштето 

 

 

Обележување 
Бајрам - хепенинг 

 

 

 

Мај 

Одговорни 
наставници и ученици 

Ученици, 
родители и други 
гости 

Развој на позитивно 
расположение по 
повод Бајрам и 
собирање 
финансиски средства 
за потребите на 
училиштето 



 

Патронен 
празник на 
училиштето 

 

Мај 

 

Одговорни 
наставници и 
ученици 

Ученици, 
родители и 
други гости 

Развој на позитивно 
расположение меѓу 
учениците, 
наставниците и 
родителите 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Програма за следење и евалуација на годишната програма за работа на 

основното училиште 

 
Индивидуали
зирани 
програма за 
ученици со 
ПОП 

Училишен 
инклузивен тим 
, 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитатор  

 
  Чек листи 
Опсервации 
Прашалници 
Анегдотски 
белешки 
ИОП  

 
Протокол 
за 
следење 
на 
планиурањ
ата на 
наставниц
ите 

 
 
Изработени 
ИОП-и 

Педагошк
о- 
психолошк
а служба 
наставниц
и 
 
Специјале
н едукатор 
и 
рехабилит
атор 

Учебна 
2020/21 
година 

 
Ученички 
екскурзии 

 
Тим за 
ексурзии 

Училишен тим и 
туристичка 
агенција 

Програма 
за 
екскурзии, 
извештаи, 
фотограф
ии 

Запознавање 
со културни 
знаменитости 

 
Директор  

Втроро 
полугодие 
од  
Учебна 
2020/21 
година 

 
Ученички 
парламент 

Одговорен  
наставник 

 
Извештаи,запис
ници 

Записниц
и, 
извештаи, 
фотографи
и 

Вклучување 
на учениците 
во работата 
на 

Одговорен 
наставник  

Учебна 
2020/21 
година 

 
 
Црвен крст 

 
 
Одговорно 
лице за Црвен 
крст 

 
 
Хуманитарни 
акции, 
предавања,раб
отилници,  
активности  

 
Записниц
и, 
извештаи, 
фотограф
ии 

Едуцирање на 
учениците и 
подигнување 
на свеста за 
хуманост 

 
 
 

Учебна 
2020/21 
година 

 
Следење и 
поддршка 
на 
оценувањет
о 

 
Стручна 
служба  

Педагошка 
документација 
 
Критериуми за 
оценување 

 
Извештај 
од 
прегледан
и 
дневници 

Усогласеност 
на 
оценувањето 
со 
предвиденит е 
стандарди 

 
 
Стручна 
служба  

Учебна 
2020/21 
година 

 
 
 
Ученички 
натпревари 

 
 
 
Наставници 

натпревари(опш
тински 
Регионални,држ
авни, 
Меѓународни)ко
нкурси, проекти 
манифестации 

 
Ранг 
листи 
 
Правилни
к за 
награда и 
казна 

Афирмација 
на училиштето 
и 
поттикнување 
на 
натпреварува 
чки дух 

 
 
 
Наставниц
и 

Учебна 
2020/21 
година 

 
Општествен
о- 
хуманитарна 
работа 

 
Наставници 

Работилници, 
Манифестации, 
штандови 

 
Извештај, 
фотограф
ии 

 
Развиена 
хуманитарна 
свест 

Стручна 
служба  , 
наставниц
и 

Учебна 
2020/21 
година 



 

 
Превентивн
и програми 

 Наставници  
Предавања, 
работилници 

 
Извештај, 
фотограф
ии 

Познавања на 
своите права, 
препознавањ 
е на 
насилничко 
однесување 

Стручна 
служба  , 
наставниц
и, 
родители, 
локална 
средина, 
институци
и 

Учебна 
2020/21 
година 

 
Професиона
лна 
ориентација 

 
Наставници и 
педагог 

Работилници, 
презентации, 
тестови за 
професионална 
ориентација 

 
Флаери, 
постери 

 
Правилен 
избор на 
средно обр. 

 
Стручна 
служба  

Учебна 
2020/21 
година 

 
 
Безбедност 
во 
училиштето 

 
 
Директорот 
Стручна 
служба 
Наставници  

 
 
Состаноци и 
практични 
вежби 

 
 
Анкетни 
листови 

Препознавањ 
е на знак и брз 
реакција во 
случај на 
елементарни 
непогоди 

 
Директор 
Стручна 
служба, 
наставниц
и, 
институци
и 

Учебна 
2020/21 
година 

 
 
Позитивна 
социо- 
емоционалн
а клима 

 
 
Наставници, 
ученици, 
родители 

 
 
 
Работилници 

 
 
Работни 
листови 

Да согледаат 
дека без 
меѓусебна 
поддршка и 
соработка 
нема 
другарство 

 
 
Наставниц
и 

Учебна 
2020/21 
година 

 
 
Грижа за 
здравјето 

 
Наставници и 
ученици 

Предавања 
Работилници 
презентации 

 
Работни 
листови, 
презентац
ии 

 
Грижа за 
здравјето, 
превенција 

Наставниц
и 
 
Професио
нални 
лица 

Учебна 
2020/21 
година 

Естетско 
уредување 

Наставници, 
технички 
персонал 

катчиња 
изложби 

Истражув
ање, 
визуелно 
изразувањ
е 

Пријатен 
простор за 
работа 

Наставниц
и, ученици 

Учебна 
2020/21 
година 

ЕКО 
активности  

Одговорно 
лице за ЕКО – 
активности  

Работилници, 
презентации 

Анкети Подигање на 
ЕКО свеста 

Наставниц
и 

Учебна 
2020/21 
година 

 
Слободни 
ученички 
активности 

Наставници  
Реализирани 
активности 

Одделенс
ки 
дневници, 
анкети 

Продлабочув 
ање на 
знаењата на 
учениците 

 
Наставниц
и 

Учебна 
2020/21 
година 

 
 
Мултикултур
ализам 

 
 
Наставници 

Интернет, 
учебници, 
енциклопедии и 
друг пишан 
материјал 

Флаери, 
хамери, 
постери, 
трудови 

Почитување 
на другите и 
намалување 
на 
предрасудите 

 
 
Наставниц
и 

Учебна 
2020/21 
година 



 

 

 

 

 
Професиона
лен развој 

Тим 
запрофесиона
лен развој  

 
Презентации, 
практични 
вежби 

Порт 
фолио cv 

Запознавање 
со текот на 
работата на 
тимовите 

Тим за 
професио
нален 
развој, 
наставниц
и 

Учебна 
2020/21 
година 

Вклученост 
на 
семејството 
во работата 
на 
училиштето 

Наставници, 
директор, 
стручна 
служба 

 
Анкетен лист, 
брошура 

 
Работни 
листови 

Подобрување 
на 
училишната 
клима 

Стручна 
служба, 
наставниц
и, 
родители 

Учебна 
2020/21 
година 

 
Комуникациј
а со 
јавноста и 
промоција 
на 
училиштето 

Стручна 
служба  
 
Наставник за 
комуникација. 

 
 
работилници, 
трибини, посети 

 
 
извештаи 

 
промовирање, 
подобрување 
на условите за 
работа 

Педагошк
о водство, 
тим за 
комуникац
ија со 
јавноста, 
ученици, 
наставниц
и 

Учебна 
2020/21 
година 


