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Прилози 

P      Програми 

- Годишна програма за работа на: директор, педагог, дефектолог, училиштен одбор, 

совет на родители, наставнички совет, одделенски совет, стручни активи 

- Програма за реализација на ученички екскурзии  

- Програма за реализација на ученички натпревари  

- Програма за општествено хуманитарна работа 

- Програма за работа на ученичка заедница 

- Програма за соработка со локална средина и локална заедница 

- Програма за грижа за здравјето на учениците 

- Програма за јавна и културна дејност на училиштето 

- Програма за работа со ученици со посебни образовни потреби 

- Училишна политика на ненасилно однесување 

- Програма за професионална ориентација на учениците 

- Политика за оценување на училиштето 

- Програма за следење, проверување и оценување на успехот на учениците 

- Програма за перманентно стручно усовршување на раководниот, воспитно-

образовниот и соработничкиот кадар 

- Програма за следење и вреднување на успехот што го постигнуваат наставниците во 

остварување на наставната и другата воспитно-образовна работа 

- Програма за следење, унапредување и вреднување на педагошката евиденција и 

документација 

- Програма за работа и соработка на училиштето со семејството и родителите 

- Програма за остварување на дејноста на училишната библиотека 

- Програма –акционен план за работа на инклузивен тим 

- План за самозаштита 

 

Документи 

- Кодекс на однесување за учениците, наставниците и другите вработени во 

училиштето и родителите 

- Еко кодекс  

- Куќен ред на училиштето 

- Преглед на бројот и структурата на наставниот и друг вработен персонал со 

завршено образование, работни задачи и број на часови 

- Преглед на одговорни наставници во комисии по одделни прашања 

- Преглед на наставниот план за учебната 2017/18 г. 
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Годишна програма за работа на училиштето 

 

1. Вовед 

Годишната програма за работа на училиштето е краткорочен документ кој ги 

дефинира целите и задачите на основното образование, јасно ги истакнува мисијата и 

визијата на училиштето, подрачјата на промени разработени по развојни цели, задачи и 

активности и евалуација на истите. Тоа произлегува од планирањата во Развојниот план 

и Извештајот од Самоевалуацијата на училиштето. Наведени се просторните и 

материјално-технички услови за работа, бројот и структурата на вработените, 

постигањата на учениците,  сите видови настава и воннаставните активности. 

Програмата е дополнета со прилози во вид на прегледи и програми. 

Појдовни основи при изготвувањето на Годишната програма се Закон за основно 

образование, Закон за работни односи, Статут на училиштето, етички кодекс, 

деловници за работа на органите, правилници, Наставните планови и програми, 

Концепција за деветгодишно образование, Програма за развој на училиштето, 

Програмата за работа на училиштето од претходната година, Годишен извештај на 

училиштето од претходната учебна година, извештаи од интегрална евалвација, од 

самоевалуација и други документи. 

 

2. Лична карта на училиштето 

ООУ „Ристо Шуклев“ се наоѓа во центарот на населеното место Негорци, на ул.„Маршал 

Тито“бр. 22б. Негорци, припаѓа на општина Гевгелија и  оддалечено е 6 км од градот, а во 

непосредна близина се наоѓаат Негорски Бањи прочуени по лековитоста на минералните води 

и прекрасните природни услови за престој, одмор и рекреација. Населеното место има своја 

традиција и свои економски и културно-историски карактеристики кои се основа на 

севкупното живеење и работење на населението. Нема забележително исселување на 

населението, но бројот на жители во последниот период е намален. Тоа е поради слабиот 

наталитет кој пак од друга страна е условен од вработеноста и материјалната ситуираност на 

младите. Училиштето има поволна местоположба, односно се наоѓа на главната улица по која 

се влегува во Негорци и е лесно достапен за учениците и за други соработници. Во него учат 

ученици од Негорци, Прдејци и Кованец. Има основен степен на развиеност. Во Негорци за 

организирана настава се спомнува од 1873година. Историските прилики го условувале и 

образованието на населението, па наставата во различни периоди се изведувала на грчки, 

бугарски, српски и македонски јазик. Од учебна  1944/45 година официјално македонскиот 

јазик бил воведен како наставен јазик. Училиштето како седмогодишно е основано на 22. 

09.1948 година од Министерство за просвета на НРМ, а како осмогодишно во учебна 

1957/58година. Од учебна 2007/08 воведено е деветгодишно основно образование. Последната 

верификација на училиштето е од 07.06.1988 година од страна на Собранието на  Општина 

Гевгелија со решение бр.09-753/1, како централно со подрачни паралелки во Прдејци и 

Кованец. Во учебната 2000/2001 година заради намален број на ученици престана да работи 

подрачното училиште во Кованец. По иницијатива на родителите од Кованец и училиштето, 
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општината изврши реконструкција и приспособување на подрачното училиште, па од второто 

полугодие на учебна 2015/16 година, повторно започна да се изведува настава.  

  Во периодот од 73 години работа, со основно образование се стекнале околу 2305 редовни и 

над 350 вонредни ученици преку програма за возрасни. Раководната функција ја воделе 15 

лица, а  вработени биле повеќе од 143  наставници и друг административен и технички 

персонал. 

 

2.1. Општи податоци за училиштето. 

Име на училиштето ООУ „Ристо Шуклев“ 

адреса, општина, место  Ул. „Маршал Тито“ бр. 22б, Негорци, Гевгелија 

телефон 034/ 232-209 

фах 034/ 231-209 

е-маил oouristosuklev@gmail.com 

основано од Министерство за просвета на НРМ 

Верификација- број на актот  09-753/1 

Година на верификација 07.06.1988 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Година на изградба 1972 год. 

Тип на градба тврда градба 

Површена на објектот 2600 м2 

Површина на училшниот двор 2620 м2 

Површина на спортски терени и игралишта 900 м2 

Училиштето работи во смена една смена 

Начин на загревање на училиштето парно греење (нафта) 

Број на одделенија 9 (девет) 

Број на паралелки 10 

Број на смени една 

Статус на еко-училиште (зелено знаме, сребрено или 

бронзено ниво) 

/ 

Датум на добиен статус / 

 

Име на училиштето ПОУ „Јане Сандански“ 

адреса, општина, место  Прдејци, Гевгелија 

телефон 034/ 232-209 

фах 034/ 231-209 

е-маил oouristosuklev@gmail.com 

основано од  

Верификација- број на актот   

Година на верификација  

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Година на изградба 1958 год. 

Тип на градба тврда градба 

Површена на објектот 440 м2 

Површина на училшниот двор 2200 м2 

Површина на спортски терени и игралишта 800 м2 

Училиштето работи во смена една смена 

Начин на загревање на училиштето парно греење (дрва) 

Број на одделенија 4 (четири) 

Број на паралелки 2 

Број на смени една 
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Име на училиштето ПОУ „Мирче Ацев“ 

адреса, општина, место  Кованец, Гевгелија 

телефон 034/ 231-219 

фах 034/ 231-209 

е-маил oouristosuklev@gmail.com 

основано од Министерство за образование и наука 

Верификација- број на актот  12-12381/5 

Година на верификација 22.12.2015 

Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

Година на изградба 1931                                                                       

Тип на градба тврда градба 

Површена на објектот 188 / 134 м2 

Површина на училшниот двор 200 м2 

Површина на спортски терени и игралишта / 

Училиштето работи во смена една смена 

Начин на загревање на училиштето Парно греење на дрва 

Број на одделенија 2 (две) 

Број на паралелки една 

Број на смени една 

 

2.2. Просторни услови за работа на училиштето 

Во Негорци училишната зграда е изградена од 1972/73г. со корисна површина од околу  

2600 м2 или по 14 м2 по ученик. Има подрум, приземје и еден кат на кои се распоредени 13 

училници, 3 помошни простории, библиотека, фискултурна сала, а во училишниот двор има 

две спортски игралишта. Има уреден двор со  тревни и цветни површини. Внатрешниот изглед 

на училиштето го красат таблоа, пехари од постигања на ученички натпревари, ликовни 

композиции на ѕид, ученички ликовни творби и други рачни изработки, ѕидни весници со 

литературни творби, етнолошко катче како и катче за прием и разговор со родители. Во текот 

на минатата година подобрени се условите со реновирање на подот во фискултурната сала, во 

ходниците беа поставени шкафчиња за учениците, а пред почетокот на оваа учебна година беа 

реновирани ѕидовите во фискултурната сала и ходникот во подрумскиот дел, беше поставена 

нова електрична инсталација и беа поплочени ѕидовите и подот во училишната кујна, беа 

обоени ѕидовите во просторијата за работа со деца со посебни потреби. Во училишниот двор 

се одржуваат тревните и цветните површини и истите се разубавени со други цветни 

декоративни елементи кои на училиштето му даваат посебен естетски изглед. 

Училишната зграда во Прдејци е изградена во 1958г. Има две училници, наставничка 

канцеларија и 3 помошни простории. Вкупната површина изнесува околу 400 м2 а просечната 

корисна површина е околу 25 м2 по ученик. Во училишниот двор има ракометно игралиште, 

летна сцена и уреден парк. Во подрачното училиште во Прдејци претходните години целосно 

беа подобрени просторните услови за работа, а минатата година беше  променет котелот за 

парно греење.   

Во подрачното училиште во Кованец, беше монтирано парно греење, и започна да се гради 

пристапна рампа.   

Во трите училишта има солидни просторни услови за работа. Пред почетокот на учебната 

година целиот простор беше исчистен, дезинфициран и  подготвен за реализирање на 

наставата. 
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Наставата се реализира во универзални училници и кабинети. Наставата по физичко и 

здравствено образование се изведува во фискултурна сала и на спортските игралишта што се 

во училишниот двор. Во училиштето во Негорци има училишна библиотека.  

 

Вкупен број на училишни згради една 

Број на подрачни училишта две 

Бруто површина  

Нето површина  

Број на спортски терени три 

Број на катови три 

Број на училници 13 

Број на помошни простории 3 

Училишна библиотека една 

Начин на загревање на училиштето парно греење (нафта и дрва) 
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2.3. материјално- технички услови 

Материјално технички услови 
 
 

број 

Компјутери за ученици 168 

Компјутери за вработени и лаптоп 6 – 6 

лаптопи за учениците -метални ормани за чување на лаптопите 72 -3 

лаптопи зза  наставници а лаЛаптопи  16 

музички системи 2 

ЦД - касетофони 9 

ЛЦД проектори 3 

интерактивен преносен систем и бела табла 1 

детски музички инструменти (6 мелодики, ксилофон, металофон, триангл) 6 

систем за озвучување со микрофони и сталки 1 

синтисајзер 1 

хармоника 1  
пијанино  1 

органа 1 

мандолини 2 

ДВД 2 

телевизори 11   

графоскопи 4 

фотокопир 2 

печатач 5 

универзални апарати (факс, скенер и печатач), 2 

маса за пинг-понг 1 

душеци  14 

фотоапарат 1 

разглас 1 

 

2.4. структура на училиштето (училиштен одбор, совет на родители, наставнички совет, 

стручни активи, одделенски совети, ученичка заедница) 

Членови на училиштен одбор (име и 
презиме) 

Венци Попов, Илија Аризанов, Вера Прошевска, 
Ристо Демерџиев, Тања Маркова, Никола Марков,  
Насе Илиев, Слободан Дуков, Златко Митров 

Членови на совет на родители (име и 
презиме) 

I одд. Весна Бучкова, Јулија Самарџиева 
II одд. Маја Миовска, Иван Шапкаров 
III одд. Жаклина Стојанова, Дејан Узунов 
IV одд. Елизабета Дукова, Јелисавета Митрова 
V одд. Катица Мицева, Љубица Митрова 
II-III одд. Љупчо Петров 
I-IV одд. Картова Ќети 
II-III одд.Ирена Никова 
VI одд. Горица Нанчева, Маја Ташкова 
VII одд. Елена Митева, Наташа Таневска 
VIIIа одд. Жаклина Андонова, Славица Маркова 
VIIIб одд. Борка Милосављевиќ, Ели Јанкулова  
IX  одд. Јасмина Стамкова, Ристо Демерџиев 

Стручни активи (видови) Актив на одделенски наставници 
Актив на наставници од групата општествени 
предмети 
Актив на наставници од групата природни предмети 
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Актив на наставници од уметнички предмети и фзо 

Одделенски совети (број на 
наставници) 

Одделенски совет за нижите одделенија – 11 
наставници 
Одделенски совет за вишите одделенија – 18 
наставници 

Членови на ученичка заедница (број на 
ученици) 

26 

Членови на еко-одбор (број) 14 

 

2.5. Наставен кадар 

Одд. вкупно Етничка и полова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на вработени 27 5 22         

Број на наставен кадар 18 3 15         

Број на стручни соработници 2 0 2         

Административни работници 1 0 1         

Техничка служба 5 1 4         

Директор 1 1 0         

 

Степен на образование на вработени 

Образование Број на вработени 

Високо образование                                        17 

Виша стручна спрема 4 

Средно образование 2 

Друго образование 4 

 

 

Старосна структура на вработени 

Години Број на вработени 

20-30 5 

31-40 6 

41-50 5 

51-60 9 

61 - пензија 2 

 

2.6. Ученици  

Учениците се стекнуваат со писменост, знаења и вештини од сите области што 

претставува основа за понатамошно образование. Наставата се изведува на македонски јазик, во 

една смена. Минатата година настава посетуваа вкупно 197ученици од I–IX одд. во 13 паралелки. 

Од нив 175 ученици во 10 паралелки во Негорци, 16 ученици во 2 комбинирани паралелки во 

Прдејци и 6 во Кованец во една комбинирана паралелка. Новата наставна програма според 

концептот на деветгодишно образование се реализираше од I–IX одд.во одделенска настава и во 

предметна настава.  Годишниот успех  на училиштето изнесуваше 3,96 за 0,06 понизок од 

претходната година. Учениците од I-III одд. беа описно оценети.  
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Учениците ќе се организираат  и ќе учествуваат во повеќе манифестации, акции и 

други активности преку Ученичка заедница на паралелка и на ниво на училиште како и преку 

членство во Детската организација  и ПЦК. 

Оваа учебна година во I одд се запишани 14 во Негорци и 4 ученици во Прдејци, 

вкупно18 ученици. Од I-IX одделение настава ќе посетуваат 195 ученик во 13 паралелки, од нив 

173 ученици во 10 паралелки во Негорци, 16 ученици  во две комбинирани паралелки во Прдејци и 

6 ученици во една комбинирана паралелка во Кованец.  (4 ученици се дојдени од други училишта). 
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ООУ 
”Ристо Шуклев“ 

Негорци 
Одд. 

Бр. 
на 

пар
але
лки 

Бр. на 
ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I 1 14 9 5         

II 1 17 12 5         

III 1 12 5 7         

IV 1 20 7 13         

V 1 18 12 6         

I - V 5 81 45 36         

VI  1 21 7 14         

VII 1 17 10 7         

VIII     2 30 16 14         

IX 1 24 13 11         

VI - IX 5 92 46 46         

I - IX 10 173 91 82         

 

ПУ ”Јане 
Сандански“ 

Прдејци 
Одд. 

Бр. на 
паралелк

и 

Бр. на 
ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I 0 4 3 1         

II 0 4 1 3         

III 1 4 2 2         

IV 1 4 1 3         

V 0 0 0 0         

I - V 2 16 7 9         

VI              

VII             

VIII             

IX             

VI - IX             

I - IX 2 16 7 9         

 

ПУ ”Мирче 
Ацев“ 

Кованец   
Одд. 

Бр. на 
паралелк

и 

Бр. на 
ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

I 0 0 0 0         

II 0 3 0 3         

III 1 3 2 1         

IV 0 0 0 0         

V 0 0 0 0         

I - V 1 6 2 4         

VI              

VII             

VIII             

IX             

VI - IX             

I - IX  1 6 2 4         
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2.7. Наставен јазик 

 Наставен 
јазик- 
македонски 

Наставен 
јазик- 
албански 

Наставен 
јазик- турски 

Наставен 
јазик- српски 

Број на паралелки 13    

Број на ученици 195    

Број на наставници 18    
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3. Мисија и визија 

 МИСИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

Мисија: Еднакви можности за социјализација и стекнување знаења и вештини преку 

заедничка соработка  на учениците со другите субјекти - учесници во воспитно-образовниот 

процес,  оспособување за вклучување во понатамошното образование и самостојно 

извршување на работните задачи, засновано на  меѓусебно почитување на различностите и 

традицијата.                                                                                                                                   

Изјава на мисијата: „Нашето училиште е организирана, современа, безбедна, еколошка, 

квалитетна, креативна и инклузивна средина, во која активно учествуваат и соработуваат 

учениците, вработените и родителите, во реализaцијата на наставната програма и 

постигнувањето високи воспитно-образовни резултати. 

Мото на училиштето:                                                                                                                

„Денес учи и аспирирај знаења,     утре создавај и инспирирај генерации“  

Слоган:     „Воспитан и образован човек е комплетна личност“ 

ВИЗИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 

 

Изјава на визијата: 

„ Добро организирана, материјално – технички опремена и кадровски екипирана воспитно-

образовна установа.“ 
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4. Веќе научено/ Стекнати искуства 

 Во минатите неколку години во подрачјата на промени беа реализирани неколку 

развојни цели и активности како што се:  

- подобрување на квалитетот во наставата преку примена на активни методи и техники на 

работа, вештини на учење, примена на ИКТ а како показател е зголемен бројот на часови на 

кои се применуваат спомнатите промени и интересот од страна на наставниците и учениците 

за стекнување повеќе вештини и знаења; 

- грижа за здравјето на учениците преку повеќе активности за информирање на учениците за 

заштита од болести и начини за чување на сопственото здравје и здрава животна средина, а за 

тоа континуирано се соработува со медицински лица и институции и 

- подобрување на просторните услови во училиштето во Негорци со реновирање на подот во 

фискултурната сала, поставување на шкафчиња за учениците во ходниците, промена на 

котелот и инсталацијата за парно греење во подрачното училиште во Прдејци, поставување 

парно греење во подрачното училиште во Кованец и поставување пристапна рампа. Исто така 

беа набавени три телевизори и други аудио-визуелни средства.  

5. Подрачја на промени, приоритети и цели 

Врз основа на анализите од Самоевалуацијата и приоритетните подрачја од  Извештајот од 

самоевалуацијата на училиштето, Наставничкиот совет одлучи да се продолжи со реализација 

на развојните цели кои беа поставени со Развојниот план  со што ќе се внесе промена во 

следниве подрачја: 

5.1. Подобрување на квалитетот на наставата 

Ова подрачје на промени опфаќа примена на активни форми, методи и техники  на учење 

преку проектна настава (учење преку проекти, самостојно учење – истражување, акциски 

проекти и истражувања), развивање критичко мислење и учење преку решавање проблеми, 

поставување ефективни прашања, играње улоги и други вештини на учење, примена на 

ИКТ, со посебен акцент на реализацијата на програмата Кембриџ, како и оценување на 

учењето и самооценување.  

Исто така, во ова подрачје ќе се реализираат активности за работа со ученици со посебни 

потреби. 

5.2.. Грижа за  здравјето на учениците 

Здравјето е најбитен фактор за правилен развој на човекот и затоа секогаш е потребна 

посебна грижа, нега, превенција и едукација. Ќе се продолжи со активности и содржини од 

областа на здравственото воспитание и заштита со цел да се создаваат здрави навики на 

живеење и исхрана, да се развива свест за штетноста од употреба на цигари, алкохол и 

дрога и заштита од заразни болести. 

 

5.3. Подобрување на условите за работа во училиштето 
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Условите за работа континуирано се подобруваат. Пред да започне учебна година во 

училиштето во Негорци беа реновирани ѕидовите во фискултурната сала, во просторијата за 

работа со деца со посебни потреби, ходникот во подрумот и во училишната кујна  каде беше 

променета електричната инсталација, беа поплочени ѕидовите и подот, ќе се поплочи дел од 

училишниот двор и ќе се уреди со клупи и настрешница,  во подрачното училиште во Прдејци 

ќе се постават ролетни на прозорите за заштита од сонце, ќе се изгради мала сала за физичко и 

здравствено образование и простор за рекреација на децата, ќе се постави поплочи пристапна 

патека со бекатон плочки и ќе се постави систем за наводнување, а во подрачното училиште 

во Кованец ќе се изгради пристапна рампа до спратот и ќе се постави влезна порта во 

училишниот двор. 

 

5.4.Анализа  на состојбата на животната средина 

 Од спроведената анкетата со вработените, учениците и нивните родители во врска со 

состојбата на животната средина, добиени се следниве сознанија: 

Од областа ЃУБРЕ, констатирано е дека училиштето има јасна политика за ѓубрето. Да 

се собира во корпите и кантите   и навреме да биде изнесено од училиштето во контејнерот,. 

Ова функционира но потребни се помали контејнери за селектирање на отпадот од останатото 

ѓубре. Во секоја училница и други простории има корпи за отпадоци, во ходниците има 

поголеми канти за собирање отпад, а во училишниот двор има корпи за отпадоци. Потоа 

отпадот се претурува во контејнерот кој се наоѓа во непосредна близина на училиштето. Тие 

се наменети за секаков вид губре.  

Препорака: Во иднина планирано е да се набават помали контејнери со различна боја за 

различна намена, со што ќе се оддели собраниот отпад од пластика или хартија и истиот ќе 

може да се продаде или рециклира. Добиените средства да се искористат за потребите на 

учениците и училиштето. Контејнерите да се постават во училишниот двор и истите редовно 

да се празнат. 

 

Од областа НАМАЛУВАЊЕ НА ОТПАДОТ констатирано е дека дел од употребената 

хартија се чува, а дел од искористените бесплатни учебници се дадени за рециклирање. Не 

секогаш хартијата се користи од двете страни зависно од потребите и намената на 

документите односно она што е напишано. Исто така и при  фотокопирањето не секогаш 

хартијата се фотокопира од двете страни. Има зачувано електронски но поголемиот дел од 

копии од документите се чуваат и на хартија. Во училиштето не се употребува рециклирана 

хартија. 

Препорака: Хартијата колку што е можно да се користи од двете страни при пишување 

и фотокопирање, а старата хартија да се собере, и да се рециклира. 

Во близина на училишниот двор има еден голем контејнер за собирање на отпадот. Се 

планира да се набават и помали контејнери или канти за различна намена. Претходните 

години училиштето организираше  акции за собирање на старо железото,  за собирање 

пластичниот отпад,  собирање стара хартија. И оваа година ќе продолжиме со вакви акции а 

средствата кои ќе се добијат, ќе се искористат за потребите на учениците и училиштето. 
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Препорака: 

Набавување посебни помали контејнери за собирање различен отпад, (хартија, 

пластика), организирање акции за собирање и продавање на истиот, а  добиените средства ќе 

се искористат за потребите на учениците и училиштето.  

 

Од областа ЕНЕРГИЈА констатирано е дека се води грижа за штедење на енергија. 

Задолжени за набљудување е одржувачот на парното греење и другите одржувачи на 

хигиената како и учениците од еко-патролите, а следењето и контролата го врши  

административниот и раководен кадар. Мал број чешми се користат за топла вода, истите 

функционираат добро. Сите прозорци и врати се променети и не пропуштаат воздух. Со тоа, 

намалени се трошоцита за греење (топлинската енергија) односно потрошувачката на нафта е 

за  3 тони помала. Прозорците се со двојно стакло и овозможуваат заштеда на топлината. Не е 

иста состојбата кај трошоците за електрична енергија бидејќи со инсталирањето на 

компјутерите и нивното користење се троши повеќе електрична енергија. Но фактот што    

училиштето работи само во една смена, овозможува минимална потреба од електричните 

светилки. Ѕидовите ја имаат потребната изолација. Нема поставено полици над радијаторите. 

Се води грижа за гаснење на сите апарати по нивната употреба. Теписон има само во 

училницата за I одделение. 

 Препорака: 

 Поголема контрола на користење на сијалиците кога нема потреба од тоа, 

контролирано проветрување на училниците во деновите кога се грее.  

Во областа ВОДА, констатирано е дека притисокот на водата не е голем за да истекува 

многу вода, нема мерачи на чешмите и иститете не се со мал млаз. Чешмите кои не 

функционираа добро, се сменети а со тоа и потрошувачката е помала. Во тоалетите не се 

инсталирани казанчиња со мали млазови. Не се собира дождовница за наводнување на 

цвеќињата и дрвјата. Водата во училиштето и воопшто во селото во летните периоди е 

намалена и се настојува рационално да се користи за наводнување на цвеќињата и тревата во 

училишниот двор. 

Кога ќе се менуваат чешми и казанчиња во тоалетите, да се набавуваат со мали млазови 

за помала потрошувачка на водата. Во иднина може да се планира начин на собирање 

дождовница за наводнување на цвеќињата и дрвјата во дворот. 

Во подрачјето ЗДРАВЈЕ, посебно место има здравата исхрана која е честа тема на 

часовите од задолжителна настава и на часот на одделенската заедница. Исто така се одржува 

и предавање од лекар за здрава исхрана и нејзиното значење за правилниот развој на човекот. 

Теоретски знаат и учениците и наставниците што е здрава исхрана, но во реалноста се 

конзумира секаква храна што е условена од вкусот и желбите на поединецот. Се настојува 

таквата исхрана да биде што помалку застапена во секојдневната исхрана. Во реализацијата на 

настваните содржини од НПП учениците вршат истражување и анкета за сопствениот начин 

на исхрана и правилниот начинот на исхрана, пребаруваат содржини и податоци од интернет и 

изготвуваат проекти. Освен секојдневните физички активности во рамки на наставата, 

учениците се вклучени во спортски тренинзи и натпревари а голем број од нив членуваат во 

културно уметничко друштво (играорна група) каде преку физичка  активност го развиваат 
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телото и духот. Пушењето е забрането во училиштето и тоа се почитува. Училниците и 

ходниците се украсени со цвеќиња и за нив се грижат учениците и вработените. Некои од 

средствата за хигиена се еколошки, но во иднина ќе се настојува  повеќе да се употребуваат 

такви средства. 

Препорака:Да се продолжи со активности и содржини за стекнување навики за здрава 

исхрана и физичка активност за правилен развој на учениците и да се користат еколошки 

средства за чистење 

Во областа УЧИЛИШЕН ДВОР констатирано е дека дворот на училиштето  дава 

можност за играње и трчање на учениците како и слободно движење во него. Има делови од 

дворот под сенка, има поставено три клупи, но планирано е да се уреди катче за седење и 

одржување на часови надвор од училницата. Нема уметнички дела или мозаици, но во иднина 

ќе се планира еден дел од училишниот двор да биде уметнички уреден. Има грмушести и  

други видови декоративни растенија. Во училишниот двор има зелени површини, градини со 

цвеќе и повеќе дрвја и куќарка за птици, импровизиран бунар и жардинерии со цвеќе. Уреден 

е уште еден простор со тревна површина, каде е поставен и систем за наводнување. Во  

училишниот двор има изградена летна сцена на која се реализираат активности и часови од 

некои предмети, се подготвуваат учениците за настапи и се одржуваат приредби по повод 

патрониот празник како и концерти на КУД. 

Препорака: 

Во училишниот двор да се збогатат градините со цвеќе и ниски декоративни растенија. 

Добро би било да се уреди катче за седење и одржување часови надвор од училницата и да се 

постават уметнички дела или решенија во просторот. 

 Според ОПШТИТЕ ЗАБЕЛЕШКИ од контролната листа истакнато е дека во 

ходниците се насликани мотиви од училишниот живот и ученички ликовни композиции како  

проекти од ликовна уметност. Во ходникот има простор за седење на посетители. Училниците 

се украсени со многу ученички творби од различни предмети и содржини. На влезот на 

училиштето има огласна табла за информирање на учениците, наставниците и родителите, 

детски ликовни изработки, освоени пехари, таблоа на завршени полуматуранти, цвеќиња, кои 

создаваат пријатна атмосфера за престој во училиштето, не само на учениците и вработените 

туку и на сите што ќе го посетат. На  видно место во училиштето, одреден е простор за 

информации, содржини и активности на еко-училиштето, како и многу пораки, совети и 

литературни творби од учениците поврзани со еко-стандардите. 

Препорака: 

Да се продолжи со уредувањето на влезниот дел на училиштето и целиот училишен 

простор, посебно во ходникот на спратот. 

 На основа добиените констатации и препораки од Анализата на состојбата, ќе биде 

изготвен План на активности за подобрување на животната средина. 
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6. Акциски планови  

 

АКЦИОНЕН ПЛАН  ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ ПРИ ОСТВАРУВАЊЕ НА 

РАЗВОЈНИТЕ ЦЕЛИ 

 

Подрачјe на промени: 1. Подобрување на квалитетот во наставата 

1.1.Прва развојна цел - Подобрување на квалитетот во наставата преку примена на  активна иновативна настава со акцент на реализацијата на 

програмата Кенбриџ  

Развојна цел Задачи 
 

Активности 

 

Носители 

Динамика на реализаци. Извор на 

средства 
VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

1.1.Подобрување на 

квалитетот во 

наставата преку 

поголема  примена 

на  иновативна 

настава  во 

реализацијата на 

програмата 

Кембриџ 

(современи 

вештини, методи и 

техники на учење и 

аудио-визуелни 

1.1.1.Да се изготви планирање 

за реализација на наставни 

содржини со примена на 

иновативна настава во 

реализацијата на програмата 

Кембриџ, (современи 

вештини, методи и техники на 

учење и  аудио-визуелни 

средства од  сите наставници  

со тенденција на зголемување 

на процентот на реализирани 

часови ; 

- Формирање тим за 

организирање и следење 

на реализацијата на  

поставените задачи;  

-Анализирањена 

можностите  за примена 

на современи методи, 

техники и средства од 

страна на наставниците 

зависно од наставните 

содржини 

-Изготвување 

директор, тим 

за 

професионален 

развој 

 

директор 

тим за 

професионален 

развој 

 

х 

 

 

х 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 самофин. 

сметка, 

блок 

дотации 
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средства)  планирање од 

наставниците за 

реализација на наставни    

содржини со примена на 

современи методи, 

техники и средства 

(аудио-визуелни 

средства и ИКТ); 

 

 

наставници 

 

1.1.2.Да се реализираат 

наставни содржини според 

изготвените планирања и 

истите да се следат; 

 - Изготвување распоред 

за следење на часови 

според планираните 

содржини; 

 - Реализација на 

часовите и изготвување 

извештај; 

- Анализа на 

постигнатите ефекти од 

примената на вештини 

на учење преку 

иновативна настава  во 

реализацијата на 

програмата Кембриџ 

директор,  

тим за развој 

наставници, 

директор,тим 

за развој 

 

директор, 

тим за развој 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

х 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

самофин. 

сметка, 

блок 

дотации 
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1.2.Втора развојна цел -  Зголемување на степенот на мотивација кај учениците и наставниците за сопствен напредок 

Развојна цел Задачи 
 

Активности 

 

Носители 

Динамика на реализаци. Извор на 

средства 
VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

1.2.Зголемување 

на степенот на 

мотивација кај 

учениците и 

наставниците за 

сопствен напредок 

 

 

 

1.2.1. Да се зголеми 

интересот на наставниците 

за примена на иновативна 

настава, (современи 

методи, трхники и 

средства, аудио-визуелни 

средства и ИКТ во 

реализацијата на 

наставната програма; 

 

 

- Анализирање на 

можностите за примена на 

иновативна настава 

(вештини, современи 

методи, техники и средства, 

аудио-визуелни средства и 

ИКТ од страна на секој 

наставник зависно од 

наставните содржини;  

 - Анализирање на 

постигнатите ефекти од 

примената на иновативна 

настава (вештини, 

современи методи, техники, 

аудио-визуелни средства и 

ИКТ во реализацијата на 

програмата Кембриџ;  

наставници  

 

 

 

 

директор, 

тим за развој  

x x    

 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

x 

самофин. 

сметка, 

блок 

дотации 

 

1.2.2.Да се зголеми 

интересот кај учениците за 

стекнување знаења и 

вештини преку ИКТ во 

наставата и во слободното 

време; 

 

-  - Анализирање на 

пројавениот интерес од 

учениците за усвојување 

нови содржини со примена 

на современи аудио-

визуелни средства и ИКТ;  

- Поттикнување на 

учениците за самостојно 

изнаоѓање податоци од 

тим за развој  

 

 

наставници 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

самофин.с

метка, 

блок 

дотации 
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интернет и изработка на 

содржини што ќе им 

користат во наставата и 

воннаставните активности;  

Развојна цел Задачи 

 

Активности 

 

Носители 

Динамика на реализаци. Извор на 

средства 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI  

1.3. Оспособување 

на наставниците за 

работа со деца со 

посебни образовни 

потреби 

1.3.1. Да се 

идентификуваат  деца со 

посебни  образовни 

потреби; 

- Анализирање на 

можностите на учениците 

од следењето на развојот на 

детето и преку разговор со 

родителите                             

-  Разгледување на 

мислењето добиено од 

стручни лица за развојот на 

детето  

педагог 

наставници 

дефектолог  

                     

педагог     

директор     

дефектолог  

x 

 

 

x 

x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

самофин.

сметка, 

блок 

дотации 

1.3.2. Да се прилагодат 

наставните програми и 

планирањата на 

наставникот за работа со 

деца со посебни  

образовни потреби 

 

-  - Анализирање на 

образовните потреби на 

детето со пречки во развојот  

 

- Прилагодување на 

наставната прграма и 

планирањата на наставникот 

за работа со деца со посебни  

образовни потреби  

педагог       

наставници     

стручни лица 

директор 

дефектолог 

педагог 

наставници 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

самофин.

сметка, 

блок 

дотации 
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Подрачјe на промени: 2. Грижа за  здравјето на учениците 

2.1.  Прва развојна цел - Подигање на нивото на информираност на учениците за заштита од болести, навики за здрава исхрана и здраво живеење 

Развојна цел Задачи 

 

Активности 

 

Носители 

Динамика на реализаци.  

Извор на 

средства 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

2.1. Подигање на нивото 

на информираност на 

учениците за заштита од 

болести, навики за 

здрава исхрана и здраво 

живеење 

 

 

 

2.1.1. Да се испитат 

потребите и 

интересите на 

учениците од 

областа на  

здравственото 

воспитание 

(заштита од 

болести, навики за 

здрава исхрана и 

здраво живеење); 

 

- - Формирање тим за 

организирање и следење на 

реализацијата на поставените 

задачи;  

- Утврдување на потребите од 

здравствено воспитание на 

учениците од секој наставник 

зависно од развојните 

карактеристики на учениците;  

тимот 

наставници 

 

 

наставници 

 

x 

 

 

 

x 

x 

 

 

 

x 

         самофин. 

сметка, 

блок 

дотации 

 

1.3.3. Да се следи и 

вреднува  напредокот на 

учениците со посебни  

образовни потреби  

- - Непосредно следење на 

адаптацијата на детето во 

новата средина 

 

 

- - Следење на напредокот и 

постигањата во наставниот 

процес 

педагог       

наставници      

дефектолог 

директор 

педагог 

наставници  

дефектолог 

x 

 

x 

x 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

самофин.

сметка, 

блок 

дотации 
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2.1.2. Да се влијае 

на формирање 

здрави личности во 

поглед на физичко, 

ментално и 

социјално здравје; 

 

- Активности од наставниците 

за здравствено воспитание на 

учениците низ содржините од 

задолжителна настава;  

- Ангажирање за реализирање 

на активности од едукативен 

карактер преку други 

воннаставни активности во 

поглед на унапредување на 

физичкото, менталното и 

социјално здравје на учениците; 

наставници 

 

 

тимот 

наставници 

стручни лица 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

x 

 

 

x 

самофин. 

сметка, 

блок 

дотации 

 

 

2.2. Втора развојна цел – Континуирана  соработката со медицински лица и институции како соработници во остварувањето на целите за унапредување на 

здравјето на учениците. 

Развојна цел Задачи 

 

Активности 

 

Носители 

Динамика на реализаци.  

Извор на 

средства 

VIII IX X XI XII I II III IV V VI 

2.2.Континуирана  

соработка со 

медицински  лица и 

институции како 

соработници во 

остварувањето на 

целите на 

образованието и 

воспитанието  

2.2.1. Да се изготви 

план за соработка со 

здравствени 

институции и лица; 

 

 

- Изготвување предлог 

план на содржини, 

испитувања и предавања 

од областа на 

здравственото воспитание 

од страна на училиштето;  

- - Усогласување на планот 

од училиштето со планот 

на здравствените 

институции и работници;  

тимот 

наставници 

 

 

наставници 

ЈЗУ 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

         самофин. 

сметка, 

блок 

дотации 

 



Годишна програма за работа на ООУ Ристо Шуклев - Негорци за учебната 2017/18 година 

-24- 

 

2.2.2. Да се 

организираат и 

реализираат 

активности за 

остварување на 

грижата за здравјето 

на учениците со 

здравствените 

работници 

- - Реализација на 

планираните активности ;  

 

- Анализирање на 

постигнатите ефекти од 

реализацијата на 

поставената цел 

тимот 

лекар, ЈЗУ 

тимот 

лекар 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

самофин. 

сметка, 

блок 

дотации 
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Подрачје на промени 3.  Подобрување на условите за работа во училиштето 

3.1.  Прва развојна цел  - Подобрување на просторните услови во училиштето во Негорци 

Развојна цел Задачи 

 

Активности 

 

Носители 

Динамика на реализаци. Извор на 

средства 
VIII IX X XI XII I I

I 

III IV V VI 

3.1.Подобрување на 

просторните услови во 

училиштето во Негорци 

3.1.1.Да се реновираат 

ѕидовите  во 

фискултурната сала и 

да се обнови 

спротската опрема  

- Анализа  и проценка 

на оштетеноста на 

ѕидовите во 

фискултурната сала 

 - Реновирање на 

ѕидовите  во 

фискултурната сала 

директор, 

тимот 

стручно лице 

фирма -

изведувач 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

х 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

самофин.с

метка, 

блок 

дотации 

 

3.1.2. Да се обојат 

ѕидовите и таваните во 

ходникот во подрумот 

и во училишната кујна 

- изготвување  план и 

пресметка за обојување  

на  ѕидовите и таваните  

- Изведување на 

работите  

директор,   

тимот  

 

фирма 

изведувач     

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 самофин. 

сметка, 

блок 

дотации 

3.1.3. Да се промени 

електричната 

инсталација и да се 

поплочат ѕидовите и 

подот во училишната 

кујна 

- Изготвување план и 

пресметка за промена на 

електричната 

инсталација                

 - промена на 

електричната 

инсталација 

директор,тимот  

 

                  

фирма 

изведувач   

  

х            

 

 

х         

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     самофин.с

метка, 

блок 

дотации 
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- Изготвување план и 

пресметка за 

поплочување на 

ѕидовите и подот 

 - промена на 

електричната 

инсталација 

директор,тимот  

 

 

фирма 

изведувач                                

х            

 

 

х                                                

3.1.4.Да се поплочи 

дел од училишниот 

двор, да се уреди со 

клупи и настрешница 

- Изготвување план и 

пресметка за 

поплочување  дел од 

училишниот двор и 

уредување                        

-Поплочување на 

училишниот двор и 

уредување со клупи и 

настрешница                     

директор,тимот  

 

 

фирма 

изведувач                                

  х      

 

 

х 

    

3.1.5.Да се набават 

уште 2 телевизори, 

потребна спортска 

опрема и нагледни 

средства според 

Кембриџ програмата 

- Изготвување план и 

пресметка за набавка на 

телевизори и потребни 

нагледни 

 - поставување на 

телевизорите                

 

директор,тимот  

 

                 

фирма 

изведувач       

 х  

 

 

 

  

 

 

х 

    

 

 

 

  самофин.с

метка, 

блок 

дотации 
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3.2. Втора развојна цел -  Подобрување на просторните услови во подрачното училиште во Прдејци 

Развојна цел Задачи 
Активности Носители Динамика на реализаци. Извор на 

средства 
IX X XI XI XII I II III IV V VI 

3.2.Подобрување на 

просторните услови во 

училиштето во Прдејци 

 

 

 

3.2.1. Да се постават 

ролетни на прозорите 

за заштита од сонце 

 

 

 

 

3.2.2.Да се изгради 

мала сала за 

реализација на ФЗО 

и простор за 

рекреација  

 

- Изготвување план и 

пресметка за потребни 

средства за поставување 

ролетни на прозорите во 

училниците 

- поставување ролетни 

на прозорите во 

училниците 

 

- Изготвување план и 

пресметка за потребни 

средства за изградба на 

мала сала за реализација 

на ФЗО и простор за 

рекреација  

- изведување на 

градежните работи 

 

 

директор, 

тимот 

стручно лице 

                    

фирма –

изведувач 

 

 

директор, 

тимот 

стручно лице 

                    

фирма -

изведувач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самофин. 

сметка, 

блок 

дотации 
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3.2.2. Да се поплочи 

пристапна патека со 

бекатон плочки и да 

се постави систем за 

наводнување во 

училишниот двор 

- Изготвување план и 

пресметка за потребни 

средства за 

поплочување на 

пристапна патека и 

поставување систем за 

наводнување 

- Изведување на 

работите за 

поплочување на 

пристапна патека и 

поставување систем за 

наводнување 

директор, 

тимот  

 

                      

фирма изведувач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самофин.с

метка, 

блок 

дотации 
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3.3. Трета развојна цел -  Подобрување на просторните услови во подрачното училиште во Кованец 

Развојна цел Задачи 
Активности Носители Динамика на реализаци. Извор на 

средства 
IX X XI XI XII I II III IV V VI 

3.2.Подобрување на 

просторните услови во 

училиштето во Кованец 

 

 

 

3.2.1. Да се догради  

пристапната  рампа  

- Изготвување план и 

пресметка за потребни 

средства за доградување 

на пристапна рампа 

- доградување на 

пристапната  рампа  

директор, 

тимот 

 

стручно лице                   

фирма -

изведувач 

х 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самофин. 

сметка, 

блок 

дотации 

 

3.2.2. Да се постави 

влезна порта во 

училишниот двор 

- Изготвување план и 

пресметка за 

поставување на влезна 

порта во училишниот 

двор 

 - Изведување на 

работите за оградување 

и уредување на 

училишниот двор 

директор, 

тимот  

 

                      

фирма 

изведувач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

х 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самофин.с

метка, 

блок 

дотации 
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.    ПЛАН НА АКТИВНОСТИ  

ООУ„Ристо Шуклев“ Негорци за учебна 2017/18 година 

За еко-проектот „ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД НЕПОТРЕБНИОТ ОТПАД ЗА ПОУБАВА И ПОЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА“ 

Цел на проектот: Создавање навики за собирање непотребен отпад (хартија, пластика и железо) во соодветни контејнери и подигање на свеста 

за придобивките од нивното рециклирање за подобра и поздрава животна средина. 

Намери:  

1. Учениците да стекнат навики за собирање на стара хартија, пластика и железо во посебни контејнери и нивно рециклирање. 

2. Информирање и инволвирање на јавноста во процесот на рационално искористување, собирање и рециклирање на отпадот. 

3. Финансиска заштеда со рационално и максимално искористување на хартијата. 

4. Искористување на добиените средства од рециклирање на стариот отпад за промовирање на еколошка свест за чување и одржување на 

животната средина. 

Акција Одговорен Време на реализација Како? Колку чини? 

a.  1.1. Да се донесе одлука за продолжување 

со собирање на стара хартија, пластика и 

железо. 

Еко одбор 09.2017г. Членовите на одборот ќе бидат задолжени 

да ја помагаат целата акција. 

 

b. 1.2.  Одредување посебни места и набавка 

на канти за посебно собирање на хартија, 

пластика, железо и органски отпад.  

Ученици и 

вработени 

09.2017г. Учениците ќе изработат ознаки за корпи за 

собирање на отпадот и ќе ги обележат  

местата каде ќе бидат поставени. 

 

c. 1.3.  Да се известат учениците, родителите, 

наставниците, населението и фирмите за 

планираните активности за собирање 

харија и пластика и спроведување на 

акција 

Ученици и 

вработени 

10.2017г. Организирање кампања за собирање стара 

хартија и пластика, известување на сите 

субјекти за вклучување во акцијата. 

 

d.  1.4. Да се контактира со фирма купувач на 

стара хартија, пластика и железо и да се 

договори соработка. 

Ученици и 

вработени 

11-12.2017г. Контакти со фирми, лица кои се 

занимаваат со откуп на отпад. 

 

e. 1.5. Да се изведе акција за собирање стара 

хартија, пластика и железо и доставување 

Ученици и 

одговорни 

03.2018г. Се собира стара хартија, пластика и 

железо и се продава на купувачот. 
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до фирма за рециклирање. наставници 

2.1. Да се направи пресметка колку 

средства се добиени.  

Еко-одбор 03-04.2018г. Ќе се пресмета колку количина отпад е 

продадено од секој вид и колку средства се 

добиени. 

 

2.2. Добиените средства да се распределат 

за потреби на учениците и училиштетоза 

подобрување на животната средина. 

Ученици и 

одговорни 

наставници  

04.2018г. Се анализираат потребите на училиштето 

и учениците и во договор со директорот се 

распределуваат. 

 

3.1. Да се направи план за промоција на 

резултатите 

Еко-одбор 05.2018г. Наоѓање начин за промовирање на 

резултатите. 

 

3.2. Евидентирање и промоција на 

резултатите. 

Одго.настав. 

ученици, 

еко-одбор 

05-06.2018г. Со фотографии од активностите, 

евиденција на она што е сработено и како 

течеле активностите, мислења од  

субјектите кои учествуваа, објавување на 

резултатите во јавноста (локални 

медиуми). 
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7. ПЛАН ЗА ЕВАЛУАЦИЈА 

 

Евалуацијата ќе се врши во текот на целата учебна година во сите сегменти на планирањето и 

реализацијата на развојните цели. Тоа ќе се врши преку квалитативни и квантитативни техники 

и истражувачки постапки по следниот план: 

7.1. План за евалуација на првата развојна цел 

Критериуми за успех 

- Зголемен процент на наставници кои во наставата применуваат вештини на учење 

преку иновативна настава  и ИКТ  посебно во реализацијата на програмата Кембриџ  

- Застапеност на повеќе видови настава (вештини на учење) и ИКТ 

- Мотивирани ученици и наставници за сопствен напредок 

- Подобрување на успехот на учениците со користење иновативна настава и современа 

образовна технологија  

- Оспособеност на наставниците за идентификување на деца со посебни потреби, 

прилагодување на наставната програма и планирањата и реализација на наставниот 

процес соодветно на нивните способности 

Носители: наставници, ученици, педагог, директор 

Инструменти за евалуација 

- тестови на знаења 

- скали на проценка 

- протокол за набљудување 

-     прашалници и анкети 

7.2. План за евалуација на втората развојна цел 

Критериуми за успех 

- Зголемен интерес кај учениците, наставниците и родителите за грижа за сопственото 

здравје и здравата околина 

- Поголема соработка на училиштето со здравствените институции и медицински лица 

- Намален број на отсуства на учениците од наставата 

- Здрава и чиста околина 

Носители: директор, педагог, наставници, здравствени работници, родители 

Инструменти за евалуација 

- прашалници  

- анкета со наставници, ученици и родители 

- скали на проценка 

- пишуван материјал 

- дневници за работа на паралелка, педагог, директор 
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7.3. План за евалуација на третата развојна цел 

Критериуми за успех 

- Убав естетски изглед, безбедни услови во училниците, фискултурната сала, 

училишната кујна и во училишниот двор во  училиштето во Негорци  

- Убав естетски изглед, безбедни услови  во училниците и во дворот на училиштето во 

Прдејци 

- Убав естетски изглед, безбедни услови  во училниците и во дворот на училиштето во 

Кованец 

-  

Носители: директор, тимот и стручно лице, фирма -изведувач 

Инструменти за евалуација 

- прашалници  

- анкета со наставници, ученици и родители 

- скали на проценка 

Евалуацијата ќе биде наменета за потребите на училишниот колектив, учениците,  

Училишниот одбор, Совет на родители, локална заедница, МОН, БРО и други институции. 

Стекнатите резултати и добиената оценка од евалуацијата ќе покаже колку е остварена мисијата 

и постигната визијата на училиштето. 

Евалуацијата ќе ја врши развојниот тим, наставници, ученици, родители, Училишен одбор и 

други субјекти од локалната заедница. 

        Критериум  за постигнат успех се показатели за успешноста на реализацијата на развојната 

цел и придобивките кои влијаат на повисок  квалитет во наставата, развиена свест за грижа за 

здравјето и правилниот развој на учениците, како и подобрени услови во училишниот простор и 

училишниот двор. 

     Сето тоа ќе се провери и документира преку гореспомнатите инструменти и постапки, а 

носители ќе бидат наставниците, педагогот, директорот и другите соработници (стручни лица). 

За секое подрачје на промени формирани се тимови во чиј состав покрај ангажирањето на 

директорот и педагогот вклучени се и наставници.  

За реализација на првото подрачје на промени „Подобрување на квалитетот во 

наставата“ вклучени се:  

Љ.Танова,  М. Узунова, Е. Јанева, Ж. Линкова и З. Гогов. 

За реализација на второто подрачје на промени „Грижа за  здравјето на учениците“ 

вклучени се: 

 Ѕ. Анастасова, Љ.Стамкова, И. Аризанов и Слаџана Илова 

За реализација на третото подрачје на промени „Подобрување на условите за работа во 

училиштето: 

 В. Попов, Е. Крстевска, К. Попов, С. Петрова, Ј. Тодоровска и Сузана Попова. 
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8. Календар за работа  

Врз основа на член 40 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 

41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16 и 127/16), министеротo за образование и 

наука донесе 

КАЛЕНДАР  

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ВО ООУ Ристо Шуклев“ 

Негорци  

Член 1 

Со овој календар се утврдува организирањето на учебната година во основните училишта 

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

образовна дејност и ученички одмор за учебната 2017/2018 година. 

Член 2 

Учебната година во основните училишта почнува на 1 септември 2017 година, а завршува 

на 31 август 2018 година. 

Наставната година започнува на 4 септември 2017 година и завршува на 8 јуни 2017 година. 

Член 3 

Наставната година ја сочинуваат две полугодија - I и II полугодие. 

Првото полугодие започнува на 4 септември 2017 година и завршува на 29 декември 2017 

година. 

Второто полугодие започнува на 22 јануари 2018 година и завршува на 8 јуни 2018 година. 

Член 4 

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

Зимскиот одмор започнува на 30 декември 2017 година и завршува на 21 јануари 2018 

година. 

Летниот одмор започнува на 9 јуни 2018 година и завршува на 31 август 2018 година. 

Член 5 

Основните училишта во времето од 11 јуни до 18 јуни 2018 година организираат 

дополнителна настава, поправни испити и одделенски испити, а од 14 август до 20 август 

2018 година организираат подготвителна настава, консултации и други форми на помош за 

учениците кои треба да полагаат поправни испити и одделенски испити и ги спроведуваат 

истите. 
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Член 6 

Воспитно-образовната работа за учениците се организира во текот на целата работна 

недела. Воспитно-образовната работа на учениците се организира во следните саботи:                                     

-16септември 2017 година со распоред за часови од понеделник;                                                              

-11ноември  2017 година со распоред за часови од среда;                                                                          

-17март 2018 година со распоред за часови од петок;                                                                                 

-14  април 2018 година со распоред за часови од петок; 

Член 7 

Во текот на наставната година во основните училишта се остваруваат 180 наставни денови. 

Член 8 

На денот на училиштето се организираат културни, спортски и други манифестации. 

Традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на 

јазик различен од македонскиот јазик се одбележува со организирање на културни и други 

манифестации. 

Член 9 

Работните денови кога се изведуваат ученичките екскурзии, денот на училиштето и 

традиционалниот ден на просветата за припадниците на заедниците кои следат настава на 

јазик различен од македонскиот јазик, се наставни денови кога се изведуваат посебни 

програми. 

Член 11 

Со денот на влегувањето во сила  на овој календар престанува да важи Календарот за 

организација на учебната 2016/2017 година во основните училишта („Службен весник на 

Република Македонија“ бр. 154/16). 

Член 12 

Овој календар влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето  во „Службен весник 

на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 септември 2017 година. 

 

 

Според календарот за работа на училиштето донесен од Министерот за образование 

во учебна 2017/18 година  ќе има 180 наставни денови (83 во I полугодие и 97 во II 

полугодие). Зимскиот распуст за учениците ќе трае од 30 декември до 21 јануари.  
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Неработните денови  се наведени во долната табела. 

 

28 Август (понеделник) Голема Богородица 

8 Септември (петок) Ден на независноста на РМ 

11 Октомври (среда) Ден на народното востание 

23 Октомври(понеделник) Ден на македонската револуционерна борба  

8 Декември (петок) Св. Климент Охридски 

31 Декември (недела) Нова Година  

1 Јануари (понеделник) Нова година  

6 и 7 Јануари (сабота и недела) Бадник и Божиќ 

19 Јануари (петок) Богојавление (Водици) 

6 Април (петок)  Велики петок, петок пред Велигден 

9 Април (понеделник) Втор ден Велигден 

1 Мај (вторник) Ден на трудот  

24 Мај (четврток) Ден на словенските просветители Св Кирил и Методиј 

25 јуни (петок) Ден пред духовден (Задушница) 

Наставни денови со посебни содржини: 

9 мај - Патронен празник 

 

 

-  Еколошки календар 

5 март Светски ден за заштеда на енергијa 

22 март Светски ден за заштеда на водите 

7 април Светски ден на  здравјето 

22 април Светс и де  на планетата 

15 мај Светски ден за заштита на климата 

31 мај Светски д н против пушењето 

5 јуни Светски ден за заштита на животната средина 

16 септември Светски ден за заштита на озонската обвивка 

22 септември Меѓународен ден без автомобили 

08 октомври Меѓународен ден за намалување на уништувањето на 

природата 

15 октомври Меѓународен ден на пешаците 

16 октомври Меѓународен ден на храната  

20 Ноември - Ден на дрвото 

21 Март – ден на еколошка акција на младите и граѓаните на Република 

Македонија – ненаставен ден 

Ден на акција на еко-училиштата- се реализира два пати во текот на една 

учебна година 

Ајде Македонија- ден на еколошка акција на младите и граѓаните на 

Република Македонија 
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9. Настава 

Целта на основното образование и воспитание е основа за планирање на 

наставата и другите активности на учениците и за развивање на програмите за работа 

на училиштето.   

 Целта на основното образование и воспитание е да овозможи:  

1. Хармоничен развој (когнитивен, емоцијален, социјален и психомоторен) на 

учениците во сообразност со нивните индивидуални способности и развојни 

законитости и развој на личноста на ученикот врз основа на принципите на 

почитување на основните човекови права и слободи. 

2. Оспособување на учениците да усвојуваат знаења и вештини за независно, 

ефикасно и креативно делување во општествената и природна околина. 

3. Развивање граѓанска свест кај учениците за припадност на Република 

Македонија и негување на нивниот национален и културен идентитет во духот 

на почитување на луѓето без разлика на нивната социјална, културна, родова и 

верска припадност и физичките или менталните способности. 

4. Развивање на свест и грижа за сопственото здравје и за значењето на здравата 

околина 

 

9.1. Видови настава (задолжителна, изборна, дополнителна и додатнанастава) 

 Наставата започнува во 8 часот а последниот час (VII) завршува во 13 часот и 40 

минути и се изведува  во една смена. Некои воннаставни активности се изведуваат по 

завршувањето на наставните часови или попладне. Воспитно-образовниот процес се 

реализира според  Наставниот план и програма за деветгодишно основно образование. 

Од IV до IX одд. наставата по математика и природни науки, биологија, хемија и 

физика, ќе се реализира според програмата Кембриџ. Програмата образование за 

животни вештини продолжува да се реализира на часот на одделенската заедница од II 

– IX одд. а во I одд. низ реализацијата на другите наставни програми. Наставата се 

изведува во 7 кабинети, 6 класични училници, фискултурната сала и спортските 

игралишта. Прв задолжителен странски јазик е англискиот кој се изучува од I одд. а 

втор е францускиот јазик кој започнува да се изучува од VI одд. 

 Поделбата на часови по наставници, предмети и одделенија како и распределба на час 

на одделенски раководител, часови од дополнителна, додатна настава, СУА и распоред 

на часови од задолжителна, дополнителна, додатна и изборна настава се дадени  во 

Прилозите. 
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9.2. Изборна настава 

Во училиштето се изведува изборна настава во VI одд. запознавање на 

религиите, во VII и VIIIа одд. проекти од музичка уметност,  во VIIIб одд. проекти од 

ликовна уметност, а во IX одд. вештини на живеење. Изборот е извршен преку анкета 

на родителите на учениците по понудени неколку предмети за кои се има интерес но и 

можност за нивна реализација (кадар).  

 

9.3. Дополнителна настава  

За учениците кои се соочуваат со повремени тешкотии во учењето, напредуваат 

побавно или заостануваат во усвојувањето на содржините и задачите, ќе се реализира 

дополнителна настава. Истата ќе се реализира според изготвен распоред кој ќе биде 

истакнат, а учениците ќе бидат информирани од страна на наставниците кога треба да 

присуствуват на дополнителни часови по нивни согледување за потреба од вакви 

часови.  

9.4. Додатна настава 

За оние ученици кои имаат особена надареност и талентираност за 

проширување на знаењата и вештините од одредени области и наставни предмети, ќе 

се реализира додатна настава со изготвен и истакнат распоред за часовите. 

 

9.5. Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби 

Училиштето подготви Програма за работа со деца со посебни потреби во која е 

објаснета процедурата за идентификација на ваквите деца и видот на нивните посебни 

потреби. Програмата опфаќа општи насоки за вклучување во воспитно-образовниот 

процес,  обврзува за прилагодување на наставната програма и планирањата на 

наставникот според потребите на учениците и следење на вклучувањето во наставата, 

напредувањето и постигањата на учениците со посебни потреби. Во реализацијата на 

оваа програма ќе учествуваат соодветните наставници кои предават во паралелки каде 

има ученици со посебни потреби, дефектологот и педагогот во училиштето. Ќе се 

соработува со други стручни лица надвор од училиштето (дефектолог, логопед, 

социјален работник, матичен лекар и други). Наставниците од соодветното одделение 

каде има деца со посебни потреби наставата за нив ќе ја планираат и реализираат 

според индивидуален образовен план (ИОП). 
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9.6. ПОВРЗУВАЊЕ НА ЕКОЛОШКАТА ПРОГРАМА СО РЕДОВНАТА НАСТАВА 

 

 

Училиште OОУ„ Ристо Шуклев “- Негорци,  Општина  Гевгелија 

Учебна година 2017/18(одделенска настава/предметна настава ) 

 

 

I. ТЕМА: ВОДА 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Значење на водата за живиот свет 

Општество 

 

1 одд. 

 

Лична хигиена и средства за лична хигиена 

 

1 

 

XI/1 

 

 Природни 

науки  III (трето)    Со вода или без вода  1   Ноември 

2. Извори на вода и нивна искористеност           

3. Загадување на водата 

 Биологија 

 

VII 

 

Осетливост на растенијата на загадување на 

средината   1 

 Март 

 

Географија IX Елементи на животната средина 1 Мај-јуни 

4. Рационално користење на водата 

ОЖВ II Безбедно- небезбедно 1 Април/1 

  

Македонски 

јазик 

 

 III (трето) 

 

 

 

Обработка на текстот „Дежурниот Диме“    
 
 

  

1 
 
 

 Февруари  

 

 

 

Природа 

 

Ликовно о. 

IV 

(четврто)П 

IV 

Водата е неопходна за животот 
Боја- локални бои 

1 

 

2 

Декември/2 

 

март 

општество 

  Природни особености на Р.Македонија 
 
 Септември/4 

5. Обезбедување на техничка вода           

6. Здрава вода за пиење           

7. Собирање и употреба на дождовница 

 Ликовно 

образование  III (трето) Сликање промени на водата –„ Од дожд до снешко“   1  декември 
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8. 

Анализа на состојбата на водоводната 

инсталација           

9. 

Изработка на упатства за рационално 

користење на водата 

Македонски 

јазик 

  II (второ) Читање (изразно) и  прераскажување на текстот 

„Дожд“ 

1  Мај / 2  

Англиски 

јазик 

V (петоо) Изработка на упатства како да се користи водата 1 Ноември 

10. 

Подигање на свеста на пошироката 

заедница (домот, локалната заедница и 

сл.)          

11. Дистрибуција на водата           

12. Водата и климатските промени           

13. Водата и одржливиот развој ОЖВ 

IV 

(четврто) Вода 1 Јануари 

ВКУПНО       1   

* додајте еколошки содржини и редови по потреба 

 

 

 

II.ТЕМА: ЕНЕРГИЈА 

 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. 

Значење на енергијата за живиот свет  Македонски 

јазик 

 

  I (прво) 

 

 

 Обработка на текст Бојан и Јана   –мали 

истражувачи“ 

 

 1 

 

 

 октомври/4 

седмица 

Биологија 

 

VII 

 

Фотосинтеза 

 

1 

 

декември 

2. 

Извори на енергија и нивна 

искористеност 

Ликовно 

образование   

 

II (второ) 

 

 

Цртање : видови линии: куса, долга, тенка дебела – 

“Апарати во домаќинството“ или “Простории во 

1 

 

 

Јануари 

/4 седмица 
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  домот“   

Природни 

науки 

 

V(петто) 

 

Извори и форми на енергија 

 

1 

 

Декември 

 

3. 

Замена на обичните сијалици со 

штедливи физика IX Штедиме електрична енергија 1 ноември 

4. Видови енергија физика  VIII  Енергија , Топлина 1 мај  

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рационално користење на енергијата  

Природни 

науки 

 

 

   

II (второ) 

 

 

 

 Електрична енергија во домот 

 

 

 

1 

 

 

 

Ноември / 

1седмица 

 

 

општество V (петто) Енергија- алтернативни можности  мај/3 

Природа 

 

Природа 

 

IV(четврто)

П 

 

IV 

 

Живеалиште, видови живеалишта 

 

Енергијата ги придвижува објектите-видови 

енергија 

 

1 

 

1 

 

 

март .1 сед 

 

октомври 

Ликовно 

образование 

IX 

 

Графички дизајн-стрип цртеж, упатсво за штедење 

електрична и топлинска енергија ЕКО-2/5) (Дизајн) 

2 

 

Јануари 

 

математика VI Волумен на квадар и коцка 1 Мај 



Годишна програма за работа на ООУ Ристо Шуклев - Негорци за учебната 2017/18 година 

-42- 

 

 

 

 

 

 

 

математика 

 

IX 

 

Волумен на полиедер, волумен на квадар и коцка 

 

1 

 

мај 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обезбедување на енергија преку 

алтернативни извори: соларен 

систем/фотоволтаици/ветерници 

 Македонски  

Јазик 

 II (второ) 

 

 Пишување реченици со ракописни букви 

 

1 

 

 Јануари 

 /5 седмица 

7. 

Изработка на упатства за рационално 

користење на енергијата  

Ликовно о. 

 

 

 

  

 

 

VIII 

 

 

Изработка на постери и флаери за тоа како да се 

штеди енергијата во училиштето. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Анализа на состојбата на електричната 

инсталација           

9. 

 

 

 

 

Подигање на свеста на пошироката 

заедница (домот, локалната заедница и 

сл.) 

ОЖВ 

 

Природни 

науки 

 

II (второ) 

 

II (второ) 

 

 

Препознавање ризици /ст.298 

Безбедно користење на електрична струја  

 

 

1 

 

1 

 

 

Април/2 

 

Септември/3 
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10. 

Дистрибуција на енергијата      

11. 

Врската помеѓу енергијата и 

емитувањето на карбон диоксид           

12. Енергијата и климатските промени           

13. 

Енергијата и одржливиот развој Ликовно 

образование  III (трето) 

 Сликање „Сонцето извор на живот“ (цвет со сонце 
и без  сонце) – водени бои 1 декември 

14. 

Значење на енергијата за живиот свет Македонски 

јазик V одд. Состав: Приказнаа за планетата без светилки 1 мај 

 

 

III.ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО/ГРАДИНКАТА 

 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Важноста на хигиената во зградата Општество  I (прво) Просториите во моето училиште 1  октомври/3 

 Македонски    

јаз. II (второ) 
Поим за буква, глас, збор – како дел од 

реченицата, правилно изговарање. 1 септември/2 
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 Ликовно 

образование 

 

  

III (трето) 

 

  Цртање- видови текстура-Какво училиште 

сакам да имам 

 

 

1 

 
 октомври 

 

Природа IV(четврто) Пишување еко пораки 1 Февруари/3 

     

македонски  V(петто) 

Интерпретација на текстото „ Што ли 

зборуваат? 1 септември/2 

Ликовно 

образование 

 

 

VIII 

 

 

 Дизајн, видови дизајн и нивната примена во 

секојдневниот живот – плакат со еко упатства и 

  еко пораки (Еко3/1) (ИКТ) (Дизајн) 

1 

 

 

Октоври/ноем

ври 

 

 

2. Еколошки средства за одржување на 

хигиена Македонски  

јазик II (второ) Приказна во слики : Човекот  и природата 1 

 Март 

/4седмица 

 

     

Македонски  

јазик  II (второ)  Обработка на драмскиот текст „ Тошо“  1  Февруари 

3. Еколошки бои за бојадисување           

4. Неупотребливи предмети   Ликовно о. 

 

VI 

 

 Природна и вештачка текстура – слободна 
композиција (Еко-3/4) (Дизајн) 

 

 ноември 
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Ликовно o. 

 

 

 

VIII 

 

 

 

Слободна композиција од отпадни 

материјали 

(НП. Сликање) 
   

ноември 

 

Ликовно o. 

 

 

 

VII  

 

Композиција од отпадни материјалии 

оценување на ликовните творби – Еко 

3/4(Скулптура)  

1 

 

 

 

декември 

 

 

 

Проекти од 

ликовна 

уметност 

 

Ликовно o. 

 

 

VII  

IX 

 

 

Композиција од повеќе техники и подрачја 
(слободен избор на материјалот)(Еко 3/4)(Сл.) 
 
 
Нефигуративна композиција од отпадни 

материјали и темпера (ЕКО 3/4) (Сликање) 

2 

 

 

 

2 

 

 

Февруари 

 

 

 

февруари/ 

март 

 

5. ПВЦ амбалажа           

6. Подигање на свеста на пошироката 

заедница за хигиената и здрава средина 

Час на 

одделенската 

заеднца III (трето) 
Почитување на другите,  
раб. Принцезата во хартиена ќеса 

 1 

 
  

септември 

македонски 

јазик 

 

IV(четврто) 

 

  

Интерпретација на текст„ Кој ќе го чува 

училиштето“  

 1 

 

 

мај, 4 седм 

 

 

Граѓанско 

образование 

VIII 

 

Граѓански здруженија 

 

1 

 

Ноември 

 

Англиски 

јазик 

IX 

 

Пишување на правила за однесување кон 

местото на живеење-Ќе ги применуваме или 

не? (ИКТ) 1 Ноември 
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7. Влијанието на хигиената врз здравјето  Ликовно 

образование 

 

 

 I (прво) 

 

 

 

 Цртање и комбинирање линии со различна 

дебелина- цртање на упатства (начини) за 

одржување на здрава и чиста средина во 

училиштето     

 1 

 

 

 

Октомври/1  

 

 

 Македонски 

јазик  III (трето)  Какво училиште сакам да имам    1  октомврри 

8. Влијанието на човекот врз средината  Час на 

одделенската 

заеднца III (трето) 
 Подобрување, одржување и разубавување на 
околината „  Ја разубавуваме училницата“  1   октомврри 

Природни 

науки 

 

 

V(петто) Менување на природата со урбанизација 1 Мај 

 

Хемија 

VIII 

. 

Мерки за претпазливост во хемиска 

лабараторија 

1 

 

септемврри 

 

Македонски 

јазик 

 

 

 

VIIIодд 

 

 

 

 

Писмена работа на тема „Еколошкото ѕвонче 

предупредува“ 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

9. Анализа на состојбата во училишната 

зграда 
 Ликовно 

образование II (второ)  

 Мојата 

училница 1 

 Септември 

/2 седмица 

 Ликовно 

образование  III (трето) 

Визуелни комуникации и дизајн – изработка на 
украсни предмети од разни амбалажи за 
училницата (амбалажа, украсна хартија, 
ножици, лепило)  1   

Англиски 

јазик 

IV(четврто) 
Изработка на слогани за чиста училишна 

просторија (ИКТ) 

1 

 

Март 

 

     

ВКУПНО     
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IV.ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР 

 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Важноста на дворот   Општество 

 

 II (второ) 

 

 Работилница: Како сакам да 

биде мојата училница 1 

 Ноември 

/3седмица 
 Ликовно 

образование    III(трето) 

Цртање „ Моето училиште и 

училишниот двор“ – дрвени бои  1    октомври 

Природa 

 

 

 

IV 

 

 

 

Екологија – наука за планетата 

Земја 

 

 

2 

 

 

 

Мај 

 

 

 

2. Биодиверзитетот во дворот           

3. Анализа на функционалноста на дворот           

4. Важноста на хигиената во дворот Природни науки 

 

 

 

 

I (прво) 

 

 

 

 

Барање материјали надвор од 

училницата ИКТ 

 

1 

 

Октомври/3 

 

 Општество 

 

 II (второ) 

 

 Работа во групи:Правила во 

одделението / правила во домот                  

 

1 

 

 

Септември / 4 

седмица 

 

 Час на 

одделенската 

заедница 

 III(трето) 

 

 

 Заштита на планетата земја раб. 

соодветно- несоодвентно 

 

 

1 

 

Декември  
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природа IV(четврто) П 

Истражување на чиста и загадена 

околина  1 

февруари, 

3седм. 

6. Изработка на упатства за одржување на 

дворот 

 Музичко 

образование 

 II (второ) 

 

Ликовно изразување на 

слушаната музика(“Пролетна 

песна“) 

 1 

 Март/4 

седмица 

 

Ликовно о. 

 

VI 

 

 

 Нацрт на ознаки на корпи за 

отпадоци(Графички дизајн) 

 

 

 1 

 

Март 

 

 

 

Проекти од 

ликовна уметност 

 

 

VII 

 

 

 

Графички дизајн – проект на кеса 

за производ или нацрт ознака за 

корпи за отпадоци  (Еко 4/6) 

(Дизајн) 

2 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Англиски јазик 

 

IX 

 

Составување на  правила за 

одржување на чистотата на дворот 

(употреба на конструкциите 

must/mustn’t за забрана) 1 

 

Март 

 

7. Наводнување на зелени површини 
          

8. Хортикултурaлно уредување 
Ликовно 

образование 

I (прво) 

 

Цртање: Мојот дом   

 

 1 

 

ноември/1  

 

ОЖВ 

 

II (второ) 

 

Заедно решаваме проблем 

стр.200 / за нашато училиште 

 

  

1 

Јуни 

/ 1 седмица 
Ликовно 

образование IV Како го замислувам мојот 

училишен двор – градација на бои 
1 Јуни 
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 и тонови   

Македонски јазик V (петто) 
Известување од спорведена еко-

акција  1 Март/3 

9. Компост и компостирање 
 

    
ВКУПНО           

 
 
 

V.ТЕМА: ОТПАД 

 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Видови отпад 

 Македонски јазик   III (трето) 

Известување по изведена еко-

акција  1  март 

македонски јазик IV(четврто) 

Интерпретација на текст „ 

Пластеса, Хартеса, Платнеса“  1  Март/3 

  

 

  

    

2. Анализа на отпадот во зградата и дворот           

3. Селекција на отпад  Општество 

 

 V (петто) 

 

 Еколошки проблеми во 

глобалниот свет   

 Мај/2 

 

4. Рециклирање  Општество I (прво) Како да ја заштитиме околината  1  Март/1 

Хемија 

 

 IX 
Општи својства на метали (вежби 

и повторување) 

 

1 

 

 

Ноември 

 

Географија  Природно географски 2  
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VII 
 
 

карактеристики на Р. Македонија 

 

 Декември 

 

 

Ликовно о. 

 

 

 

 

 

VII 

 

 

Изработка на ликовни творби 

од рециклиран материјал 

 

 
 

 

 

2 

 

 

 

 

Март 

/1седмица 

 

 

 

 
 

   

5. Реупотреба   Музичко 

образование 

VIII(осмо, 

деветгодишно)  

 Свирење на ДМИ – Изработка на 

ДМИ од еко материјали  2 

Ноември/ 

Март  

6. Депонии и диви депонии           

7. Влијанието на отпадот врз здравјето и 

средината  Природни науки  V(петто)  Животни средини  1  Март 

8. Подигање на свеста на пошироката 

заедница за управување со отпад 

 Музичко 

образование  VI(шесто) 

Детско музичко 

творештво „Создаваме и твориме “  2 

 Октомври, 

Февруари 

9. Изработка на упатства за управување со 

отпад           

10. Анализа на состојбата со отпадот во 

зградата и дворот           

11. План за намалување на отпадот           

ВКУПНО           

 

VI.ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ 

 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 
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1. Локален и национален биодиверзитет           

2. Анализа на биодиверзитетот во локалната 

средина      

3. Еколошки акции 

 Македонски јазик    III (трето) 

 Обработка на текстот „ Вредни 

деца- чисти дворови“  1  март 

Техничко о. IV Рециклирање стара хартија 1 јануари 

Македонски јазик V одд. Еко – акција – текст 1 април 

     

     

Македонски јазик IX одд. 

Драматизација-тема „Еколошка 

акција„   

4. Влијанието на човекот врз биодиверзитетот 

 Географија  VIII 

 Природно географски 

карактеристики на Европа  2 

 септември- 

октомври 

5. Влијанието на климатските промени врз 

биодиверзитетот  Природни науки  V(петто)  Клима  1  Мај 

6. Подигање на свеста на пошироката 

заедница за локалниот биодиверзитет           

7. Влијанието на отпадот врз 

биодиверзитетот           

8. Изработка на упатства за заштита на 

биодиверзитетот           

ВКУПНО           

 

VII.ТЕМА: ТРАНСПОРТ 

 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Видови транспорт      

2. Влијанието на транспортот врз здравјето           

3. Влијанието на транспортот врз средината  Природни науки  V(петто)  Менување на природата со  1  Мај 
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  урбанизација 

 

  

4. Анализа на состојбата на локалниот 

транспорт           

5. Транспортот и безбедноста           

6. Подигање на свеста на пошироката 

заедница за користење на јавен превоз и 

велосипед 

 Граѓанско 

образование 

 

VIII 

 

|Животен стил како човекова 

посебност 

 

 

1 

 

 

Септември 

 

7. Изработка на упатства за користење на 

јавен превоз и велосипед           

ВКУПНО           

   

VIII.ТЕМА: ЗДРАВЈЕ 

 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Органска храна           

2. Органско производство           

3. Квалитет на храна и нутриционизам           

4. Пирамида на исхрана  природа   IV(четврто)  Пирамида на исхрана  1  мај, 4 седм.  

Ликовно 

образование  IV(четврто)  Пирамида на исхрана  1  мај, 4 седм.  

Природни науки 

 

V(петто) 

 

 

 

1 

 

 Мај 

 

5. Влијанието на физичката активност врз 

здравјето 

 Природни науки   III ( трето)  Исхрана    1   септември 

 

 

 

Ф.З.О. VI,VII,VIII,IX 

Запознавање на учениците со 

наставната тема 

По 1 за сите 

одделенија 

септември.1 

седмица 
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6. Влијанието на храната врз здравјето Природни науки 

 

 

 

  

 

 

  I (прво) 

 

 

 

 Со здрава храна до подобро 

здравје    

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Ноември/3 

 

 

 

 

  

7. Подигање на свеста на пошироката 

заедница за користење здрава храна 

 Англиски јазик 

 I (прво) 

 

 Улогата на членовите во 
семејството  1   септември 

8. Изработка на упатства за користење на 

здрава храна  Природни науки  III ( трето)   Како растеме   1   септември 

     

ВКУПНО      

 
 

IX.ТЕМА: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 

 

Еколошки содржини Предмет Одделение Наставна содржина 

Број на 

часови  

Време на 

реализација 

1. Дефиниција и значење на одржливиот 

развој           

2. Важност од зачувување на природните 

живеалишта            

3. Локална, национална и глобална 

нееднаквост 

 Музичко 

образование  VII (седмо)  Пееме песна “Ода на радоста”  1 септември 

4. Социјална правда Граѓанско 

образование   VIII Демократија и човековите права  1 март  

5. Рационално користење на природните 

ресурси  Хемија  IX Алкани- нафта  1  февруари 

6. Одговорност кон животната средина 

 Македонски јазик    III ( трето) 

 Обработкаа на текстот „ на 

големиот одмор“  1  февруари 

општество IV 

Проблемите во мојата населба – 

истражувачка работа 1 јануари 
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Природни науки  V(петто)  Животни средини  1  Март 

7. Одговорна и рационална потрошувачка 
          

8. Подигање на свеста на пошироката 

заедницаза граѓански активизам 

 Македонски 

јаззик  IX одд.  

 Пишување пораки за грижа за 

животната средина 1 мај 

9. 

Дефиниција и значење на одржливиот 

развој           

ВКУПНО      
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9.7. План и програма 

 За реализација на содржини од проектот Меѓуетничка  интеграција во образование во ООУ „Ристо Шуклев“ Негорци  

во учебната 2017 / 2018 година  

 

Реализацијата на содржините од проектот  Меѓуетничка интеграција во првото полугодие е според изготвениот План кој произлегува од 

тематските планирања на наставниците. На часови од I – IX одд. ќе се интегрираат содржини за почитување на етнички разлики и обележја во 

мултикултурно и мултиетничко општество. Истите се застапени на часовите на одделенската заедница преку програмата Образование за животни 

вештини и на часови од другите предмети како што е претставено во прегледот. Училиштето воспостави соработка со друго (партнер) училиште.  

Засега се планирани и се реализираат содржини и активности на интерно ниво и заедничко дружење со ученици од Дојран како што беа насоките од 

менторите на проектот. Исто така ќе следат активности кои ќе произлезат од Проектот. 

 

Одд. Наставен предмет Наставна тема Наставна содржина Време на реализа. 

Планира. Реализи. 

I Општество (ОЖВ) Јас и другите – општествени односи Имам право да ги знам моите права стр.183    IV  

Општество (ОЖВ) Јас и другите – општествени односи Колку знам за Македонија стр.233  II  

II Ликовно образование Дизајн и визуелни комуникации Модели  на облека: костум, кошула, фустан   V/1  

ОЖВ Јас и другите – општествени односи Почитување на другите (недискриминација) – 

работилница: И различните можат да се дружат  

(стр.198) 

XII/1  

ОЖВ Јас и другите – општествени односи Градење позитивен однос кон својата земја – 

работилница: Колку знам за Македонија? ст.212 

V/3  
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III ОЖВ Меѓусебно поддржување соработка  Цртаме заедно (стр.205) IX  

ОЖВ Градење позитивен однос кон својата 

земја 

Децата со најубави имиња (стр. 231) XI  

ОЖВ Позитивни модели на идентификација Мојот херој/хероина (стр. 253) XII 

 

 

Општество Мојот роден крај Мојот крај има минато и традиција III  

IV Час на одделенска 

заедница (П) 

 

Прифаќање сличности и разлики 

 

Разрешуванје конфликти 

Дел по дел –  сложувалка стр. 72 

 

Исто гледаме, друго гледаме 

III 

 

IV 

 

Македонски јазик( П) 

 

Читање литература и лектира Орхан III  

Музичко образование 

(П) 

Народно музичко творештво Обичаи од различни краишта и различни етнички 

заедници во РМ 

IV  

 ОЖВ Градење позитивен однос кон својата 

земја 

Претстави ја Македонија II  

ОЖВ Одолевање на социјални притисоци Ајде да гребеме автомобили V  

 ОЖВ Разрешување конфликти Конфликтите се скалила 

 

Извор на конфликти 

 

Избегнување или спротивставување 

 

Исто гледаме, друго гледаме 

XII  

 

XII 

 

 XII 

 

I 

 

 

V Македонски јазик Изразување и творење Празниците кај различните верски заедници  XII  
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 Општество Република Македонија во светот Етничка структура на населението во РМ 

Македонија – мултукултурна заедница 

XII 

IV 

 

Музичко образование Народно музичко творештво Фолклор (поим и поделба) V  

Aнглиски јазик Мојот свет Твој проект – изработка на личен календар на 

празници, одмори и активности во текот на 

годината 

IX  

VI ОЖВ Прифаќање слочности и разлики 

Комуницирање 

Донесување одлуки во група 

Почитување на другите 

Работилница: Чување тањи 

Работилница: Слушање и разбирање 

Работилница: Моја одлука, твоја одлука 

Работилница: Почитување на другите 

X 

XI 

XII 

II 

 

Македонски јазик Анализа на текст Анализа на текстот „Мостови“ од Г. Поповски   

Француски јазик Тој е убав Националности. Меѓународниот ден против 

расисмот 

XII 

 

 

     

 

VII математика Операции со дропки Вежби од процент и процентен износ IX-X 

 

 

    

 

 

     

VIII Француски јазик Во големите продавници  Барање и давање информации при купување XI 

 

 



Годишна програма за работа на ООУ Ристо Шуклев - Негорци за учебната 2017/18 година 

-58- 

 

ОЖВ Јас и другите – општествени односи Познавање на базичните човекови права I 

 

 

 

IX ОЖВ Јас и другите-општествени односи Почитување на другите (недискриминација)- кој 

ќе црта поубаво 

 

I 

 

ОЖВ Јас и другите-општествени односи Градење позитивен однос кон својата земја – 

Современи херои 

II  

Француски јазик Модерна гимназија  Добредојдовте во модерната гимназија XII 

 

 

 

 Биологија                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Еволуција и пораст на населението Пораст на населението IX 

 

 

 

 

                 Вд Директор 

                             Коста Попов 

 

 

 

 

 

 



Годишна програма за работа на ООУ Ристо Шуклев - Негорци за учебната 2017/18 година 

-59- 

 

 

 

9.8.Употреба на ИКТ во наставата 

Со тематските планирања секој наставник предвидува содржини-наставни единици кои ќе ги реализира со примена на ИКТ. 

Според тие планирања на ниво на училиште дополнително ќе се изготви Преглед на планирани часови, а на крајот од I и II полугодие 

ќе се изготви Преглед на реализирани часовите со примена на ИКТ. 
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10. Оценување 

10.1. Видови оценување и календар на оценување 

Оценувањето на постигањата на учениците согласно Законот за основно 

образование,е описно за учениците од I – III одд.  за учениците од IV – VI е комбинирано 

односно на крајот од I полугодие е описно а накрајот на учебната година бројчано. За 

учениците од VII, VIII и IX оценувањето е бројчано. Оценувањето е многу значајна 

компонента на целокупното следење на напредувањето и вреднување на постигањата, се 

врши континуирано, јавно и објективно.Наставниците се раководат според целите од 

Наставните програми, пропишаните стандарди и критериуми, принципите на Етичкиот 

кодекс на оценување кое е усвоен на ниво на училиште од Ученичката заедница, 

Наставничкиот совет, Советот на родители и Училишниот одбор исопствен план за 

оценување. Во секоја паралелка се избира комисија од учениците за оценување и во 

координција помеѓу наставниците се планира писменото оценување (во еден ден да нема 

повеќе од едно писмено оценување, а во седмицата  не повеќе од две). Секој 

класификационен период учениците добиваат најмалку по една оценка од секој наставен 

предмет, успехот се разгледува на одделенски и наставнички совет, а родителите се 

информираат дирекно на родителски средби, или писмено преку евидентните листови. 

Училиштето има изготвена Политика на оценување која е дадена како прилог. Со неа се 

планираат активности за реализација на конкретна цел/задача во врска со подобрување на 

оценувањето,односно подобрување на континуитетот во оценувањето. Наставниците 

планираат формативното и сумативното оценување, во текот на наставата, по секоја наставна 

тема и на крајот на полугодие/учебна година. 

10.2. Тим за следење, анализа и поддршка 

 Училишниот тим за следење, анализа и поддршка на усогласеноста на 

оценувањето со предвидените стандарди, го сочинуваат педагогот во училиштето и 

наставниците Слазана Илова, Вера Прошевска и Ж. Линкова. Тимот ги утврдува процедурата 

за поплаки и жалби по добиени оцени, начинот на информирање на родителите и учениците 

за овие прашања и преку  конкретни задолженија, операционализиран план за следење / 

период, наставен предмет/, изготвува СВОТ анализа на состојбите со оценувањето ( 

квартално- по тримесечија споредбено со извештаи наназад за 3 години), анализа на 

состојбата на постигнатите резултати на наставниците, план за поддршка на наставниците 

кои покажуваат слаби резултати од работењето. 

10.3. Самоевалуација на училиштето                                                               

Училиштето по завршувањето на  учебната 2016/17  година, изготви Самоевалуација за 

работата и Извештај од самоевалуацијата кои беа појдовни основи за изготвување на 

Годишната програма за работа на училиштето. Овие документи  достапни се на веб- страната 

на училиштето. 
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11. Вон- наставни активности 

Освен наставните, се планираат и содржини за работа во библиотека и воннаставни 

активности а тоа се слободни ученички активности, ученички натпревари и ученички 

екскурзии.  

11.1. Училиштен спорт 

Во училиштето се организираат воннаставни активности – секции по физичко и 

здравствено образование а тоа се кошарка, ракомет, фудбал и одбојка. Одговорен наставник 

е Илија Аризанов кој врши избор на членови на спомнатите секции според критериуми,  

способности и желби на учениците. Во своите планирања кои ги доставува во училиштето, 

ги опфаќа целите, задачите и содржините на секоја секција со време на реализација, број на 

ученици, а во текот на годината ќе бидат евидентирани учеството на натпревари, турнири и 

други манифестации на општинско, регионално и државно ниво со постигнатите 

резултати.Формиран е училишен спортски клуб под раковство на Илија Аризанов според 

насоките на МОН. 

11.2. Секции и слободни ученички активности 

Во Наставниот план за деветгодишно основно образование не се планирани часови за 

слободни ученички активности  по паралелка, па според тоа учениците зависно од нивните 

желби, интереси и способности ќе се ангажираат во секции за кои наставниците ќе изготват 

програма со содржини без број на часови. Ќе учествуваат во презентирањето на училиштето 

на спортски, културно-уметнички и друг вид манифестациии ќе се докажуваат со своите 

знаења, умеења и талент. Оваа учебна година учениците ќе членуваат во 13 секции за 

проширување на знаењата по одделни предмети, 4 слободни културно-уметнички 

активности, 4 спортски и една од видот слободни  технички активности. Видовите секции со 

задолжени наставници и распоред на нивна реализација,подетално се прикажани во 

Прилозите. 
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11.3. Ученички натпревари 

П Р Е Г Л Е Д 

На структура на ученички натпревари 

 

Во училиштето ќе се одржат горенаведените ученички натпревари. Зависно од 

постигањата и резултатите, секој соодветен наставник во договор со другите наставници 

почитувајќи ги способностите и желбите на учениците, ќе изврши избор на ученици кои  

училиштето ќе го претставуваат на општинско, регионално или државно ниво. За успешно 

спроведување и учество на ученичките натпревари ќе се обезбеди тимска поддршка од 

наставниците за подготовка и финансиски план за реализација и поддршка од училиштето и 

од советот на родители. 

11.4. Општествено хуманитарна работа 

Општествено-хуманитарна работа училиштето реализира според Програма со која се 

опфатени повеќе собирни акции, активности за уредување на училишниот простор, 

уредување на населеното место, културно-историски споменици и обележја и др. 

ред. бр. вид на натпревари наставен предмет динамика наставник 

1. 
поединечно 

библиотекарство 

македонски јазик    

октомври   

март 3 недела 

Ж. Линкова 

 

  англиски јазик  април 2 недела Д. Манева, А. Аблакова 

   француски јазик  април 3 недела  Е. Ангелова 

 
  математика  март 2 недела 

С. Петрова, наставник во IX,                                 

Е. Крстевска, В. Прошевска,  

   физика  април 1 недела А. Динова 

 
  

природни науки, 

биологија  април 1 недела Љ. Стамкова 

   хемија  април 2 недела Љ. Стамкова 

   географија  март 4 недела  В. Попов 

   историја  април 2 недела  В. Попов 

2. Екипно ТО - сообраќај  април 1 недела  А. Божинова 

 
 

спортски 

натпревари  април-мај  И. Аризанов 
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11.5. Еко- патроли 

 

П Р Е Г Л Е Д 

На членови на еко-патроли 

 

 

 

одделение I еко-

стандард 

(енергија) 

II еко-стандард 

(вода) 

III еко-

стандард  

(одржување 

на училиш.) 

IV еко- 

стандард 

(уреден двор) 

II Танче 

Туртуров 

Розета 

Мијовска 

Лилјана 

Бучкова 

Станчев Јован 

III Александар 

Динов 

Елена 

Стојанова 

Никола 

Николов 

Ангела 

Василева 

IV Глигор 

Бучков 

Стефанија 

Маркова 
Павле Митров 

Лабина 

Николова 

V  Теодор 

Ташков 

Елена 

Атанасова 

Вероника 

Мурџева 

Кристина 

Самарџиева 

VI Викторија 

Мурџева 
Тодор Марков 

Тамара 

Стамкова 

Антонио 

Демерџиев 

VII Ивана 

Стамкова 

Бисера 

Лазарова 

Рената 

Тодорова  

Стојанче 

Ристов 

VIIIа 
Љубиша 

Калеев 

Слободанка 

Тановска 

Коста 

Мијатовиќ 

 

Трајче 

Станков 

VIIIб Пепита 

Тодорова 

Емилија 

Пешова 
Мите Стамков 

Продан 

Учурганов 

IX Крсте 

Купанов 

Георге 

Демерџиев 

Стефан 

Марков 

Доне Станков 
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12. Поддршка на ученици  

12.1. Постигнување на учениците 

            Нашите ученици учествуваат  на скоро сите организирани натпревари во општината и 

регионот, а по некои предмети учествуваат и на државни натпревари. Минатата година беа 

постигнат следниве резултати:      

По повод месецот на книгата, во организација на ЈОУ Матична библиотека „Гоце 

Делчев“ беше организиран општинскиот натпревар по библиотекарство каде беше  освоено I 

и III место, а на квиз натпреварот во познавање на литература за деца и млади, ученичките   

II место. 

 По повод 7ми Ноември, денот на ослободувањето на Гевгелија, беше организиран 

училишен есенски кроз на кој учествуваа 38 ученици.                                                                

 На регионалниот натпревар по противпожарно воспитување  ученици од IX одд.  

освоија III место.  

 На натпреварите по природни науки од учениците од IV одд,  беше освоено II на 

општински а на регионален III награда, а една ученичка беше пофалена на општински и 

регионален натпревар. Од V одд. беше освоена  III награда на општински, а имаше пофалени 

ученици  на општински и на регионален натпревар.              

На натпреварите по биологија наши ученици добија III награда на општински, II 

награда на регионален, имаше пофалени ученички на државен, општински и регионален 

натпревар. Ученици од VII одд. освоија II награда на општински, регионален и државен 

натпревар, III награда на општински  а имаше и пофалени на регионален и општински 

натпревар. Од  VIII одд, беше освоена III награда и беа  пофалени ученици на регионален  и 

на општински натпревар. Од IX одд. беше освоена I награда на општински, II на регионален  

III награда на општински и пофалени на општински, регионален и една ученичка на државен 

натпревар.  

На општински натпревар по математика, ученици  од IV. и Vодд. освоија III. Награда 

и  двајцата на регионалниот натпревар беа пофалени.  Од VIII одд. на општинскиот 

натпревар беа освоени II и III награда, а ученичка од IX одд. освои I место на општински и 

беше пофалена на регионален натпревар. 

На организираните натпревари по физика од општински, регионален и државен, 

учествуваа ученичките од IХ одд. постигнаа солидни резултати.   

На натпреварите по хемија, ученичка  од VIII одд. на општински освои II награда, и 

беше пофалена на регионален и државен натпревар, а од  IX одд. освои I награда на 

општински и регионален натпревар и беше пофалена на државен натпревар. 

Ученик  V одд. освои II награда на општински и регионален натпревар по англиски 

јазик. 

На регионален натпревар во спелување по англиски јазик учествуваа 14 ученици, а 6 

од нив учествуваа и беа пофалени на државен натпревар. 

  На општински натпревар „Детски семафор“ наш ученик освои I место поединечно, на 

регионалниот натпревар освои II а на државен натпревар IV место. 

 На регионален натпревар по географија, ученик  од VIII одд. освои IIIместо. 

На интернационален конкурс за фотографија „Освен тоа јас зборувам француски 

јазик“ учествуваа  6 ученици за што добија сертификати. 
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На општинска изложба на цртежи по повод денови на франкофонија „Јас и 

францускиот јазик“, учествуваа и беа пофалени 8  

На  натпревар по информатика „Дабар2017“, учествуваа повеќе ученици кои добија 

пофалници.          

На регионалните хорски и оркестарски смотри, училишниот хор освои III, а 

оркестарот I место. За постигнатиот успех им беа доделени пофалници и дипломи. 

На крајот на учебната година на свечен начин им беа доделени пофалници, дипломи, 

сертификати, потврди и книги за награда за постигнатите резултати на ученичките 

натпревари,  активно учество во наставата и воннаставните активности и континуиран 

одличен успех на 65 ученици. За ученик на генерацијата беше прогласена ученичката Софија 

Маркова која беше наградена од училиштетои од Градоначалникот на општината. 

Највисока награда што ја има добиено училиштето е наградата „Климент Охридски“ 

во 1983 год. која тогаш претставувала најголемо општествено признание за особено значајни 

остварувања во воспитно-образовната дејност во СРМ. 

 

12.2. Превентивни програми 

Училиштето има изготвено Политика за ненасилно однесување и истата е доставена во 

прилог. Одговорни лица се педагогот во училиштето и наставниците Ѕвезда Анастасова и 

Венци Попов. Цел на училишната политика еда се сфати дека насилството може да биде 

застапено не само како физичко малтретирање туку и како психичко и сексуално, да се 

развива кај учениците и возрасните чувство за решавање на проблемите со разговор, 

комуникација и разбирање, да се влијае на свеста дека насилството не е хумано однесување и 

да се организираат активности за намалување на секаков вид насилно однесување. 

Со Програмата за Грижа за здравјето на учениците планирани се содржини за едукација 

на учениците за правилен психо-физички развој и во соработка со стручни лица ќе се одржат 

предавања за заштита од заразни болести, болести на зависност, правилена исхрана и други 

актуелни теми.  

Училиштето изготвува и програма за професионална ориентација на учениците која 

опфаќа активности и содржини за професионално информирање и ориентирање на 

учениците по завршувањето на основното образование. Се запознаваат со термини од 

областа на професионална ориентација, со факторите кои влијаат при избор на идно 

училиште-занимање, условите и критериумите при упис во средните училишта одредени со 

конкурс за упис, и со повеќе струки и занимања. Исто така учениците добиваат информации 

и од презентации од средни училишта, а во соработка со Агенција за вработување ќе се 

изврши тестирање на професионални интереси и способности.  

12.3. Безбедност во училиштето 

Безбедноста на учениците училиштето ја овозможува преку План за евакуација во случаи на 

елементарни непогоди, обезбедување на непречено движење во училишниот внатрешен 

простор и во училишниот двор. Во соработка со Центар за управување со кризи беше 

успешно изведена вежба со сите ученици и вработени во училиштето за евакуација во случај 

на пожар. Локацијата на училиштето е дирекно на најпрометната улица во селото, па 

постојано се укажува на внимателно движење при преминување на улицата што е посебно 
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важно за учениците од помалата возраст. За првачињата традиционално се изведуваат 

практични предавања од страна на полицаец и симулација на движење преку улица и на 

раскрсница. Во реализирањето на задачите од програмите за безбедност ќе се соработува со 

МВР- оддел за сообраќај, противпожарна служба и други установи.   

12.4. Позитивна социо-емоционална клима 

По препорака на одделенскиот ракводител, советот на одделенските наставници, 

советот на предметните наставници, педагогот во соработка со родителите, ќе реализира 

содржини за работа со ранлива група ученици, прилагодени на возраста, интелектуалниот и 

емоционалниот статус на учениците. Целта е да се обезбеди почитување на личноста- 

негување на слободата за изразување, остварување на правото на барање, примање и давање 

информации, интерактивен однос, меѓусебна доверба, почитување на мислењата на сите; 

еднаквост и правичност – еднакво и без прдрасуди однесување кон учениците, родителите, 

достапност на информации за сите . Се планираат и интерни обуки во соработка со БРО, 

Центарот за социјална работа како и високообраниразовните институции за поддршка на 

наставниците во планирањето и реализацијата на наведените содржини, како и финансиски 

план за реализирање. 

 

13. Грижа за здравјето 

Грижата за здравјето на учениците училиштето ќе ја остварува преку соработка со Јавен 

здравствен дом, родителите и други институции што својата дејност ја реализираат за 

зачувување и унапредување на физичкото, менталното и социјалното  здравје на 

учениците како и обезбедување хигиена и здрава исхрана за правилен развој. 

Содржините од ова подрачје ќе се реализираат низ содржините од задолжителна настава, 

часот на одделенскиот раководител, СУА и соработка со локалната средина. Посебен 

акцент ќе се стави на реализација на содржини за изградување свест за заштита од 

пороци (цигари, алкохол, дрога), развојните промени кај децата од училишна возраст, 

заразни болести и здрава исхрана.  

 

14. Училишна клима и односи во училиштето  

 

14.1. Дисциплина 

Училишната дисциплина се одржува според усвон Кодекс на однесување и со 

Политика на ненасилно однесување. Според распоред на дежурни наставници  и дежурни 

ученици се спроведува редот во училиштето (во ходници, училници, санитарни јазли и други 

простории), како и во училишниот двор додека се реализира наставата.  
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14.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето 

Поаѓајќи од тоа дека училиштето е втор дом за вработените и учениците, сите 

заеднички се грижиме за естетски и функционален изглед на внатрешниот и надворешниот 

простор. Со тоа се развива одговорен однос кон уредувањето и одржувањето на просторот и 

опкружувањето на училиштето. Ходниците се украсуваат со признанија, пехари таблоа, 

ученички творби и саксиско цвеќе, а училишниот двор со тревни и цветни површини. 

 

14.3. Етички кодекси 

Етичкиот кодекс на однесување за учениците, наставниците и другите вработени и 

родителите е во функција, а тековно ќе се следат потребите од нивно иновирање и 

дополнување.  

 

14.4. Мулти- културализам 

Во училиштето сите ученици и вработени се македонци, но и покрај тоа се негува и 

развива почитување на различности во поглед на различни култури и традиции. Наши 

ученици членуваат во повеќе секции, натпревари и културно-уметнички друштва, па имаат 

прилика да се запознаат и да разменуваат посети со врсници од други држави, со различни 

народи и припадници на етнички групи. Разменуваат искуства, се запознаваат со нивната 

култура и традиција.  

Од минатата учебна година, започнати се обуки од Проектот за мултиетничка 

интеграција во образовнието (МИО). Наставниците во своите планирања предвидоа 

содржини и активности за мегуетничка интеграција. Некои ќе се реализираат во паралелка а 

некои на ниво на училиште. Според целите на Проектот, нашето училиште потпиша 

меморандум за соработува со партнер училиште  во кое настава се изведува и на турски јазик 

а тоа е ООУ „Кочо Рацин“ од Нов Дојран. Беше организирана посета на училиштето и 

заедничка активност цртање на асфалт покрај брегот на Дојранското Езеро. Ефектите од 

заедничките активности се запознавање на културата, традицијата и карактеристичните 

обележја на припадниците на другата етничка заедница, надминување на предрасуди и 

стереотипи, поголемо прифаќање и почитување на разликите и развиен толерантен однос. 

 

14.5. Односи меѓу сите структури 

Во поглед на односите помеѓу сите структури, може да се истакне дека постои солидна 

комуникација заснована на меѓусебна почит, доверба и соработка. Секојдневните контакти, 

работни состаноци и средби се надополнети со заеднички  прослави, екскурзии, коктели, 
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свечености, посети и сл. кои даваат друга димензија на заедничкото колективно работење и 

живаање воопшто. 

 

15. Професионален развој на образовниот кадар 

15.1. Детектирање на потребите и приоритетите 

Со самоевалуацијата се истакнати потребите за понатамошно унапредување на 

примена на иновативна настава, настава со примена на ИКТ, активни методи и 

техники, работа со деца со посебни образовни потреби. При избор на нставници за 

учество на обуки, ќе се има во предвид искажаните желби и потреби на наставниците, 

воочените пропусти од интегрална евалуација, од увиди од советници од БРО и 

интерни увиди од страна на директор и педагог. 

15.2. Активности за професионален развој 

По детектираните потреби за професионален развој, училиштето ќе изготви акционен 

план за учество на обуки, семинари и работилници, потоа учесниците ќе извршат 

дисеминација, а по реализацијата ќе се изготви извештај и евалуација на постигнатите 

ефекти но и следни потреби за професионален развој.  

15.3. Личен професионален развој 

Секој наставник се следи во остварувањето на неговата воспитно-образовна работа. Се следи 

планирањето, реализацијата на наставата преку непосредни посети на часови, се вреднува 

реализацијата на часот според изготвен инструмент, се следи квалитетот на водењето на 

педагошката евиденција и документација, учеството на организирани форми на 

професионален развој, учество и постигања на ученички натпревари, како и оценувањето на 

ученичките знаења и вештини.  

15.4. Хоризонтално учење 

На ниво на стручни активи, наставници од сродни предмети имаат изготвено 

програми за работа и во нив планирани се повеќе активности за соработка преку состаноци, 

работилници и меѓусебни посети на отворени часови. На тој начин се разменуваат искуства, 

се надополнуваат знаења и вештини, се истакнуваат  позитивните моменти на часот, но 

добронамерно се укажува и на воочените пропусти. Најмногу е застапена соработката и 

помошта на наставниците почетници.  

15.5. Тимска работа и училишна клима  

Основа за создавање поволна училишна клима и продуктивна работа е тимската работа. Тоа 

се постигнува со взаемното почитување и доверба, несебичното помагање за надминување на 

проблемите, отворена комуникација и почитување на мислењето на секој поединец со доза 

на критика и самокритика. Тоа ќе се остварува на состаноци на одделенски, наставнички 
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совет, стручни активи, работа на комисии односно тимови во соработка со директорот и 

педагогот во училиштето.  

 

16. Вклученост на семејствата во училиштето 

16.1. Во животот и работата на училиштето  

Родителите како партнери во процесот на образование и воспитание на учениците, се 

вклучуваат во животот и работата на училиштето. Претставници од сите паралелки 

учествуваат во Совет на родители каде ги пренесуваат мислењата, предлозите и забелешките, 

даваат сугестии, се ангажираат во остварувањето на поставените цели, учествуваат во 

активности од забавен и рекреативен карактер. Исто така родителите ќе учествуваат во 

реализацијата на активностите од Проектот МИО и ЕКО проектот и Заедничка грижа за 

правилно насочување на ученицците. 

16.2. Во процесот на учење и активностите во училиштето  

Родители кои искажуваат желба за помагање и стручна подршка во процесот на 

учење, се прифаќаат како соработници, и нивната помош е секогаш добродојдена. Најчесто 

соработката се состои од изработка на нагледни, наставни средства и помагала, едукација од 

аспект на здравствено воспитување, учество на натпревари, културно-забавни манифестации, 

помош при реализација на екскурзии и сл. кои се  планирани со проектот „Заедничка грижа 

за правилен развој на учениците“ 

16.3. Во донесување одлуки  

Родители пртставници на паралелки се вклучени и партиципираат во давање на идеи, 

предлози и донесување на одлуки, преку Совет на родители, а тројца членови на Училишен 

одбор дирекно се вклучени во процесот на управување и одлучување по прашања од секаков 

вид а се однесуваат на работењето на училиштето.  

16.4. Едукација на семејството  

За едукација на семејството, училиштето планира предавања на теми актуелни за развојот и 

здравјето на учениците, редовно ќе бидат информирани преку брошури, флаери и друг 

пропаганден материјал за содржини кои се од нивен интерес и интерес на учениците, а за 

ученици со слаб успех или несоодветно однесување ќе се одржат средби за советувања, 

консултации и по потреба посети. 

16.5. Изработка на брошура за родители 

Училиштето изготвува брошура за целокупната организација на работата со истакнување 

на најбитните сегменти на воспитно-образовниот процес, истата ја печати и ја поделува на 

родителите како средство за нивно информирање.  
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17. Комуникација со јавноста и промоција на училиштето 

Соработката и комуникацијата со јавноста, училиштето ја остварува преку повеќе форми и 

институции.  

17.1. Локална заедница (локална самоуправа, бизнис заедница, месно население..)  

Комуникацијата на училиштето со локалната самоуправа е секојдневна. Се комуницира по 

различни прашања, со давање информации, податоци, извештаи,  усно, писмено и 

електронски и непосредно на состаноци и средби со одговорни лица и градоначалникот на 

општината. Исто така се соработува и со бизнис компании и месното население. 

17.2. Институции од областа на културата  

Постои традиционална соработка на училиштето со повеќе институции од областа на 

културата преку учество на литературни и ликовни конкурси, изложби, учество на 

натпревари посета на културно-историски споменици и музеи, библиотеки, театар, ликовни 

колонии, Дом на култура, кино-сали.  

17.3. Институции од областа на образованието  

Се планира и наведува соработката со МОН, БРО, ДПИ, ЕЛС-Сектор за основно 

образование, Сектор за основно образование  како дел од општината, овластен општински 

инспектор, актив на директори на ниво на општина, детски градинки,  други основни и 

средни училишта и факултети и др. Најчесто соработката се остварува преку непосредни 

контакти, посети, средби, состаноци, увиди, со цел да се воочат одредени состојби, да се бара 

начин за нивно подобрување, или навремено и превентивно делување за непречена 

реализација на наставниот процес. 

17.4. Невладини организации  

По иницијатива на невладини организации училиштето ќе соработува и спроведува 

активности кои ќе ги бидат во интерес на учениците и нивните потреби. 

17.5. Спортски друштва  

Во поглед на развојот на спортот кај учениците, училиштето основа спортски клуб кој ќе 

соработува со општинско друштво на училишен спорт и активно ќе учествува во 

организираните натпревари во фудбал, кошарка и ракомет на општинско ниво и регионално,  

а во атлетика надржавно ниво. 
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17.6. Здравствени организации  

За едукација за одржување на здравјето на учениците и превентивно делување за заштита од 

болести, училиштето соработува со Јавен здравствен дом Гевгелија- школска медицина, 

Приватна здравствена установа во населеното место, соработува Центар за социјални работи, 

а за осигурување на учениците и вработените соработува со осигурителна компанија која 

понудува најповолни услови. 

17.7. Медиуми (со цел на промоција на училиштето) 

За актуелни настани, активности на училиштето по разни поводи, еколошки акции, 

информации значајни за учениците, училиштето информира преку локални медиуми (ТВ 

станица) и на веб страна на училиштето и социјални мрежи. По потреба писмени 

известувања се истакнуваат на влезот на училиштето или се дистрибуираат флаери.  
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Прилог П-1 
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За работа на директорот на ООУ„Ристо Шуклев“ - Негорци 
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Негорци, август 2017 
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Вовед 

Целокупниот процес на работа на училиштето претставува сложен, динамичен процес низ 

кој се извршува воспитно-образовна дејност во чија педагошка структура, освен наставата се 

организираат и остваруваат и други рамноправно значајни подрачја: воннаставна воспитно-

образовна и стручно-педагошка дејност, слободни ученички активности и работа на проекти во 

училиштето. Заради тоа организацијата на работата на училиштето е комплексна задача  која е 

тесно поврзана со функционалноста на директорот. Училиштето ќе биде успешно доколку 

директорот: 

ја познава мисијата на училиштето; 

ја координира работата на училиштето со доделување улоги; 

активно и визионерски е вклучен во планирањето и спроведувањето на промените; 

е подготвен да ги делегира, овластува и вреднува придонесите на колегите; 

е обучен и вешт комуникатор кој ги информира вработените за важни одлуки и настани; 

е верен и предан целосно на училиштето, неговата традиција и репутација; 

го подобрува квалитетот на наставата во училиштето од час во час, од ден на ден; 

има високи очекувања од целиот персонал и учениците 

Затоа, многу е важно директорот да знае да ја планира својата работа зашто таа непосредно влијае 

на основната функција на училиштето, образованието и воспитанието на учениците. 

Како директор на ООУ “Ристо Шуклев” - Негорци при изготвувањето на сопствената Годишна 

програма, пред се ја имав предвид суштината на дејноста што ја извршува училиштето, состојбите 

внатре и во неговото опкружување, како и донесувањето и спроведувањето на активности што се 

однесуваат на неговата сегашност и иднина, во врска со организациската мисија, организациската 

филозофија и политика и визијата кон која се стреми како и стратегијата со која ќе се постигне 

остварувањето на визијата. 

Содржински подрачја на програмата за работа на директорот 

 Во рамки на административно-организаторката работа на директорот оваа година ќе ги 

реализирам следните активности: 

➢ распределба на наставните предмети и часови, задолженија во рамките на слободните 
ученички активности, внатрешна организираност на работата на училиштето, стручните 
активи, тела, комисии, тимови; 

➢ осврт на законските прописи; 
➢ организирање упис на ученици во прво одделение; 
➢ грижа за спроведување на куќниот ред во училиштето (кодекс на однесување); 
➢ свикување седници на Наставничкиот совет и раководење со истиот и поднесување на 

извештај; 
➢ управување со финансиското работење и завршната сметка; 
➢ организирање и утврдување динамика за инфрасктурктурни работи; 
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➢ управување и донесување мерки за воведување на иновации во целокупната работа на 
училиштето и др. 

 

Педагошко-инструктивната работа на директорот ја сочинуваат повеќе подрачја а задачите кои ќе ги 

реализирам во секое подрачје оддлено  се следните: 

I 
Програмско-концепциско подрачје 

Содржина 

Носител на 

работната задача 

Времена 
Реализација 

1.1. Распределба на наставни предмети, одделенски 

раководители, одговорни наставници на Стручни 

активи, ученички организации, СУА и други стручни 

подрачја. 

Директор Наставнички 

совет VIII 

1.2. Анализа и селекција на најбините приоритетни 

задачи кои треба да се имаат во предвид при 

изработката на одделни делови од Годишната 

програма за работа на училиштето. 

Директор 

Педагог 

Наставници 

VIII 

1.3. Изготвување на Годишна програма  на 

училиштето, Годишна програма за работа на 

Директорот, Наставничкиот и Одделенскиот совет. 

Директор 

Педагог 

Наставници 

VIII 

1.4. Индивидуални, колективни стручно-педагошки  

разговори и размена на мислења со наставници во 

врска со прашања од планирањето и програмирањето 

на разни задолженија. 

Директор 

Педагог 

Наставници 

IX 

1.5. Изготвување на распоред на часови и распоред 

за дежурства на наставниците. 

Директор 

 VIII 

1.6. Изготвување на програма за набавка на 

потребни наставно-нагледни средства. 

Директор 

Наставници 

Совет на родители 

IX 

II 
Следење на организацијата и реализацијата на воспитно-образовната и другата стручна-

педагошка работа во училиштето 

2.1. Запознавање со новите наставни програми за VI, 

одд. деветгодишно образование, упатства, 

прирачници и учебници. 

Директор 

Наставници VIII-IX 

2.2. Увид, следење и насочување на планирањето и Директор X-V 
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координирањето на задолжителната настава. Педагог 

2.3. Следење на вкупната активност на учениците на 

часот, следење на интеракцискиот однос наставник-

ученик. 

Директор 

Педагог 
X-V 

2.4. Следење и активно учество во реализацијата на 

програмата за иновирање на воспитно-образовната 

дејност. 

Директор 

Педагог 
X-V 

2.5. Согледувања, констатации од следењето и 

вреднувањето на работата, давање препораки, 

задолженија и други видови инструкции. 

Директор 

Педагог 

Непосредно 

поизвршената 

активност 

2.6. Откривање на причините за пониските резултати 

кај поедини наставници и утврдување мерки за 

нивно надминување. 

Директор 

Педагог 

Непосредно 

пооткривањето 

на проблемот 

2.7. Следење на реализацијата на програмите на 

ученичките организации, СУА, додатната и 

дополнителната настава, соработката со локалната 

средина и др. воннаставни активности. 

Директор 

Педагог 
X-V 

2.8. Увид во планирањето и реализацијата на 

програмските задачи на часот на одделенскиот 

раководител. 

Директор 

Педагог 
X-V 

2.9 Увид во водењето на педагошката евиденција и 

документација. 

Директор 

Педагог 
IX-VI 

2.10. Размена на искуства со други директори. Директор IX-VIII 

III 

Перманентно, стручно, педагошко-психолошко усовршување 

на наставниот кадар 

3.1. Грижа за збогатување на училишната библиотека 

со лектирни изданија, стручна литература, списанија 

и весници. 

Директор 

Библиотекар 
X-V 

3.2. Запознавање на наставниците со најновите 

сознанија од областа на педагогијта, методиката, 

дидактиката, и др. дисциплини за унапоредување на 

воспитно-образовната работа. 

Директор 

Педагог 

Стручни лица 

X-V 
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3.3. Усовршување на техниките при описното 

оценување. 

Директор 

Педагог 

Наставници 

X-V 

3.4. Усовршување на наставниците со ИКТ примена 

во наставата. 

Директор 

Педагог 

Наставници 

X-V 

3.5. Усовршување на формите за соработка со 

родителите на учениците. 

Директор 

Педагог 

Совет на родители 

X-VI 

IV  Работа со наставници - почетници 

4.1. Определување на ментор на наставникот-

почетник и запознавање со неговите обврски. 

Директор  

Педагог 

Наставник-почетник 

IX-V 

4.2. Запознавање со условите за работа и 

можностите на училиштето за реализација на целите 

и задачите на основното образование. 

Директор 

Педагог,  Ментор 
IX-V 

4.3. Запознавање со наставниот план и планирањето 

на наставата и воннаставната работа. 

Директор 

Педагог,  Ментор 
IX-V 

4.4. Запознавање со прописите и упатствата за 

водење на педагошка документација и евиденција. 

Директор 

Педагог,  Ментор 
IX-V 

4.5. Запознавање со организацијата на воспитно-

образовната работа во училиштето. 

Директор 

Педагог,  Ментор 
IX-V 

4.6. Остручување за работа со родители. 
Директор 

Педагог,  Ментор 
IX-V 

V   Работа со стручните органи во училиштето 

5.1. Следење и запознавање со законите и друга 

документација. 

Директор 

Секретар 
IX-VIII 
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5.2. Присуство и активно учество во работата на сите 

состаноци 
Директор IX-VIII 

5.3. Следење на реализацијата на програмските 

задачи на Стручните активи, одборот на паралелките 

и одделенските раководители 

Директор 

Педагог 
IX-VI 

5.3. Подготовка и непосредно водење на 

состаноците на Наставничкиот и Одделенскиот совет 

и настојување да се реализираат донесените 

заклучоци. 

Директор 

 
IX-VIII 

VI Аналитичко - студиска работа 

6.1. Анализирање на сите видови планирање и 

програмирање на наставниците за наставата и 

воннаставните активности во училиштето. 

Директор 

Педагог 
X-VI 

6.2. Изготвување на извештаи (полугодишни и 

годишни), информации, анализи, осврти во врска со 

раелизацијата на програмите на воспитно-

образовната рбота 

Директор 

Педагог 
I,VI 

6.3. Анализа на успехот, поведението и редовноста 

на учениците 

Директор 

Педагог 

Одд. раководители 

XI-VI 

6.4. Проучување и анализирање на актуелни и  

карактеристични проблеми во воспитно - 

образовниот процес. 

Директор 

Педагог 

Наставници 

XI-VI 

6.5. Проучување на природните афинитети и 

способности на учениците за учество во одделни 

активности. 

Директор 

Педагог 

Наставници 

X-V 

6.6. Аналитичко вреднување на севкупните 

впечатоци, факти, врски и односи во врска со 

посетените часови. 

Директор 

Педагог 
IV-V 
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6.7. Анализа на податоци од извршено анкетирање 

во врска со организација на животот и работата во 

училиштето. 

 

Директор 

Педагог 

Наставници 

Совет на родители 

IV-V 

VII   Соработка со учениците и нивните организации 

7.1. Укажување помош при конституирањето на 

ученичките организации. 

Директор 

Педагог 
IX 

7.2. Давање помош во врска со планирањето,  и 

реализирањето на програмските содржини на 

ученичките организации, како и непосредно учество 

во работата на нивните состаноци. 

Директор 

Педагог 

Раководители на 

ученичките организ. 

X-VI 

7.3. Следење на реализацијата на програмските 

содржини на СУА. 
Директор IX-V 

7.4. Помагање на ученичките организации при 

организирањето и реализација на културно-

забавниот живот во училиштето. 

Директор 

Педагог 

Наставници 

Совет на родители 

IX-VI 

7.5. Непосредна индивидуална работа со одделна 

категорија на ученици. 

Директор 

Педагог 
IX-VI 

7.6. Организирање на училишни натпревари. 
Директор 

Наставници 
II-V 

VIII   Соработка со родителите на учениците 

8.1. 

Соработкасородителитевосмисланадавањеконкретни

забелешки, мислења, 

предлозисокоисевреднуваиоценуваработатанаучили

штето, неговотопланирање, организирање. 

Директор 

Совет на родители 
IX-VI 

8.2. Вклучување на родителите во процесот на 

реализација на разни програми. 

Педагог 

Родители 
IX-VI 
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8.3. Планирање и реализација на општи родителски 

средби на ниво на училиште. 

Директор 

Педагог 

Одд. раководители 

X-V 

8.4. Организирање на Отворен ден за средба со 

родителите. 

Директор 

Педагог 

Наставници 

X-V 

8.5. Организирање на индивидуални контакти со 

родителите за да се дадат совети во врска со 

проблеми откриени кај нивните деца. 

Директор 

Педагог 

Наставници 

IX-VI 

8.6. Редовно информирање на родителите за сите 

важни прашања од животот и работата на 

училиштето. 

Директор 

Педагог 
IX-VI 

8.7. Соработка со Советот на родители 
Директор 

Педагог 
IX-VI 

  
  

       Вд Директор 
        Коста Попов 
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Прилог П - 2 

 
ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „ РИСТО ШУКЛЕВ“ НЕГОРЦИ  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
 
 

ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ НА УЧИЛИШТЕТО  

ЗА УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА 
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НЕГОРЦИ, АВГУСТ 2017 ГОДИНА  
 

 

 

 

 

1. ВОВЕД 
 
 

Програмата за работа на педагогот е изготвена врз основа на Законот за основно 

образование (Сл. Весник бр. 103/08 год. член 77 и 87), Статутот на училиштето член 74, 

Концепцијата за деветгодишно образование, Основите за програмирање на воннаставната 

воспитно-образовна дејност на основното училиште и работата на стручните работници, 

Годишниот извештеј за работата на училиштето за претходната година, Годишната програма 

за работа на училиштето и условите за работа во училиштето. 
 

Приоритетни задачи во работата на педагогот за оваа учебна година ќе бидат: 

-Следење на напредувањето и постигањата на учениците со слаб успех како резултат 

на редовно посетување дополнителна настава 

-Активно учество во реализирањето на развојните цели според Годишната програма 

за работа на училиштето 

- Работа и соработка со родителите 
 
Други подрачја каде ќе се ангажира педагогот се: 
             - Соработка со стручните активи 
- Професионален развој преку примена на стекнати сознанија од посетени обуки со акцент на 

примена на иновативна настава, современи вештини на учење и ИКТ со акцент на 

реализацијата на програмата Кембриџ. 
 
 
2. РАБОТНИ ЗАДАЧИ И СОДРЖИНИ ПО ПРОГРАМСКИ ПОДРАЧЈА 

 

 Приоритетните задачи и активности ќе се реализираат низ содржините од следниве 

програмски подрачја: 
 

▪ Следење на воспитно-образовната работа 

▪ Советодавно-консултативна работа 

▪ Аналитичко-истражувачке работа 

▪ Стручно усовршување на воспитно-образовен кадар 

▪ Педагошка евиденција и документација 

▪ Други работи и работни задачи 

 
Истите ќе бидат прикажани табеларно за секое подрачје посебно со програмски содржини, 

соработници и динамика на реализација. 

 

 



Годишна програма за работа на ООУ Ристо Шуклев - Негорци за учебната 2017/18 година 

-82- 

 

    

Програмско 

подрачје 

Програмска содржина Соработници  Динамика 

1. Следење на 

воспитно-

образовната 

работа       

- годишни, глобалнии  тематски 

планирања на наставниците за сите 

видови настава  

- дневни планирања на наставни 

часови, работен ден 

- интеграција на еколошка едукација 

- план на оценување (постапки и 

критериуми при оценување) 

- реализација на планирањата на 

наставниците 

- посета на часови од сите видови 

настава 

- успехот и постигањата на 

учениците 
- оценувањето на постигањата на 

учениците 

- прилагодување на деца со посебни 

потреби во наставниот процес  

- професионален развој и напредок 

на наставниците 

- работата на стручните активи 

 

- работата на ученичите организации 

-целокупната организација на ВОД 

директор, наставници 

 

 

директор, наставници 

 

директор, наставници 

 

директор, наставници 

 

директор, наставници 

 

директор, наставници 

 

директор, наставници 

 

директор, наставници 

дефектолог 

наставници, 

родители,стручнилица 

тим за професионален 

развој 

директор, одговорен 

наставник 

одговорни наставници 

директор, наставници 

 

VIII-IX 

 

 

X-XI, III-IV 

 

VIII-IX 

 

VIII-IX 

 

IX-VI 

 

XI, IV 

 

XI, I, IV, VI 

 

IX-VI 

 

IX, X 

 

 

X-XI, III-IV 

 

IX-VI 

 

 IX-VI 

 IX-VI 

 

2. Советодавно-

консултативна 

работа 

- за изработка на планирањата на 

наставниците 

- за прилагодување на програмата и 

планирањата за работа со деца со 

посебни потреби 

- со наставници при избор и 

примена на современи вештини на 

учење, аудиовизуелни средства, 

ИКТ  

- со наставници при изготвување 

тестови на знаења и анализа на 

резултатите 

- со наставници за надминување на 

проблеми кај учениците од воспитен 

или образовен карактер 

- со наставници  по посетени часови 

- со наставници почетници за 

прашања од целокупната 

организациана ВОД 

 наставници 

 

наставници, 

дефектолог        

стручни лица 

 

наставници, тим за 

професионален развој 

 

 

 наставници 

 

 

наставници 

 

 

директор, наставници 

наставници почетници 

 

VIII-IX 

 

IX-X 

 

 

X-XI, III-IV 

 

 

 

X, III 

 

 

VIII-VI 

 

 

X-XI, III-IV 

VIII-VI 
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- со родители за подобрување на 

соработката со училиштето и 

надминување на проблемите кај 

учениците 

- со ученици за работата и 

активностите во ученичките 

организации, успехот и поведението 

- со ученици кои манифестираат 

асоцијално однесување 

- запознавање на наставниците со 

мислења од други стручни лица за 

одредени ученици 

 

родители 

наставници 

 

 

ученици, одговорни 

наставници, директор 

 

ученици, одговорни 

наставници, директор 

 

наставници, директор 

VIII-VI 

 

 

 

VIII-VI 

 

 

VIII-VI 

 

 

VIII-VI 

 

3. Аналитичко-

истражувачка 

работа 

- извештај за изготвените планирања 

на наставниците 

- интервју и анализа на мислење на 

наставници, ученици и родители за 

напредувањето на учениците 

- анкета и анализа на ефекти од 

примена на современи вештини на 

учење, aудиовизуелни средства и 

ИКТ 

- извештај и анализи на проверка на 

стекнати знаења кај учениците 

- анализа и извештај од следење на 

напредуањето на деца со посебни 

образовни потреби 

- извештај од посетени часови 

- извештај и анализа на мислење на 

наставници и родители за 

соработката со родителите 

- извештај и анализа на работата со 

ученици (советодавно-

консултативна) 

- извештај за реализација на задачи 

и активности од развојните цели 

- испитување на професионалните 

интереси и определби на учениците 

за упис во средните училишта 

директор 

 

наставници 

родители 

 
директор, наставници 

 

 

 

одделенски 

раководители 

наставници, 

дефектолог,       

стручни лица 

 

Директор 

директор, наставници 

родители 

 

одд. раководители, 

ученици, наставници, 

родители, директор 

директор, наставници 

медицински лица 

ученици, одд. 

раководители 

IX 

 

XI, IV 

 
 

XII, V 

 

 

 

XII, V 

 

I, VI 

 

 

XII, V 

I, VI 

 

 

XII, V 

 

 

I, VI 

 

V 

 

4. Стручно 

усовршување 

на воспитно-

образовниот 

кадар 

- помош на наставниците почетници 

при  воведување во организацијата 

на наставната работа  
- запознавање на наставниците со 

новини во НПП и укажувања од 

БРО,МОН и ДПИ 

- учество во планирање на часови со 

примена на современи вештини на 

учење,иновативна настава и ИКТ во 

наставата во делот на 

професионален развој 
- за точно, уредно и навремено 

наставници 

почетници, ментори 
 

директор, БРО, МОН, 

ДПИ 

 

директор, наставници, 

тим за професионален 

развој 

 

 

директор, наставници 

IX, XI,  

 

 

VIII - VI 

 

 

IX, XI,  

 

 

 

 

VIII - VI 
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водење на ПЕД 

- унапредување на 

оценувањетоспоред политиката на 

училиштето посебнопри 

изготвување на критериумите и 

континуитетот при оценувањето 

- преку работата на стручните 

активи и наставнички совет 

- индивидуално стручно 

усовршување преку користење 

стручна литература 

- учество на организирани обуки, 

семинари работилници и други 

форми на едукација организирани во 

училиштето, од БРО или други 

институции, проекти 

 

 

директор, наставници 

стручни активи 

 

 

 
одговорни наставници, 

директор, БРО 

Наставници 

 

 

одговорни наставници, 

директор, БРО, 

обучувачи од проект 

 

 

VIII - VI 

 

 

 

 

VIII - VI 

 

VIII – VI 

 

 

VIII - VI 

 

 

5. Педагошка 

евиденција и 

документација 

- учество во изготвување на 

Годишна програма за работа на 

училиштето 

- изготвување Годишна програма за 

работа на педагогот 

- Укажување за правилно и 

навремено внесување податоци во 

одделенската книга, главна книга, 

евидентни листови за учениците, 

ученички легитимации и 

преведници 

- водење хронолошки дневник за 

работа на педагогот 

- водење евиденција за работа со 

ученици и нивните родители 

- водење евиденција за соработка со 

наставници почетници 

- водење евиденција за изречени 

педагошки мерки, награди и 

пофалби на ученици 

- водење евиденција за учество на 

ученички натпревари и постигнати 

резултати 

- водење евиденција за посетени 

часови и анализа на истите 
- учество во пополнување основни и 

статистички податоци за 

училиштето  

- изготвување матичен лист на 

ученикот 

- водење педагошки картон за 

наставниците 

- водење евиденција на ученици кои 

директор, наставници 

 

 

директор, наставници 

 

директор, наставници 

 

 

 

 

 

директор, наставници 

 

директор, наставници 

 

 

 

директор, наставници 

 

 

директор, наставници 

 

 

директор, наставници 

 

директор, секретар 

 

 

родител, наставник 

 

наставници, секретар, 

директор 

наставници, директор, 

VIII 

 

 

VIII 

 

VIII-VI 

 

 

 

 

 

VIII-VI 

 

VIII-VI 

 

VIII-VI 

 

VIII-VI 

 

 

VIII-VI 

 

 

XI, IV 

 

IX 

 

 

V 

 

VIII-VI 

 

VIII-VI 
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Во реализацијата на задачите од програмата, педагогот ќе соработува со директорот 

наставниците, дефектологот, учениците, родителите и други воспитно-образовни институции 

и соработници.

преминале во нашето училиште и 

оние кои заминале во друго 

училиште 

- водење евиденција за преминување 

и запишување на учениците во 

средни училишта 

- водење евиденција за учество на 

разни форми на стручно 

усовршување (професионално 

досие) 

-  водење евиденција за извршени 

систематски прегледи и 

вакцинирање на учениците 

секретар 

 

 

наставници, директор, 

секретар 

средни училишта 

наставници, директор 

 

 

наставници, директор, 

Здравствен дом 

 

 

 

IX 

 

 

VIII-VI 

 

 

VIII-VI 

 

6. Други работи 

и работни 

задачи 

- учество во изготвување на 

програмите на стручните органи и 

тела 

- учество во изготвување распоред 

на часови од дополнителна додатна 

настава  и СУА 

- Учество во изготвување 

Полугодишен и Годишен извештај 

за работата на училиштето 

- вршење упис на деца во I одд и 

анкета со родителите 

- Професионална ориентација на 

учениците од IX oдд. 

- Учество во организација на 

воннаставни активности 

- работа на сопствено стручно 

усовршување ( индивидуално и 

посета на семинари и обуки) 
- соработка со локалната средина, 

МОН, БРО и други институции 

- учество во естетско уредување на 

училиштето 

директор 

одговорни наставници 

 

директор, наставници 

 

 

директор, наставници 

 

 

директор, наставници 

 

одд. раководител 

 

директор, наставници 

 

директор, наставници 

 

 

директор, наставници 

советници, 

директор, наставници 

 

VIII 

 

 

IX 

 

 

 

I, VI-VII 

 

V 

 

V 

 

IX-VI 

 

IX-VI 

 

 

IX-VI 

 

IX-VI 
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II. РАЗВОЈНИ АКТИВНОСТИ 

 

 Освен тековните програмски и други работни задачи, педагогот ќе реализира и 

развојни активности што произлегуваат од развојните цели на училиштето. Во 

остварувањето на развојните цели од подрачјата на промени што се планирани со 

Годишната програма за работа на училиштето, педагогот ќе се вклучи во: 

- Планирање и следење на реализацијата на активностите од првото 

подрачје на промени, Подобрување на квалитетот на наставата преку 

развојната цел,  Подобрување на квалитетот на наставта преку примена 

на иновативна настава, современи вештини на учење и ИКТ со посебен 

акцент во реализацијата на програмата Кембриџ 

- Анализирање на мотивираноста, ефектите и постигањата на учениците 

од примена на иновативна настава, современи вештини на учење и ИКТ 

       -    Планирање и следење на прилагодувањето и напредувањето на деца со 

посебни потреби во наставиот процес 

                  -  Планирање и следење на реализацијата на активностите и содржините од 

второто подрачје на промени Грижа за здравјето на учениците преку развојната цел  

                  -  Континуирана  соработката со медицински лица и институции како 

соработници во остварувањето на целите за унапредување на здравјето на учениците.    

           -    Ќе го анализира ефектот од реализираните активности за едуцирање на 

учениците за заштита од заразни болести, болести на зависност и негување на 

сопственото здравје и здрава околина 
 

Овие активности ќе се реализаираат во соработка  со директорот наставниците, 

учениците, родителите и други воспитно-образовни институции и соработници. 
 

Педагогот ќе реализира повеќе активности за евалуација на постигањата на учениците 

според планираните развојни цели. Тоа ќе го врши преку тестирања на стекнати знаења 

кај учениците, анкетирање на мислењето на наставниците, родителите и учениците, 

како и следење набљудување и анализирање на работата, активноста и мотивираноста 

кај учениците и наставниците за постигнување повисоки резултати и  проширени 

знаењакористејќи ИКТ и содржини од здравственото воспитување. 
  
 

            

            

            

          ПЕДАГОГ 

                                                                                                                   ЉУБИЦА ТАНОВА 
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Прилог П - 3 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДЕФЕКТОЛОГОТ 

ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА  

 
Програмски подрачја за работа 
 

1. Работа со ученици 

• Поддршка на учениците во учењето 

• Следење и поддршка на развојот на учениците  

• Професионална и кариерна ориентација на учениците 
2.  Работа со наставници 

• Поддршка на наставниците за планирање и реализирање на воспитно-
образовниот процес и самоевалуацијата 

• Поддршка на наставниците за работа со учениците 

• 3. Работа со родители 

• Индивидуални и групни советувања со родителите 

• Соработка со локалната заедница 
4. Соработка со заедницата 

• Соработка со локалната заедница 
5. Професионален развој и професионална соработка 

• Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето 
6. Аналитичко-истражувачка работа 

• Истражување во воспитно-образовната работа 

• Училишна структура, организација и клима 

• Училишна структура и организација 

• Училишна клима, безбедна средина и демократско учество 
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Оперативна програма за учебната 2017/2018 

 

Подрачје на активност Содржини за 
работа 

Реализатори и 
соработници 

Време на 
реализација 

 
 

*Работа со ученици 

Изработка на 
сопствена Годишна 
програма за работа 

Дефектолот Август 2017 

Учество во 
изработка на 
Годишната 
програма на 
училиштетo 

Стручна служба 
Директор 

Август 2017 

Изработка на 
сопствена Месечна 
програма за работа 

Дефектолог Август 2017 

Прием на 
првачиња, 
формирање на 
паралелки, 
прифаќање и 
распоредување на 
учениците со ПОП 
по паралелки 
 

Стручна служба 
Директор 
Наставници 
Родители 

Август-септември 
2017 
Мај-јуни 2018 

Проценка на 
индивидуалните 
можности и 
способности на 
учениците 

Стручна служба 
Наставници 
Родители 
 

Септември-
октомври 2017 

Опсервација на 
часови во 
паралелките со цел 
детектирање на 
ученици со ПОП,со 
воспитно образовни 
потреби,социо-
емоционални 
пробелми и 
проблеми во 
однесувањето 
 

Наставници Септември-
октомври 2017 
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Подрачје на 
активност 

Содржини за 
работа 

Реализатори и 
соработници 

Време на 
реализација 

 
 
 
 
 
 
*Давање на 
соодветна 
поддршка и 
следење на 
учениците со 
ПОП,воспитно-
образовни 
проблеми,социо-
емоционални и 
проблеми во 
однесувањето 

Помош на ученикот 
кој започнува да се 
вклучува во 
редовното 
одделение за да се 
адаптира во 
средината како и 
помош на 
учениците кои 
започнуваат да учат 
во 6 оделение 

Наставници, 
Стручна служба 

Септември-
октомври 2017 

Подготовка на 
одделението за 
прифаќање на 
ученикот 
кој треба да се 
вклучи 

Наставници, 
стручна служба 

Септември-
октомври 2017 

Поддршка во 
училницата на 
вклучениот ученик   

Наставници, 
стручна служба 

Континуирано  

Водење досие за 
секој ученик 

Наставници, 
стручна служба 

Континуирано  

Изработка на 
индивидуални 
образовни 
програми за 
учениците со 
посебни образовни 
потреби (ПОП) 

Наставници, 
стручна служба 

Септември-
Октомври 
2017 

Користење на 
диференцијација и 
индивидуализација 
со цел да се 
обезбеди пристап 
до наставните 
содржини 

  

Учествува и врши 
ревизии на ИОП 

 Декември2017, -
Јануари, Мај-Јуни 
2018 

Утврдува потреба 
од дополнителни 
сервиси за 
поддршка 

 Континуирано 

Следење, 
анализирање и 
евалуација на 
напредувањето на 
учениците со ПОП 

  



Годишна програма за работа на ООУ Ристо Шуклев - Негорци за учебната 2017/18 година 

-90- 

 

Соработка со 
соодветните 
високошколски 
институции за 
професионална 
помош и 
консултација 

  

Соработка со 
стручните служби 
во училиштето, 
надлежните 
институции (МОН и 
БРО), меѓународни 
асоцијации и 
организации, 
невладиниот 
сектор, општината 

  

Соработка со 
здравствени 
установи и 
институции во 
полето на раното 
откривање,  
дијагностиката и 
третманот на 
учениците со ПОП 

  

Дефектологот врши 
индивидуално и 
групно советување 
со учениците со 
ПОП за права на 
избор за 
понатамошно 
образование   

Дефектолог 
Стручна служба 

Мај 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подрачје на 
активност 

Содржини за 
работа 

Реализатори и 
соработници 

Време на 
реализација 

 

*Непосредна 
работа со 
учениците 

Едукација и 
реедукација на 
психомоторика и 
сензорна 
интеграција 

Дефектолог  По потреба 

Развој на говор јазик Дефектолог  По потреба 
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и јазични 
способности 
 

Развој на перцепции Дефектолог  По потреба 

Емоционален развој Дефектолог  По потреба 

Развој на социјални 
вештини 

Дефектолог  По потреба 

Вежби за 
надминување на 
дискалкулија 
,дислексија и 
дисграфија 

Дефектолог  По потреба 

Работа со 
учениците за 
совладување на 
одредена наставна 
содржина ,односно 
нивно соодветно 
инерпретирање 
  
 Одбележување на 
3-ти Декември денот 
на лицата со 
попреченост  
 
Работилница-
Шарени чорапи за 
светскиот ден на 
лицата со Даунов 
синдром 

Дефектолог 
 
 
 
 
Дефектолог  
Ученици 
 
Дефектолог  
Ученици  

По потреба 
 
 
 
 
Декември  
 
 
Март 

 

 

 

 

 

 

*Советодавно –
консултативна 
работа со 
наставниците 

Инструктивно-
советодавна 
работа со 
наставниците на 
учениците со ПОП 

Наставници Континуирано  

Давање насоки за 
неопходните 
модификации и 
адаптации во 
наставата. 
Изнаоѓање начини 
за справување со 
потешкотии со кои 
се соочуваат 
родителите на 
децата со ПОП 

Дефектолог 
Наставници 
 
 
Дефектолог  
Наставници 
 
 

Континуирано  
 
 
 
Континуирано 
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Давање насоки 
(групни или 
индивидуални 
консултации) за 
документирање на 
постигнувањата на 
учениците со ПОП 

Дефектолог 
Наставници 

Континуирано 

Стручна помош на 
наставниците преку 
обуки за 
идентификување на 
учениците со ПОП и 
развивање 
стратегии  за 
работа со нив. 
Предавање на 
тема: Дислексија  
 

Дефектолог 
Наставници 
 
 
 
 
Надворешно 
стручно лице 
 

Континуирано 
 
 
 
 
 
Второ тромесечие 

Специфична 
методичка помош 
по одделни 
образовни 
дисциплини 

Наставници Континуирано  

Планирање 
стратегии за 
оценување на 
знаењето на 
учениците со ПОП 

Наставници, 
стручна служба 

Континуирано  

 

 

 

 

 

 

Подрачје на 
активност 

Содржини за 
работа 

Реализатори и 
соработници 

Време на 
реализација 

*Работа со 
родители 

Соработка со 
родителите на 
учениците со 
посебни образовни 
потреби и им 
помага да ја 
разберат состојбата 
на нивните деца и 
да им ја дадат 
потребната помош 
и поддршка. 
 

Родители 
Ученици 
 
 
 
 
 
 
 
 

Континуирано  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Континуирано 
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 Поттикнување и 
организирање 
присуството на                           
родителите на 
учениците со ПОП 
во училиштето 

Родители 
Наставници 
Ученици 
 

Континуирано 

 Редовно 
информирање на   
родителите за 
напредувањето на 
нивните деца 
 

Родители 
Наставници 
Ученици 
 

Континуирано  

 Ги информира 
родителите на 
децата со ПОП за 
нивните права, 
обврски и 
бенифиции кои 
можат да ги добијат 
и ги упатува до 
релевантни 
институции за 
помош   
 

Дефектолог 
Родители 
 
 
 
 
 
 
 

Континуирано 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Подрачје на 
активност 

Содржини за 
работа 

Реализатори и 
соработници 

Време на 
реализација 

*Соработка со 
заедницата 

Ги поврзува 
карактеристиките 
на учениците со 
формите на 
практична настава 

Дефектолог По потреба 

*Соработка со 
други институции 

Соработка со 
здравствени 
установи и 
институции во 
полето на раното 
откривање,  
дијагностиката и 
третманот на 
учениците со ПОП 

 Континуирано  

 Соработка со 
стручните служби 
во училиштето, 
надлежните 
институции (МОН и 
БРО), меѓународни 
асоцијации и 

 Континуирано  
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организации, 
невладиниот 
сектор,општината 

 Соработка со Сојуз 
за дефектолози 

 Континуирано 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подрачје на 
активност 

Содржини за 
работа 

Реализатори и 
соработници 

Време на 
реализација 

*Професионално 
усовршување на 
дефектологот 

Посета на 
обуки,конференции 
кои ќе бидат 
предвидени во 
текот на учебната 
2017/2018 година 

 По потреба 

Вршење на 
дисеминации на 
стручни активи на 
предметна и 
одделенска настава 
на различни теми 
кои се поврзани со 
учениците со ПОП 

 Континуирано 

 

 

 

Подрачје на 
активност 

Содржини за 
работа 

Реализатори и 
соработници 

Време на 
реализација 

*Аналитичко 
истражувачка 
работа 

Спроведува 
акциски 
истражувања за 
подобрување на 
наставата . 
Истражување на 

Дефектолог 
Стручна служба 

 
 

Дефектолог  
Наставници 

По потреба 
 
 
 

Прво тромесечие 



Годишна програма за работа на ООУ Ристо Шуклев - Негорци за учебната 2017/18 година 

-95- 

 

ставовите на 
наставниците за 
инклузивно 
образование  
Анкета и Анализа 
на добиените 
податоци. 
 

 Периодично ја 
следи изработката 
на евиденцијата и 
документацијата на 
учениците со ПОП 

Дефектолог Континуирано 

*Училишна 
структура и 
организација 

Се грижи за 
соодветна 
вклученост на 
учениците со ПОП 
во активностите на 
ученичките 
заедници (Им 
помага на 
ученичките 
заедници да ги 
прифатат 
учениците со ПОП) 

Дефектолог Континуирано 

                                                                                                  

 

 

 

 

           Дефектолог- Слаџана Илова 
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ПРИЛОГ  П – 4 

П Р О Г Р А М А 

За работа на Училишниот одбор на 

ООУ „Ристо Шуклев“ Негорци 

 

 

Училишниот одбор е орган на управување кој својата функција ја врши врз основа на 

Законот за основно образование, Статутот на училиштето и Деловникот за работа на 

Училишниот одбор.  

Седниците на УО се одржуваат на предлог на директорот, Претседателот на УО и по предлог 

на најмалку 4 членови. 

Училишниот одбор зависно од можностите и потребите на училиштето ќе ги реализира 

следниве програмски содржини: 

 

 

Рок на извршување Содржини 

До 31. 08.2017 

- Запознавање со подготовките во училиштето за почетокот на 

учебната година 

- Разгледување и донесување Годишна програма за работа на 

училиштето 

- Разгледување и донесување Одлука за изведување ученички 

екскурзии 

Јануари - април 
- Разгледување и утврдување на финансискиот план на училиштето 

- Усвојување на Годишната сметка  

Преку цела година 

- Давање мислење до директорот на училиштето по разни прашања 

утврдени со Законот за основно образование 

- Донесување Одлуки по доставени жалби од ученици, родители 

односно старатели на ученици 

- Расправа по разни тековни прашања 

По потреба  - Распишување јавен оглас и давање  мислење за именување и 
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разрешување на директорот на училиштето според ЗОО 

- Давање мислење до директорот за прием на наставници, стручни 

работници и друг административно-технички персонал 

Јануари и јуни 
Разгледување и усвојување Полугодишен и Годишен извештај за 

работата на училиштето 

 

 

Забелешка: Содржината на програмата може да се дополни во текотна учебната  година со 

други актуелни прашања. 

         Претседател на УО 

           Венци Попов 
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ПРИЛОГ  П – 5 

П Р О Г Р А М А 

За работа на Советот на родители 

 

АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ 

✓ Подготвеност на училиштето за почетокот на учебната година. 
✓ Снабденост на учениците со учебници и други помагала 
✓ Запознавање со содржините од Развојниот план и Годишната програма за работа на 

училиштето и Програма за работа на Одборот на родители 
✓ Разгледување на Програма за изведување ученички екскурзии 

 

НОЕМВРИ-ДЕКЕМВРИ 

✓ Разгледување на успехот и поведението на учениците во I тромесечие 
✓ Запознавање со реализацијата на наставната програма и можности за вклучување на 

родителите во наставните и воннаставните активности 
✓ Предлози и идеи за прослава на Нова Година 
✓ Разгледување на можности за организирано зимување на учениците 

 

ФЕВРУАРИ-МАРТ 

✓ Разгледување на полугодишен извештај за работа на училиштето 
✓ Предлози за подобрување на резултатите од работењето во I полугодие 
✓ Навремено откривање и соочување со проблемите на младите и превземање мерки 

за отстранување 
 

АПРИЛ-МАЈ 

✓ Разгледување на информација за реализацијата, успехот и поведението на III 
тромесечие 

✓ Предлози од родители за прославата на Патрониот празник 
✓ Услови и критериуми за упис на учениците во средните училишта 

 

ЈУНИ  

✓ Разгледување на годишниот успех на учениците со предлози за поефикасно 
работење во следната учебна година 

✓ Организирање завршна забава за учениците од IX  одделение 
✓ Организирање летување за учениците 
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ПРИЛОГ П - 6 

План и програма за работа на Наставничкиот совет 

Месец Тема / содржина на работни задачи носители 

Август 

-Информација за подготовките на училиштето за 

отпочнување со работа и од посетените семинари 

-Предлог-распределба на бројот на часови, одредување на 

одделенски раководители, одговорни наставници на 

Стручните активи, СУА, дополнителна и додатна настава 

- Насоки за успешен почеток (изготвување на сите видови 

планирања, соработка на ниво на стручни активи, уредно 

водење ПЕД 

-Разгледување и прифаќање на Годишната програма за 

работа на училиштето 

-Предлог членови за комисиите по разни прашања 

Директор 

Педагог 

Септември 

-Осврт на годишните глобални и тематски планирања 

- План за содржини за остварување на развојните цели од 

подрачјата на  промени 

Директор 

Педагог 

координатори 

Октомври 

-Согледување од водењето на педагошката евиденција и 

документација 

-Примена на современи аудио-визуелни средства и 

компјутери во наставниот процес и план за набавка на 

потребни нагледни средства 

Директор 

Педагог 

наставници 

Ноември 

- Анализа на успехот и поведението на учениците во 

Iтромесечие и реализација на наставниот план и програма 

- Оценка за водењето на педагошката евиденција и 

документација 

- Информација од претседателите на Стручните активи за 

реализираните акивности и донесени заклучоци. 

Директор 

Педагог 

Стручни 

активи 

координатори 

Декември 

- Реализација на развојните цели од подрачјето на промени 

(според Развојниот план) 

- Информација за реализација на наставата според 

посетените часови и искористеноста на аудио-визуелните 

средства и компјутери во наставата 

Директор 

Педагог 

координатори 
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- Организирање на новогодишна прослава 

Јануари 

-Утврдување на постигнатиот успех и поведение на 

учениците во првото полугодие и предлог мерки за 

подобрување. 

-Реализација на наставниот план и програма 

- Оценка за водењето на педагошката евиденција и 

документација 

- Разгледување и усвојување на Полугодишниот извештај за 

работата на училиштето 

Директор 

Педагог 

наставници 

Февруари 
- Тековни активности во рамки на проекти во кои е вклучено 

училиштето 

координатори 

Март 

- Планирање динамика за спроведување ученички 

натпревари 

- Планирање активности за денот на екологијата и денот на 

дрвото 

наставници 

Април 

-Реализација на програмата во трето тромесечие 

-успех и поведение на учениците во трето тромесечие 

- Оценка за водењето на педагошката евиденција и 

документација 

-Информација за посетените часови и примена на ИКТ и 

иноваативна настава 

Директор 

Педагог 

наставници 

Мај 

-Предлог-активности за обележување на патрониот празник 

на училиштето. 

- Тековни активности во рамки напроекти 

Одговорни 

наставници 

координатори 

Јуни 

-Утврдување на успехот и поведението во II полугодие. 

- реализација на наставниот план и програма 

- организирање продолжителна настава 

- предлог пофалби, награди и педагошки мерки за учениците 

-Оценка за водење на педагошката евиденција и 

документација 

- Организирање на летување на учениците 

Директор 

Педагог 

наставници 
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-Усвојување на Годишнот извештај за работата на 

училиштето во учебната 2017-2018 година. 

Напомена: Наставничкот совет во текот на годината ќе разгледува и  други воспитно-

образовни прашања во зависност од нивната актуелност . 

 

 

ПРИЛОГ  П – 7 

 

П Р О Г Р А М А 

За работа на Одделенскиот совет 

 

 Одделенските совети ќе се организираат на ниво на нижи и виши одделенија. Нив ги 

сочинуваат наставниците, педагогот и директорот. Со состаноците раководи директорот, а 

програмата ја изготвува во соработка со педагогот и наставниците. 

 

 Одделенските совети на своите состаноци ќе разгледуваат повеќе прашања и 

проблеми од неколку подрачја: 

Подготвителни и организациски работи и работни задачи 

Анализа на успехот и поведението на учениците 

Реализација на наставниот план и програма 

Мерки за подобрување на успехот и поведението на учениците 

 

Во текот на годината ќе се одржат најмалку 4 состаноци и тоа: 

До 01.11.2017 год. I тромесечие 

До 31.12.2017 год. крај на прво полугодие 

До 01.04.2018 год. III тромесечие 
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До 10.06.2018 год. крај на учебната година 

 

1. Од подготвителните работи и работни задачи посебно ќе се посвети внимание на: 

- разгледување на условите за работа на училиштето (просторни, материјално-технички и 

кадровски) 

- распоред на ученици и паралелки 

- распоред на наставници по задолженија 

- снабденост на учениците со учебници и други помагала 

 

 

2. Успехот и поведението ќе се анализира најмалку 4 пати 

До 01.11.2017  год. – разгледување на успехот и поведението во I тромесечие 

До 31.12.2017 год.  – предлог полугодишен успех  

До 10.04.2018 год. - разгледување на успехот и поведението во III тромесечие 

До 10.06.2018 год. предлог годишен успех и поведение на учениците, упатување ученици на 

продолжителна настава. 

 

3. На истите состаноци Одделенските совети ќе ја анализираат реализацијата на наставниот 

план и програма и ќе ги разгледат резултатите од спроведените тестирања и испитувања. 

 

4. По прашањето за превземање мерки за подобрување на успехот и поведението на 

учениците Одделенските совети ќе предлагаат: 

- стимулативни мерки за пофалби и награди на учениците 

- педагошки мерки за учениците со непримерно поведение 

- препораки за надминување на проблемите од воспитно-образовен карактер 

-  континуирано следење на работните задачи планирани со програмата. 
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ПРИЛОГ  П – 8 

 

 

П Р О Г Р А М А 

За работа на стручните активи на училиштето 

 

 

 Во училиштето ќе работат Стручен актив на наставниците од одделенска настава, 

Стручен актив на наставници од групата природни предмети, Стручен актив од групата јазици и 

историја и Стручен актив на наставници од предметите ликовно образование, музичко 

образование,  и ФЗО. 

 Секој од активите  изготви своја програма за работа, а во склоп на Годишната програма 

ќе ги наведеме и  глобалните содржини кои ќе бидат застапени во работата на сите активи. 

 

 

Ред.бр. Теми и содржини динамика носители 

1. 
Анализа и утврдување на учебници кои ќе се користат 

во наставата 
VIII-IX наставници 

2. Согледувања и новини од посетените семинари IX наставници 

3. 

Заедничко изготвување на планирања, корелација и 

интеграција на заеднички содржини по различни 

предмети (Еко и МИО) 

IX наставници 

4. 

Креирање профили на социјалните мрежи, форуми и 

дискусиони групи за комуникација со наставници, 

ученици и родители 

IX наставници 

5. 
Реализација на наставната програма по предмети со 

акцент на реализацијата на програмата Кембриџ 
XI,I,IV,VI наставници 

6. Соработка и помош на наставници-почетници IX-VI 
ментор, 

наставници 

7. Примена на компјутерот и другисовремени  аудио- IX-VI наставници, 
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визуелни средства во наставата,  педагог, 

директор 

8. Примена на иновативна активна настава X-V 

наставници, 

педагог, 

директор 

9. 
Нагледни часови со примена на стекнатите знаења од 

обуките 
XI-V 

наставници, 

педагог, 

директор 

10. 
Консултации за учество и избор на ученици на 

ученички натпревари 
II-III наставници 

11. Годишен извештај за работата на активот VI 
Одговорен 

наставник 

 

 

 Оваа глобална програма е дополнета со конкретни содржини за секој стручен актив. 

Истите се  планирани со динамика и реализатори. Покрај наведените содржини ќе се 

разгледуваат прашања и проблеми од секојдневното работење како и стручна литература која 

ќе ја набави училиштето или самите наставници. Во работата на активите ќе бидат вклучени и 

директорот и педагогот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



Годишна програма за работа на ООУ Ристо Шуклев - Негорци за учебната 2017/18 година 

-105- 

 

 
ГОДИШНА ПРОГРАМА 

За  работа на стручен актив на наставници од одделенска 
настава за учебната 2017/2018 

 
Стручниот актив на одделенска настава при ООУ „Ристо Шуклев“ 

Негорци го сочинуваат наставници кои предаваат од I до V одд. во централното 
училиште во Негорци и во подрачните училишта во Прдејци и Кованец. 

 
Членови на стручниот актив од одделенска настава се: 
 

o Македонка Узунова– наставник во I одд. 
o Елизабета Јанева – наставник во II  одд. 
o Ѕвезда Анастасова – наставник.во III одд. 
o Елена Крстевска – наставник во  IV одд. 
o Вера Прошевска – наставникво V одд. 

 

o Јованка Тодоровска – наставник во II иI III одд.во подрачното училиште 
во Прдејци; 

o Снежана Крстаноска Атанасова – наставник во I и IV  одд. во подрачното 
училиште во Прдејци; 
 

o Сузана Попова – наставник во II и III одд. во подрачното училиште во 
Кованец 
 

o Претседател на стручниот актив е Вера Прошевска. 
Стручниот актив ќе работи по сопствена програма, а програмата ќе ја 
реализира во соработка со педагогот, дефектологот и директорот. Ќе бидат 
застапени следниве содржини и активности: 

 
Ред. 
бр. 

цели содржини реализатори Време на 
реализа. 

Ресурси 

 
1. 

Подготовка за 
реализација на 
воспитно-
образовната 
работа во текот 
на учебната 
година 
 
 
 
 
 

- Консултации за успешна 
изработка на глобални и 
тематски планирања по 
сите наставни предмети со 
интеграција на ЕКО 
стандардите, содржини од 
МИО во наставни содржини 
и примена на ИКТ во 
наставата; 
 
-Посочување линкови до 
наставни материјали и 
електронски содржини 
 
- Изработка на програма за 
ученички екскурзии  
 

М. Узунова          
Е.  Јанева 
Ѕ. Анастасова 
Е. Крстевска        
В. Прошевска 
Ј. Тодоровска 
С. К. Атанасова  
С. Попова 

 
 
 
 
 

Август 

 
Наставните 
планови и 
програми 
  
http://bro.gov.
mk/index.php?
q=osnovno-
obrazovanie 
 

 

http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
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- Дисиминација и 
известување од посетени 
обуки и семинари 
 

 
2. 

Изразување на 
способностите 
на учениците 
 
Меѓусебно 
помагање 
преку 
пренесување 
на искуства за 
квалитетот на 
наставата 
преку 
внесување на 
современи 
методи,техники 
и нагледни 
средства во 
наставниот 
процес 
 
 
Подобрување 
на процесот на 
следење во  
наставата  
 

Свечен прием 
„Добродојдовте првачиња“ 
 
 
 
- Застапеност на современи 
нагледни средства, 
компјутерите во наставата 
и нивната примена; 
 
- Консултации за 
подобрување на дневните 
подготовки, месечни и 
годишни планирања и 
останата педагошка 
евиденција 
 
 
 
 
 
-Истакнување свои 
искуства, предлози и 
мислење за следење и 
оценување 
 
-Изготвување чек листи за 
следење на постигањата на 
учениците; 
 
-Предлагање иновации во 
наставните програми за 
основно образование; 
 
 
-Посочување електронски 
содржини кои што би се 
користеле во наставата 
 
 
 
 

М. Узунова          
Е.  Јанева 
Ѕ. Анастасова 
Е. Крстевска        
В. Прошевска 
Ј. Тодоровска 
С. К. Атанасова  
С. Попова 

 
 
 
 
 
 
 
 

Септември 

 
-Стручна 
литература 
 
-Компјутер 
 
-Речник 
 
Веб -страница 
за 
образование 
http://obrazova
nie.literatura.m
k/ 
www.e-
matematika.m
k 
ТРЕТО 
ОДДЕЛЕНИЕ
_2016/17 
затворена 
група  
https://www.fa
cebook.com/gr
oups/3731570
19504395/ 
ЧЕТВРТО 
ОДДЕЛЕНИЕ
_само 
активни 
членови 
затворена 
група  
https://www.fa
cebook.com/gr
oups/1223181
264359459/ 
AKTUELNO 5. 
oddelenie , za 
ucebna 2016 - 
2017 
затворена 
група  
https://www.fa
cebook.com/gr
oups/6251615
57629843/988
992974580031
/?notif_t=group
_activity&notif_

http://obrazovanie.literatura.mk/
http://obrazovanie.literatura.mk/
http://obrazovanie.literatura.mk/
http://www.e-matematika.mk/
http://www.e-matematika.mk/
http://www.e-matematika.mk/
https://www.facebook.com/groups/373157019504395/
https://www.facebook.com/groups/373157019504395/
https://www.facebook.com/groups/373157019504395/
https://www.facebook.com/groups/373157019504395/
https://www.facebook.com/groups/1223181264359459/
https://www.facebook.com/groups/1223181264359459/
https://www.facebook.com/groups/1223181264359459/
https://www.facebook.com/groups/1223181264359459/
https://www.facebook.com/groups/625161557629843/988992974580031/?notif_t=group_activity&notif_id=1476640440275739
https://www.facebook.com/groups/625161557629843/988992974580031/?notif_t=group_activity&notif_id=1476640440275739
https://www.facebook.com/groups/625161557629843/988992974580031/?notif_t=group_activity&notif_id=1476640440275739
https://www.facebook.com/groups/625161557629843/988992974580031/?notif_t=group_activity&notif_id=1476640440275739
https://www.facebook.com/groups/625161557629843/988992974580031/?notif_t=group_activity&notif_id=1476640440275739
https://www.facebook.com/groups/625161557629843/988992974580031/?notif_t=group_activity&notif_id=1476640440275739
https://www.facebook.com/groups/625161557629843/988992974580031/?notif_t=group_activity&notif_id=1476640440275739
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id=147664044
0275739 
Cambridge - 
prva 
generacija vo 
Makedonija 
затворена 
група  
https://www.fa
cebook.com/gr
oups/6478571
85307660/ 
 

 
3. 

Подобрување 
на 
ефикасноста 
во наставата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изразување на 
способностите 
на учениците 
 
Планирање и 
реализирање 
на нагледни 
часови каде 
што 
наставниците 
вршат 
меѓусебна 
посета на 
часови со цел 
размена на 
нови методи и 
техники. 
 

-Предлагање и воведување 
иновации во наставата; 
 
- Поставување линкови до 
наставни материјали 
 
-Креирање профили на 
социјалните мрежи и 
дискусиони мрежи за 
комуникација меѓу 
наставниците, учениците и 
нивните родители. 
 
Одбележување на Детската 
недела 
 
 
 
 
-Следење  нагледен час 
 
- Помагање на наставници 
почетници (приправник) 
 

М. Узунова          
Е.  Јанева 
Ѕ. Анастасова 
Е. Крстевска        
В. Прошевска 
Ј. Тодоровска 
С. К. Атанасова  
С. Попова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
наставник ментор 

 
 
 
 
 
 
 

Октомври 

 
-Стручна 
литература 
 
-ИКТ 
 
-Веб страна 
на Основно 
Училиште 
Ристо Шуклев 
-Негорци 
https://www.fa
cebook.com/o
ou.negorci?fref
=ts 
 
 
 
 
 
-Практични 
прикази за 
нагледни 
часови 
 
 
 
http://ednevnik
.edu.mk/ 
 

 
4. 

Подобрување 
на 
ефикасноста 
во наставата.  
 
 
 
Социјализација 
на учениците и 

- Консултации за 
подобрување на дневните 
подготовки,месечни и 
годишни планирања и 
останата педагошка 
евиденција 
 
- Разгледување на 
напредокот на првачињата 

М. Узунова          
Е.  Јанева 
Ѕ. Анастасова 
Е. Крстевска        
В. Прошевска 
Ј. Тодоровска 
С. К. Атанасова  
С. Попова  
 

 
 
 
 
 
 
 

Ноември 

Наставни 
планови и 
програми 
 
-Стручна 
литература 
 
-Компјутер 
 

https://www.facebook.com/groups/625161557629843/988992974580031/?notif_t=group_activity&notif_id=1476640440275739
https://www.facebook.com/groups/625161557629843/988992974580031/?notif_t=group_activity&notif_id=1476640440275739
https://www.facebook.com/groups/647857185307660/
https://www.facebook.com/groups/647857185307660/
https://www.facebook.com/groups/647857185307660/
https://www.facebook.com/groups/647857185307660/
https://www.facebook.com/oou.negorci?fref=ts
https://www.facebook.com/oou.negorci?fref=ts
https://www.facebook.com/oou.negorci?fref=ts
https://www.facebook.com/oou.negorci?fref=ts
http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/
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успехот во 
првото 
тромесечие  

и нивната социјализација     
 
-Разгледување на успехот 
во првото тромесечие 
 
-Методи и техники за 
работа со ученици со ПОП 

 
 
 
 
 
дефектолог 
 

-Интернет 
 
http://ednevnik
.edu.mk/ 
стручна 
литература 
obuki@openth

ewindows.org 
 

5. 
Планирање и 
реализирање 
на нагледни 
часови каде 
што 
наставниците 
вршат 
меѓусебна 
посета на 
часови со цел 
размена на 
нови методи и 
техники. 
 
Оспособување 
на учениците  
за активно 
учество во 
воннаставните 
активности 
 
Соработка, 
изразување на 
способностите 
на учениците и 
родителите 
 

-Следење нагледен час 
 
 
- Помагање на наставници 
почетници (приправник) 

 
 

 
 
 
 
 
 
-Подготовка за училишната 
Новогодишна програма и 
Новогодишен базар 
 
 
 
 
-Анализа на полугодишниот 
успех и резултати од 
тестирањето во прво и 
второ одд. од страна на 
педагогот 
 

-наставник 
приправник  
   
М. Узунова          
Е.  Јанева 
Ѕ. Анастасова 
Е. Крстевска        
В. Прошевска 
Ј. Тодоровска 
С. К. Атанасова  
С. Попова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
педсгог 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Декември 

-Практични 
прикази за 
нагледни 
часови 
 
-Стручна 
литература 
 
 
 
 
 
-YouTube 
 
-Веб страна 
за соработка 
со родители 
во 4 одд. 
Ристо Шуклев 
- Негорци III 
одд. 
https://www.fa
cebook.com/gr
oups/1574703
362749631/?fr

ef=ts 
 

http://ednevnik
.edu.mk/ 

 
6. 

Предлагање и 
споделување 
теми за 
ефикасноста 
на 
професионалн
иот развој на 
наставниците 
 
Утврдување на 
резултатите од 
работата 
 

- предлагање теми за обуки 
кои ќе се доставуваат до 
Тимот за професионален 
развој на наставниците во 
училиштето. 

 
 
 
-Анализа на работата на 
стручниот актив во првото 
полугодие и изработка на 
извештај  
 
- Дисиминација и 
известување од посетени 
обуки и семинари 
 

М. Узунова          
Е.  Јанева 
Ѕ. Анастасова 
Е. Крстевска        
В. Прошевска 
Ј. Тодоровска 
С. К. Атанасова  
С. Попова  

 
 
 
 
 
 
 
 

Јануари 

-стручна 
литература 
 
http://bro.gov.
mk/index.php?
q=osnovno-
obrazovanie 
 
 
 
 
 
 

 

http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/
mailto:obuki@openthewindows.org
mailto:obuki@openthewindows.org
https://www.facebook.com/groups/1574703362749631/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1574703362749631/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1574703362749631/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1574703362749631/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1574703362749631/?fref=ts
http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
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7. 

 
Насоки за 
подобрување 
на 
постигнатите 
резултати на 
учениците 
 
 Подобрување 
на 
ефикасноста 
во наставата.  
 

- Разгледување на тековни 
прашања и проблеми 
-Консултаци за успешно 
реализирање на 
наставната програма во 
второ полугодие и 
предлози за подобрување 
на успехот; 
 
- Консултации за 
подобрување на дневните 
подготовки,месечни и 
годишни планирања и 
останата педагошка 
евиденција 
 

М. Узунова          
Е.  Јанева 
Ѕ. Анастасова 
Е. Крстевска        
В. Прошевска 
Ј. Тодоровска 
С. К. Атанасова  
С. Попова 

 
 
 
 
 
 

Февруари 

 
-Наставни 
планови и 
програми 

 
-Стручна 
литература 

 
-Компјутер 

 
-Интернет 

 
8. 

Планирање и 
реализирање 
на нагледни 
часови каде 
што 
наставниците 
вршат 
меѓусебна 
посета на 
часови со цел 
размена на 
нови методи и 
техники. 
 
Изразување на 
способностите 
на учениците 
 

-Следење нагледен час 
 
-Предавање на тема 
Примена на активни методи 
и техники во наставата 
 
- Помагање на наставници 
почетници (приправник) 
 
 
-Подготовки за училишен и 
регионален натпревар по 
математика 
 
-Подготовка за учество на 
Априлијадата 
 

-наставник ментор          
 
-педагог 
 
М. Узунова          
Е.  Јанева 
Ѕ. Анастасова 
Е. Крстевска        
В. Прошевска 
Ј. Тодоровска 
С. К. Атанасова  
С. Попова  

 
 
 
 
 
 

 
Март 

-Практични 
прикази за 
нагледни 
часови 
 
-Стручна 
литература 

 
-ИКТ 

 
9. 

Развивање на 
логичко 
мислење кај 
учениците и 
решавање 
проблеми од 
секојдневниот 
живот. 
 
Подобрување 
на 
ефикасноста 
во наставата. 
 
Соработка, 
изразување на 
способности  и 
креативност на 
учениците и 

- Дебата за застапеност на 
нагледни средства во 
наставата, начините за 
нивна примена и 
мотивирање на учениците 
за логичко размислување; 
 
 
 
- Консултации за 
подобрување на дневните 
подготовки,месечни и 
годишни планирања и 
останата педагошка 
евиденција; 
 
-Велигденски базар 
 
- Разгледување на успехот 

М. Узунова          
Е.  Јанева 
Ѕ. Анастасова 
Е. Крстевска        
В. Прошевска 
Ј. Тодоровска 
С. К. Атанасова  
С. Попова 

 
 
 
 
 
 
 
 

Април 

-Стручна 
литература 
 
-Компјутер 
 
-Интернет 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
http://ednevnik
.edu.mk/ 

http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/
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родителите во третото тромесечие 
 

 

 
10. 

Изразување на 
способностите 
на учениците 
 
 
Планирање и 
реализирање 
на нагледни 
часови каде 
што 
наставниците 
вршат 
меѓусебна 
посета на 
часови со цел 
размена на 
нови методи и 
техники. 
 
 
 

- Подготовки за 
одбележување на 
Патрониот празник на 
училиштето 
 
 
 
 
-Следење нагледен час 
 
-Коментари од посетени 
часови од страна на 
директорот и педагогот 
 
- Помагање на наставници 
почетници (приправник) 
 
 
 

М. Узунова          
Е.  Јанева 
Ѕ. Анастасова 
Е. Крстевска        
В. Прошевска 
Ј. Тодоровска 
С. К. Атанасова  
С. Попова  
-наставник 
приправник 
 
-директор, педагог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мај 

-Стручна 
литература 
 
-Компјутер 
 
-Интернет 
 
-Практични 
прикази за 
нагледни 
часови 
 
-Наставни 
планови и 
програми 
 
http://mon.gov.

mk 
http://bro.gov.

mk 
 

 
11. 

Утврдување на 
постигнатите 
резултати на 
учениците и од 
работата на 
активот 
 

- Анализа на успехот на 
крајот од годината  
-Извештај од работата на 
активот за учебната година 

М. Узунова          
Е.  Јанева 
Ѕ. Анастасова 
Е. Крстевска        
В. Прошевска 
Ј. Тодоровска 
С. К. Атанасова  
С. Попова 

 
 
 

Јуни 

 
Интернет, 
флеш 
карти,постер 

 

                                                                                                                            

Забелешка: Програмата за работа на стручниот актив на одделенска 
настава може да претрпи промени според актуелни тековни прашања, 
проблеми, потреби и дополнителни информации од воспитно  
образовната дејност. 

- Десеминацијата на посетените семинари и обуки се реализира 
ориентационо, во зависност од датумот кога ќе бидат одржани. 

            

 
учебна 2017 / 2018 година                                Претседател на активот: 

                                                                                                 Вера Прошевска 

 
 

 
 

 
 

http://mon.gov.mk/
http://mon.gov.mk/
http://bro.gov.mk/
http://bro.gov.mk/
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Програма за работа на општествено-јазичниот стручен актив за 

учебната 2017/2018 година 

 Членови на општествено-јазичниот стручен актив се наставниците од 

предметната настава по македонски јазик, англиски јазик, француски јазик и историја 

се: 

 Жаклина Линкова – наставник по македонски јазик 

 Дубравка Манева – наставник по англиски јазик 

 Митко Караманов (Александра Аблакова) – наставник по англиски јазик 

 Елена Шаренкова  – наставник по француски јазик 

 Венци Попов – наставник по историја 

Претседател на стручниот актив е Дубравка Манева. Стручниот актив ќе работи по 

сопствена програма, а програмата ќе ја реализира во соработка со педагогот, 

дефектологот и директорот. 

Планирани активности за работа на стручниот актив 

Ред 

бр. 

цели содржини реализатори Време на 

реализа. 

Ресурси 

1. Подготовка за 

реализација на 

воспитно-

образовната 

работа во текот 

на учебната 

година 

 

 

 

 

 

 

- Консултации за успешна 

изработка на глобални и 

тематски планирања по сите 

наставни предмети со 

интеграција на ЕКО 

стандардите , содржини од 

МИО во наставни содржини и 

примена на ИКТ во наставата; 

 

-Посочување линкови до 

наставни материјали и 

електронски содржини 

 

Ж.  Линкова          

Д. Манева             

М. Караманов       

(А. Аблакова)          

Е. Шаренкова               

В. Попов  

 

Август Наставните 

планови и 

програми 

  

http://bro.gov.

mk/index.php?

q=osnovno-

obrazovanie 

 

Затворени 

групи- фб 

профили по 

македонски ј. 

англиски ј. 

француски ј. 

историја 

2. Меѓусебно 

помагање 

преку 

пренесување на 

искуства за 

квалитетот на 

наставата 

преку 

Прием,заведување и 

распределба на бесплатни 

учебници за учениците 

 

Известување и дисиминација од 

посетените семинари 

организирани од БРО 

 

Ж.  Линкова          

Д. Манева             

М. Караманов       

(А. Аблакова)          

Е. Шаренкова               

В. Попов  

Септември -Стручна 

литература 

 

-Компјутер 

 

-Речник 

 

Веб -страница 

http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
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внесување на 

современи 

методи,техники 

и нагледни 

средства во 

наставниот 

процес. 

 

-Подобрување 

на процесот на 

следење во  

наставата.  

 

Согледување 

на предностите 

од примена на 

ИКТ при 

групна работа 

со учениците 

 

-Креирање на електронска 

колаборативна платформа 

-Усогласување на термините за 

одржување часови од додатна, 

дополнителна настава и 

слободни ученички активности 

 

-Планирање на нагледни часови 

и теми за предавања од педагог 

и дефектолог 

 

-Нагледен час по англиски ј. -

Користење на разновидни 

техники на учење и ИКТ при 

групна работа во учењето и 

подучувањето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.  Манева – 

наставник по 

англиски јазик 

за образование 

http://obrazova

nie.literatura.m

k/ 

интернет 

- Наставен 

план 

-распоред на 

часови од 

задолжител. н. 

-Годишни, 

тематски и 

дневни 

планирања 

-Годишна 

програма на 

педагог и 

дефектолог 

-Практичен 

приказ                    

-Стручна 

литература          

-Компјутер            

-Интернет 

3. Подобрување 

на ефикасноста 

во наставата.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Предлагање и воведување 

иновации во наставата преку 

застапеност на современи 

нагледни средства и компјутери 

 

- Консултации за подобрување 

на дневните подготовки, 

месечни и годишни планирања 

и останата педагошка 

евиденција 

 

-Истакнување свои искуства, 

предлози и мислење за следење 

и оценување,изготвување чек 

листи за следење на 

постигањата на учениците; 

 

-Креирање профили на 

социјалните мрежи за 

комуникација меѓу 

наставниците, учениците и 

родителите и посочување 

линкови до наставни 

Ж.  Линкова          

Д. Манева             

М. Караманов       

(А. Аблакова)          

Е. Шаренкова               

В. Попов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октомври -Стручна 

литература 

 

-ИКТ 

 

-Веб страна на 

Основно 

Училиште 

Ристо Шуклев 

-Негорци 

https://www.fac

ebook.com/oou

.negorci?fref=ts 

 

http://ednevnik.

edu.mk/ 

 

Затворени 

групи- фб 

профили 

македонски ј. 

англиски ј. 

француски ј. 

http://obrazovanie.literatura.mk/
http://obrazovanie.literatura.mk/
http://obrazovanie.literatura.mk/
https://www.facebook.com/oou.negorci?fref=ts
https://www.facebook.com/oou.negorci?fref=ts
https://www.facebook.com/oou.negorci?fref=ts
http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/
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Поттикнување 

на учениците 

за натпревар и  

повисоки 

постигања  

 

Насочување и 

помош при 

изготвување 

ИОП 

 

материјали и елекронски 

содржини кои ќе се користат во 

наставата 

 

-Учество на општински 

библиотекарски натпревар 

 

 

-Предавање од дефектолог на 

тема Изготвување ИОП за 

наставата за деца со ПОП 

 

 

 

 

 

Ж. Линкова 

 

 

     

         

дефектолог 

историја 

 

Фб профили 

со родители и 

ученици 

                          

-Стручна 

литература 

 

 

 

-Програма на 

дефектолог 

-стручна 

литература 

4. Подобрување 

на ефикасноста 

во наставата.  

 

 

 

 

 

Социјализација 

на учениците и 

поттикнување 

за подобрување 

на 

успехот и 

постигањата  

 

Планирање и 

реализирање на 

нагледни 

часови за 

меѓусебна 

посета и  

размена на 

искуства преку 

примена на 

нови активна и 

иновативна н. 

- Консултации за подобрување 

на дневните подготовки, 

месечни и годишни планирања 

и останата педагошка 

евиденција     

 

-Анализа на постигнатиот успех 

на учениците во првото 

тримесечие 

 

- Учество на литературни 

конкурси по повод “ Месец на 

книгата“ 

 

-Нагледен час по англиски ј.                       

- Повторување граматичка 

содржина со примена на 

современи средства, методи, 

техники и ИКТ  во наставата   

 

Ж.  Линкова          

Д. Манева             

М. Караманов       

(А. Аблакова)          

Е. Шаренкова               

В. Попов  

 

 

 

Ж. Линкова 

 

 

 

 

М. Караманов 

(А. Аблакова) 

 

 

Ноември Наставни 

планови и 

програми 

 

-Стручна 

литература 

 

-Компјутер 

 

-Интернет 

 

http://ednevnik.

edu.mk/ 

 

-Стручна 

литература 

                             

-Техники 

-Компјутер 

-Интернет 

-Планирања и 

практичен 

приказ 

5. Соодветна 

примена на 

методи за 

оценување за 

секој ученик 

-Примена на методи за 

оценување 

 

 

Ж.  Линкова          

Д. Манева             

М. Караманов       

(А. Аблакова)          

Декември -Стручна 

литература 

-YouTube 

 

 

http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/


Годишна програма за работа на ООУ Ристо Шуклев - Негорци за учебната 2017/18 година 

-114- 

 

 

Оспособување 

на учениците  

за активно 

учество во 

воннаставните 

активности  

 

Предлагање 

мерки за 

подобрување 

на успехот и 

постигањата на 

учениците 

 

-Подготовки за училишната 

Новогодишна програма 

 

 

 

-Анализа на полугодишен 

успех и постигања на 

учениците  

 

Е. Шаренкова               

В. Попов  

 

 

-Веб страна за 

соработка со 

родители  

Ристо Шуклев 

- Негорци  

 

https://www.fac

ebook.com/gro

ups/157470336

2749631/?fref=

ts 

 

http://ednevnik.

edu.mk/ 

6. Предлагање и 

споделување 

теми за 

ефикасноста на 

професионални

от развој на 

наставниците 

 

Утврдување на 

резултатите од 

работата 

 

- Предлагање теми за обуки кои 

ќе се доставуваат до Тимот за 

професионален развој на 

наставниците во училиштето. 

 

-Анализа на постигнатиот успех 

на учениците и реализацијата 

на НПП во првото полугодие 

 

-Анализа и 

извештај за работата на 

стручниот актив во првото 

полугодие  

 

-Известување и дисиминација 

од посетените семинари 

организирани од БРО 

Ж.  Линкова          

Д. Манева             

М. Караманов       

(А. Аблакова)          

Е. Шаренкова               

В. Попов  

 

Јануари Стручна 

литература 

 

http://bro.gov.

mk/index.php?

q=osnovno-

obrazovanie 

 

 

 

 

 

 

-друштво на 

наставници по 

македонски ј. 

англиски ј. 

француски ј. 

историја 

7. Насоки за 

подобрување 

на 

постигнатите 

резултати на 

учениците 

 

 Подобрување 

на ефикасноста 

во наставата.  

 

Ефективност на  

домашни 

задачи за 

подобро 

- Разгледување на тековни 

прашања и проблеми 

 

-Консултаци за успешно 

реализирање на наставната 

програма во второ полугодие и 

предлози за подобрување на 

успехот; 

 

-Нагледен час по историја - 

 

-Следење на работата на 

воннаставни активности и 

слободни ученички активности 

(СУА) 

Ж.  Линкова          

Д. Манева             

М. Караманов       

(А. Аблакова)          

Е. Шаренкова               

В. Попов  

 

 

Венци Попов 

Февруари -Наставни 

планови и 

програми 

 

-Стручна 

литература 

-Компјутер 

-Интернет 

 

-Практичен 

приказ 

НПП 

 

 

-Насоки и 

https://www.facebook.com/groups/1574703362749631/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1574703362749631/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1574703362749631/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1574703362749631/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1574703362749631/?fref=ts
http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
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совладување на 

наставната 

содржина 

 

Поттикнување 

на учениците 

на креативност 

и повисоки 

постигања 

 

-Консултации и подготовки за 

одржување училишни 

натпревари 

 

упатства од 

друштво на 

македонски ј. 

англиски ј. 

француски ј. 

историја 

8. Усогласување 

на термини и 

избор на 

ученици за 

учество на 

натпревари 

 

Поттикнување 

на 

наставниците и 

учениците за 

истражувалки 

активности 

 

Изразување на 

истражувачкит

е способности 

на учениците 

 

-Подготовки за училишните и 

општинските натпревари по 

македонски јазик, англиски 

јазик, француски јазик и 

историја 

 

-Предавање од педагог-

Истражувањето на учениците 

во наставата 

 -Посета на историски 

локалитет во општината и 

спроведување на  

истражувачката форма од 

страна на учениците 

Ж.  Линкова          

Д. Манева             

М. Караманов       

(А. Аблакова)          

Е. Шаренкова               

В. Попов  

 

педагог 

 

 

 

 

 

Венци Попов 

 

 

 

Март -Насоки и 

упатства од 

друштва на 

наставници по 

македонски ј. 

англиски ј. 

француски ј. 

историја 

 

-Стручна 

литература 

 

 

 

 

 

-интернет              

-YouTube 

 

9. Подобрување 

на успехот и 

ефикасноста во 

наставата. 

 

Мотивирање на 

учениците и 

родителите за 

соработка и 

изразување на 

способностите 

и креативноста  

 

 

Размена на 

искуства и 

вештини за 

активно 

учество на 

учениците во н. 

- Разгледување на успехот и 

реализацијата на НПП во 

третото тромесечие 

 

-Изготвување план за 

одбележување на Патрониот 

празник на училиштето 

 

- Консултации за подобрување 

на дневните 

подготовки,месечни и годишни 

планирања и останата 

педагошка евиденција; 

 

-Нагледен час по македонски ј. 

– Обработка на лектира преку 

примена на активни методи и 

техники и ИКТ 

Ж.  Линкова          

Д. Манева             

М. Караманов       

(А. Аблакова)          

Е. Шаренкова               

В. Попов  

 

 

 

 

 

 

 

Ж. Линкова 

Април http://ednevnik.

edu.mk/ 

 

 

 

-Стручна 

литература, 

соодветни 

содржини 

 

-Глобални, 

тематски и 

дневни 

планирања 

 

 -Практичен 

приказ 

-Стручна 

литература 

-Компјутер 

-Интернет 

http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/
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10. Изразување на 

способностите 

на учениците 

 

 

 

 

Запознавање со 

празници во 

држави од 

француското 

говорно 

подрачје  

 

Утврдување на 

резултатите од 

работата и 

предлагање за 

пофалби 

инагради 

- Подготовки за одбележување 

на Патрониот празник на 

училиштето 

 

 

 

 

- Нагледен час по француски ј.  

-Коментари од посетени часови 

од страна на директорот и 

педагогот 

 

 

 

-Резултати од учество на 

општински и регионални 

натпревари 

 

 

-Консултации при изготвување 

и реализирање на  годишни 

тестирња за проверка на 

стекнатото знаење 

Ж.  Линкова          

Д. Манева             

М. Караманов       

(А. Аблакова)          

Е. Шаренкова               

В. Попов  

Е. Шаренкова 

 

Мај -Стручна 

литература, 

соодветни 

содржини 

 

 

 

-Практичен 

приказ                  

–Стручна 

литература  

-флеш карти, 

постер 

-Компјутер 

-Интернет 

http://dic.gov.m

k 

http://mon.gov.

mk 

 

http://bro.gov.

mk 

-Извештаи од 

соодветни 

друштва 

-Наставни 

планови и 

програми 

11. Утврдување на 

постигнатите 

резултатите во 

учебната 

година 

 

 

 

- Анализа на успехот на крајот 

од годината  

-Извештај од работата на 

активот за учебната година 

 

Ж.  Линкова          

Д. Манева             

М. Караманов       

(А. Аблакова)          

Е. Шаренкова               

В. Попов  

 

Јуни Интернет, 

 

http://dic.gov.m

k 

http://mon.gov.

mk 

 

http://bro.gov.

mk 

                                                                                                                  

Забелешка: По потреба  програмата за работа на општествено-јазичниот стручен 

актив може да претрпи промени во зависност од актуелни тековни прашања и 

информации во воспитно  образовната дејност. 

- Дисеминацијата на посетените семинари и обуки се реализира ориентационо, во 

зависност од датумот кога ќе бидат одржани. 

 

 

     учебна 2017 / 2018 година                                                 Претседател на активот 

                                                                                                      Дубравка Манева 

http://dic.gov.mk/
http://dic.gov.mk/
http://mon.gov.mk/
http://mon.gov.mk/
http://bro.gov.mk/
http://bro.gov.mk/
http://dic.gov.mk/
http://dic.gov.mk/
http://mon.gov.mk/
http://mon.gov.mk/
http://bro.gov.mk/
http://bro.gov.mk/
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ГОДИШНА ПРОГРАМА 
За  работа на стручен актив на наставници од природно-

математичка група предмети за учебната 2017/2018 година 
 

 
Овој стручен актив ги опфаќа предметите:       Членови на стручниот 

актив се: 
                                                                              

                  Биологија      Љилјана Стамкова  
  Хемија                                                                    
  Природни науки                                                     
  Математика                                                           Сузана Петрова 
  Физика                                                                   Анета Димова  
  Географија                                                            Венци Попов 

  Информатика                                                        Кристина Томова 

  Техничко образование    Анита Божинова 

 

o Претседател на стручниот актив е Љилјана Стамкова. 
Стручниот актив ќе работи по сопствена програма, а програмата ќе ја 
реализира во соработка со педагогот, дефектолог и директорот. 
 

 
Ред. 
број 

цели содржини реализатори Време на 
реализа. 

Ресурси 

1. Подготовка за 
реализација на 
воспитно-
образовната 
работа во текот 
на учебната 
година 
 
 
 
 
 
 

 Консултации за успешна 
изработка на глобални и 
тематски планирања по сите 
наставни предмети по 
новата наставна програма 
кембриџ со интеграција на 
ЕКО стандардите, содржини 
од МИО во наставни 
содржини и примена на ИКТ 
во наставата; 
 
-Усогласување на термини 
за СУА, додатна и 
дополнителна настава 
 
-Посочување линкови до 
наставни материјали и 
електронски содржини 
 

Љ. Стамкова 
С. Петрова 
В. Попов 
К. Томова 

А. Димова 

 
 
 
 
 

Август 

Наставните 
планови и 
програми 
  
http://bro.gov.
mk/index.php?
q=osnovno-
obrazovanie 
 

 
распоред на 
часови  
планирања 

 
Затворени 
групи- фб 

профили по 
Кембриџ –

математика, 
биологија, 

хемија, 
физика 

2. Меѓусебно 
помагање 
преку 
пренесување 

Прием,заведување и 
распределба на бесплатни 
учебници за учениците 
 

Љ. Стамкова 
С. Петрова 
В. Попов 
К. Томова 

 
 
 
 

-Стручна 
литература 
 
-Компјутер 

http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
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на искуства за 
квалитетот на 
наставата 
преку 
внесување на 
современи 
методи,техники 
и нагледни 
средства во 
наставниот 
процес. 
 
-Подобрување 
на процесот на 
следење во  
наставата.  

Известување и дисиминација 
од посетените семинари 
организирани од БРО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А. Димова  
 

Септември 

 
-Речник 
 
Веб -страница 
за 
образование 
http://obrazova
nie.literatura.m
k/ 
 
www.e-
matematika.m
k 
 
 

 
3. 

 
Подобрување 
на 
ефикасноста 
во наставата.  
 
Изразување на 
способностите 
на учениците 
 
 
Планирање и 
реализирање 
на нагледни 
часови каде 
што 
наставниците 
вршат 
меѓусебна 
посета на 
часови со цел 
размена на 
нови методи и 
техники. 
 

 
- Предлагање и воведување 
иновации во наставата преку 
застапеност на современи 
нагледни средства и 
компјутери 
 
- Консултации за 
подобрување на дневните 
подготовки, месечни и 
годишни планирања и 
останата педагошка 
евиденција 
 
-Истакнување свои искуства, 
предлози и мислење за 
следење и 
оценување,изготвување чек 
листи за следење на 
постигањата на учениците; 
 
 -Посочување електронски 
содржини кои што би се 
користеле во наставата и 
поставување линкови до 
наставни материјали 
 
-Креирање профили на 
социјалните мрежи и 
дискусиони мрежи за 
комуникација меѓу 
наставниците, учениците и 
нивните родители 
 
- нагледен час 
 
- Помагање на наставници 
почетници (приправник) 

 
Љ. Стамкова 
С. Петрова 
В. Попов 
К. Томова 

А. Димова  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
хемија 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Октомври 

 
-Стручна 
литература 
 
-ИКТ 
 
-Веб страна 
на Основно 
Училиште 
Ристо Шуклев 
-Негорци 
https://www.fa
cebook.com/o
ou.negorci?fref
=ts 
 
http://ednevnik
.edu.mk/ 
 
 
 
Затворени 
групи- фб 
профили по 
Кембриџ –
математика, 
биологија, 
хемија, 
физика 
 
Фб профили 
со родители и 
ученици 
 
Практичен 
приказ 

http://obrazovanie.literatura.mk/
http://obrazovanie.literatura.mk/
http://obrazovanie.literatura.mk/
http://www.e-matematika.mk/
http://www.e-matematika.mk/
http://www.e-matematika.mk/
https://www.facebook.com/oou.negorci?fref=ts
https://www.facebook.com/oou.negorci?fref=ts
https://www.facebook.com/oou.negorci?fref=ts
https://www.facebook.com/oou.negorci?fref=ts
http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/
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4. 

 
Подобрување 
на 
ефикасноста 
во наставата.  
 
 
 
Социјализација 
на учениците и 
успехот во 
првото 
тромесечие  

 
- Консултации за 
подобрување на дневните 
подготовки,месечни и 
годишни планирања и 
останата педагошка 
евиденција     
 
-Разгледување на успехот во 
првото тромесечие 
 
-Предавање на тема Методи 
и техники работа со ученици 
кои имаат потешкотии во 
совладувањето на 
наставните содржини 

 
Љ. Стамкова 
С. Петрова 
В. Попов 
К. Томова 

А. Димова  
 
 
 
 
 
дефектолог 

 
 
 
 
 
 
 

Ноември 

 
Наставни 
планови и 
програми 
-Стручна 
литература 
-Компјутер 
-Интернет 
http://ednevnik
.edu.mk/ 
 
 
планирање, 
работен 
материјал 

5. Планирање и 
реализирање 
на нагледни 
часови каде 
што 
наставниците 
вршат 
меѓусебна 
посета на 
часови со цел 
размена на 
нови методи и 
техники. 
 
 

- нагледен час 
 
 
- Помагање на наставници 
почетници (приправник) 

 
 

 
 
-Анализа на полугодишен 
успех на учениците  
 
 
 
 

Географија 
 
 
Љ. Стамкова 
С. Петрова 
В. Попов 
К. Томова 

А. Димова 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Декември 

-практичен 
приказ 
-Стручна 
литература 
-YouTube 
 
 
http://ednevnik
.edu.mk/ 
 
-Веб страна 
за соработка 
со родители  
Ристо Шуклев 
- Негорци  
https://www.fa
cebook.com/gr
oups/1574703
362749631/?fr

ef=ts 

 
6. 

 
Предлагање и 
споделување 
теми за 
ефикасноста 
на 
професионалн
иот развој на 
наставниците 

 
 
Утврдување на 
резултатите од 
работата 
 

 
-Анализа на работата на 
стручниот актив во првото 
полугодие 
 
- Предлагање теми за обуки 
кои ќе се доставуваат до 
Тимот за професионален 
развој на наставниците во 
училиштето. 
 
-Изработка на извештај за 
работата на стручниот актив 
 
-Известување и 
дисиминација од посетените 
семинари организирани од 

 
Љ. Стамкова 
С. Петрова 
В. Попов 
К. Томова 

А. Димова 

 
 
 
 
 
 
 
 

Јануари 

 
Стручна 
литература 
 
http://bro.gov.
mk/index.php?
q=osnovno-
obrazovanie 
 
 
 
 
 
 
-друштво на 
биолози, 
хемичари, 

http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/
https://www.facebook.com/groups/1574703362749631/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1574703362749631/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1574703362749631/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1574703362749631/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/1574703362749631/?fref=ts
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
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БРО 
 

математича. 
физичари, 
географичари 

7. Насоки за 
подобрување 
на 
постигнатите 
резултати на 
учениците 
 
 
 
 Подобрување 
на 
ефикасноста 
во наставата.  
 

- Разгледување на тековни 
прашања и проблеми 
 
-Консултаци за успешно 
реализирање на наставната 
програма во второ полугодие 
и предлози за подобрување 
на успехот; 
 
-Следење на работата на 
воннаставни активности и 
слободни ученички 
активности (СУА) 
 
-Консултации и подготовки 
за одржување училишни 
натпревари 
 

Љ. Стамкова 
С. Петрова 
В. Попов 
К. Томова 

А. Димова 

 
 
 
 
 

Февруари 

-Наставни 
планови и 
програми 

 
-Стручна 
литература 

 
-Компјутер 

 
-Интернет 
 
-Насоки и 
упатства од 
друштво на 
биолози, 
хемичари, 
математича. 
физичари, 
географичари 

8. Планирање и 
реализирање 
на нагледни 
часови каде 
што 
наставниците 
вршат 
меѓусебна 
посета на 
часови со цел 
размена на 
нови методи и 
техники. 
 
Изразување на 
способностите 
на учениците 

-Предавање за примена на 
активни методи и техники во 
наставата 
 
-нагледен час 
 
- Помагање на наставници 
почетници (приправник) 
 
 
 
 
 
-Подготовки за општински и 
регионални натпревари  
 
 

педагог 
 
 
 
математика 
 
Љ. Стамкова 
С. Петрова 
В. Попов 
К. Томова 

А. Димова 

 
 
 
 
 
 

 
Март 

-Стручна 
литература 

 
-практичен 
приказ 
-ИКТ 
 
-YouTube 
 
-Насоки и 
упатства од 
друштво на 
биолози, 
хемичари, 
математича. 
физичари, 
географичари 

9. Развивање на 
логичко 
мислење кај 
учениците и 
решавање 
проблеми од 
секојдневниот 
живот. 
 
Подобрување 
на 
ефикасноста 
во наставата. 
 

- Дебата за застапеност на 
нагледни средства во 
наставата, начините за 
нивна примена и 
мотивирање на учениците за 
логичко размислување; 
 
-нагледен час 
 
- Консултации за 
подобрување на дневните 
подготовки,месечни и 
годишни планирања и 
останата педагошка 

Љ. Стамкова 
С. Петрова 
В. Попов 
К. Томова 

А. Димова 
 
 
физика 

 
 
 
 
 
 
 
 

Април 

-Стручна 
литература 
 
-Компјутер 
 
-Интернет 
 
-практичен 
приказ 
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Соработка, 
изразување на 
способностите 
креативноста 
на учениците и 
родителите 

евиденција; 
 
- Разгледување на успехот 
во третото тромесечие 
 

 
http://ednevnik
.edu.mk/ 

 

10. Изразување на 
способностите 
на учениците 
 
Планирање и 
реализирање 
на нагледни 
часови каде 
што 
наставниците 
вршат 
меѓусебна 
посета на 
часови со цел 
размена на 
нови методи и 
техники. 
 
Утврдување на 
резултатите од 
работата 

- Подготовки за 
одбележување на Патрониот 
празник на училиштето 
 
 
 
- нагледен час 
 
 
-Коментари од посетени 
часови од страна на 
директорот и педагогот 
 
 
- Помагање на наставници 
почетници (приправник) 
 
 
 

Љ. Стамкова 
С. Петрова 
В. Попов 
К. Томова 

А. Димова  
информатика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мај 

-Наставни 
планови и 
програми 
 
 
 
 
-Практичен 
приказ 
 
 –Стручна 
литература 
 
-Компјутер 
 
-Интернет 
 
http://dic.gov.

mk 
http://mon.gov.

mk 
 

http://bro.gov.
mk 

 
11. 

 
Утврдување на 
постигнатите 
резултатите во 
учебната 
година 
 
 
 

 
- Анализа на успехот на 
крајот од годината  
-Извештај од работата на 
активот за учебната година 
 

 
Љ. Стамкова 
С. Петрова 
В. Попов 
К. Томова 

А. Димова 

 
 
 

Јуни 

 
Интернет, 
 
http://dic.gov.

mk 
http://mon.gov.

mk 
 

http://bro.gov.
mk 

                                                                                                      

Забелешка: По потреба  програмата за работа на стручниот актив на 
наставници од природно-математичка група може да претрпи промени во 
зависност од актуелни тековни прашања и информации во воспитно  
образовната дејност. 

- Десеминацијата на посетените семинари и обуки се реализира 
ориентационо, во зависност од датумот кога ќе бидат одржани. 

 

 
учебна 2017 / 2018 година                                   Претседател на активот: 

                                                                                                 Љилјана Стамкова 

http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/
http://dic.gov.mk/
http://dic.gov.mk/
http://mon.gov.mk/
http://mon.gov.mk/
http://bro.gov.mk/
http://bro.gov.mk/
http://dic.gov.mk/
http://dic.gov.mk/
http://mon.gov.mk/
http://mon.gov.mk/
http://bro.gov.mk/
http://bro.gov.mk/
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ГОДИШНА ПРОГРАМА 
За  работа на стручен актив на наставници од предметна 

настава за физичко и здравствено,музичко и ликовно 
образование во учебната 2017/2018 

Членови на стручниот актив се: 
 

o Илија Аризанов – наставник по физичко и здравствено образование 
o Зоран Гогов – наставник по музичко образование (претседател) 
o Фиљо Танов – наставник по ликовно образование 
 

 Стручниот актив ќе работи по сопствена програма, а програмата ќе ја реализира во 

соработка со педагогот,дефектологот и директорот. Ќе бидат застапени следниве 

содрини и активности: 

 

 
Ред 
бр. 

цели содржини реализатори Време на 
реализа. 

Ресурси 

1. Подготовка за 
реализација на 
воспитно-
образовната 
работа во текот 
на учебната 
година 
 
 
 
 
 

- Консултации за успешна 
изработка на глобални и 
тематски планирања по 
сите наставни предмети 
со интеграција на ЕКО 
стандардите, содржини од 
МИО во наставни 
содржини и примена на 
ИКТ во наставата; 
 
-Посочување линкови до 
наставни материјали и 
електронски содржини 
 
- Планирање на посети на 
изложби и културни и 
спортски манифестации    
 
- Дисиминација и 
известување од посетени 
обуки и семинари 
 

И. Аризанов 
З. Гогов 
Ф. Танов 

Август Наставните 
планови и 
програми 
  
http://bro.gov.mk/i
ndex.php?q=osno
vno-obrazovanie 
 

 

2. Изразување на 
способностите 
на учениците 
 
Меѓусебно 
помагање преку 
пренесување на 
искуства за 
квалитетот на 
наставата преку 
внесување на 

- Застапеност на 
иновавации во наставата 
преку примена на активни 
методи и техники и 
современи нагледни 
средства и компјутери  
 
- Консултации за 
подобрување на дневните 
подготовки, месечни и 
годишни планирања и 

И. Аризанов 
З. Гогов 
Ф. Танов 

Септември -Стручна 
литература 
-Компјутер 
-музички 
инструменти    -
спортски 
реквизити 
 
Веб -страница за 
образование 
http://obrazovanie

http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://obrazovanie.literatura.mk/
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современи 
методи,техники 
и нагледни 
средства во 
наставниот 
процес. 
 
-Подобрување 
на процесот на 
следење во  
наставата. 

останата педагошка 
евиденција 
 
-Истакнување свои 
искуства, предлози и 
мислење за следење и 
оценување -изготвување 
чек листи за следење на 
постигањата на 
учениците; 
 
-Посочување електронски 
содржини кои што би се 
користеле во наставата 
 

.literatura.mk/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
-YouTube 
 
 

3. Подобрување на 
ефикасноста во 
наставата.  
 
 
Изразување на 
способностите 
на учениците 
 
Планирање и 
реализирање на 
нагледен час за 
меѓусебна 
размена на 
искуства и 
практики на 
наставниците. 

- Поставување линкови до 
наставни материјали 
 
-Креирање профили на 
социјалните мрежи и 
дискусиони мрежи за 
комуникација меѓу 
наставниците, учениците 
и нивните родители. 
 
-Одбележување на 
Детската недела 
 
-Следење  нагледен час 
по ликовно о. 
 
 

И. Аризанов 
З. Гогов 
Ф. Танов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиљо Танов 

Октомври -Стручна 
литература 
 
-ИКТ 
-Веб страна на 
Основно 
Училиште Ристо 
Шуклев -Негорци 
https://www.faceb
ook.com/oou.neg
orci?fref=ts 
 
-Практичен 
приказ за 
нагледен час 

4. Подобрување на 
ефикасноста во 
наставата.  
 
 
 
Социјализација 
на учениците и 
успехот во 
првото 
тромесечие  

- Консултации за 
подобрување на дневните 
подготовки,месечни и 
годишни планирања и 
останата педагошка 
евиденција 
 
- Учество на Ноќната трка 
и ликовен кинкурс по 
повод денот на 
ослободувањето на 
нашата општина   
 
-Разгледување на успехот 
и реализацијата на НПП 
во првото тромесечие 
 
-Предавање од педагог – 
Ликовното изразување и 
развојот на учениците 
 

И. Аризанов 
З. Гогов 
Ф. Танов  
 
 
 
 
 
И. Аризанов 
Ф. Танов  
 
 
 
 
 
 
 
педагог 

Ноември -Наставни 
планови и 
програми 
-Стручна 
литература 
-Компјутер 
 
-Програма и 
насоки од 
Општина 
 
 
http://ednevnik.ed
u.mk/ 
 
 
 
-Стручна 
литература 

http://obrazovanie.literatura.mk/
https://www.facebook.com/oou.negorci?fref=ts
https://www.facebook.com/oou.negorci?fref=ts
https://www.facebook.com/oou.negorci?fref=ts
http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/
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5. Планирање и 
реализирање на 
нагледен час за 
меѓусебна 
размена на 
искуства и 
практики на 
наставниците  
 
Оспособување 
на учениците  
за активно 
учество во 
воннаставните 
активности 

-Следење нагледен час по 
музичко о. со примена на 
ИКТ 
 
 
-Подготовка за 
училишната Новогодишна 
програма и Новогодишен 
базар 
 
-Ликовна изложба 
-Спортски натпревари 
 
-Анализа на 
полугодишниот успех и 
резултати на учениците 

З. Гогов 
 
 
 
 
И. Аризанов 
З. Гогов 
Ф. Танов  
 
 

Декември -Практичен 
приказ за 
нагледен час  
-Стручна 
литература 
 
-YouTube 
 

 
 
 

http://ednevnik.ed
u.mk/ 

6. Континуиран 
професионален 
развој на 
наставниците 
 
 
 
Утврдување на 
резултатите од 
работата 
 

- предлагање теми за 
обуки кои ќе се 
доставуваат до Тимот за 
професионален развој на 
наставниците во 
училиштето. 

 
-Анализа и извештај за 
работата на стручниот 
актив во првото полугодие  
 
- Дисиминација и 
известување од посетени 
обуки и семинари 

И. Аризанов 
З. Гогов 
Ф. Танов  
 
 

Јануари -стручна 
литература 
 
http://bro.gov.mk/i
ndex.php?q=osno
vno-obrazovanie 
 
 
 
 
 
 

 

7. Насоки за 
подобрување на 
постигнатите 
резултати на 
учениците 
 
 Подобрување 
на ефикасноста 
во наставата.  
 

- Разгледување на 
тековни прашања и 
проблеми 
 
-Консултаци за успешно 
реализирање на 
наставната програма во 
второ полугодие и 
предлози за подобрување 
на успехот; 
 
- Консултации за 
подобрување на дневните 
подготовки,месечни и 
годишни планирања и 
останата педагошка 
евиденција 

И. Аризанов 
З. Гогов 
Ф. Танов  
 
 

 
 
 
 
 
 

Февруари 

 
-Наставни 
планови и 
програми 

 
-Стручна 
литература 

 
-Компјутер 

 
-Интернет 
 
http://bro.gov.mk/i
ndex.php?q=osno
vno-obrazovanie 
 

8. Планирање и 
реализирање на 
нагледен час за 
меѓусебна 
размена на 
искуства и 

-Следење нагледен час по 
ФЗО 
 
 
-Подготовка за спортски 
натпревари по повод 

И. Аризанов 
 
 
 
И.  Аризанов    
 

Март -Практичен 
приказ за 
нагледен час  
-Стручна 
литература 
-ИКТ 

http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
http://bro.gov.mk/index.php?q=osnovno-obrazovanie
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практики на 
наставниците  
 
Мотивирање за 
натпреварување 
и изразување на 
креативноста и 
способностите 
на учениците 
 

патрониот празник на 
училиштето 
 
-Подготовки за свечено 
одбележување на 
патрониот празник на 
училиштето(хор , оркестар 
и пејачка група) 
 
-Подкотовки за 
пставување изложба по 
повод патрониот празник 

 
 
 
З. Гогов 
 
 
 
 
 
Фиљо Танов 

 
 
 
-YouTube 
-Музички 
инструменти 
 
 
 
-ликовни творви 
 

9. Истакнување на 
дарбата за 
музичко 
изразување кај 
учениците како 
можност за 
активирање во 
наставата 
 
 Развивање на 
вештини и 
способности за 
реализација на 
целите од НПП 
 
Соработка, 
изразување на 
способности  и 
вештини на 
учениците 
мотивација за 
натпревар 

- Предавање од 
дефектолог – Музичките 
способности кај деца со 
потешкотии во развојот 
 
 
-Застапеност на 
современи нагледни 
средства во наставата, 
начините за нивна 
примена и мотивирање на 
учениците за полесно 
совладување на 
вештините и знаењата 
 
- Учество на регионалните 
хорски и оркестарски 
смотри 
 
- Консултации за 
подобрување на дневните 
подготовки,месечни и 
годишни планирања и 
останата педагошка 
евиденција; 
 
-Учество со ликовни 
изработки на Велигденски 
базар 
 
- Разгледување на 
успехот и реализацијата 
на НПП во третото 
тромесечие 

Дефектолог 
 
 
 
 
 
И. Аризанов 
З. Гогов 
Ф. Танов  
 
 
 
 
 
 
 
Зоран Гогов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фиљо Танов 

Април -Стручна 
литература 
 
-Компјутер 
 
-Интернет 

 
 
 

 
 

 
 
-Насоки од 
друштво на 
наставници по 
музичко о. 
 
-НПП 
-Планирања 
-ПЕД 
 
 
 
 
 
 
 
http://ednevnik.ed
u.mk/ 

 

10. Изразување на 
способностите 
на учениците за 
јавни настапи и 
презентирање 
на своите 
вештини 

- Подготовки и учество на 
одбележувањето на 
Патрониот празник на 
училиштето 
 
-Културно-забавна 
програма 

И. Аризанов 
З. Гогов 
Ф. Танов  
 
 
З. Гогов 
 

Мај 
 
 
 
 
 
 

-Стручна 
литература 
-Компјутер 
-Интернет 
 
-музички 
инструменти  -

http://ednevnik.edu.mk/
http://ednevnik.edu.mk/
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-Подготвување на сцената 
и изложба на ликовни 
творби 
-Меѓуодделенски спортски 
натпревари 
 
-Коментари од посетени 
часови од страна на 
директорот и педагогот 
 
 

Ф. Танов 
 
 
И. Аризанов 
 
 
директор, 
педагог 
 
 
 
 

ликовни творби 
 
 
 
 
-Практични 
прикази за 
нагледни часови 
 
http://mon.gov.mk 
http://bro.gov.mk 
http://dic.gov.mk 

11. Утврдување на 
постигнатите 
резултати на 
учениците и од 
работата на 
активот 
 

- Анализа на успехот на 
крајот од годината  
-Извештај од работата на 
активот за учебната 
година 

И. Аризанов 
З. Гогов 
Ф. Танов  
 
 

Јуни  
-Извештај 

 

                                                                                                                            

Забелешка: Програмата за работа на стручниот актив од Физичко и 
здравствено,музичко и ликовно образование може да претрпи промени 
според актуелни тековни прашања, проблеми, потреби и дополнителни 
информации од воспитно  образовната дејност. 

- Десеминацијата на посетените семинари и обуки се реализира 
ориентационо, во зависност од датумот кога ќе бидат одржани. 

            

 
учебна 2017 / 2018 година                                 Претседател на активот: 

                                                                                                      Зоран Гогов 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mon.gov.mk/
http://bro.gov.mk/
http://dic.gov.mk/
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П - 9 

ООУ „Ристо Шуклев“ - Негорци 

Годишна програма за екскурзии и други слободни активности 

за учебната 2017-18 година 

Ескурзиите се организираат и изведуваат на места, локалитети и објекти во друг 

географски регион од местото на живеење на учениците  

Маршутата за изведување на ученичката ескурзија според член 14 од  Правилникот за 

начинот на изведување на ученичките научни екскурзии од Министерството за 

Образование, за училиштата од Источна Македонија се објекти и локалитети од 

следните градови: 

Струмица: Колешински Водопади и Смоларски Водопади;                                       

Дојран - Вардарски Рид; Неготино - ТЕЦ Неготино; Кавадарци: Стоби, Фени и  ХЕЦ 

Тиквеш; Прилеп: Горен Град и Маркови Кули; Битола:  Хераклеа и Национален парк 

,,Пелистер˝; Ресен: - Курбиново; Охрид: Лихнидос, Стари град, Антички театар, 

Плаошник и Самоилова тврдина; Струга:  Природнонаучен музеј и Вевчански Извори; 

Дебар: ХЕЦ Шпиље; Косовраски бањи, Кањонот на  Радика, Св. Јован Бигорски; 

Нацонален парк ,,Маврово˝; Гостивар - изворот на реката Вардар – Вруток; Тетово: 

Шарена џамија и Тетовско кале; Скопје:  кањонот на  Матка, Скупи, Римскиот  

Вијадукт, Скопско кале, Стара чаршија и Аеродром – Петровец;  Куманово: 

Опсерваторијата ,,Кокино˝ и Човеков камен;  Кратово: Големо градиште с. Коњух; 

Пробиштип: манстир Гаврил Лесновски – с. Лесново 

Цели и задачи на ескурзиите:  

Училишните екскурзии и другите слободни активности на учениците имаат за цел 

совладување,  проширување на знаења,  примена на вештини и ставови преку  

непосредно запознавање на појавите, како и односи во природната и општествената 

средина, културно-историските знаменитости, индустриските и земјоделските 

капацитети, во согласност со воспитнообразовната работа на училиштето. 

изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во 

општествениот живот;                                                                                                                                     

развивање интерес за природата и градење еколошки навики;                      

запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви; 

градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот;                                   

развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности; 

поттикнување и манифестирање  на позитивни емоции;                                           

социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување и 

грижа за себе; 
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ПРОГРАМА  ЗА  ИЗВЕДУВАЊЕ  ЕДНОДНЕВНА  ЕКСКУРЗИЈА  СО УЧЕНИЦИТЕ ОД 

III ОДД. ВО  УЧЕБНАТА 2017/2018г. 

1. Воспитно- образовни цели  

- Проширување на знаењата на учениците кои ги стекнале во текот на реализацијата 

на наставната програма по одделни предмети;                                                                    

- Примена на вештини преку запознавање на појавите и односите во природната и 

општествена средина;                                                                                                             

- Запознавање со културно – историските знаменитости,индустриски и земјоделски 

капацитети 

2. Задачи 

- Изучување и истражување на објекти и појави во природата, како и односите во 

општествениот живот;                                                                                                             

- Развивање интерес за природата и градење еколошки навики;                                         

- Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви а 

преку тоа и градење чувство на патриотизам, толеранција и соживот;                              

- Развивање позитивен однос кон националните, културни и естетски вредности;           

- Поттикнување и манифестирање на позитивни емоции;                                                    

- Социјализација, колективна заштита и стекнување искуство за осамостојување и 

грижа за себе; 

3. Содржини и активности 

- Во Скопје учениците ќе посетат: центарот на градот со спомениците, Старата скопска 

чаршија и Скопско кале. 

4. Раководител, наставници, ученици 

- Раководител е одделенскиот наставник  на III одд.во централното училиште во 

Негорци                                                                                                                                     

- Наставник од IIIодд. во подрачното училиште во Прдејци                                                        

- Учениците од III одд. (од две паралелки) 

5. Времетраење 

- еден ден во текот на месец октомври  

6. Локации за посета и правци на движење 

     Поаѓање во 7 часот од пред училиштето. Пристигнување околу 10ч.и30мин. на 

аеродромот „Александар Велики“ и упатување кон Скопје. Разгледување на центарот 

на градот со културно-историските споменици и ручек. Потоа учениците се упатуваат 

преку Камениот мост кон старата Скопска чаршија во посета на старите занаетчиски 

работилници и дуќани  и на крај посета на Калето. 
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7. Техничка организација: Стручен тим, Комисија за прибирање понуди во соработка 

со Туристичка агенција избрана по спроведена постапка за прибирање понуди за 

организирање на ученичка екскурзија. Патувањето ќе се реализира со автобуси кои ги  

исполнуваат критериумите и  потребите на учениците. 

8. Начин на финансирање: Од страна на родителите. 

 

   

 Програма за изведување  дводневна екскурзија со учениците од VI одд.                  

во учебната 2017/2018 година 

1. Воспитно- образовни цели  

- Проширување на знаењата на учениците кои ги стекнале во текот на реализацијата на 

наставната програма по одделни предмети; 

- Примена на вештини преку запознавање на појавите и односите во природната и 

општествена средина; 

- Запознавање со културно – историските знаменитости,индустриски и земјоделски 

капацитети 

2. Задачи 

- Изучување и истражување на објекти и појави во природата, како и односите во 

општествениот живот; 

- Развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 

- Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви а преку 

тоа и градење чувство на патриотизам, толеранција и соживот;  

- Развивање позитивен однос кон националните, културни и естетски вредности; 

- Поттикнување и манифестирање на позитивни емоции; 

- Социјализација, колективна заштита и стекнување искуство за осамостојување и 

грижа за себе; 

3. Содржини и активности 

-Ден 1 – во Скопје, учениците ќе ги посетат следните места:  центарот на градот со 

спомениците, старата  Скопска  чаршија, Калето и спомен куќата на мајка Тереза. 

Националниот парк  Маврово, изворот на реката Вардар – Вруток, кањонот на реката 

Радика, Св. Јован  Бигорски.  
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-Ден 2 – Во Охрид со посетата на Самоиловата тврдина, Античкиот театар, Плаошник, 

Стари град, старата охридска чаршија учениците ќе се запознаат со културното и 

историско минато и богатство  на градот. 

Во Крушево спомен куќата на Тоше Проески и  Мечкин камен,  

Во Прилеп Марковите кули. 

4. Раководител, наставници, ученици 

- Раководител е одделенскиот раководител на VI одд. 

- Нема други наставници (зависно од бројот на ученици) 

- Учениците од VI одд. (една паралелка) 

5. Времетраење 

-2 дена во текот на октомври месец 

6. Локации за посета и правци на движење 

-Поаѓање во 7 часот од пред училиштето кон Скопје, време на пристигнување околу 10 

часот и упатување кон центарот на градот каде се со разгледуваат спомениците и се 

посетува спомен куќата на мајка Тереза. Следува ручек за кој е планирано околу 1 час, 

потоа преку Камениот мост учениците се движат кон старата Скопска чаршија во 

посета на старите занаетчиски  работилници и дуќани и на крајот во посета на Кале. Од 

таму се упатуваат кон  Маврово, учениците го разгледуваат националниот парк 

Маврово, па се упатуваат кон изворот на рекара Вардар – Вруток. На поминување го 

разгледуваат кањонот на реката Радика. Вечера и ноќевање во Охрид. Наредниот ден, 

по појадокот во 7 часот, ќе бидат посетени Самоиловата тврдина, Античкиот театар, 

Плаошник, Стари град, со што учениците ќе се запознаат со културното и историско 

минато и богатство  на градот. Потоа се упатуваат кон Крушево каде ја посетуваат 

спомен куќата на Тоше  Проески и Мечкин камен. Од таму учениците се упатуваат кон 

Прилеп и Маркови кули. 

7. Техничка организација 

-Стручен тим, комисија за собирање на понуди во соработка со Туристичка агенција 

избрана по спроведена постапка за прибирање понуди за организирање на екскурзии. 

Патувањето ќе се реализира со автобуси кои ги  исполнуваат критериумите и  

потребите на учениците. 

8. Начин на финансирање 

-Од страна на родителите 
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Програма за изведување  тридневна екскурзија со учениците од IX одд.  

во учебната 2017/18 година 

 

1. Воспитно-образовни цели: 

Ученичката екскурзија ја изведуваме со цел учениците да се запознаат со 

појавите и односите во природната и општествената средина.  Преку неа учениците ги 

прошируваат своите знаења, добиваат сознанија за одделни подрачја од  животот и 

работата на луѓето и се запознаваат со природните убавини и културно-историските 

знаменитости на поблиската и пошироката околина. 

 

2. Задачи: 

- изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односите во 

општествениот живот; 

- развивање интерес за природата и градење еколошки навики; 

- запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви;  

- градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот; 

- развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските 

вредности; 

- поттикнување и манифестирање  на позитивни емоции; 

- социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за 

осамостојување и грижа за себе; 

- развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики за 

здраво живеење. 

 

3. Содржини и активности 

 

- Ден 1 – Посета на археолошкиот локалитет Стоби; 

            Во Скопје учениците ќе ги посетат следните места:  центарот на градот со 

спомениците и објектите од проектот „Скопје 2014“, старата  Скопска  чаршија, Калето, 

Камениот мост, плоштадот Македонија, плоштадот Пела и спомен куќата на мајка 

Тереза  

            Посета на Националниот парк  Маврово, изворот на реката Вардар – Вруток, 

кањонот на реката Радика, Св. Јован  Бигорски. Мавровското и Дебарското Езеро, 

хидроцентралата Шпилје, Охридското езеро, реката Црн Дрим и Вевчанските извори.  

 

- Ден 2 – Во Охрид, посетата на Самоиловата тврдина, Античкиот театар, 

Плаошник, Стари град,  

 

- Ден 3 - Во Битола  посета на Хераклеа. 

Во Крушево посета на Мечкин камен, Македониумот и споменикот Илинден, 

вечното почивалиште како и  спомен куќата на Тоше Проески. 

Во Прилеп, посета на Могилата на непобедените. 

 

4.  Раководител, наставници, ученици 

- Раководител е одделенскиот раководител на IX одд. 

- Нема други наставници (зависно од бројот на ученици) 

- Учениците од IX одд. (една паралелка) 

 

5.   Времетраење 
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-3 дена во текот на октомври месец 

 

6. Локации за посета и правци на движење 

 

-  Ден 1 - Планирано е екскурзијата да започне со посета на археолошкиот 

локалитет Стоби преку која учениците ќе се запознаат со подалечната историја и 

културното  наследство во овој  крај. 

        Во главниот град на републиката – Скопје планирана е посета на  Скопското Кале 

од каде ќе го разгледаат градот, ќе можат да го видат течението на реката Вардар, 

Камениот мост, плоштадот Македонија, плоштадот Пела, спомен куќата на Мајка 

Тереза, и објектите од проектот „Скопје 2014“ кои му даваат посебен белег на градот. 

Со посета на Природно-научниот музеј и Зоолошката градина ќе ги прошират своите 

знаења за растителниот и животинскиот свет. 

Во западниот дел на Р.Македонија да ги видат природните убавини, 

најживописниот предел во земјата по долината на реката Радика. Да ги видат 

вештачките езера Мавровското и Дебарското Езеро, хидроцентралата Шпилје, 

Охридското езеро, реката Црн Дрим и Вевчанските извори.  

Со посетата на манастирот св.Јован Бигорски, изграден на карпа од бигор ќе го 

видат прекрасниот иконостас изработен во длабока резба.  

- Ден 2 - Во Охрид со посетата на Самоиловата тврдина, Античкиот театар, 

Плаошник, Стари град, старата охридска чаршија учениците ќе се запознаат со 

културното и историско минато и богатство  на градот. 

- Ден 3 - Во Битола посета на археолошкиот локалитет Хераклеа. 

Со посетата на Крушево (Мечкин камен, Македониумот и споменикот Илинден) 

учениците ќе стекнат сознанија за местоположбата и  структурата на градот и ќе се 

запознаат со неговото револуционерно минато и ќе дадат почит на Тоше Проески со 

посета на неговото вечно почивалиште како и на  спомен куќата. 

Посета на Припеп, Могилата на непобедените. 

 

7. Техничка организација 

За техничката организација на екскурзијата се грижи стручниот тим формиран од 

Училишниот одбор, комисија за собирање на понуди во соработка со Туристичка 

агенција избрана по спроведена постапка за прибирање понуди за организирање на 

ученичка екскурзија. Патувањето ќе се реализира со автобуси кои ги  исполнуваат 

критериумите и  потребите на учениците. 

8. Начин на финансирање 

Финансиските средства за реализација на екскурзијата ги обезбедуваат 

родителите на учениците. 

 

    Стручен тим:               ВД  Директор 

                Венци Попов ________________                                             Коста Попов 

 

               Дубравка Манева____________                                    _____________________ 

               Ѕвезда Анастасова_____________ 

               Јованка Тодоровска ___________ 
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ПРИЛОГ  П - 10 

 

П Р О Г Р АМ А 

Заопштествено-хуманитарна работа 

 

Содржини и активности 
време на реали-

зација (месец) 

група 

одд. 

задолжени наставници 

реализатори 

1. Одржување и уредување на 

училишната зграда и дворот 

IX/2017-VI/2018г. 
I-IX 

Наставници од   I-IX одд.  

2. Чистење и уредување на 

непосредната околина 

IX/2017 - V/2018 г. 

 
I-IX 

Наставници од   I-IX одд.  

3. Одржување и уредување на 

културно-историски споменици и 

обележување на значајни 

историски места во непосредната 

околина 

IX//2017 - V/2018 г. 

 

I-IX Наставници од   I-IX одд.  

4. Организирање собирни акции IV-V/2018 г. I-IX Наставници од   I-IX одд.  

5. Рециклирање отпад 
IX/2017- V/2018 г. 

 

I-IX Наставници од   I-IXодд.  

6. Пошумување на голините во 

непосредната околина 

IX/2017 - IV/2018 г. 

. 

I-IX Наставници од   I-IX одд.  
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ПРИЛОГ  П - 11 

П Р О Г Р А М А 

За работа на заедницата на учениците на училиштето 

Месец Содржина на работа 

Септември Избор на претседателство и формирање на комисии (општествено корисна 

работа и комисија за културно- забавен и рекреативен живот на 

учениците), дисциплина и успех 

Разгледување на предлог-програма за работа на ученичката заедница на 

училиштето 

Запознавање со содржините од Годишната програма за работана 

училиштето 

Ноември Организирање собирна акција  

Информација за успехот и поведението на учениците во првото 

тромесечие 

Трибина со стручни лица на актуелни  теми 

Декември Тековни прашања 

Подготовка за прославување на новогодишните и божиќни празници 

Февруари Анализа на полугодишниот извештај за работата на училиштето. 

Здрава храна во училишната кујна. 

Март Акција по повод Денот на екологијата 

Подготовки за организирање на дефиле под маски 

Април Информација за успехот и поведението во второто тромесечие. 

Велигденско празнување 

Мај Активности за одбележување на денот на словенските просветители и 

патронот на училиштето. 

Активности околу реализацијата на полуматурска вечер 

Реализатори: Членовите на ученичката заедница и одговорни наставници М. Караманов (А. 

Аблакова)  и Ж. Линкова 

Забелешка: Содржината на програмата може да се дополни со други актуелни содржини во 

текот на учебната  година. 
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ПРИЛОГ  П - 12 

П Р О Г Р А М А 

За  соработка со локалната средина и локална заедница 

 

Ред. 

бр. 

Содржини - активности време реализатори 

1. 

Соработка со воспитно образовни установи 

- основни и средни училишта, 

- библиотеки, 

- детски одморалишта 

IX - VI 

Директор 

Педагог 

наставници 

2. 

Соработка со културни установи и институции 

- кино, театар, дом на култура, музеј, изложби, 

историски локалитети 

X - V 

Одделенски 

раководителио и 

наставници 

3. 

Соработка со стопански организации 

- фабрики, приватни производни претпријатија, 

метеоролошка станица 

XI – III  наставници 

4. 

Други органи и организации 

- спортски , еколошки друштва, КУД 

- Црвен крст, Сојуз за грижа и воспитув.  на младите 

X - V 

Соодветни 

наставници, 

ученички орган. 
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ПРИЛОГ П - 13 

 

П Р О Г Р А М А 

За  Грижа за здравјето на учениците 

 

 Подрачјето Грижа за здравјето на учениците опфаќа содржини и активности 

поврзани со здравјето на учениците, исхраната во училиштето, хигиенските услови, 

спортските активности, зимување, летување, излети и денови во природа. 

 Целта на ова подрачје е учениците да се развиваат во здрави личности преку 

создавање навики за одржување лична хигиена и хигиена во околината, навики за 

чување на сопственото здравје (физичко, ментално и социјално) и здравјето во 

непосредната  околина, правилна исхрана, како и превентивно да се делува на 

учениците за заштита од болести на зависност. 

Содржините од здравствено воспитание ќе се реализираат преку наставните 

програми на часовите по запознавање на околината, природа, биологија, хемија, 

физичко и здравствено образование и на часот на одделенскиот заедница. Некои 

содржини ќе се реализираат на слободни ученички активности.  

Исхраната во училиштето е организирана од приватна фирма „ Центар“. Се 

состои од комбинирани оброци односно ладен и топол оброк, според изготвено мени.  

За хигиената во училиштето се грижи помошниот персонал – хигиеничари, а во 

кујната фирмата што ја организира исхраната. Пред почетокот на учебната година 

извршена е дезинфекција, дезинсеекција и дератизација. Санитарните јазли за 

учениците се комплетно реновирани  со што се обезбедени  одлични услови за 

одржување на хигиена и заштита од заразни болести. 

 Грижата за здравјето на учениците ќе се реализира и во соработка со ЈЗУ 

„Здравствен дом“ – Гевгелија, одделот за школска превентива и превентивниот тим, 

ПЗУ „Статус – НГО“ чиј сопственик е др. Ѓорге Николов и други медицински лица при 

реализирање содржини и активности од областа на здравствено воспитание и 

здравствена заштита.  

 Во рамки на ова подрачје се редовните систематски прегледи и вакцини на 

учениците кои ќе се реализираат според планот на ЈЗУ „Здравствен дом“- Гевгелија. 

Одделение Планиран термин за 

систематски прегледи 

I–III (Негорци и Прдејци) XII  

V(Негорци и Прдејци) XII  
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VII XII  

 

Вакцина Одделение Планирано време на 

реализација 

MRP (сипаници) I одд (6 години) IX. 2017 г. 

HPVвакцина (IIдоза) VIII, IX (женски) возраст 12г.  IX. 2017 г. 

HPV вакцина (III доза) VIII, IX (женски)возраст 12г.   XII. 2017 г. 

RUBEOLA IX одд (14 години- женски) IX. 2017 г. 

DITE + Polio II XI. 2017 г. 

DITE + Polio IX XI. 2017 г. 

MHtest (mantu) II III. 2018 г. 

BSG II III. 2018 г. 

HPVвакцина (Iдоза) VII одд. и VIII женски 

возраст 12г.  

V. 2018 г. 

 

 Во соработка со медицински установи и лица, планирани се следниве содржини 

од областа на здравственото воспитание и здравствена заштита: 

Содржина Реализатор Одделение Време на 

реализација 

1. Нега и заштита на забите заболекар I - IV септември-октомври 

2. Правилна исхрана, дебелење 

во детската возраст 

лекар V и VI ноември 

3. Сида - заразна болест, како да 

се     заштитиме од неа 

лекар IX декември 

4. Алкохолот и цигарите штетни за 

развојот на младиот организам 

лекар VII и VIII декември 

5. Развојни промени и 

деформитети кај децата од 

училишна возраст 

лекар IV, V, VI  февруари 

6. Последици од злоупотреба на 

дрогата  

лекар VIII и IX април 
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 Во текот на учебната година може да се реализираат и други содржини кои ќе 

се наметнат како потребни за здрав и правилен развој на учениците. Ќе се 

организираат спортски активности, доколку има интерес зимување и летување за 

учениците и излети односно посети на рекреативни центри. 

Прилог П - 14 

П Р О Г Р А М А 

За јавна и клутурна дејност на училиштето 

Ред. 

бр. 

Содржини - активности време реализатори 

1. 

Прослава на празници и јубилеи со пригодни 

програми 

- прв училишен ден 

- Детска недела 

- Нова година 

- Дефиле под маски 

- 9 Мај – Патронен празник 

 

IX 

X 

XII 

IV 

V 

директор, педагог, 

одделенски и 

предметни 

наставници 

2. 
Одржување и негување на традиции и обичаи од 

народното творештво 
X-V 

одд. наставници 

историја и 

македонски ј. 

3. 
Прибирање и средување разновидни предмети од 

етнографско богатство на локалната средина 
X-V 

одд. наставници 

историја и 

ликовно о. 

4. 
Работни и солидарни акции (уредување на училишен 

двор и дел од населеното место) 
XI - III 

одд. 

раководители 

5. 
Предавања и советувања за заштита од болести и 

заштита на човековата средина 
IX-V 

лекар, педагог, 

наставници 
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Прилог П - 15 

П Р О Г Р А М А  

За работа со ученици со посебни образовни потреби 

 

 Наставната програма во основното образование е планирана според 

просечните способности од севкупниот развој на  ученици од одредена возраст. 

Зависно од карактерот на наставниот предмет, пропишани се целите и задачите кои 

треба да ги усвојат учениците, стандардите и критериумите при оценување на 

стекнатите знаења и вештини. Но секоја личност е различна  по многу нешта. Така и 

во процесот на учење, секој ученик напредува со различна брзина, она што за еден е 

лесно за друг може да биде многу тешко, а тоа е како резултат на различните 

интереси, способности и можности кои ги поседува. Децата кои од било кои причини 

потешко и побавно напредуваат односно се развиваат, имаат посебни образовни 

потреби, а тоа значи дека воспитно-образовниот процес треба да биде прилагоден 

според нивните можности и способности. Интеграцијата на децата со посебни потреби 

во процесот на редовно основно образование, всушност претставува вклучување на 

овие деца во наставата како личности на кои треба да им се овозможи да бидат 

заедно со своите врсници, да играат, да се развиваат и да се ангажираат со 

активности кои ќе бидат прилагодени на нивните можности.  

Оваа Програма се однесува на ученици кои имаат отежнат развој предизвикан од: 

 потпросечно интелектуално функционирање; 

 оштетување на видот; 

 оштетување на слухот; 

 попреченост во моториката и хронични болести; 
 

За да има позитивни резултати во работењето со децата со посебни потреби треба 

да се исполнат барањата:  

 во едно одделение може да се вклучат најмногу две деца со посебни потреби, а 
бројот на ученици во паралелката се намалува според законските нормативи; 

 наставникот кој ќе работи во одделението да не биде почетник; 

 училиштето мора да има дефектолог: 

 мора да има осигурана соработка со лекар и социјален работник; 

 мора да има соодветен простор, опрема, наставни средства и помагала за деца со 
определен вид попреченост и  

 мора да има обезбеден превоз, ако има таква потреба  
 Нашето училиште од оваа година има вработено дефектолог и  обезбеди простор – 

училница за работа со ученици со посебни обтазовни потреби. Не е доволно и 

соодветно опремена, но ќе се набават неопходните средства и материјали за 

остварување на целите и содржините за работа. 

 Цел на оваа програма е да се даде рамка на воспитно-образовно делување на 

деца со посебни образовни потреби во основното училиште, за што поуспешна 
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адаптација во новата средина и подготовка на овие ученици за извршување на 

задачите што ги очекуваат во животот и работата. 

 Основни принципи во работата со ученици со посебни потреби се: 

 хуманост, а тоа значи хуман одднос кон секого и оптимизам дека и децата со 
поскромни можности треба да го добијат она што го добиваат и другите деца, а 
тоа е разбирање, прифаќање, љубов и услови за развој и напредување; 

 упорност во целта да му се помогне на секое дете и кога ефектите се мали или 
незначителни; 

 навременост и континуирност во работата со нив може да даде резултат, од кој 
ќе бидат задоволни повеќе субјекти кои се непосредно вклучени во пружањето 
помош во развојот на детето со посебни потреби. 
 

Основни задачи се: 

 идентификување на ученици со посебни образовни потреби; 

 прилагодување на образовбниот процес според способностите и потребите на 
овие ученици и  

 следење и оценување на постигањата. 
 

 Идентификувањето на деца со посебни потреби најпрво се врши при 

запишувањето во прво одделение при првата средба со педагогот и наствникот. Во 

разговорот, комуникацијата со него и со неговиот родителот се добиваат 

информациите кои за развојот, здравствената состојба на детето (пречки во говор, 

слух, моторика) и други карактеристики на личноста на детето. Не секогаш родителите 

објективно го проценуваат несоодветниот развој на одредени способности кај своето 

дете, па затоа од голема корист е стручно мислење (од лекар или стручно лице од 

соодветна област) од кое ќе се добие сознание за севкупниот развој на детето, од  

каков вид се пречките и кои се препораките за работа со нив за добивање резултати  

соодветни на неговите можности. Идентификацијата на деца со посебни потреби може 

да се случи и во текот на наставниот процес од страна на наствникот кој секојдневно е 

во контакт со детето и дефектологот.  

 Посебно е значајно прашањето за обученост на наставниот кадар за работа со 

деца со посебни потреби, па ќе се настојува соработката со дефектологот да биде од 

големо значење за работата со децата со посебни образовни потреби. Ова е 

планирана како една од развојните цели во подрачјето на промени за подобрување на 

квалитетот во наставата. Наставникот,  педагогот и дефектологот ќе соработуваат и ќе 

го насочуваат ученикот на соодветна помош и од други стручни лица (логопед, лекар, 

социјален работник и др.).  

Најпрво што може и треба да се направи за ваквите деца е да се создаде атмосфера 

за прифаќање и работа со нив. 

За идентификација на деца со посебни образовни потреби ќе се одржат две 

работилници на ниво на стручен актив. 
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 Прилагодувањето на образовниот процес кон учениците со посебни образовни 

потреби бара индивидуален пристап согласно утврдените способности и потешкотии 

на ученикот. А тоа значи прилагодување на наставниот план и програма, 

прилагодување на планирањата на наставникот, соодветен избор на средства за 

работа. За што посоодветна прилагоденост потребно е вклучување на дефектолог и 

други стручни лица. 

Прилагодувањето  на наставниот план и програма значи не само намалување во 

квантитет туку и во квалитет. А тоа подразбира соодветен избор на содржини, нивна 

систематизација и преплетување. Текстот треба да се прилагоди со кратки едноставни 

и јасни реченици. Пожелно е да се зголемат или потемнат буквите и просторот помеѓу 

зборовите и редовите. Со потцртување, маркирање, врамување или обојување, повеќе 

ќе му се привлече вниманието, и полесно ученикот ќе го перцепира текстот. А доколку 

се работи за содржини кои треба да ги доживее или  набљудува, поголем ефект ќе 

има од јасни и едноставни слики и цртежи без многу детаљи. Во процесот на 

стекнување сознанија, постепено треба да се воведува во постапката, да им се 

помага, со помош на слики да се предочи следот на настаните, да се намали 

содржината односно да се издвојат најбитните факти, содржината може да се 

преработи, или пак да му се претстави на ученикот преку шематски приказ. 

Во работата со ученици со посебни потреби се прилагодуваат и барањата со 

помагање доколку работи со некаква алатка, му се дава повеќе време за извршување 

на задачата, а задачите се полесни, со дополнување, избор од два можни одговори, 

почесто вежбање и повторување и тоа усно, честа промена на активноста и сл.  

За успешно остварување на наставните програми треба: 

 да се утврдат реалните можности за способностите и знаењата на ученикот; 

 да се определат годишните цели на воспитно-образовната работа; 

 да се определат краткорочни цели на воспитно-образовната работа; 

 да се утврди обемот на редовната програма во која ученикот ќе учествува; 

 да се утврди терминот и траењето на индивидуалната работа; 

 да се определат објективните критериуми, наставни средства, методи и цели на 
воспитно-образовна работа и  

 да се наведат профилите на стручни лица за создавање, оживотворување, 
евалвација и евентуално мерење на поставената програма. 

 Прилагодувањето на образовниот процес ќе биде застапено на работилници со 

наставниците. 

 Секако дека и следењето и оценувањето на напредувањето на учениците со 

посебни образовбни потреби ќе бидат прилагодени според развојните можности и 

способности на учениците. Секој обид за извршување на поставена задача ќе биде 

пофален и ќе претставува поттик за понатамошно ангажирање и вклучување во 

работните активности на часот. Така ќе се јакне желбата за самодокажување, 

чувството за верба во себе и своите способности и припадност на групата 

(одделението), а за наставникот мотив за поголемо верување во себе и во учениците 

на кои им е бескрајно потребна неговата подршка. 
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Прилог П-16 

 

УЧИЛИШНА ПОЛИТИКА 

На ненасилно однесување 

 

 ООУ„Ристо Шуклев“ Негорци се залага учениците и вработени во него да се 

чувствуваат безбедни, среќни и задоволни од можноста да соработуваат и заеднички 

да постигнуваат резултати. Учениците правилно да се развиваат и напредуваат со 

многу стекнати знаења и вештини, да се стекнат со позитивни карактерни особини за 

почитување на  своите врсници, другите ученици и вработените, а неподдржување на 

било какви облици на насилно однесување. Културното и пристојно однесување без 

насилство да биде присутно во домовите и секаде каде престојуваат и се движат. 

Овие основи на училишната политика ги поддржуваат сите субјекти вклучени во 

воспитно-образовниот процес – наставниците и  сите вработени, учениците и нивните 

родители. 

 Цел на училишната политика е: 

 да се сфати дека насилството може да биде застапено не само како физичко 
малтретирање туку и како психичко и сексуално; 

 да се развива кај учениците и возрасните чувство за решавање на проблемите со 
разговор, комуникација и разбирање; 

 да се влијае на свеста дека насилството не е хумано однесување, туку напротив 
одлика на нецивилизиран начин на комуникација и решавање на проблемите; 

 да се организираат активности за намалување на секаков вид насилно 
однесување. 

 Насилството најчесто го дефинираат како нанесување физички повреди од 

едно на друго лице, во помала доза е застапено психичкото повредување на чувствата 

на личноста  и сексуалното вознемирување односно малтретирање. Но дефиницијата 

за насилство  ќе ги опфати сите спомнати облици на малтретирање: 

 Насилство претставува нанесување физички повреди од едно на друго лице, 

повредување на чувствата на некоја личност со погрдни и навредливи зборови, 

заканување, уценување, потсмевање, игнорирање или потценување, сексуално 

повредување, злоствување и малтретирање. Сите видови малтретирања може да 

бидат присутни помеѓу самите ученици, помеѓу возрасните или помеѓу дете и 

возрасен.  

 Последиците од насилното однесување се видливи ако се работи за физичко 

насилство (модрици, гребнатини, искинати алишта..) а од психичкото или сексуалното, 

последиците може да не бидат веднаш забележани а ќе се манифестираат во 

емоционалниот развој, преку повлеченост- некомуницирање со другите, одбивање да 

оди ученикот на училиште, одбивање да разговара за проблемот,  немир, агресивност. 

Може да се појават и здравствени проблеми (губње апетит а со тоа и слабеење, 
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главоболки, болки во стомак, мокрење во кревет) кои ќе влијаат на намалување на 

концентрацијата на часот, намалување на успехот во учењето и често отсуствување 

од наставата. 

 Принципи на училишната политика се: 

 Ненасилното однесување е основа на свесно, културно и хумано развување на 
секоја личност; 

 Почитувањето на личноста на другиот е обврска и другиот да те почитува тебе;  

 Должност на сите е да допринесеме за безбедна, ненасилна и хармонична 
атмосвера во средината во која престојуваме (учиме, работиме, живееме). 

 Како ќе го постигнеме тоа? 

 Негување ненасилна комуникација (обраќање на културен начин со пристојни 
зборови и со име а не со прекари и други погрдни зборови); 

 Едукација, стратегија и подршка за намалување на насилно однесување и 
подобрување на меѓусебните односи; 

 Одредување јасни правила на однесување кои ќе ги знаат сите; 

 Награди за примерите на позитивно однесување; 

 Мерки за корегирање на насилното однесување; 

 Постапување според протокол за информирање и делување по извршено насилно 
однесување или малтретирање; 

 Соработка со институции за подршка за решавање на проблеми од насилен 
карактер.  

 Улогите на чинителите на училишната политика за ненасилно однесување? 

Директор – овозможува безбедност во училишниот простор преку почитување на  

Кодекс на однесување, дежурства, дава задолженија и одговорности на вработените и 

учениците, соработува со родителите, наставниците, педагогот и соодветни 

институции за решавање одредени проблеми; 

Педагог – делува превентивно за развивање ненасилно однесување, комуницира, 

советува, и влијае на корегирање на насилно однесување и соработува со 

родителите, вработените и по потреба со соодветна институција;  

Наставници – делуваат на развивање свест за разбирање, комуницирање и решавање 

на проблеми по пат на договарање и меѓусебно почитување, соработуваат со 

родителите, директорот и педагогот;  

Други вработени- секој според своите задачи се ангажира за спроведување на редот и 

дисциплината во училиштето и во училишниот двор за време на одморите; 

Ученици -  однесување според правилата пропишани со Кодекс на однесување, 

меѓусебно почитување, почитување на возрасните, подршка и влијание со позитивни 

примери на оние кои се однесуваат спротивно на правилата; 

Родители - соработка со училиштето за развивање ненасилно однесување кај 

учениците, комуникација со своите деца исполнета со разбирање, подршка и давање 

позитивен пример со сопственото однесување; 
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Локална заедница – соработка на соодветни институции со училиштето за 

превентивно дејствување, надминување на проблеми во врска со насилство и по 

потреба мерки и активности за корекција на насилно однесување.   

 За поттикнување на ненасилно однесување, ќе се наградуваат ученици кои 

преку  примери на позитивно однесување во своето одделение или во училиштето ќе 

пружат поддршка и ќе влијаат на негување другарски и хумани односи.  

 Насилното однесување ќе се корегира со индивидуални и групни средби и 

разговори, работилници каде учство ќе земаат самите ученици, преку вежби за 

самооценување самокорекција и самокритика на постапките,  а по потреба може да 

бидат вклучени и родители и стручни лица. Може да се превземат мерки со кои 

учениците кои насилно се однесувале најпрво да се извинат и да ветат дека нема 

повторно да се однесуваат така, нема да бидат вклучени во некоја активност, 

прошетка или посета на некој објект.  

 Подршка на учениците кои ќе имаат проблем во учењето како последица на 

некаков вид насилство ќе добијат од своите соученици (близок и доверлив соученик), 

разговор и советување од страна на одделенскиот наставник/раководител или 

предметен наставник, од педагогот и директорот. Доколку има потреба тоа ќе се 

работи и со родителите. Зависно од случајот, може да се побара соработка и мислење 

од други соодветни стручни лица и институции (ЦСГ, медицинско лице...). 

 Во реализација на Политиката за ненасаилство, училиштето ги користи 

ресурсите со кои располага. Ги ангажира вработените, организира обуки, соработува 

со стручни лица, организира настани за промовирање соживот и ненасилно 

однесување, обезбедува простор за реализација на обуките и активностите, води 

евиденција на настаните поврзани со насилство. Сето тоа се следи и разгледува на 

состаноци на Наставнички совет, Совет на родители, Училишен одбор, Ученичка 

заедница.    
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 Прилог П - 17 

П Р О Г Р А М А 

За Професионална ориентација на учениците 

Една од задачите на основното образование е да се реализираат активности од подрачјето 

Професионална ориентација. Содржините од ова подрачје се среќаваат низ наставните предмети 

уште во одделенска настава но поголема актуелност имаат во IX одделение кога го привршуваат 

основното и се подготвуваат за средно образование. 

Целта на Професионалната ориентација е да им се помогне на учениците во осознавањето на 

сопствените желби, интереси, способности и можностите за полесен избор на средно училиште во 

кое ќе го продолжи своето образование и ќе се оспособува за идното занимање.  

Задачи на Професионалната ориентација се учениците да се: 

- да се запознаат со дејноста Професионална ориентација, нејзиното значење и активностите 

низ кои се остваруваат нејзините цели и задачи; 

- да им помогне во осознавањето на сопствените желби, интереси, способности и можности за 

иден развој и избор на средно училиште во кое ќе го продолжи своето образование; 

- да се запознаат со Конкурсот за упис во средните училишта (училишта во РМакедонија, 

видови средно образование, струки, занимања, образовни профили, критериуми за упис); 

- да се испита интересот и определувањето за изабор на средно училиште, струка, занимање 

кое ќе се изучува и идното занимање со кое сакаат да се занимаваат;  

Реализација на целта и задачите ќе се одвива преку: 

- содржините од наставната програма од задолжителна настава, додатна настава, слободни 

ученички активности и воннаставните активности;  

-  предавања - разговори со одделенски раководители, наставници, педагог и други сручни 

лица од разни области; 

- работилница  и анкета за откривање на професионалните определби и размислувања на 

учениците за нивното понатамошно образование и насочување кон остручување за идното 

занимање; 

-  заедничка анализа на Конкурсот за упис во средните училишта (училишта, услови, 

критериуми рокови за упис; 

- презентации на средни училишта од страна на нивни претставници за поблиско 

информирање на карактеристиките и предностите на секоја струка и занимање. 

Активностите од подрачјето Приофесионална ориентација ќе се реализираат на часовите од 

задолжителна настава, додатна настава, слободни ученички активности, воннаставни активности 

(производна и општествено-корисна работана, екскурзии, посети на институции и други стопански 
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објекти, часот на одделенската заедница, презентации од стручни  лица од средни училишта, на 

состаноци на Ученичка заедница и други форми на соработка на ниво на училиште и пошироко. 

Реализатори на содржините ќе бидат наставниците, одделенските раководители, педагогот, 

директорот, стручни лица од одредени области, претставници од средни училишта и други лица кои 

можат да дадат придонес во професионалното информирање и ориентирање на учениците. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

На активности и содржини од Професионална ориентација 

Активности - содржини Време на реализација Реализатор- соработник 

1. Содржини – Сакам да бидам (I-V одд ) според наставна 

програма  

одделенски наставници 

2. Посети на институции и стопански   објекти 

(I-IX одд) 

според наставна 

програма 

одделенски наставници 

предметни наставници 

3. Занимања и професии  (V – VII одд) според програма за 

час на одд.заедница 

одделенски раководител 

4. Литературни  и ликовени творби на тема 

„Моето идно занимање“ 

според наставна 

програма 

одделенски и предметни 

наставници 

5. Професионална ориентација (поими, 

значење и фактори кои влијаат при избор на 

занимање  (IX одд) 

февруари- март педагог 

6. Работилница, анкета за интересите и 

професионалните определби на учениците (XI 

одд) 

март - април педагог 

7. Конкурс за упис во средните училишта (IX 

одд) 

април одд. раководител 

педагог 

8. Презентација на средни училишта  мај - јуни претставници од средни 

училишта 

9.Тестирање на професионални интереси и 

способности 

мај-јуни Агенција за вработување 

10. Изложба на ученички лиретаурни и 

ликовни творби и други содржини од ПО 

мај - јуни наставници 

педагог 
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Прилог П-18 

Политика за оценување на ООУ„Ристо Шуклев“ Негорци 

 Оценувањето е процес на прибирање и интерпретирање на информации за 

учењето и постигањата на учениците кои се користат за да ги информираат учениците 

и нивните родители за напредокот во стекнувањето на занења, вештини и ставови, и 

да им помогнат на наставниците да ја модифицираат наставата и активностите за 

учење на учениците.  

 Оценувањето на постигањата на учениците во ООУ„Ристо Шуклев“ Негорци се 

спроведува согласно Законот за основно образование и во согласност со 

Критериумите за оценување и Стандардите за оценување. Учениците од I-III 

одделение се оценуваат описно а учениците од IV-VI (деветгодишно) одд. се 

оценуваат комбинирано- описно и бројчано на полугодие и крај на учебната година. Во 

третиот период од VII-IXодд. учениците се оценуваат бројчано. Без разлика дали 

оценувањето е бројчано или описно политиката за оценување на училиштето секогаш 

се стреми кон почитување и исполнување на следните принципи на оценувањето: 

➢ Оценувањето треба има за цел да ги подобри постигањата на учениците. 
➢ Преку оценувањето учениците треба да добиваат информација за тоа што од 

нив се бара да научат. Колку ќе научат и како ќе учат зависи од голема мера од 
оценувањето што се применува. 

➢ Оценувањето треба да го поттикне ученикот да учи и да му даде наскои како да 
учи и да ги зголеми постигањата во училиштето и вон него , а не само да 
утврди колку ученикот успеал да научи. 

➢ Оценувањето треба да обезбеди целосни информации за постигањата на 
ученикот. 

➢ Оценувањето треба да обезбеди податоци за тоа што учениците знаат и што 
можат да направат со тоа што го знаат. 

➢ Со оценувањето треба да се добијат податоци и за добрите страни и за 
слабостите на ученикот кои потоа треба да се искористат за да се обезбеди 
напредувањето на ученикот во постигањата. 

➢ Оценувањето да биде составен дел на наставниот процес (учењето и 
поучувањето). 

➢ Поучувањето, учењето и оценувањето да се надоврзуваат и обезбедат 
кохерентност во наставата. 

➢ Оценувањето да се базира на користење на повеќе различни методи. 
➢ Користењето на повеќе различни методи овозможува дасе минимизираат 

слабостите на секој поединечен метод. 
➢ Кога се користат повеќе различни методи, оценувањето ги зема предвид 

различните стилови на учење на учениците. 
➢ Оценувањето да биде континуиран процес. 
➢ Оценувањето треба да опфаќа активности на следење и вреднување на 

работата и постигањата на учениците во текот на целата учебна година. 
➢ Оценувањето да биде праведно. 
➢ Оценувањето не треба да фаворизира ученици 
➢ Оценувањето да биде транспарентно. 
➢ Учениците треба да ги знаат целите на наставата, кои се стандардите што се 

очекува да ги постигнат и како ќе се оценува постигањето (што треба да научат 
и што, како и кога ќе се оценува). 

➢ Учениците и родителите треба да имат увид во оценувањето. 
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➢ Оценувањето треба да биде валидно и релијабилно. 
➢ Со оценувањето треба да се добијат информации што се релевантни за целите 

и содржините на наставата. 
➢ Во интерпретацијата на резултатите од оценувањето не влегуваат судови за 

однесувањата, способностите и вештините на учениците , кои не се предмет на 
конкретното оценување. 

Наставниот кадар во ООУ„Ристо Шуклев“ Негорци, педагогот и директорот 

завршија неколку обуки за оценување – обуки за описно оценување, дијагностичко, 

формативно и сумативно оценување. Секој наставник е задолжен да изработи план за 

оценување според Критериумите и Стадардите за оценување притоа користејќи разни 

методи на оценување.  

 

Училиштето во учебната 2017/18 год. во делот подобрување на оценувањето ќе се 

фокусира на конкретната цел - подобрување на континуитетот во оценувањето.  

Во прилог е даден план на активности за реализација на целта:  

 

 Цел: Подобрување на континуитетот во оценувањето 

Задачи 
активности 

Креирање, подршка 
и промоција на 
училишното 
планирање на 
оценувањето 

Следење на 
ставот на 
наставниците 
кон оценувањето 

Анализа на 
податоците од 
следење на 
оценувањето 

Вреднување 
на 
континуитетот 
во 
оценувањето 

Реализатори Директор 
Педагог 
Стручен тим 

Директор 
Педагог 

Директор 
Педагог 
Претседатели 
на стручни 
активи 

Директор 
Педагог 
Наставник во 
УО 

Целна група Наставнци 
Совет на родители 
УО, ученици 

Наставници Наставници Наставници 

Ресурси 
 

Стручни материјали  
Закон за основно 
оразование 
Училишни програми 

Училишно  
планирање на 
оценување 
Планирања на 
наставници 
Документи 
Група ученици 
Анкетни листови 
за испитување 
ставови на 
наставници 
Интервју 

Училишно 
планирање на 
оценување 
Планирања на 
наставници 
Документи 
Инструменти и 
извештаи 

Планирање: 
дневно и 
тематско на 
наставници 
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Инструменти Резултати од 
спроведени анкети 
Чек листи 

Анегдотски 
белешки 
Чек лсти 
Анкетни листови 

Статистичка 
обработка на 
податоците 

Анегдотски 
белешки 
Чек листа 
Скала на 
проценка 
Портфолио на 
наставници 

Повратна 
информација 

Извештаи 
Записници 

Извештаи Изготвена 
анализа на 
податоци 
Презентирање 
на анализата 
пред совет на 
родители и 
наставнички 
совет 

Пишана 
повратна 
информација 

Временска 
рамка 

aвгуст -  
септември 

Континуирано jануари - јуни  Континуирано 

Критериуми за 
успех 

Реализирани средби 
Добиена подршка 

Реализирани 
посети 
Изработен 
извештај и 
констатации 
 

Подобрен 
континуитет во 
оценувањето 

Подобрување 
на 
оценувањето 

 

Следењето на квалитетот на оценување во училиштето ќе се врши преку 

следење на планирањата на наставниците за проверка и оценување на успехот на 

учениците (тематски планирања), следење и анализа на успехот на учениците преку 

евиденцијата во одделенските книги за секој класификационен период (I-IIIтромесечие 

и I-IIполугодие), следење на изготвените тестови и контролни задачи од наставниците 

за проверка и оценување на знаењето, следење на успехот на учениците преку 

тестирања во одредени одделенија од педагог, МОН или  БРО. 

Училиштето ќе ги информира родителите двапати во полугодие преку евидентните 

листови за постигањата на учениците и со свидетелства на крајот од учебната година. 

Локалната самоуправа и надлежните државни органи за резултатите од оценувањето 

и постигањата на учениците ќе бидат информирани преку изготвени извештаи (пишани 

и електронски), споредби и анализи за успехот на учениците во различни периоди (I-

III, IV-VI, VII-IX). 

За успешно спроведување на оценувањето училиштето обезбедува материјално-

технички услови како што се хартија и тонер за копирање, простор за чување 

портфолија и изработки, услови за практични изведби. 
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Прилог П - 19 

П Р О Г Р А М А 

За следење, проверување и оценување на успехот на учениците 

 Подрачје на следење Форми, методи, 

средства, 

инструменти 

динамика носители 

1. 

Следење на планирањата на наставниците 

за проверка и оценување на успехот на 

учениците (тематски планирања) 

анализа,тематско 

планира. 

евидентен лист 

IX 
директор 

педагог 

2. 

Укажување за потреба од писмено 

проверување на знаењата по одделни 

предмети најмалку два пати во годината 

Разговорконсултац

ии 
X 

директор 

педагог 

3. 

Следење и анализа на успехот на учениците 

преку евиденцијата во одделенските книги 

за секој класификационен период (I-III 

тромесечие и I-II полугодие) 

Анализа,Одделенс

ки книги 

Инструмент за 

следење на оцену. 

XI, I,  

IV, VI 

директор 

педагог 

4. 

Следење на адаптација на учениците во VI 

одд. по преминот од одделенска во 

предметна настава и консултации со 

одделенскиот наставник и раководител за 

индивидуалните особености на учениците 

набљудување 

анализа 
IX, X, XI 

педагог, 

одд. наставник 

одд. 

раководител 

5. 

Следење на прилагодувањето и 

напредувањето на учениците во I одделение 

Набљудување, 

консултации, 

податоци од упис 

IX 
Педагог 

одд. наставник 

6. Следење на самооценувањето на учениците 
Анализа,евидентни 

листови 
X-V 

Педагог 

одд. раководи. 

7. 

Следење на изготвените тестови и 

контролни задачи од наставниците за 

проверка и оценување на знаењето 

Тестови, контролни 

задачи 
X-VI 

Директорпедаг

ог, одд. 

раковод. 

8. 

Следење на успехот на учениците преку 

тестирања во одредени одделенија од 

директор, педагог или БРО 

Анализа,инструмен

т, аналитички лист 
XII,IV 

Директорпедаг

огБРО 

9. 
Следење на успехот на учениците спореден 

со минатогодишниот 
Споредба, анализа, 

извештаи 
II, VI 

Директор 

педагог 
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Прилог П - 20 

ПРОГРАМА 

За перманентно стручно усовршување на раководниот,воспитно-образовниот и 

соработничкиот кадар 

 

 

Активности - содржини - форми на стручно усовршување 
Учесници  

Динамика 

1. Учество на семинари, советувања и состаноци што ќе ги организира БРО во 

врска со планирањата на содржините од НПП и нивна реализација. 

Сите 

наставници   IX-VIII 

2. Учество на обуки за професионален развој на наставно-воспитниот персонал 

преку  проекти во кои е вклучено училиштето. 

Директор, 

Педагог, 

Наставници 

    IX-VI 

3. Учество на сите форми што ќе ги организира БРО или друга институција за 

стручно усовршување на директорот. 
Директор 

IX-VI 

4. Учество на сите форми што ќе ги организира БРО или друга институција за 

стручно усовршување на стручни соработници. 
Педагог 

IX-VI  

5. Стручно усовршување на ниво на училиште преку активно учество во работата 

на Стручните активи, Одделенски и Наставнички совет на кои ќе се разгледуваат 

повеќе стручни теми и прашања. 

Директор, 

Педагог, 

Наставници 

    IX-VI 

6. Стручно усовршување преку следење на стручна литература со која располага 

училиштето и сопствена литература на секој поединец, електронски содржини , 

апликации, образовни линкови. 

Директор, 

Педагог, 

Наставници 

    IX-VI 

7. Стручно усовршување преку следење на стручни списанија што ги набавува 

училиштето (Просветно дело,   Воспитни крстопати, Образовни рефлексии). 

Директор 

Педагог 

Наставници 

    IX-VI 

8. Стручно усовршување на воспитно образовниот кадар преку збогатување на 

содржини за соработка со родителите и локалната средина. 

Директор 

Педагог 

Наставници 

     X-V 
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Прилог П - 21 

ПРОГРАМА 

За следење и вреднување на успехот што го постигнуваат наставниците  

во остварување на наставната и другата воспитно-образовна работа 

 

Подрачје на следење 
Форми, методи, средства, 

инструменти Носители 
Динамика 

1. Следење и вреднување на квалитетот на 

годишните глобални и тематски планирања на 

наставниците 

Анализа, 

Споредба, 

Планирања 

Директор 

Педагог IX 

2. Следење и вреднување на квалитетот на 

планирањата на другите видови наставни (додатна, 

дополнителна, и изборна) и воннаставни активности 

(СУА и други подрачја). 

Анализа, 

Споредба, 

Евидентен лист 

Директор 

Педагог 

 

IX 

3. Следење на дневните подготовки на наставниците. 
Анализа, 
Евидентен лист 

Директор 

Педагог IX-V 

4. Следење на реализацијата на сите планирања. 

Анализа, 

Набљудување, 

Протокол за следење 

Директор 

Педагог X-VI 

5. Следење на употребата на планираните форми, 

методи, средства при усвојување, утврдување, 

проверување и оценување на знаењата на учениците. 

Анализа, 

Набљудување, 

Евидентен лист 

Директор 

Педагог X-V 

6. Вреднување на постигнатите знаења на учениците 

од спроведени тестирања по одредени наставници и 

предмети. 

Анализа, 

Споредување, 

Евидентен лист 

Директор 

Педагог XII-V 

7. Следење и вреднување на резултати од тестирања 

и контролни задачи добиени со аналитички листови. 

Анализа, 

Споредување, 

Евидентен лист 

Директор 

Педагог I-IV 
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8. Следење на активното учество на наставниците во 

работата на активите и другите стручни органи. 

Анализа, 

Консултации, 

Директор 

Педагог IX- V 

9. Следење на ангажирањето на одделенските 

раководители како соработници со учениците и 

нивните родители. 

Анализа, 

Консултации, 

Евиденција 

Директор 

Педагог IX-VI 

10. Следење на постигнатите резултати и нивно 

вреднување според учеството и пласманот на 

ученичките натпревари. 

Анализа, 

Консултации, 

Евиденција 

Директор 

Педагог IV-V 

11. Вреднување на целокупната активност при 

извршувањето на работните задачи, резултатите од 

наставата и другите воннаставни активности како и 

водењето на педагошката евиденција и 

документација. 

Анализа, 

Консултации, 

Набљудување, 

Евиденција од 

одделенски книги 

Директор 

Педагог VI 
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ПРИЛОГ  П – 22 

П Р О Г Р А М А 

За следење, унапредување и вреднување на 

педагошката евиденција и документација 

 

Ред. 

бр. 
Активности - содржини динамика носители 

1. 

Следење на евиденцијата во одделенските и 

матичните книги во податоцитe за запишани 

ученици и планот за часови од задолжителна и 

други видови настава и воннаставни подрачја 

IX 
директор 

педагог 

2. 
Следење на евиденцијата на реализацијата на сите 

видови наставни и воннаставни активности 
IX, I, IV, VI 

директор 

педагог 

комисија 

3. 
Следење на усогласеност на планирањата со 

реализацијата односно евиденцијата X-VI 
директор 

педагог 

4. 

Следење на педагошката евиденција и 

документација во одделенските книги, матичните 

книги и електронски дневник, со посебен осврт на 

реализацијата,успехот и квалитетот на водењето на 

истата 

I, VI 

директор 

педагог 

комисија 

5. 
Следење на евиденцијата на префрлени ученици од 

нашето во друго училиште и обратно 
IX-VI 

директор 

педагог 

комисија 

6. 
Следење на евиденцијата на реализацијата и 

успехот по одржаната продолжителна настава VI 
директор 

педагог 

7. 
Вреднување на квалитетот на водењето на 

целокупната евиденција и документација 
VI 

директор 

педагог 

комисија 
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ПРИЛОГ  П - 23 

П Р О Г Р А М А 

За работа и соработка на училиштето со семејството и родителите 

Ред. 

бр. 

активности време реализатори 

1. Индивидуални контакти 

- посета на родителот во училиштето 

- посета на наставникот на родителскиот дом 

- телефонски разговори 

- писмено известување - допишување 

IX.2017-VI.2018 

Одд. 

раководители 

наставници 

2. Родителски состаноци 

- на ниво на училиште 

- на ниво на паралелка 

- групни средби 

 

II и VI 

IX, XI, II,IV, 

IX-VI 

Директор, 

педагог, 

наставници 

Одд. 

раководители 

3. Отворен ден за соработка со родителите IX-V наставници 

4. Вклучување на родителите во внатрешната 

организација на училиштето 

- помош во изготвување на наставни 

средства, - организирање екскурзија,  

- реализирање на содржини од наставата,  

- СУА,  

- грижа за здравјето на учениците,  

- работни и солидарни акции 

IX-VI 

Директор, 

педагог, 

наставници 

Одд. 

раководители 

5. Општо и педагошко-психолошко образование  

- советување, предавања, трибини 

- педагошка литература за родители 

XI-IV 

Директор, 

педагог, 

дефектолог  

наставници  

Стручни лица 

6. Слободни термини за присуство на 

родителите во училиштето IX-VI 

Директор, 

педагог, 

наставници 
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ПРИЛОГ  П - 24 

П Р О Г Р А М А 

За остварување на дејноста на училишната библиотека 

 Библиотеката во училиштето ќе работи во понеделник, среда и петок со 

одговорни наставници  Митко Караманов (Александра Аблакова) и Зоран Гогов. Во 

работата на библиотеката ќе се вклучи и библиотекарската секција раководена од 

наставничката по македонски јазик, Жаклина Линкова. 

 Книжниот фонд на библиотеката изнесува околу 11800 книги кои може да ги 

користат учениците и наставниците од училиштето, како и жителите од населеното 

место. 

Исто така во библиотеката се води евиденција за учебниците. 

 

Работата во библиотеката ќе се заснова на следниве задачи и активности: 

- грижа за училишната библиотека, односно подредување на книжниот фонд; 

- продолжување со евиденција на постојните и ново набавените книги; 

- организирање и посета на изложба по повод Месецот на книгата; 

- спроведување на акција „Подарувам книга на училишната библиотека“; 

- соработка со други секции во училиштето; 

- секојдневно уредно издавање и прием на книги од читателите; 

- водење евиденција и прогласување на нај активен читател; 

- соработка со Матичната библиотека во Гевгелија; 

- оработка со издавачки куќи за набавка на нови книги, посета на саем на книгата; 

- прием, евиденција, доделување и складирање на бесплатни учебници. 
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ПРИЛОГ  П - 25 

АКЦИОНЕН  ПЛАН  НА ИНКЛУЗИВЕН ТИM  

За учебна 2017/18 година 

 

ПЛАНИРАНА 

ПРОГРАМСКА 

АКТИВНОСТ 

ВРЕМЕ НА 

РЕАЛИЗАЦИ. 

РЕАЛИЗАТОР ЦЕЛИ ОЧЕКУВАНИ ЕФЕКТИ 

Изготвување 

акционен план за 

работа на тимот за 

2017/18год. 

септември Стручни 

соработници, 

Наставници 

Креирање на 

политика за работа 

со деца со ПОП 

Успешна реализација на 

планираните активности 

Идентификување на 

ученици со пречки во 

развојот и 

потешкотии во 

учењето 

септември, 

октомври 

Инклузивен 

тим, 

Наставници, 

Стручни 

соработници 

Запознавање со 

бројот на ученици и 

видот на 

попреченост 

Правилна 

идентификација на 

ученици за понатамошна 

помош 

Изработка на ИОП за 

децата со посебни 

потреби  

октомври Инклузивен 

тим, 

Наставници, 

Стручни 

соработници 

Изготвување на 

индивидуален 

образовен план кој 

одговара на 

потребите и 

можностите на 

ученикот 

-Правилно користење на 

потенцијалите на секој 

ученик 

-Проценка на потребите 

и можностите 

-Постигнување на 

поголеми успеси во 

учењето 

Разговори со 

учениците на 

одд.часови  

Разговори со 

родителите на 

родителски и 

индивидуални средби 

Во тек на 

годината 

Стручни 

соработници, 

родители, 

одд.наставниц

и, 

одд.раководит

ели и 

предметни 

наставници 

-Подобрување на 

социјалниот и 

емоционалниот 

статус на учениците 

со посебни 

образовни потреби 

-Развивање на позитивни 

ставови кај учениците 

кон учениците со 

посебни образовни 

потреби -Вклучување на 

децата со посебни 

образовни потреби во 

локалната заедница 

Утврдување на 

индивидуалните 

постигања на 

учениците со посебни 

потреби   

тромесечије, 

полугодие,к

рај на 

учебна 

година 

Инклузивен 

тим, 

Наставници 

Увидување во 

постигнатиот успех 

во првото полугодие 

-Проценка на 

постигањата                     

-Определување на 

соодветни форми/методи 

за работа 

Следење на 

напредокот на 

учениците 

Континуира

но во текот 

на целата 

учебна 

година 

Инклузивен 

тим, 

Наставници 

Утврдување и 

увидување на 

постигањата и 

потешкотиите  

Подобар увид во 

напредокот на ученикот 

Пренесување на 

искуства и 

иинформации во 

Во текот на 

целата 

учебна 

Инклузивен 

тим, 

Наставници 

Информирање на 

наставниците   за 

посетите на 

Наставниците да бидат 

запознаени  со нови 

методи и техники во 
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процесот на работа со 

деца со ПОП 

(дисеминација од 

посетените семинари) 

година 

(после секое 

присуство на 

семинари) 

семинари работата со деца со ПОП 

Соработка со 

родители на деца со 

ПОП 

Во текот на 

цела година 

Инклузивен 

тим, 

Наставници 

Информирање на 

родителите со 

постигањата и 

потешкотиите кои ги 

има детето со ПОП 

-Родителите да бидат 

информирани 

-Да бидат вклучени во 

одредени активности 

Изработка на 

наставни материјали и 

средства според 

потребите на децата 

Во текот на 

цела година 

Инклузивен 

тим 

Да се задоволат 

индивидуалните 

потреби на децата со 

ПОП 

-изработка на нагледни 

наставни средства и 

материјали кои им се 

потребни на децата 

 

 

Инклузивен тим:  

Слаџана Илова- координатор                                                                                                                                           

Љубица Танова-педагог                                                                                                                                                                                              

Коста Попов-ВД директор                                                                                                                                                   

Вера Прошевска –одд.наставник                                                                                                                                        

Јованка Тодоровска-одд.наставник;                                                                                                                                    

Сузана Попова-одд наставник;                                                                                                                                             

Сузана Петрова-пред.наставник;                                                                                                                                         

Жаклина Линкова-пред.наставник;                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

*Делови од програмата можат да бидат пролонгирани или порано реализирани 

во зависност од потребите, односно доколку инклузивниот тим  така одлучи, 

како и дополнување на тимот со нови членови во зависнот од потребите.  
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ПРИЛОГ  П - 26 

 

ПЛАН ЗА САМОЗАШТИТА 

 во ООУ „Ристо Шуклев“ Негорци за учебна 2017/18 година 

Безбедноста на учениците училиштето ја овозможува преку План за евакуација 

во случаи на елементарни непогоди, обезбедување на непречено движење во 

училишниот внатрешен простор и во училишниот двор. Во соработка со Центар за 

управување со кризи беше успешно изведена вежба со сите ученици и вработени во 

училиштето за евакуација во случај на пожар. 

Според Правилникот за содржината и начинот на спроведување на обучувањето 

за самозаштита во образовните институции, во реализацијата на наставата по 

наставните предмети природни науки, општество, географија, биологија, хемија, 

техничко образование и физичко и здравствено образование, ќе бидат интегрирани 

теми за обучување за самозаштита во услови на земјотрес, пожари и експлозии, опасни 

материи, епидемии и заразни болести кај животните и растенијата, снежни намети, 

лавини, луњи, поплави, поројни дождови, и лизгање на земјиштето, атмосферски 

непогоди, сообраќајни несреки, несреќи во рудници, експлозии од течен нафтен гас и 

природен гас.   Секоја тема ќе ги обработува следниве содржини и активности: 

-општи поими;                                                                                                                                     

- причини за појава;                                                                                                        

- основни карактеристики;                                                                                            

- последици од нивно настанување;                                                                              

- мерки за заштита и спасување,                                                                                     

- превентивни и оперативни мерки (пред настанување и после настанување на 

опасноста,                                                                                                                        

- средства и опрема која се користи за заштита и спасување;                                        

- вежбање и постапки на превентивните и оперативните мерки за лична и 

колективна заштита при појава на опасностите.   

Наставните теми  ќе бидат реализирани од I – V одд. од 8-12 часа а од VI – IX 

одд. од12 до 20 часа, преку теоретски дел и вежбовни активности. Нив ќе ги 

реализираат наставниците кои ѓи предаваат соодветните наставни предмети. 

 На ниво на училиште,  на почетокот од учебната година во месец септември       

(16.09.2017 г.)  ќе се изведе вежба за заштита и спасување од пожар. Истата ќе се 

реализира според утврдените задолженија на вработените во услови на елементарни 

непогоди. 

         ВД ДИРЕКТОР 

           Коста Попов 
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Прилог Д - 1  

КОДЕКСИ НА ОДНЕСУВАЊЕ 

Кодекс на однесување за учениците 

• Доаѓај на училиште редовно и на време! 

• Грижи се за училишниот простор и имот! 

• Грижи се за личната хигиена и хигиената во училиштето! 

• Биди совесен и одговорен! 

• Изгледај и облекувај се пристојно и уредно! 

• Зборувај без да користиш непристојни зборови! 

• Не предизвикувај и не учествувај во караници и физички пресметки! 

• Движи се низ училишните простории тивко и примерно! 

• Покажи грижа и почит кон своите наставници и кон останатите ученици! 

• Кажи го своето мислење но послушај го и почитувај го и туѓото мислење кое 

може да биде и различно од твоето! 

• Исполнувај ги своите училишни задолженија најдобро што можеш! 

• Биди внимателен и активен на часовите! 

• Редовно носи училиштен прибор! 

• Прашај ги своите наставници за се она што не го разбираш! 

• Разговарај со своите наставници за она што ти се случува во училиштето и 

надвор од него! 

• Разговарај со своите родители за она што го учиш во училиштето, што ти се 

случува и како се чувствуваш во училиштето! 

• Помагај им на помалку успешните ученици! 

• Не користи мобилен телефон за врема на часовите! 

• Не носи вредни предмети и повеќе пари во училиште, бидејќи твоја е 

осговорноста  доколку  се загубат! 

• На часовите не е дозволено да се џвакаат мастики, како и истите да се лепат на 

клупите и столчињата! 

• Отпоздрави го наставникот кога ќе влезе во училница! 

• За време на часот не  излегувај  во тоалет! 

• Престојувај во училишниот двор за време на големиот одмор кога времето не е 

студено! 

• Не излегувај од училишната зграда меѓу часовите освен за време на големиот 

одмор! 

• Не приговарај на опомените на дежурните наставници и ученици! 

• Ако во дворот видиш отпад фрли го во корпа за отпадоци! 

• Штом го слушнеш ѕвончето веднаш влези во училницата! 

• Не ги навредувај и не се однесувај насилно кон помалите и послабите ученици! 

• Пристојно и трпеливо чекај пред училница пред започнувањето на часот! 

• Не смееш да вршиш психичко и физичко малтретирање на учениците и 

вработените во училиштето! 

• Кога наставникот зборува не го прекинувај! 

• Обраќај им се со ВИЕ на возрасните! 

• Користи молам, благодарам, повели, извини во секојдневната комуникација! 
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• Поздравувај со добро утро, добар ден и до видување! 

• Почитувај ги различните од тебе! 

• Истакни ги позитивните особини кај себе  со постапки, а не со зборови! 

• Ако не се однесусваат добро со тебе, БИДИ ПРВ кој тоа ќе го промени и 

однесувај се ти на вистински начин – ПРИСТОЈНО! 

• Задолжително пренесувај ги информациите досвоите родители по барање на 

наставникот! 

 

Прилог Д - 2 

Кодекс на однесување за наставниците и другите вработени во 

училиштето 

• Наставникот треба да се грижи за целиот училиштен простор и имот, посебно за 

кабинетот во кој држи настава; 

• Наставникот треба да го почитува времетраењето на часот; 

• Наставникот треба редовно да ги евидентира отсутните ученици на почеток на 

часот; 

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

• Наставникот не смее да се изложува во јавноста под дејство на алкохол и дрога; 

• Секој наставник треба постојано професионално да се усовршува преку читање 

литература, посета на семинари, курсеви и користење на современа технологија; 

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

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

• Наставникот е должен реално да го оценува знаењето на ученикот без оглед на 

другите негови оценки; 

• Наставникот треба да го пофалува секој напредок на ученикот; 

• Наставникот треба да настојува ученикот навреме и квалитетно да ги извршува 

своите задачи; 

• Наставникот не смее да го казнува ученикот телесно и да го малтретира 

психички; 

• Наставникот е должен редовно да им помага на учениците, преку разни форми 

на активност; 

• Наставникот е должен да ги почитува можностите на учениците со посебни 

потреби; 

• Наставник треба да настојува  учениците пристојно и дисциплинирано да се 

однесуваат во училиштето и надвор од него; 

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

постигнувањата, однесувањето и проблемите на неговото дете; 

• Наставникот треба да го упатува родителот на помош од компетентни лица, во 

ситуации кога за тоа има потреба; 

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

мислења и искуства врзани за работата; 

• Наставникот треба да се ангажира во работата на стручниот актив на кој 

припаѓа; 
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• Наставникот треба редовно да присуствува во работата на одделенскиот и 

наставничкиот совет во училиштето; 

• Наставникот е должен да ги почитува одлуките од одделенскиот и 

наставничкиот совет; 

• Наставникот треба да е креатор на пријатна работна атмосфера и позитивна 

емоционална клима во својата училница; 

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

почитување со учениците и другите вработени; 

• Останатите вработени во училиштето треба да ги извршуваат работните задачи 

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

• Да го почитуваат куќниот ред во училиштето; 

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

другите простории за општествена и педагошка дејност; 

• Техничкиот персонал да соработува со наставниците , стручните соработници и 

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

• Стручните соработници и директорот да го почитуваат кодексот за 

наставниците; 

• Вработениот треба да доаѓа навреме на работното место; 

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

• Вработениот не треба да дискриминира друг вработен или ученик по било кој 

основ вера, раса, возраст, пол, економски статус и сл. ниту пак да влегува во 

конфликт; 

• Вработениот треба да го почитува секој ученик и вработен; 

• Вработениот треба да остварува коректна комуникација со останатите 

вработени без вербални напади или навреди; 

• Вработениот треба да го почитува времетраењето на паузата и да не ја користи 

надвор од предвидениот временски рок; 

• Вработениот треба да остварува коректна комуникација и да биде на 

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

во термините за прием одредени од самиот вработен; 

• Вработениот со својот лик, однесување, говор и култура треба да биде пример 

за учениците и вработените во училиштето. 

 

Прилог Д - 3   

Кодекс на однесување за родителите 

• Почитувајте го куќниот ред на училиштето; 

• Редовно информирајте се за постигнатиот успех и поведение на вашето дете; 

• Редовно известувајте го одделенскиот раководител за секое отсуство на Вашето 

дето од наставата 

• Редовно исполнувајте ги обврските што ги имате кон училиштето (материјални 

обврски, консултации со наставниците и сл); 

• Задолжително присуствувајте на родителските средби и отворен ден за 

соработка со родителите во училиштето; 

• Имајте на ум дека Вашите постапки се пример за однесување на Вашето дете; 
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Прилог Д - 4  

КУЌЕН РЕД НА ООУ „РИСТО ШУКЛЕВ“ НЕГОРЦИ 

 

1. Наставата во училиштето се изведува во една смена, во 5 работни 

денови во седмицата. Дополнителна и додатна настава, слободни 

ученички активности, проектни и воннаставни активности ќе се 

изведуваат според распоредот на предметните наставници. 

2. Секој работен ден наставата започнува од 8.00 а звршува до 14.15 

часот.              Учениците се должни да бидат пред влезот на 

училиштето во 7,50 часот. Точно во 8,00 часот ќе се затвора 

училишната врата пред влезот и учениците нема да се пуштаат на 

првиот час.                                                                                                                              

Големиот одмор за учениците е помеѓу 2 и 3 час, со траењеод 10 

минути и помеѓу 3 и 4 час во траење од 15 минути. 

3. Учениците се должни да се придржуваат на следните обврски 

утврдени со Статутот на училиштето: 

- Совесно да учат, работат и активно да се вклучат во образовниот 

процес; 

- Редовно да ја посетуваат наставата; 

- Да се придржуваат на училишните прописи, организацијата на 

работата во училиштето и одлуките на наставниците и училишните 

органи; 

- Да ја почитуваат личноста на наставникот и другите вработени во 

училиштето, како и своите соученици; 

- Да се грижат за училишниот имот, хигиената и естетскиот изглед 

на училишните простории, личната уредност и пристоен изглед; 

- Надвор од училиштето со своето однесување да го чуваат 

достоинството на својата личност и угледот. 

4. Нередовното посетување на наставата и доцнењето на часовите, 

учениците се должни да го оправдуваат со поднесување лекарска 

белешка на првиот нареден одделенски час и лично да се јави 

родител/старател на одделенскиот раководител. 

5. Се забранува посета на часови и влегување во просториите на 

училиштето од лица кои не се ученици во ООУ „Ристо Шуклев“. 

 

 Сите ученици се должни да се придржуваат на куќниот ред, во 

спротивно против нив ќе се изрекуваат и применуваат статутарните и 

законските мерки и казни. 
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Прилог Д - 5 

ЕКО КОДЕКС 

✓ Околината да се чува и одржува за да биде чиста и здрава. 

✓ Да се фрлаат отпадоци само во корпите за отпадоци. 

✓ Да се класифицира различниот вид на отпад (хартија, пластика) за да се 

рециклира. 

✓ Хартијата за пишување да се користи од двете страни и да не се кине и 

уништува хартија непотребно. 

✓ Да се штеди топлинска енергија, струја и вода. 

✓ Да не се оставаат непотребно отворени пророзци и врати, во зимскиот период. 

✓ Да се исклучуваат електричните апарати кога не се употребуваат и да не се 

вклучуваат сијалиците кога нема потреба од дополнителна светлина. 

✓ Да се затвораат чешмите во тоалетите. 

✓ Рационално да се користи течниот сапун, тоалет хартијата и бришачите за раце 

во тоалетите.    

✓ Училниците редовно да се проветруваат. 

✓ Училишниот простор редовно да се чисти и дезинфицира. 

✓ Училишниот двор да биде чист, уреден и пријатен за престој. 

✓ Да се садат дрвца и цвеќиња во училишниот двор. 

✓ Да се чуваат и негуваат дрвјата и  цвеќињата во училишната зграда и 

училишниот двор. 

✓ Да се почитуваат правилата од овој кодекс и тој да стане јавен правилник за тоа 

како да се однесуваме кон животната средина. 

✓ Секоe забележано загадување на околината и непочитување на правилата од еко 

кодексот да се пријави кај еко патролите. 

✓ Секој од нас со својот личен пример придонесува кон создавање здрава и чиста 

средина.  
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Прилог Д - 6 

П Р Е Г Л Е Д                                                                                                                                               

На бројот и структурата на наставниот и друг вработен персонал со завршено 

образование, работни задачи и број на часови 

Име и 

Презиме 

Степен 

на 

обра. 

Изведува настава   /  Работни 

задачи 

Вк. час. Час на 

одд. за. 

Доп. 

настава 

Додатна 

настава 

Вкупно Подго-

товка. 

Се 

1.Коста 

Попов 

ВШС Вд Директор 40      40 

2. Љубица 

Танова 

ВСС Педагог 40      40 

3. Слаџана 

Илова 

ВСС Дефектолог 40      40 

4. Жаклина 

Линкова 

ВСС македонски јазик  VI-IX  20ч                   
20  1  1  1 

23 11,5 34,5 

5. Сузана 

Петрова 

ВШС математика            VI-IX, 21ч  
21 1 1 1 

 

24 

 

12 

 

36 

6.  

Наставник   

од друго 

училиште 

ВСС 

физика                 VIII –IX, 6ч      6  

 

0,3 

 

0,3 

 

6,6 

 

3,3 

 

9,9 

7. Дубравка 

Манева 

ВСС англиски ј.          IV- IX,   21ч                 
21 1  1  1 

24 

 

12 36 

8. Митко 

Караманов 

(Алексaндр

а Аблакова) 

ВСС англиски ј.  Н.     I,II,III,    7ч 

Прдејци               III, IV,     6ч 

Кованец               III,           3ч    

Вкупно                              16ч          

библиотека                         4ч        

20   

 

 

1 

 

 

1 

 

 

22 

 

 

11 

 

 

33 

9. Елена 

Ангелова 

ВСС 
француски ј.         VI-IX,  10ч                            10  

0,5 0,5 11 5,5 16,5 

10.Фиљо 

Танов 

ВШС ликовно. о.          VI-IX      5ч                           

прое. од л.у.         VIIIб      2ч                        
7  

0,35 0,35 7,7 3,35 11,05 

11. Зоран 

Гогов 

ВСС музич. о.             VI-IX       5ч                           

прое. од м.у. VII,VIIIа       4ч                       

хор и оркестар                    6ч                               

библиотека                         1ч       

(„К. Охридски“)                 4ч 

16 1 

 

 

0,8 

 

 

0,8 

 

 

18,6 

 

 

9,3 

 

 

27,9 

12.Наставни

к од друго 

училиште 

ВСС 

техничко о.            V-VI     3ч                                    3  0,2 0,2 

 

3,4 

 

1,7 

 

5,1 

13. Љилјана 

Стамкова 

ВСС природни науки     V,VI    4ч         

биологија             VII-IX    8ч        

хемија                 VIII-IX    6ч              

веш. на живеење.       IX    2ч 

Вкупно                              20ч       

20   1  1 

 

 

22 

 

 

11 

 

 

33 

14. 

Кристина 

Томова 

ВСС 
информатика        VI,VII   4ч                           

иновации                     IX   1ч  
5  

 

0,25 

 

0,25 

 

5,5 

 

2,75 

 

8,25 

15. Венци 

Попов 

ВШС Историја                VI-IX  10ч                     

географија             VI-IX  10ч              
20 1  1  1 

23 11,5 34,5 

16. Андон 

Картов 

ВСС 
граѓанско о.         VIII -IX  3ч                   3  0,2 0,2 

         

3,4 

 

    1,7 

 

5,1 

17. Тодорка 

Ризова 

ВСС етика   VII                   1ч  

запо. на рели.  VI       2ч 
3   

0,2 0,2 3,4  

    1,7 

 

5,1 

18.Илија ВСС физичко и з. о.      VI-IX  15ч                       15   0,75 0,75 16,5 8,25 24,75 
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Аризанов 

19. 

Македонка 

Узунова  

ВСС 
одделение                 I                                 21 1 

  22 11 33 

20. 

Елизабета 

Јанева 

ВСС 
одделение                II                                 21 1  1  1 

24 12 36 

21. Ѕвезда 

Анастасова 

ВСС 
одделение               III                                 23                            1 1 1 

26 13 39 

22. Елена 

Крстевска 

ВСС 
одделение               IV                                24 1  1  1 

27 13,5 40,5 

23. Вера 

Прошевска 

ВСС 
одделение                 V                                21 1 1 1 

24 12 36 

24. Јованка 

Тодоровска 

ВШС 
одделение               II-III                                23 1 1 1 

26 13 39 

25.Снежана 

К. 

Атанасова 

ВСС 
одделение               I-IV                               24 1  1  1 

27 13,5 40,5 

26. Сузана    

Попова 

ВСС 
одделение             II -III                              23 1  1  1 

26 13 39 

 27. Елица 

Кочева 

ССС секретар-благајник 40      40 

28.Трајче 

Николов 

КВ одржувач на парно греење  40      40 

29. Фида 

Маркова 

НСС одржувач на хигиена 40      40 

30. Велика 

Каламска 

(Билјана 

Трајкова) 

НСС одржувач на хигиена 40      40 

31.Елена 

Лазарова 

НСС одржувач на хигиена 40      40 

32. Милена 

Делева 

ССС одржувач на хигиена 20      20 

Наставниот кадар зависно од бројот на часовите од задолжителна настава, во рамки на 

40-часовна работна седмица, реализираат и задачи  од слободни,  воннаставни 

активности и други подрачја на воспитно-образовна дејност. 

 

П Р Е Г Л Е Д                                                                                                                                            

На структура на вработените според пол и степен на образование 

Степен на 

образование 

Вк. вработе. 

во училиш. 

машки женски Дополнуваат 

вкупно 

машки женски 

НСС 3 / 3 / / / 

 

КВ 1 1 / / / / 

 

ССС 2 / 2 / / / 

 

ВШС 4 2 2 1 1 / 

 

ВСС 17 3 14 4 1 3 

 

СЕ: 27 6 21 5 2 3 
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ПРИЛОГ  Д - 7 

П Р Е Г Л Е Д 

На членови на комисии по одделни прашања и одговорни наставници 

 

р.бр Третирано прашање Одговорни наставници 

1 
Изготвување Годишна програма за работа на 

училиштето 

Директор, педагог, училишен тим 

2 
Следење на реализацијата на Годишната 

програма и водење на ПЕД 
Директор, педагог, М. Узунова, В. Попов 

3 Изготвување распоред на часови К.Томова 

4 Ученичка заедница М. Караманов (А. Аблакова), Ж. Линкова 

5 Детска организација  М. Узунова, С. К. Атанасова 

6 Помладок на црвен крст (ПЦК) Љ. Стамкова, Е. Крстевска 

7 Хигиена и исхрана во кујната Фирмата која стопанисува со кујната 

8 Естетско обликување на училиштето Ф. Танов,  директор, педагог 

9 Детски печат Ж. Линкова, Е. Кочева 

10 Прв училиштен ден М. Узунова, В. Прошевска 

11 Детска недела М. Узунова, С. К. Атанасова 

13. Нова година Наставници од I-V , В. Прошевска 

15. 1ви Април – дефиле под маски Одделенски наставници 

16. Патронен празник 
Ж. Линкова, Д. Манева, Е. Ангелова,                 

З. Гогов, Ф. Танов,  И. Аризанов 

19. Етнолошко катче В. Попов 

20. Ученички екскурзии 
Ѕ. Анастасова, Ј. Тодоровска,  Д. Манева,        

В. Попов (тим) 

21. 
Тим за развојно планирање 

 

Љ. Танова, М. Узунова, Е. Крстевска,  

З. Гогов, В. Попов 
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Тим за изготвување Самоевалуација и 

Извештај од Самоевалуација 

Љ. Танова, С.  Илова, Ѕ. Анастасова,  С. 

Петрова, В. Прошевска,  Р. Демерџиев 

22. Тим за професионален развој Љ. Танова,  С. Илова, М. Узунова, З. Гогов 

23. Тим за превенција од насилно однесување Љ. Танова, Ѕ. Анастасова, В. Попов 

24. Тим за евакуација при елементарна непогода 
Е. Крстевска, В. Попов, А. Аблакова,                

Т. Николов 

25. 
Тим за подобрување на квалитетот на 

наставата 

Љ. Танова, М. Узунова, Е. Јанева,  

З. Гогов, Ж. Линкова           

26. Тим за грижа за здравјето на учениците 
Ѕ. Анастасова, Љ. Стамкова,  И. Аризанов,      

С. Илова 

27. Тим за подобрување на просторните услови 
Е. Крстевска, С. Петрова, В. Попов,                    

Ј. Тодоровска, С. Попова 

28. Тим за следење, анализа и подршка 
В. Прошевска, Ж. Линкова, педагог, 

дефектолог 

29. Тим за ЕКО Проект Ѕ. Анастасова, А. Аблакова, директор, педагог 

30. Тим за Проект МИО 
Е. Јанева, Е. Крстевска, А. Аблакова, В. Попов, 

директор, педагог 

31.  Инклузивен тим 
С. Илова, Љ. Танова, В. Прошевска, Ј. 

Тодоровска, С. Попова, Ж. Линкова, С.Петрова 

32. Одржување на компјутери и техничка подршка  К. Томова, М. Узунова 

33. Евиденција на учебници 
М. Узунова, З. Гогов,  М. Караманов               

(А. Аблакова),  

34. Водење ЕМИС К. Томова 
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задолжителна

настава п р п р п р п р п р п р п р п р п р п р

македонски јазик 6 216 6 216 6 216 5 180 5 180 28 1008 5 180 6 216 6 216 45 1620

англиски јазик 2 72 2 72 3 108 3 108 3 108 13 468 3 108 3 108 3 108 22 792

француски јазик 0 0

математика 5 180 5 180 5 180 5 180 5 180 25 900 5 180 5 180 5 180 40 1440

историја 0 0

граѓанско образование 0 0

географија 0 0

биологија 0 0

хемија 0 0

физика 0 0

ТО 1 36 2 72 3 108 1 36 4 144

ликовно образ. 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 10 360 2 72 2 72 2 72 16 576

музичко образ. 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 10 360 2 72 2 72 2 72 16 576

ФЗО 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 15 540 3 108 3 108 3 108 24 864

информатика 0 0

етика  0 0

работа со ком.и основи на програми. 2 72 2 72 2 72 6 216 2 72 2 72 2 72 12 432

природни науки 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 10 360 2 72 2 72 2 72 16 576

општество 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 7 252 2 72 1 36 1 36 11 396

иновации

задолжителни 23 828 23 828 26 936 27 972 28 1008 127 4572 27 972 26 936 26 936 206 7416

изборна настава

работа со компјутер 0 0

творештво 0 0

етика на религиите 0 0

пр. од ликовна умет 0 0

вештини за живеење 0 0

пр. од музичка умет 0 0

вк изборна настава 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

допол. и дод. наст. 2 72 2 72 2 72 2 72 8 288 2 72 2 72 2 72 14 504

училишен хор

училишен оркестар

час на одд  заед/ожв 1 36 1 36 1 36 1 36 4 144 1 36 1 36 1 36 7 252

              ПРИЛОГ Д - 8-1

I II III IV V I - V 

П Р Е Г Л Е Д

На наставниот план за учебната  2017/2018 година

II - III

Негорци I-V Прдејци

II-III 

 Кованец

I - IV I - V

СЕ
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Тим за изработка на програмата              Вд Директор 

Љубица Танова                       Коста Попов 

Македонка Узунова 

Елена Крстевска               Претседател на Училишен одбор 

Зоран Гогов        Венци Попов 

 

задолжителна

настава н г н г н г н г н г н г н г н г

македонски јазик 45 1620 4 144 4 144 4 144 4 144 4 144 20 720 65 2340

англиски јазик 22 792 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 15 540 37 1332

француски јазик 0 0 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 10 360 10 360

математика 40 1440 5 180 4 144 4 144 4 144 4 144 21 756 61 2196

историја 0 0 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 10 360 10 360

граѓанско образование 0 0 1 36 1 36 1 36 3 108 3 108

географија 0 0 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 10 360 10 360

биологија 0 0 2 72 2 72 2 72 2 72 8 288 8 288

хемија 0 0 2 72 2 72 2 72 6 216 6 216

физика 0 0 2 72 2 72 2 72 6 216 6 216

ТО 4 144 1 36 1 36 5 180

ликовно образ. 16 576 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 5 180 21 756

музичко образ. 16 576 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 5 180 21 756

ФЗО 24 864 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 15 540 39 1404

информатика 0 0 2 72 1 36 3 108 3 108

етика  0 0 1 36 1 36 1 36

работа со ком.и основи на програми. 12 432 0 0 12 432

природни науки 16 576 2 72 2 72 18 648

општество 11 396 0 0 11 396

иновации 1 36 1 36 1 36

задолжителни 206 7416 28 1008 26 936 29 1044 29 1044 30 1080 142 5112 348 12528

изборна настава

работа со компјутер 0 0 0 0 0 0

творештво 0 0 0 0 0 0

запознавање на религиите 0 0 2 72 2 72 2 72

пр. од ликовна умет 0 0 2 72 2 72 2 72

вештини за живеење 0 0 2 72 2 72 2 72

пр. од музичка умет 0 0 2 72 2 72 4 144 4 144

вк изборна настава 0 0 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 10 360 10 360

допол. и дод. наст. 14 504 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 10 360 24 864

училишен хор 3 108

училишен оркестар 3 108

час на одд  заед/ожв 7 252 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 5 180 12 432

   Вкупно

VIIIбVIIIaVII

              ПРИЛОГ Д - 8-2

IX I - XIVI - IX

П Р Е Г Л Е Д

На наставниот план за учебната  2017/2018 година

Негорци VI-IX СЕ

VI I - V


