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Годишната програма за работа на ООУ ,,26 Јули,,”-Скопје претставува оперативен план за работа со кој е програмирана целокупната работа во
училиштето.
Овој суштински документ треба ефикасно да не води при реализација на планираните глобални активности, ефикасно следење на сите чинители
на воспитно - образовниот процес, ги предвидува сите форми и начини на работа овозможени од условите во кои работи училиштето:
материјаално-технички, кадровски, финансиски и други услови во пошироката заедница каде егзистира училиштето.
Планирањето на сите активности во текот на учебната година опфатено со Годишната програма за работа е мошне важно за успешно изведување
на воспитно - образовната работа и севкупниот училишен живот.
Појдовни основи за изработка на годишната програма за работа се:
1.Законот за основно образование и Националната програма за развој на образованието
2. Статутот на училиштето
3. Годишниот извештај за работа на училиштето за претходната учебна година
4. Условите за работа во училиштето и условите во локалната средина
5. Приоритетните подрачја во работата на училиштето
6. Развојниот план на училиштето
7. Концепција за деветгодишно воспитание и образование
8. Државна стратегија за развој на образованието и други документ
Училишниот одбор при ООУ ,,26 Јули ,, Скопје на седницата одржана на ден 29.08.2019 година во врска со Годишната програма за работа на
училиштето за учебната 2019/2020 година ја донесе следната
ОДЛУКА
Согласно Законот за основното образование Училишниот одбор на
ООУ ,,26 Јули,, - Скопје ја усвои Годишната програма за работата на училиштето за учебната2019/2020 година.
Програмата ќе биде доставена до Советот на општина Шуто Оризари, Биро за развој на образованието на Р. Македонија и до Министерството за
образование и наука.
Претседател на Училишниот ОдборТеута Златку
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1.ВОВЕДЕН ДЕЛ
Добар наставник е оној кој никогаш не зборува дека знае се, туку оној кој се сомнева во своето знаење, бидејќи сомнежот е првиот чекор во
совладувањето на науката. Добар наставник не е оној кој се истакнува себе си, туку оној кој создава ученици што ќе го надминат неговото знаење.
Сепак, знаењето без воспитание е нецелосно, бидејќи животот не се учи,туку се искусува.
Оваа воспитно-образовна институција покрива дел од општината Шуто Оризари и дел од населеното место Визбегово .Училиштето го опкружува
население од ромска и албанска националност со низок стандард и голема невработеност и корисници на социјална помош.
Интензитетот на населувањето во населбата Визбегово секојдневно го зголемува бројот на ученици а со тоа и потребите за простор во
училиштето,но и во такви услови училиштето образува и воспитува дечињата од пет до петнаесет години.
Училиштето работи од 1965 г.Во почетокот училиштето работи во хангари лоцирано на крајот од населбата Шуто Оризари за во 1971 година да се
изгради модерно училиште. Овој податок укажува на тоа дека нашето училиште е образовна институција со големо искуство, традиција и изграден
имиџ кој со новоградбта на девет модерни училници во кои наставата се изведува целосно и ги задоволува потребите за изведување на настава.
За унапредување на воспитно-образовните подрачја од работата на училиштето, како и за успешна реализација на задачите и содржините од
Годишната програма, во текот на наставната година ќе продолжи усовршувањето на работата на следните стратешки цели:
1.Унапредување на соработката со родителите
2.Зајакнување на мотивираноста кај наставниците преку систем на награди
3.Афирмација на училиштето
Во учебната 2019/2020 година во ООУ „26 Јули“ – Скопје, опфатени се 526ученици македонска настава и 1484албанска настава кои се
распределени во 78паралелки од I – IX одделение.
Од нив 1150 ученици, односно 45паралелки од I – V одделение и 860ученици, односно 33паралелки од VI – IX одделение.
Наставната година ја сочинуваат две полугодија.Првото полугодие започнува на 2 Септември а завршува на 31 Декември.Второто полугодие за
почнува на 20 Јануари а завршува на 10 Јуни 2020г.Зимскиот распуст започнува на 01.01.2020 и трае до 18.01.2020.
Наставата ќе се изведува во две смени.
Менувањето на смените се врши на секои две недели.
Наставното време во првата смена започнува во 7,30 часот, а за втората смена во 13,30 часот. Наставниот час трае 40 минути.
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2.ЛИЧНА КАРТА
Име на училиштето
адреса, општина, место
Телефон
Фах
е-маил
основано од
Верификација- број на актот
Година на верификација
Јазик на кој се изведува наставата
Година на изградба
Тип на градба
Површена на објектот
Површина на училшниот двор
Површина на спортски терени и игралишта
Училиштето работи во смена
Начин на загревање на училиштето
Број на одделенија
Број на паралелки
Број на смени
Статус на еко-училиште (зелено знаме,
сребрено или бронзено ниво)
Датум на добиен статус

ООУ ,,26Јули,,
Шуто Оризари ул.Индира Ганди бр.31
тел. 2650-453
Факс 2650-453.
ou26juli@yahoo.com
1965
10-371/3
1995
Македонски албански јазик
Училиштето е формирано 1965 година кога
наставата се изведувала во хангари а во 1971 се
преселат во нов објект.
Цврста градба
Објектот е со површина 4757 m2
Дворна површина 12377,00 m2
Фискултурна сала со површина 530,10 m2,
игралиште 800,00 m2
Наставата ќе се изведува во две смени.
Сопствено греење
78
78
2
/
/

-Просторни услови за работа на училиштето
Вкупен број на училишни згради
Број на подрачни училишта
Бруто површина
Нето површина
Број на спортски терени
Број на катови
Број на училници
Број на помошни простории

1
0
12377
4758
1
3
40
0
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Училишна библиотека
Начин на загревање на училиштето

1
Сопствено

-Мапа на училиштето (каде се наоѓа),
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Mеријално технички услови
Ред. Бр.

Вид на средство

Од опрема училиштето поседува: разглас (1), апарат за копирање (1), телевизори (1), микроскоп (3), касетофони (3), 17
компјутери и 33 лаптопи за учениците, лаптопи за наставниците, 5 компјутери за администрација, 3 ЛЦД проектори, музички
системи (1), клавир и интернет мрежа достапна за секој наставник и ученик.
Покрај постојните наставни средства за што поефикасно и поуспешно реализирање на наставата, училиштето во 12 училници
има проектори располага со кабинет по информатика кој е опремен со 12 компјутери.
Училиштето е поврзано со интернет и има сопствена меил адреса.
Персонални компјутери има кај директорот, секретарот, библиотекар,книговодителот, стручните соработници.
Училиштето има фискултурна сала и игралиште за мал фудбал.
Училишната библиотека располага со книги: прирачници, публикации, списанија, брошури, енциклопедии, стручна литература за
наставниците, слободна лектира, детски книиги
Училиштето располага со 40 училници,9 кабинети за
наставниците, библиотека, просторија за административнот персонал, просторија за техничкиот персонал. Со тоа се создадени
оптимални услови за реализација на воспитно – образовниот процес
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план на просториите (Прилог)
Училиштето има приземје од 10 училници/Прв кат со библиотека /Хол со кујна
Втор кат кој со новиот дел се спојува со третиот кат каде се наоѓаат службенипростории и наставничка сала.
ПОДРУМ

6

7

Фискул
турна
сала

8

9

кабинет

целод

10

11

12

каб
каб

z

4
2

Хаусмајстор
WC

3

1

з

Хаусмајстор

Влез

ГЛАВЕН ВЛЕЗ/ХОЛ/БИБЛИОТЕКА

20

19

18

17

Библиоте
ка

z

16

15

к
а
б

14

каб
Каб.муз

21
22

23
ка
б

кујна

13
музичко
28
целодне
вна
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Технички

Глав
ен
Влез

24
КАНЦЕЛАРИИ/ТРЕТ КАТ

25

персона

26

л

каб

39

38

37

36

34

33
29

кафе

наставн
ичка

Пед
Псих

32

31

книгово

wc

по
мо
шн

домаки
н

инфор
матика

секретар

41

к
а
б

целодне

z

каб

40

35

к
а
б

30

директор

-структура на училиштето
Членови на училиштен одбор (име и
презиме)

Членови на совет на родители (име и
презиме)
Стручни активи (видови)
Одделенски совети (број на наставници)
Членови на ученичка заедница (број на
ученици)
Членови на еко-одбор (број) 9 членови

Листа на членови
Теута Златку-председател
Златко Крстевски
Даут Идризи
Имране Морина
Насер Османи
Фатима Османовска
Аднан Несим
Садат Фера
Имране Морина-Председател
Актив на Одделенска настава/Актив на наставници
јазичари/Актив на наставници по природни науки/актив на
наставници по општествени науки
123
Училишната заедница има свое раководство од 16 членови, кое
го сочинуваат претседателите на одделенските заедници
Марина Поповска/Џемиле Јусуфи
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Звање
(по диплома)

Број на часови

Вид на образование

Националност

Административно технички персонал:

Р. бр.

Име

Презиме

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Весна

Ничевска

Македонка

економски техн.

Екон.учил.

40

Женски

2

Маја

Јан.Валазовска

Македонка

култур.техничар

Гимназија

40

Женски

3

Мимоза

Арифи

Албанка

дипл.економист

Екон.факул.

секретар
администрат
ор
сметководите
л

40

Женски

4

Мухамет

Алилов

Албанец

медиц.техн.

Медиц.учил.

домаќин

40

Машки

5

Златко

Качаниклиќ

Македонец

основно учил.

хигиен.

40

Машки

6

Рефик

Ковачи

Албанец

основно учил.

чувар

40

Машки

7

Шехиде

Рамадан

Ромка

основно учил.

хигиен.

40

Женски

8

Соња

Вујиќ
Вујиќ

Македонка
Македонка

основно основно
учил. учил.
хигиен.

хигиен.40

40
Женски

9

Фезит

Алилов

Албанец

10

Весна

Жежовиќ

Македонка

11

Касам

Елези

12

Ленче

13

ложач

Работно место

Пол

ложач

40

Машки

основно учил.

хигиеничар

40

Женски

Албанец

основно учил.

ноќен чувар

40

Машки

Качаниклиќ

Македонка

хигиеничар

40

Женски

Владо

Андреевски

Македонец

основно учил.
Учил.за
занает.

хаусмајстор

40

Машки

14

Анета

Зумбулова

Македонка

основно учил.

хигиеничар

40

Женски

15

Мирадие

Рушид

Ромка

Основно учил.

хигиеничар

40

Женски

бравар

Женски
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16

Ерика

Азири

Ромка

Основно учил.

хигиеничар

40

Женски

17

Шабан

Реџелари

Албанец

Основно учил.

хигиеничар

40

Машки

18

Ремзије

Бериша

Албанец

Основно учил.

хигиеничар

40

Женски

19

Кадиме

20

Везире

Албанка

Основно учил.

хигиеничар

40

Женски

21

Фатмире

Ељези

Албанка

Основно учил.

хигиеничар

40

Женски

22

Ајфере

Бајрами

Албанка

Основно учил.

хигиеничар

40

Женски

23

Светлана

Вуиќ

Македонка

основно учил.

хигиеничар

40

Женски

24

Ајља

Адем

Албанка

Основно.учил.

хигиеничар

40

Женски

Каскаревска
Каскаревска

Македонка
Македонка

основно основно
учил. учил.
хигиен.

хигиен.40

40
Женски

Радмила

25

Женски

Наставен кадар

Звање
(по диплома)

Број на часови

Вид на
образование

Националност

Воспитно - образовната дејност во училиштето ја остваруваат 110 наставници.
Образовната структура на кадарот одговара на законските и програмските барања по наставни предмети.
Во одделенска настава, наставата ја изведуваат 47 одделенски наставници
Во предметна настава сите наставни предмети се застапени според наставниот план и програма и се реализираат од 63наставници. Овие
наставници ги реализираат сите задолжителни
и изборни предмети во училиштето.
Во училиштето работи и целодневна настава со два наставници. Наставниците континуирано ги следат сите промени во воспитно образовната
работа, преку посета на семинари и самостојно усовршување.

Р.
бр.

Име

Презиме

Работно
место

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дритан

Ганиу

Албанец

проф.пофиз.обр.

Фак.за физ.кул.

директор

40

Машки

Гордица

Цветаноска

Македонка

Педагог

Фил.фак.

педагог

40

Женски

Пол
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Ѓукмене

Исмаил

Турчинка

психолог

Фил.фак.

психолог

40

Женски

Афердита

Нухиу

Албанка

проф.албан.ј.

Фил.фак.

библиотекар

40

Женски

Неат

Лимани

Албанец

проф.по алб.ј.

Фил.фак.

40

Машки

Садри

Арифи

Албанец

проф..по истор.

Фил.фак.

40

Машки

1

Имран

Демири

Албанка

проф.одд.наст.

Пед.фак.

25

Женски

2

Луиза

Муладаути

Албанка

проф.одд.наст.

Пед.фак.

21

Женски

3

Семиха

Рака

Албанка

проф.одд.наст.

Пед.фак.

21

Женски

4

Ќамуране

Реџа

Албанка

одд.наставник

ПА

22

Женски

5

Мерита

Ајдини

Албанка

проф.одд.наст.

Пед.фак.

21

Женски

6

Исние

Арифи

Албанка

одд.наставник

ПА

23

Женски

7

Ирена

Вељановска

Македонка

проф.во одд.наст

Педаг.фак.

22

Женски

8

Биљана

Живковиќ

Македонка

проф.во одд.наст

Педаг.фак.

21

Женски

9

Амиде

Шаќири

Ромка

одд.наставник

ПА

25

Женски

10

Далила

Лепчевска

Македонка

одд.наставник

ПА

21

Женски

11

Нерџиван

Лесковица

Албанка

наст.во пред.восп.

ПА

25

Женски

12

Фатиме

Љачи

Албанка

проф.во одд.наст

Педаг.фак.

21

Женски

13

Мирлинда

Лимани

Албанка

одд.наставник

ПА

25

Женски

14

Себахате

Халими

Албанка

проф.во одд.наст

Педаг.фак.

21

Женски

15

Садије

Алити

Албанка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

22

Женски

16

Адријана

Адеми

Албанка

проф.по пред.обр.

Педаг.фак.

25

Женски

17

Бурбуче

Ќерими

Албанка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

библиотекар
наст.по
истор.замени
к директор
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.

22

Женски

12
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18

Хабибе

Мустафа

Албанка

проф.во одд.наст.

Педаг.фак.

19

Ханифе

Џемаили

Албанка

оддел.наст.

ПА

20

Теута

Златку

Албанка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

21

Себат

Османи

Албанка

оддел.наст.

ПА

22

Ѓулфере

Ибраими

Албанка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

23

Анета

Стојковска

Македонка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

24

Зерифете

Металар

Албанка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

25

Фатмире

Дулови Реџепи

Албанка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

26

Арта

Исмаил

Албанка

проф.по пред.обр.

Педаг.фак.

27

Џулие

Јусуфи

Албанка

проф.по пред.обр.

ПА

28

Себахат

Синани

Албанка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

29

Дрита

Алили

Албанка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

30

Дрита

Исмаиљи

Албанка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

31

Споменка

Младеновска

Македонка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

32

Ваљдета

Селими

Албанка

проф.по одд.н.

Педаг.фак.

33

Цвета

Џеладин

Ромка

проф.по одд.н.

Педаг.фак.

34

Селиме

Незири

Албанка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

35

Елена

Трајановска

Македонка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

36

Татјана

Коцева

Македонка

проф.по одд.н.

Педаг.фак.

37

Исак

Алилов

Албанец

проф.по одд.н.

Педаг.фак.

38

Tатјана

Троковска

Македонка

проф.по одд.н.

Педаг.фак.

наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст.
наст.по
одд.наст
наст.по
одд.наст
наст.по
одд.наст
наст.по
одд.наст
наст.по
одд.наст
наст.по
одд.наст
наст.по
одд.наст

22

Женски

22

Женски

25

Женски

21

Женски

21

Женски

22

Женски

21

Женски

21

Женски

21

Женски

25

Женски

21

Женски

23

Женски

23

Женски

25

Женски

23

Женски

21

Женски

21

Женски

25

Женски

22

Женски

21

Машки

21

Женски

13
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наст.по
одд.наст
наст.по
оддел.наст.
наст.по
одд.наст
наст.по
одд.наст
наст.по
одд.наст
наст.по
одд.наст
наст.по
оддел.наст.
наст.по
одд.настава
наст.по
оддел.наст.

39

Семаат

Самакова

Албанка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

22

Женски

40

Маја

Јанкова

Македонка

проф.по одд.наст.

Педаг.факул.

23

Женски

41

Лидија

Димитровска

Македонка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

21

Женски

42

Бурбуќе

Џамбази

Албанка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

21

Женски

43

Елвира

Муча

Албанка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

21

Женски

44

Бејтула

Максуди

Албанец

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

25

Машки

45

Арљинда

Бахтијар

Албанка

проф.по оддел.наст.

Педаг.факул.

23

Женски

46

Марија

Папалиска

Македонка

проф.по одд.наст.

Педаг.фак.

23

Женски

47

Сара

Курти

Албанка

проф.по оддел.наст.

Педаг.факул.

23

Женски

2

Сание

Долаши Рака

Албанка

наст.по физика

ПА

3

Исмаиљ

Исмаиљи

Албанец

наст.по алб.ј.

ПА

4

Даут

Идризи

Албанец

наст.по биол.

ПА

5

Сузана

Кираџија

Албанка

наст.по хемија

ПА

6

Златко

Крстевски

Македонец

наст.по мат.физ.

ПА

7

Шаип

Сулејмани

Албанец

наст.по матем.

ПА

наст.по
физика
наст.по
албан.ј
наст.по
биолог.
наст.по
хемија
наст.по физмат.
наст.по
матем.

24

Женски

20

Машки

20

Машки

24

Женски

24

Машки

20

Машки

9

Софче

Глическа

Македонка

проф.герм.ј

Фил.фак.

наст.по герм.ј

22

Женски

10

Даниела

Куч

Македонка

проф.англ.ј

Фил.фак.

наст.по англ.ј.
наст.по
матем.

20

Женски

11

Неџарије

Сахит

Албанка

наст.по матем.

ПА

20

Женски

1

8

14
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12

Авни

Дураки

Албанец

проф.по истор.

Фил.фак.

13

Фаредин

Љиварека

Албанец

проф.по физ.обр.

Фак.за физ.култ.

14

Анета

Владевска

Македонка

проф.по мак.ј.

Фил.фак.

15

Снежана

Матевска

Македонка

проф.по мак.ј.

Фил.фак.

16

Семране

Шаќир

Албанка

проф.по одд.нас

ПА

17

Бехар

18

Ален

Умер

Ром

проф.по одд.н.

Педаг.фак.

19

Гордана

Покупец

Македонка

проф.по мак.ј.

Фил.фак.

20

Себахат

Адемовиќ

Албанка

проф.по алб.ј.

21

Доронтина

Речи

Албанка

22

Азра

Муча

23

Агим

24

наст. по
историја
наст.по
физ.обр.
наст.по
макед.ј
наст.по
макед.ј

24

Машки

24

Машки

24

Женски

24

Женски
Женски

Фил.фак.

наст.по одд
40
наст.по
Фак.за физ.култ.24
физ.обр.
наст.по
ромски ј.
26
наст.по
макед.ј
24
наст.по
албан.јазик
20

проф.по англ.ј.

Тетов.универ.

наст.по англ.ј.

22

Женски

Албанка

проф.по англ.ј.

Фил.фак.

22

Женски

Исмаили

Албанец

учител

Учит.школа

20

Машки

Александар

Постолоски

Македонец

наст.по муз.обр.

Средно умет.

20

Машки

25

Шпреса

Селими

Албанка

проф.по герм.ј.

Тетов.универ.

24

Женски

26

Букури

Азири

Албанка

проф.по лик.обр.

24

Женски

27

Гента

Мирзо

Албанка

проф.по лик.обр.

Тетов.универ.
Лик.акад
албанија.

24

Женски

28

Бесаре

Сејди

Албанка

проф.по алб.ј.

Фил.фак.

20

Женски

29

Нурије

Адеми

Албанка

проф.по алб.ј.

Фил.фак.

20

Женски

30

Бедрије

Бериша

Албанка

наст.по матем.

ПА

20

Женски

31

Канарине

Адеми

Албанка

проф.по герм.ј.

Тетов.универ.

24

Женски

32

Севим

Исмаили

Албанка

дипл.по вер. науки

Фак.за исл.науки

наст.по англ.ј.
наст.по
муз.обр.
наст.по
муз.обр.
наст.по
герм.ј.
наст.по
лик.образ.
наст.по
лик.образ.
наст.по
албан.ј.
наст.по
албан.јазик
наст.по
матем.
наст.по
герм.ј.
наст.по етика
на рел.

20

Женски

33

Владимир

Чулев

Македонец

проф.по лик.обр.

Фак.за лик.умет.

наст.по

21

Машки

Албанец

проф.по физ.обр.

Фак.за физ.култ.

Машки

наст.по физ.обр.

Машки
Женски
Женски

15
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лик.образ.
34

Милена

35

Муаља

36

Соња

37

Ѓорѓевиќ

Македонка

проф.по англ.ј.

Фил.фак.

21

Женски

20

Женски

24

Женски

Фил.фак.

наст.по англ.ј.
наст.по
матем.
наст.по
макед.јазик
наст.по
макед.ј

Албанка

наст.по матем.

ПА

Алексијоска

Македонка

проф.по макед.ј

Фил.фак.

Игбала

Елезовиќ

Бошњак

проф.по макед.ј

24

Женски

38

Блерта

Даци

Албанка

проф.по англ.ј.

Тетов.универ.

наст.по англ.ј.

21

Женски

39

Несрин

Идриз

Албанец

проф.по англ.ј.

Тетов.универ.

наст.по англ.ј.

21

Женски

40

Гзим

Зимери

Албанец

проф.по геогр.

Тетов.универ.

наст.по геогр.

24

Машки

41

Кујтиме

Идризи

Албанка

проф.по англ.ј.

Тетов.универ.

наст.по англ.ј.

21

женски

42

Факете

Реџепи

Албанец

проф.по геогр.

ПМФ

наст.по геогр.

24

женски

43

Сибел

Бајрам

Ромка

проф.по англ.ј.

Фил.фак.

наст.по англ.ј.

20

женски

44

Хабибе

Јакупи

Албанка

инжин.по биолог.

ПМФ

24

женски

45

Марина

Поповска

Македонка

проф.по биол.хемија

ПМФ

22

женски

46

Жаклина

Крстевска

Македонка

проф.по матем.

ПМФ

20

женски

47

Нимет

Албанец

проф.по физ.образ.

Фак.за физ.култ.

24

машки

48

Таска

Бектеши
Китан.Велковс
ка

наст.по биол.
наст.по
биол.хемија
наст.по
матем.
наст.по физ.
образ.

Македонка

проф.по географија

ПМФ-географија

наст.по геогр.

21

женски

49

Зухра

Хусман

Албанка

проф.по англ.ј.

Фил.фак.

21

женски

50

Благоја

Стојановски

Македонец

наст.по техн.обр.

ПА-ОТП

8

маши

51

Елифе

Азири

Албанка

проф.по алб.јазик

Филол.факул.

20

женски

52

Димитар

Лазовски

Македонец

проф.по физ.образ.

Фак.за физ.култ.

27

машки

53

Сулејман

Ферати

Албанец

проф.по математика

ПМФ

20

машки

54

Атмије

Шаќири

Албанка

дипл.правник

Правен факул.

наст.по англ.ј.
наст.по
техн.образ.
наст.по
албан.јазик
наст.по физ.
образ.
наст.по
математика
наст.по
иновации

18

женски

55

Џемиле

Јусуфи

Албанка

инжин.по биолог.

ПМФ

наст.по биол.

24

женски

56

Шкељзен

Ибрахими

Албанец

проф.по англ.ј.

Фил.фак.

наст.по англ.ј.

21

машки

16
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57

Благоја

Илијовски

Македонец

проф.по историја

Филоз.факул.

58

Ангела

Никодиновска

Македонка

инжинер по елек.н.

Електротех.н.

59

Дарко

Мојсеев

Македонец

проф.по муз.образ.

Фак.за муз.умет.

60

Нермин

Албанка

наст.по математика

ПА-матем.

61

Ѓокмен

Вели

Албанец

дипл.по компј.науки

Фак.за компј.н.

62

Зури

Весели

Албанец

проф.по физ.обр.

Фак.за физ.култ.

63

Раде

Илиевски

Македонец

проф.по физ.обр.

Фак.за физ.култ.

Одд.

вкупно

139
108
2
4
24
1

22

машки

19

женски

13

машки

22

женски

18

машки

24

машки

24

машки

Етничка и полова структура на вработени
Македонци

Број на вработени
Број на наставен кадар
Број на стручни соработници
Административни работници
Техничка служба
Директор

наст.по
историја
наст.по
математика
наст.по
муз.образ.
наст.по
математика
наст.по
информатика
наст.по
физ.обр.
наст.по
физ.обр.

Албанци

м

ж

м

ж

9
7

33
22
1
2
8

23
16

67
60

1
5
1

1
6

2

Турц Роми
и
м
ж м
ж
1

1
1

4
1

други
м

ж
1
1

1
3

-Степен на образование на вработени
Образование
Високо образование
Виша стручна спрема
Средно образование
-Старосна структура на вработени
Години
20-30
31-40

Број на вработени
91
32
16

Број на вработени
18
36

17
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41-50
– пензија

76
9

Ученици
1.Број на ученици и паралелки во училиштето
Настава на македонски јазик
Одделение
I
II
III
IV
V
I–V
VI
VII
VIII
IX
VI – IX
I – IX

Број на паралелки
2
3
2
3
2
12
3
2
2
2
9
21

2.Број на ученици и паралелки во училиштето
Настава на албански јазик
Одделение
Број на паралелки
I
6
II
7
III
6
IV
7
V
6
I–V
32
VI
6
VII
6
VIII
6
IX
6
VI – IX
24
I – IX
56

Вкупен број на ученици
55
80
56
68
52
311
67
54
44
50
215
526

Вкупен број на ученици
170
198
166
157
148
839
151
163
158
173
645
1484
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Македонц
и
м
ж
/
/
/
/

Албанци

/

м
91
90
83
75
77
416

ж
79
108
83
82
71
423

вк
170
198
166
157
148
839

м
24
36
30
35
29
160

ж
31
44
26
33
23
151

вк
55
80
56
68
52
311

м
121
126
113
110
106
576

ж
104
152
106
115
94
574

вк
225
278
222
225
200
1150

77
76
86
87
326

151
163
158
173
645

40
25
15
25
105

27
29
28
25
109

67
54
43
50
214

114
112
88
111
425

104
105
114
112
435

218
217
202
223
860

749

1484

265

260

525

1001

1009

2010

I
II
III
IV
V
I-V

8/9
10
8
10
8
44/45

VI
VII
VIII
IX
VI - IX

9
8
8
8
33

1
1

0

74
87
72
86
319

I - IX

77/78

1

0

735

/

Етничка и родова структура на учениците
Роми
вкупно
Бр. на учен
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3.МИСИЈА И ВИЗИЈА
Мисија: Создаваме здрава училишна клима за учење на учедниците од сите етнички заедници
Визија: Сакаме нашето училиште да биде средина во која учениците од различни етнички заедници ќе доаѓаат со задоволство затоа што
наставата во него ќе биде современа, ефикасна, квалитетна, мултиетнички интегрирана и прилагодена на потребите и интересите на учениците,
опкружувањето, наставниците и државата.
Ова е сликата на училиштето кон која целиме во иднина. Во тоа веруваме сите и сите заеднички
се водиме од едно и единствено мото:
,,Сите во акција за ново, современо, динамично и ефективно училиште!,,
4.Lessons Learned”- Веќе научено/ Стекнати искуства
Силни и слаби страни на училиштето
Целокупниот наставен процес се одвива согласно наставните планови и програми
приложени од МОН;Голем број на млад високообразовен стручен кадар подготвен за промени и
соработка и добар дел на наставници со солидно работно искуство кои се темел на квалитетот
на работата во училиштето;
Примена на наставни форми и методи на работа кои соодветствуваат со индивидуалните потреби на учениците;
Воведување и поврзување на ЕКО програмата со редовната настава;
Вклучување и активно учество во различни проекти на МОН,БРО.
Постоење на ист третман на учениците без оглед на родовата и етничката припадност;
Меѓусебна соработка помеѓу наставниците од сите аспекти во воспитно – образовната
работа;
Учество и победнички резултати на многу општински, регионални и државни натпревари;
Активна вклученост на учениците при решавањето на проблеми и донесување на одредени
одлуки за поефикасен воспитно – образовен процес;
Организирана евалвација на воспитно- образовниот процес;
Јасна визија за напредок.
Слаби страни на училиштето се:
Незаинтересираност од страна на учениците за вклучување во воннаставните активности поради
обемноста на наставните планови и програми;
Недоволна соработка помеѓу училиштето и родителите за подобро функционирање на
воспитно – образовниот процес;
Можности од опкружувањето:
Капацитети за организирање на научни екскурзии во општината;
Промоција на училиштето преку WEB страна;
Соработка со бизнис секторот во општината.
Закани од опкружувањето:
Намалување на бројот на учениците Роми поради заминување во европските земји
Нискиот социјален статус на родители
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5.ПОДРАЧЈЕ НА ПРОМЕНИ И ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ
За оваа учебна година училиштето ги утврди своите приоритетни потреби, кои во насока на достигнување на воспоставената визија. Тие се во тесна
врска со потребите и интересите на учениците и наставниците, а во склад со реалните можности на училиштето.Промени ќе настанат во подрачјата:
Организација и реализација на наставата;
Осовременување на наставата;
Приоритети:
1.Унапредување на соработката со родителите
Цел: Учество на родителите во воспитно-образовните средби во училиштето со зголемена
присутност од на 70%.
2.Зајакнување за мотивираноста кај наставниците преку систем на награди.
Цел: Зголемување на бројот на наставници за учество на општински, регионални и
државни натпревари .
3.Афирмација на училиштето
Цел:Зајакнување на соработката со локалната средина како и континуирано ажурирање
на интернет страната на училиштето.

АКЦИСКИ ПЛАН 2019/2020

Активност

Унапредув
ање
на
соработкат
а
со
ридтелите

приор
итет

Средби
на
претставници
на ученици, родители
и
наставници

Временска рамка
(месец)
9 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 2 1 2 3 4 5 6

Носител

Педагог ,
психолог, Совет
на паралелки,
раководители на
паралелките
Совет на

Начин на
спроведува
ње
(ресурси)
физички
и
човечки
ресурси

инструмент
и

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

Анкети
прашалници,
формални и
неформални
разговори

Успешна
соработка со
родителит и
подобри
резултати кај
учениците

наставници
,
стручна
служба
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.
Советодавни
разговори
со учениците и
родителите

родители

Проценка
на
сегашната состојба
училишниот двор и
спортските терени

Директор
Совет на родители
Училишен совет

Идентификување на
потребите
од
адаптирање
на
училишниот двор и
спортските терени
соработка со
локалната средина
Градење континуитет
во соработката со
градоначалникот и
ресорот образование
и култура
Зголемување на
соработката со други
училишта од
општината и градот

Зајакнување за
мотивираноста кај
наставниците преку
систем на награди.

Афирмација
училиштето

на

Подобрување
инфраструктура

на
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Изработка на
програма за
идентификација на за
професионален
развој

Директор
Тим од наставници
стручна служба

Директор
Стручна служба

и

Физички
човечки
ресурси

и

Спроведува
ње акции

Естетско
уредено
училиште,
функционалн
и простории

Директор

Физички
човечки
ресурси

и

Спроведува
ње
акции,
состаноци и
елаборат

Подобрен
имиџ
на
ушилиштето

директор

Анкетни
прашалноци
Чек листа

Зголемување
на
мотивираност
а
на
наставниците

Директор
Стручна
служба

Физички и
човечки
ресурси

План за евалуација на акциските планови
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приоритети

Критериуми за успех

Инструмент

за

Реализатори

Динамика

еволуација
1 Унапредување на
соработката со
родителите , а
особено со
родителите на
ученици со послаби
постигнувања
2
Зајакнување на
мотивираноста кај
наставниците преку
систем на награди
3
Подобрување на
инфраструктурата
4

Афирмација на
училиштето

Ангажираност на роди
телите во воспитно
образовните
советувања преку
конкретни активности

Евидентен

Воведување на
награди за
наставниците според
квалитетот на нивната
работа
Навремено
обезбедување
средства за
уредуавање на
ушиличниот двор и
спортските терени
Да се мотивираат
вработените за
соработка со
локалната средина
Градење континуитет
во соработката со
градоначалникот и
ресорот образование
и култура

на

реализација
лист

за

Директор,педагог психолог

Континуирано цела

присуство на родител

наставници

година

Чек листа

Директор

Континуирано цела

Педагог,психолог

година

наставници
Увид

на

сегашната

Тим

Континуирано цела

состојба и анализа на

година

потребите
Разговори

Директор
училишен одбор ,

,тимови,

Континуирано цела
година

Повратна информација Повратна информација добиваме преку континуирано следење на состојбите од пишаните документи (евидентни листови и чек
листи)
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8.КАЛЕНДАР ЗА РАБОТА
Согласно Календарот за работа на училиштата во основното образование кој го донесува Министерот за образование и Календарот за неработни денови
на РМ во учебната2019/2020 година, училиштето ја организира и реализира воспитно - образовната дејност во времетраење од 180 наставни денови.
Наставниот час трае 40 минути. Учебната година ќе започне на 02.09.2019 година, а ќе заврши на 31.08.2020 година. Наставната година започнува на
02.09.2019 година и завршува на10.06.2020 година. Наставната година ја сочинуваат две полугодија. Првото полугодие започнува на 02.09.2019 година, а
завршува на 31.12.2019 година. Второто полугодие започнува на 20.01.2020 година и завршува на 10.06.2020 година.
Во текот на учебната година учениците користат зимски и летен одмор. Зимскиот одмор научениците ќе започне на 02.01,2020 година, а ќе заврши
18.01.2020 година. Летниот одмор започнува на 11.06.2020 година и завршува на31.08.2020 година.
Денот на училиштето - патрониот празник ,21 Мај, деновите на еколошките акции,
деновите за посета на детски фестивали и научно - истражувачки екскурзии одобрени од страна
на МОН и БРО и деновите на изведување есенски и пролетен крос со учениците се денови
кога се реализираат посебни содржини, а се сметаат како наставни денови.
I полугодие
работни денови
понеделник
вторник
среда
четврток
петок
вкупно денови

2
3
4
5
6

9
10
11
12
13

септември
16
23
17
24
18
25
19
26
20
27
20

октомври
7
14
21
8
15
22
9
16
23
10
17
24
11
18
25
21

30
1
2
3
4

4
5
6
7
8

1

25
26
27
28
29

2
3
4
5
6

9
10
11
12
13

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

30
31

ВК
16
18
16
17
16
83

II полугодие

2019
работни денови

28
29
30
31

ноември
11
18
12
19
13
20
14
21
15
22
21

јануари

февруари

март

април

мај

јуни

ВК

понеделник

20

27

3

10

17

24

2

9

16

23

30

6

13

20

27

4

11

18

25

1

8

18

вторник

21

28

4

11

18

25

3

10

17

24

31

7

14

21

28

5

12

19

26

2

9

21

среда

22

29

5

12

19

26

4

11

18

25

1

8

15

22

29

6

13

20

27

3

10

21

четврток

23

30

6

13

20

27

5

12

19

26

2

9

16

23

30

7

14

21

28

4

20

петок

24

31

7

14

21

28

6

13

20

27

3

10

17

24

8

15

22

29

5

18

вкупно денови

9

20

22

20

1

19

8

98

За сите граѓани на РМ
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8 Септември (недела) Ден на независноста на РМ – неработен ден понеделник
11 Октомври (петок) Ден на народното востание
23 Октомври (среда) Ден на Македонската Револуционерна Борба
8 Декември (недела) „Св. Климент Охридски“ – неработен ден понеделник
20 Април (понеделник) Втор ден Велигден
1 Мај (понеделник) Ден на трудот
24 Мај (недела) „Св. Кирил и Методиј“- неработен ден понеделник
24 Мај (недела) Рамазан Бајрам – прв ден - неработен ден понеделник
За граѓаните од православната вероисповест
19 Јануари (недела) Богојавление (Водици) - неработен ден понеделник
17 Април (петок) Велики Петок, петок пред Велигден

понеделници

34

вторници

39

среди

37

четвртоци

37

петоци

34

ВКУПНО

181
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Календар 2019/2020 СЕПТЕМВРИ – ЈУНИ
16 септември – Меѓународен ден за заштита на озонската обвивка
21 септември – ЕНО денови за садење дрвја
22 септември – Меѓународен ден без возила/
26 септември – Светски ден на чисти планини
04 октомври – Светски ден за заштита на животните/А
08 октомври – Меѓународен ден за намалување на уништувањето на природата
5 октомври – Светски ден на пешаците
16 октомври – Светски ден на храната
17 октомври – Меѓународен ден за образование на сиромашните
08 ноември – Меѓународен ден на урбаните животни средина
27 ноември – Меѓународен ден против потрошувачката треска
29 декември – Меѓународен ден на биодиверзитетот
22 февруари – Ден за дигитално учење
05 март – Светски ден за заштеда на енергија
21 март – Ден на пролетта кога започнуваат активностите за заштита на околината
22 март – Светски ден за заштита на водите
17 април – Светски ден на здравјето
22 април – Светски ден на планетата Земја
9 мај – Ден на Европа
15 мај – Меѓународен ден за заштита на климата
24 мај – Светски ден против пушењето
05 јуни – Светски ден за заштита на околината

9.НАСТАВА
Преку наставата како единствен воспитно-образовен процес учениците на организиранначин се здобиваат со знаење, умеење, вештини, навики за
систематско учење, оспособувањеза самостојно учење и други техники на учење. Наставата овозможува да се остварат основнитеобразовни и воспитни
активности со учениците. Наставата се реализира преку планирање,подготвување, изведување и нејзино вреднување.
Низ наставниот процес учениците наорганизиран начин се здобиваат со знаења, умеења, вештини и навики. Наставата се изведува според
наставен план и програма за задолжителни и изборни предмети што се изучуваат во деветгодишното основно образование. Наставата во целото
училиште се изведува во:
77 паралелки од I – IX одделение. Од нив 1150ученици, односно 44 паралелки од I – V одделение и 860 ученици,
односно 33 паралелки од VI – IX одделение.
Наставата што се остварува во основното училиште е утврдена со Наставниот план и програма, како што се:
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Задолжителни предмети за учениците од I – IX одделение;
Изборни предмети за учениците од IV– IX одделение;
Дополнителна и додатна настава за учениците од II – IX одделение;
Слободни ученички активности од IV – IX одделение;
Англиски како прв странски јазик и германски како втор странски јазик
-РАСПОРЕД И ВРЕМЕ НА НАСТАВА
Прва смена
1.
7,30-8,10
2.
8,10-8,50
3.
8,50-9,30
4.
9.50-10,30
5.
10,30-11,10
6.
11,10-11,50
7.
11,50-12,30
8.

Втора смена
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

13,30-14,10
14,10-14,50
14,50-15,30
15,50-16,30
16,30-17,10
17,10-17,50
17,50-18,30

Организација на задолжителна настава
Наставата по задолжителните предмети е содржинска основа на училиштето, а се организира за
сите ученици кои подлежат на задолжително основно бразование и воспитение.
Задолжителната настава ќе се конкретизира и реализира со годишни планови, тематски
распределенија и дневни подготовки. Наставата се изведува според одобрени наставни планови
и програми од БРО и МОН, а се организира во училници, кабинети, сала за физичко и
спортски терени и во природа.
Преглед на одделенски наставници по одделение
1
2
3
4
5
6
7.

I-1 одделени
I-2 одделени
I-3 одделени
I-4 одделение
I-5 одделение
I-6 одделение
I-7 одделение

Нерџиван Лесковица
Имране Демири
Андријана Адеми
Теута Златку
Бејтула Максуди
Мирлинда Лимани/Џулије Јусуфи
Споменка Младеновска
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

I-8 одделение
II-1 одделени
II-2 одделени
II-3 одделени
II-4 одделени
II-5 одделени
II-6 одделени
II-7 одделени
II-8 одделени
II-9 одделени
II-10 одделени
III-1 одделени
III-2 одделени
III-3 одделени
III-4 одделени
III-5 одделени
III-6 одделени
III-7 одделени
III-8 одделени
IV-1 одделени
IV-2 одделени
IV-3 одделени
IV-4 одделени
IV-5 одделени
IV-6 одделени
IV-7 одделени
IV-8 одделени
IV-9 одделени
IV-10 одделени
V-1 одделени
V-2 одделени
V-3 одделени

Елена Трајановска
Садије Алити
Ќамуране Реџа
Бурбуќе Ќерими
Ханифе Џемаили
Хабибе Мустафа
Семаат Самакова
Сара Курти
Анета Стојковска
Ирена Велјановска
Татјана Коцева
Исак Алилов
Семиха Рака
Мерита Ајдини
Арта Исмаили
Фатмире Дулови
Зерифете Адеми
Лидија Димитриевска
Татјана Троковска
Луиза Муладаути
Фатиме Љачи
Бурбуќе Џамбази/Себахате Халими
Себахате Синани
Ѓулфере Ибрахими
Селиме Сефа
Елвира Муча
Биљана Живковиќ
Далила Лепчевска
Цвета Џеладин
Исние Арифи
Дрита Алили
Себахате Османи

28

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ООУ’’26 ЈУЛИ’’ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
40
41
42
43
44

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

VI-1 одделение
VI-2 одделение
VI-3 одделение
VI-4 одделение
VI-5 одделение
VI-6 одделение
VI-7 одделение
VI-8 одделение
VI-9 одделение
VII-1 одделение
VII-2 одделение
VII-3 одделение
VII-4 одделение
VII-5 одделение
VII-6 одделение
VII-7 одделение
VII-8одделение
VIII1- одделение
VIII-2 одделение
VIII-3 одделени
VIII-4 одделени
VIII-5 одделени
VIII-6 одделени
VIII-7 одделен
VIII-8 одделен
IX-1 одделение
IX -2 одделение

V-4 одделени
V-5 одделени
V-6 одделени
V-7 одделени
V-8 одделени

Дрита Исмаили
Ваљдете Селими
Арлинда Бајрами
Марија Папалиска
Маја Јанковска
Бесаре Сејди
Неџарие Сахити
Несрин Идризи
Aвни Дураку
Гзим Зимери
Хабибе јакупи
Софче Глическа
Владимир Чулев
Соња Алексиоска
Шпреса Селими
Атмије Шаќири
Гзиме Гоца
Елифе Азири
Саније Рака
Џемиле Јусуфи
Милена Горгевиќ
Жаклина Крстевска
Бедрије Бериша
Букури Азири
Факете Реџепи
Себахате Адемовиќ
Нимет Бектеши
Блерта Даци
Даниела Куч
Златко Крстевски
Гокмен Вели
Гента Мирзо
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28
29
30
31
32
33

IX -3 одделение
IX -4 одделение
IX -5 одделение
IX -6 одделение
IX -7 одделение
IX -8 одделение

Канарина Чилку
Шкељзен Ибрахими
Исмаили Исмали
Нурије Адеми
Таска Велковска Китановска
Снежана Матевска

Изборна настава
Изборните предмети им даваат можности на учениците за проширување и продлабочување на знаењата и развивање на индивидуални
способности во одделни наставни предмети, според наставниот план изучување на изборни предмети има во IV, V, VI, VII , VIII, IX одделение.
На крајот на наставната 2018/2019 година беа одржани родителски средби каде на учениците им беа понудени изборни предмети кои ќе ги изучуваат во
текот на учебната 2019/2020 година.
Беше спроведена анкета каде учениците во согласност со нивните родители се изјаснија кој изборен предмет сака да го изучува нивното дете во текот на
следната наставна година.
Изборен предмет

Одд

Јазик и култура на Ромите
Проекти од ликовно
Класична култура во европската цивилизаија
Вештини за живеење
Eтика на религии
Танци и народни ора
Творештво
Проекти од музичко

IV/V/VI/VII/VIII
VII/1-8,IX-1-6
VI/7-9
VIII/7-9
VI/1-6
VIII/1-6
IV/1-8 V/1-9
IX/7,8

Бр.на
паралелки
13
14
3
3
6
6
17
2

Неделен бр на час
2 часа седмично
2 часа седмично
2 часа седмично
2 часа седмично
2 часа седмично
2 часа седмично
2 часа седмично
2 часа седмично
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Процедура за одредување на застапени изборни предмети
Училиштето ги почитува правата и обврските на учениците при определување за изборни предмети и ги спроведува прописите поврзани со таа
проблематика. При понудувањето на изборните предмети се тргнува од кадровските и просторните потенцијали на училиштето, како и интересот на
учениците. Утврдувањето на застапените изборни предмети за учебната 2019/2020 година
е резултат на следната процедура:
Спроведена активност
Прибирање на податоци за понудени изборни предмети од наставните планови и програми
за осумгодишно и деветгодишно основно образование
Подготвување на анкетни листови за ученици и родители
Одржани родителски средби на кои се презентирани програми за понудените изборни
предмети
Спроведување на анкета кај родителите за определба на изборен предмет
Обработка на податоците од спроведената анкета
Презентирање на обработените податоци пред наставничкиот совет
Наставничкиот совет донесе одлука за застапени изборни предмети
Информирање на учениците и родителитеза за стапените изборни предмети

Време на реализација
Април
Април
Мај
Мај
Мај
Мај
Јуни
Јуни
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Дополнителна настава
Ќе се организира за учениците кои не успеале да ги совладаат содржините во редовната наставаод субјективни или објективни причини, па заради
празнините во нивните знаења е потребно а се дополнат со дополнителна настава. Дополнителна настава се реализира во тек на наставната
година, а по потреба и по завршувањето на наставната година како продолжителна настава. Според потребите може да се организира од секој
наставник со еден до два часа неделно.
Додатна настава
Додатна настава се организира за ученици кои во текот на редовната настава постигнуваат натпросечни резулатати и се појавуваат и потврдуваат
со особена надареност и талентираност по одделни наставни предмети и овој вид на настава се организира во слободно време на учениците
според одредени програмски содржини. Во оваа настава доаѓа до израз самостојната работа на учениците, организирање дебати,
експериментирање и др.
Сите наставници (освен наставниците во прво одделение) реализираат дополнителна и додатна
настава со два часа седмично.
*НАПОМЕНА: Додатната и дополнителната настава се реализираат преку наставни часови што се утврдени со
УЧИЛИШНИОТ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ.
Примерок од распоредот се истакнува на огласните табли во училиштето и се доставува до Државниот просветен инспекторат.
Проекти кои се реализираат во училиштето
Во учебната 2019/2020 година училиштето продолжува со реализација на проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието кој воедно се
спроведува на ниво на целата држава.Истражување за шестите одделенија Вештини кај адолесценти,Гранд проект Меѓуетничка интеграција,.........
Со оваа годишна програма се предвидува интеграција на еколошките содржини во редовниот воспитно - образовен процес со цел да се подобрат
условите за престој и работа во училиштето како и да се поттикнат учениците вработените да размислуваат и да дејствуваат еколошки. На овој
начин постоечките предмети се збогатуваат со еколошки содржини и содржини за заштита на животната средина, исполнување на 7-те чекори од
програмата за Еко училиште, изработка на еко проекти, одбележување на значајни еколошки датуми.
Употреба на ИКТ во наставата
Наставните програма за деветгодишно основно образование бараат задолжително користење на ИКТ во реализацијата на воспитно –
образовната дејност. Со владиниот проект„Компјутер за секое дете“ наставниците имаат можност да реализираат современа настава преку
примена на ИКТ во својата наставничка работа. Содржините кои наставниците ќе ги
реализираат со помош на ИКТ се дефинирани во нивните тематски и процесни планирања.Во нашето училиште редовно се применува ИКТ во
наставата по секој наставен предмет во одделенска и предметна настава со цел да се развијат специфичните ИКТ вештини кај учениците и да се
подобри квалитетот во наставата. Секој наставник одделно во своите тематски и процесни планирања планира ИКТ содржини кои ќе ги реализира
во учебната 2018/2019 година.
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Поврзување на еколошката програма со редовната настава
Училиштето во соработка со Еко-одборот врши интегрирање на еколошките содржини од деветте еколошки теми во предметите,
наставните содржини и часовите по соодветното одделение/година. Секој наставник и стручен актив избира еколошки содржини од приложените
еколошки содржини од сите 9 теми, кои се во корелација со неговите наставни содржини кои ги предава во соодветните одделенија. По изборот на
еколошките содржини, изготвува план за интегрирање на еколошката содржина во наставата и во текот на годината истиот го реализира.
Со тоа се збогатуваат постоечките предмети со еколошки содржини и содржини за заштита и унапредување на животната средина. Учениците,
наставниците, останатите вработени и пошироката заедница добиваат знаења за конкретните акции кои ги презема училиштето за заштитата на
животната средина и реализацијата на Програмата „Еко-училиште“,
(следи прилог)
Поврзување на еколошката програма со редовната настава
Интегрирано планирање во одделенска и предметна настава
I. ТЕМА: ВОДА
Еколошки содржини

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Заштеда на вода

Македонски јазик

I

Заштеда на вода

Физичко и
здравствено
образование
Музичко образование
Англиски јазик

I

Обработка на текст Во зелена
градина
Игра: Движење на вода

Природни науки
Македонски јазик

Рационално користење на водата
Рационално користење на водата
во училишната зграда и дворот
Загадување на водата
Извори на вода и нивна
искористеност
Загадување на водата
Собирање и употреба на
дождовница
Изработка на упатство за
рационално користење на водата
Значење на водата за живиот свет

Број на
часови
1

Време на
реализација
Октомври

1

Октомври

1
1

Март
Март

IV
V

Твориме и пееме: Еколошка песна
Писмено изразување – пишување
реченици
Значењето на водата во природата
Текст:,,Снег“

1
1

Февруари
Јануари

Ликовно образование

V

Цртање:,,Река,(езеро,бара)“-молив

1

Октомври

Математика

V

Мерки за течност

1

Мај

Работа со компјутери

V

Графички информации

1

Ноември

Биологија

VII

Водени честички и нивно важност за

1

Јануари

II
VI
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Значење на водата за живиот свет

Хемија

VIII

Здрава вода за пиење

Биологија

VIII

II. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА
Еколошки содржини

живиот свет
Разделување на смеси (филтрирање
на вода)
Систем за излачување

1

Декември

1

Октомври

Број на
часови
1

Време на
реализација
Декември

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Македонски
јазик
Природни науки

I

Девојчето со кибритчињата

II

1

Септември

Англиски јазик

VI

1

Октомври

Природни науки

IV

1

Март

Музичко
образование
Општество

V

Безбедно и рационално користење
на електрична енергија
Правење план за рационално
користење на енергијата
Сонцето е извор на светлина и
топлина
Песна Сонце

1

Март

V

Енергија – алтернативни можности

1

Мај

Биологија

VII

Исхрана и преноси
на енергија

1

Септември

Подигање на свеста на пошироката
заедница
Искористување и губење на енергијата

Германски јазик

VIII

Опис на соби

1

Мај

Физика

VIII

1

Јануари

Извори на енергија и нивна искористеност

Биологија

VIII

1

Ноември

Видови енергија

Хемија

IX

1

Мај

Обновлива енергија

Физика

IX

1

Декември

Енергија и оддржлив развој

Биологија

IX

Изработка примери за енергетска
ефикасност на потрошувачите
Количини на енергија кај одреден
тип на храна
Истражување за согорување на
горивата
Видови на обновливи извори на
енергија и нивни предности
Разградувачи

1

Април

Заштеда на енергија
Безбедно и рационално користење на
електрична енергија
Рационално користење на електрична и
топлотна енергија во училишната зграда
Видови енергија
Значење на енергијата за живиот свет
Обезбедување енергија преку
алтернативни извори:Соларен систем
Значење на енергијата
за живиот свет

III. ТЕМА: ОДРЖУВАЊЕ НА ЗГРАДАТА И ЗДРАВА СРЕДИНА ВО УЧИЛИШТЕТО
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Еколошки содржини

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Правила за однесување во училницата

Македонски
јазик
Македонски
јазик
Општество

I

Правила за однесување во
училницата
Ја разубавуваме училницата

Општество

III

Македонски
јазик
Општество

IV

Математика
Германски
јазик
Математика
Биологија
Математика
Биологија

V
VII

Биологија

IX

Ја разубавуваме училницата
Здрава и чиста внатрешна средина за учење
и работење
Здрава и чиста внатрешна средина за учење
и работење
Важноста на хигиената во зградата
Важноста на хигиената во зградата
Еколошки бои за бојадисување
Влијание на хигиената врз здравјето
Неупотребливи предмети
Влијание на хигиената врз здравјето
Неупотребливи предмети
Влијанието на темата врз здравјето
Подигање на свеста на пошироката заедница
за хигиена и здрава средина
IV. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР
Еколошки содржини

I
II

V

VIII
VIII
IX
IX

Број на
часови
1

Време на
реализација
Септември

1

Септември

Работилница: какво сакам да
биде моето училиште
Ја разубавуваме училницата и
училишниот двор
Валканата училница

1

1

Септември и
Октомври
Септември и
Октомври
Октомври

Правила за однесување во
средината
Мерење плоштина
Какво утро

1

Мај

1
1

Мај
Јануари

Медијана
Повторување за органски системи
Медијана
Мерење на белодробен
капацитет
Ефект на дишењето брз
респираторниот систем

2
1
2
1

Декември и Мај
Септември
Декември и Мај
Јануари

1

Февруари

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Уреден и еколошки двор

Интеракција,
математика

I

Подигање на свеста на пошироката
заедница за хигиената во дворот
Уреден и функционален двор кој е во
согласност со потребите за заштита на
животната средина
Наводнување на зелени површини

Општество

II

Хуман однос кон животниот свет
(работилница), Игра – Семафор за
отпад
Каде играат децата

Природни науки

III

Цветна градина; Го разубавуваме
училишниот двор

Математика

V

Мерки за течност

1

Број на
часови
1

Време на
реализација
Март

1
1

Февруари и
Март
Април и Мај

1

Мај
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Хортикултурно уредување
Геометриски фигури
Компост и компостирање
Биодиверзитет во дворот
Важноста на дворот
Проектирање на идеален двор
Важноста на дворот
Хортикуларно уредување
Подигање на свеста на пошироката
заедница за хигиена во дворот
V. ТЕМА: ОТПАД
Еколошки содржини

Ликовно
образование
Математика
Германски јазик
Биологија
Математика
Ликовно
образование
Математика
Биологија
Биологија

V
VII
VII
VII
VIII
VIII
IX
IX
IX

Сликање- каков сакам да биде
училишниот двор
Периметар на четириаголник
Кај Емануел дома
Растенија
Плоштина на составни фигури
Ликовни елементи

1

Септември

2
1
1
2
2

Април
Февруари
Февруари
Мај
Октомври

Плоштина на геометриски тела
Дишење ифотосинтеза
Прашања кои се однесуваат на
животната средина

2
1
1

Мај
Мај
Април

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Ликивно
образование
Ликивно
образование
Македонски
јазик
Физичко
образование

II

V

Загаденост на животната срединаахроматски бои
Ахроматски бои- загаденост на
околината
Текст:,,Несреќната книга“

V

Подигање на свеста за селекција на
отпад
Селекција и отпад
Подигање на свеста за управување
со отпад
Како да го намалиме отпадотселекција на отпад
План за намалување на отпадот
Разбирање на Сончевиот систем

Ликовно

Подигање на свеста за селекциja на
отпад

Подигање на свеста на пошироката
заедница за управување со отпад
Подигање на свеста на пошироката
заедница за управување со отпад
Рециклирање
Влијанието на отпадот врз здравјето
и средината

Број на
часови
2

Време на
реализација
Март

2

Март

2

Октомври

Излети и пешачења

5

VI

Графички дизајн

1

Септември,
октомври, април и
мај
Мај

Германски јазик
Германски јазик

VII
VII

Сестра ми е тука
Кампување

1
1

Февруари
Март

Математика

VII

Изработка на еко проект

2

Октомври

Биологија
Физика

VII
VIII

1
1

Јуни
Мај

Ликовно
образование

IX

Земјоделството и загадувањето
Изработка на дијаграм на ефект на
стакленички гасови во вселената
Графички дизајн

2

Мај

IV
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VI. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ
Еколошки содржини
Биодиверзитетот во дворот
Подигање на свеста на пошироката
заедница за локалниот биодиверзитет
Взаемни односи кај конкретни
екосистеми
Еколошки акции
Подигање на свеста на пошироката
заедница за локалниот биодиверзитет
Анализа на биодиверзитетот во
локалната средина
Подигање на свеста за локалниот
биодиверзитет
Влијанието на човекот врз
биодиверзитетот
VII. ТЕМА: ТРАНСПОРТ
Еколошки содржини
Влијанието на издувните гасови од
транспортните сретства
Влијанието на издувните гасови врз
здравјето на луѓето
Влијанието на транспортот врз
здравјето
Влијанието на транспортот врз
здравјето
Влијанието на транспортот врз
средината
Подигање на свеста за улогата во
сообраќајот
Видови транспорт
Влијанието на транспортот врз
здравјето

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Број на
часови
2

Време на
реализација
Април

Ликовно
образование
Музичко
образование
Природни науки

II

Компир печат- дрво со цветови

IV

1

Мај

VI

Ками С. Санс
Карневал на животните
Грижа за животната средина

1

Февруари

Македонски
јазик
Англиски јазик

V

Текст:,,Еко-акција“

2

Март

VIII

1

Март

Германски јазик

VII

Правење на амортизационен план за
намалување на загадувањето
Домашни миленичиња

1

Март

Германски јазик

VII

Поздравот од домот на животните

1

Април

Германски јазик

VIII

Ученик спасува волк

1

Септември

Предмет

Одделение

Наставна содржина
Поврзаност помеѓу град и село

Број на
часови
1

Време на
реализација
Април

Општество

II

Ликовно
образование
Техничко
образование
Македонски јазик

III

Еко возило

2

Март

IV

1

Март

V

Правила и прописи за движење на
пешаците во сообраќајот
Текст:,,Дишење на ауспух“

2

Април

Општество

V

Глобалниот свет и сообраќајот

1

Мај

Ликовно
образование
Германски јазик
Хемија

VI

Графички дизајн

2

Мај

VIII
VIII

Превозни сретства
Добивање на соли и карбонати
(кисели дождови)

1
1

Декември
Март и Април
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Влијанието на транспортот врз
здравјето
Влијание на транспортот врз
средината

Хемија

IX

Реагирање на метали со киселини

1

Февруари

Англиски јазик

IX

Сообраќај и загадување

1

Октомври и
Ноември

VIII. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ
Еколошки содржини

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Влијанието на физичката активност
врз здравјето

Физичко и
здравствено
образование
Физичко и
здравствено
образование
Физичко и
здравствено
образование
Физичко образование

II

Влијанието на физичката активност
врз здравјето
Влијанието на физичката активност
врз здравјето
Влијанието на физичката активност
врз здравјето
Влијанието на храната врз здравјето
Влијанието на храната врз здравјето
Пирамида на исхрана
Работа со податоци – подигање на
свеста за користење на здрава храна
Влијанието на физичката активност
врз здравјето
Влијанието на храната врз здравјето
Квалитетна храна и нутриционизам
Опасностите на звуците со висока
енергија

Сите содржини

Број на
часови
1/108

Време на
реализација
Континуирано

III

Сите содржини

1/108

Континуирано

IV

Сите содржини

1/108

Континуирано

V

Вежби за правилен развој

Септември- Јуни

Македонски јазик
Германски јазик
Германски јазик
Математика

V
VII
VII
VII

Текст:,,Сите мајки се такви“
Што има за појадок
Храна и пијалоци
Работа со податоци

На секој
час
1
1
1
1

Германски јазик

VIII

Спортувај и ќе бидеш здрав

1

Март

Хемија
Англиски јазик
Физика

VIII
IX
IX

Реакции на неутрализација
Изработка на мени
Изработка на постери со
опасностите од звуци со висока
енергија

1
1
1

Ноември
Април
Мај

IX. ТЕМА: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ
Еколошки содржини

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Одговорност кон животната средина

Природни науки

II

Светски ден за заштита на
животната средина

Број на
часови
2

Април
Февруари
Февруари
Март

Време на реализација
Јуни
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Рационално користење на природните
ресурси
Одговорност кон животната средина
Еко проблеми од глобални размери
Подигнување на свеста на пошироката
заедница за граѓански активизам
Разни живорни различен еко систем
Одговорност кон животната средина
Рационално користење на природните
ресурси
Рационално користење на природните
ресурси

Природни науки

IV

Неживата природа е составена
од различни материјали
Излети и пешачења

1

Февруари

Физичко
образование
Англиски јазик

V

5
1
1

Мај

VI
VII
VIII

Изработка на плакат за големи
светски загадувачи
Еколошки проблеми во
глобалниот свет
Систем на исхрана
Нашата зоолошка градина
Фосилни горива

Септември, октомври
,март ,април ,мај
Ноември

Општество

V

Природни науки
Германски јазик
Хемија

1
1
1

Април
Мај
Јануари

Хемија

VIII

Алтернативни горива

1

Јануари

VIII

10.ОЦЕНУВАЊЕ
-Видови оценување и календар на оценување
Оценувањето на учениците се врши според критериуми и стандарди утврдени од страна на Министерството за образование и наука и
Бирото за развој на образованието. Согласно концепцијата за деветгодишно образование учениците се оценуваат описно и нумерички според три
периоди: Учениците кои се опфатени во првиот период I-III одделение се оценуваат со описни оценки.
Со описното оценување се дава приказ на постигањата на учениците по предмети и опис на социјализацијата и развојот на детето.
Учениците кои се опфатени во вториот период IV-VI одделение се оценуваат со описни и нумерички оценки. На крајот од првото и третото
тромесечие добиваат описни оценки а на полугодие и на крајот од учебната година добиваат нумерички оценки се со цел полесно адаптирање кон
преминот во третиот период на деветгодишното образование. Договорено е при сумирањето на успехот на учениците од првиот период, со цел
подобра анализа на податоците, учениците да се поделат во четири групи:
• со потешкотии
• со помош
• со поттик
• самостојно
Учениците кои се опфатени во третиот период VII-IX одделение се оценуваат само со нумерички оценки. На почетокот на секоја учебна
година наставниците изготвуваат План за писмено проверување на постигањата на учениците и истиот е евидентиран во дневникот на
паралелката. Исто така проверувањата на постигањата на учениците (формативно и сумативно оценување) со однапред утврдена динамика,
наставниците ја дефинираат во нивните годишни тематски и процесни планирања. Се користат форми, методи на следење, инструменти за
следење на постигањата на учениците ( чек листи, аналитички листи, увид во портфолио...)
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За формативно оценување наставниците користат повеќе различни методи, во зависност од предметот кој го предаваат. За формативно
оценување се користат: • усни одговори на учениците на прашања поставени од наставникот и усни одговори на учениците на прашања поставени
од ученици • активноста во текот на часот • активноста во групната работа • решавањето задачи од различни нивоа • изработка на презентации и
презентирање на истите
За формирање на сумативна оцена за крајот на I и III квартал се користат тематски тестови изработени од наставникот. За крајот на I и II полугодие
се изработуваат полугодишен и годишен тест. За формирање на сумарна оцена секој наставник прави концепт за застапеноста на секоја тема во
проценти и на тој начин се добива годишната оцена.
-Тим за следење, анализа и поддршка ОДГОВОРЕН НА ТИМОТ; САДРИ АРИФИ
Во училиштето постои тим за следење, анализа и поддршка на наставниците при изведувањето на процесот на оценувањето како и
усогласеноста на оценувањето со предвидените стандарди и критериуми за оценување. За да се согледа состојбата во оценувањето во
училиштето се врши посета на часови и увид во дневните подготовки, се прибирааат податоци за изготвување на извештаи и компаративни
анализи . Стручните соработници изготвуваат анализи и извештаи за успехот и поведението на учениците по завршување на класификационите
периоди, исто така изготвуваат и споредбени анализи за успехот на учениците по предмети, паралелки и по пол за 3 години наназад.
При оценувањето се почитува транспарентноста, односно учениците и родителите редовно се информираат за постигањата – оцените. Со
цел постигнување објективност во оценувањето наставниците континуирано да даваат усна и писмена информација за нивните постигања. За
истата цел наставниците изготвуваат објективни тестови со квалитетни тест задачи за што интерно се обучени. Тимот се состои од стручна служба,
одделенски наставници, предметни наставници кои секоја година ги одредува директорот на училиштето. Родителите во текот на учебната година
се информираат за добиената оценка на ученикот преку Е-дневникот и родителски средби. Учениците се информирани за добиената оценка од
предметниот наставник и од одделенскиот наставник. После соопштената оценка ученикот заедно со родителот има право на поплака и жалба за
добиената оценка доколку не е задоволен од истата. Најпрвин жалбата се доставува до класниот раководител, а потоа се проследува до тимот за
следење и проверка на усогласеноста на оценувањето.
Самоевалвација на училиштето
Согласно законот за Основно образование, училиштето на секои две години спроведува самоевалуација на целокупната работа во текот на
две учебни години.
Самоевалуацијата се спроведува во три фази:
-подготвителна фаза (се врши определување на методи, техники и инструментите за самоевалуација и се прибавува документацијата потребна за
вршењето на самоевалуацијата);
-фаза на реализација (се врши анализа на податоците и документацијата, се добиват и се усогласуваат добиените наоди , се подготвуваат
поединечни извештаи и за самоевалуација и заеднички нацрт извештај за спроведената самоевалуација);
-фаза на известување и усвојување (се обезбедува достапност на на нацрт извештајот за Наставничкиот совет, Совет на рoдители, ученици,
директорот на училиштето и Училишен одбор кои можат да достават забелешки за нацрт извештајот за спроведената самоевалуација).
Членовите на тимовите за ,,Самоевалуација на училиштето,,
да одржат состанок за изработка на подрачјата за Самоевалуацијата на училиштето.
,,Самоевалуацијата на училиштето,, за учебната 2017/18 и 2018/19 треба да биде завршена до 30.06.2019г
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Подрачје1 Организација и реализација на наставата и учењето.
Одговорен наставник Жаклина Крстевска
Ханифе Џемаили, Фатмире Дулови,Фатиме Љачи,
Дрита Алили,Адријана Адеми,Татјана Троковска,Марија Папалиска,
Фаредин Ливарека,Александар Постоловски,Даут Идризи,Бедрије Бериша,
Ѓокмен Вели,Саније Рака,Џемиле Јусуфи,Жаклина Крстевска,
Дарко Мојсеев,Даниела Куч
Подрачје2 Постигања на учениците
Одговорен наставник Себахате Халими
Лидија Димириевска,Себахате Халими,Бурбуќе Џамбази,Исак Алилов,
Нерџиване Ливарека,Ваљдета Селими,Семахате Самакова,
Букурије Азири,Канарина Чилку,Неџарије Сахити,Игбала Елези,
Сузана Кираџиу,Шаип Сулејмани,Елена Трајановска,Софче Глическа,
Снежана Матевска
Подрачје3 Професионален развој на наставниците,стручните соработници и раководниот кадар
Одговорен наставник Анета Стојковска
Амиде Шаќири,Теута Златку,Хабибе Мустафа,Исније Арифи,
Арлинда Бајрами,Ханибе Зенели,Себахате Адемовиќ,Несрин Идриз,
Доронтина Речи,Ќамуране Реџа,Елиф Азири, Зури Весели,
Марина Поповска,Димитар Лазовски,Сибел Бајрам,Анета Стојковска
Подрачје4 Управување и раководење
Одговорен наставник Семиха Рака
Семиха Рака,Дрита Исмаил,Себахате Синани,Елвира Муча,
Гента Мирзо,Анета Владевска,Таска Велковска,Гулфере Ибраими,
Гзим Зимери,Маја Јакова,Ирена Вељановска,Атмије Шаќири,
Азра Муча,Благоја Стојановски,
Подрачје5 Комуникации и односи со јавноста
Одговорен наставник Цвета Џеладин
Ален Умер, Татјана Коцева, Споменка Младеновска,ФакетеРеџепи,
Цвета Џеладин,Себахате Османи, Селиме Сефа,Кујтиме Идризи,Арта Исмаили,
Луиза Муладаути,Владимир Чулев,Нимет Бектеши,Бурбуќе Ќерими,
Сара Курти,Мирлинда Лимани,Џулије Јусуфи,Муаља Асани.
Подрачје6 Училишна Клима и култура
Одговорен наставник Шкељзен Ибрахими
Мерита Ајдини,Ганимете Речица,Милена Ѓорѓевиќ,Далила Лепчевска
Благоја Илиевски,Гордана Покупец,Агим Исмаили,Шкељзен Ибрахими ,
Блерта Даци Бесаре Сејди,Соња Алексиовска,Авни Дураку,
Елена Боцевска,
Подрачје7 Соработка со родители и локална средина
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Одговорен наставник Златко Крстевски
Златко Крстевски,Биљана Стрезовска, Семра Шаќир
Шпреса Селими,Зухра Хусман,Садије Алити,Бејтула Максути,
Зирафете Адеми,Гзиме Гоца,Сулејман Исени,Нурије Адеми,Имране Демири
Согласно законските одредби училиштето е обврзно да врши самоевалуација на секои две години, а во нашето училиште се изготви за учебната
2017/2018 и 2018/19 година. Училиштето има изготвен План за развој 2018/2022, кој се базира на Извештајот од претходно извршената
самоевалуација со предлог за подобрување на квалитетот на наставата.
Целта на Самоевалуацијата е со конкретни анализи и осврти на сите области на работење на училиштето да се добие слика за квалитетот
во работењето, напредокот и постигањата на училиштето, јаките но и слаби страни, за кои ќе следат предлог мерки за нивно надминување.
Секако дека воочените слабости ќе ги мотивираат сите учесници во наставиот поцес (директни или индиректни) да ги вложат сопствените
капацитети и искористат постојните ресурси за подобрување на условите и стандардите во училиштето. На тој начин ќе се придонесе за целосно и
квалитетно реализирање на воспитно-образовниот процес.
Самоевалуацијата ги издвојува и приоритетните области на делување за унапредување и осовременување на наставните и воннаставните
активности. Заедничка цел за сите субјекти во училиштето е слабите страни да се во се помал број, а јаките да се одржуваат, односно зголемуваат.

11.Вон - наставни активности
Ова подрачје опфаќа содржини и активности што се реализираат надвор од наставата. Преку ова подрачје на учениците им се дава
можност за развивање на активен ученички живот, зголемување на интересите и способностите и изградување на морално, културно, естетско
чувство и желба за подобар физички и интелектуален развој. Во рамките на воспитно - образовната дејност училиштето организира и остварува
разновидни вон - наставни активности и тоа :
- Училишен спорт располага со спортски отворени терени и просторија од затворен тип кои овозможуваат узлови за развој и усовршување на
следните училишни спортови:
- мал фудбал
- Кошарка
- Ракомет
- Одбојка
Општи цели: Ученикот/ученичката: - да изведува вежби за правилен и симетричен морфолошки развој, правилно држење на телото во сите
положби и правилна функција на локомоторниот апарат; - да изведува и применува правилни и координирани вежби за јакнење, лабавење и
растегнување - да развива здравствено – хигиенски навики, однос и љубов за одржување на здравјето и негување на сопственото тело; - да
учествува активно во совладувањето и стекнувањето на нови вежби за правилно изведување на спортско технички елементи;
Секции и слободни ученички активности
Работата на сите слободни ученички активности се планира и програмира одделно за секоја секција од страна на одговорните наставници.
Работата на СУА се одвива според потребите на учениците и можностите во училиштето. Се настојува да се опфатат што поголем број на
заинтересирани ученици. Со самата реализација на СУА се зголемува индивидуалниот интересна учениците за поедини предмети.
Задоволувањето и негувањето на индивидуалните интереси и способности на учениците сереализира низ слободните ученички активности. Поради
специфичните услови на поделеностана училиштето на два наставни јазика секциите работат одделно.Учениците своите афинитети и интереси
можат да ги искажат преку работата на
следниве активности:
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Слободни активности од областа на уметноста и културата - Слободните активности од
областа на уметноста и културата ќе бидат претставени преку: литературна, рецитаторска,
драмска, ликовна, музичка, хор и оркестар
Драмска и рецитаторска секција – Овие секции во предметна наства си работат по соствена програма и организираат голем број претстави и
натпревари. Претставите се организираат по повод различни празници и прослави како: Нова година, Патрониот празник на училиштето, крајот на
учебната програма, учество во емисии...
Литертурната секција организира редовни училишни конкурси по повод одредени празници (Нова година, Денот на жената), но учествува на
конкурсите распишани во општината и поширокоод неа, каде учениците редовно се стимулираат со награди и пофалби
Ликовна секција - Интересот за ликовната уметност свој израз ќе најде во програмата на ликовната секција. На учениците кои пројавуваат интерес
и афинитет кон ликовната уметностќе им се помогне за усовршување на нивниот талент. Презентацијата ќе биде преку организирање и учество на
изложби и други презентации.
Музичка секција - Музичката секција се состои од оркестар и хор. Реализацијата на програмата на музичката секција ќе биде преку активноста на
оркестарот, хорот, соло-пејачи, дуети, пејачкигрупи, ора, танци и слично. Музичката секција со своја презентација ќе настапи по различни поводи
како што е Патрониот празник на училиштето, Денот на просветните работници,завршувањето на учебната година и сл.
Спортски активности - Програмата за спортските активности ќе се реализира во согласностсо условите за спортување. Од спортски активности ќе
се реализираат следнит секции: Фудбалска, одбојкарска, кошаркарска, ракометарска, атлетика, гимнастика (се зависи од учениците за што имаат
повеќе интерес
СУА за проширување на знаењата
Секции
Млади математичари

Млади физичари
Млади биолози и екологисти
Секција
Математичка секција
Драмско-литературна секција
Новинарска секција
Литературн-рецитаторска секција
Ритмичка секција
Музичка секција (ора , пеење ..)
Ликовна секција
Еколошка

Реализатор
Актив на математичари албански наставен јазик
Актив на математичари македонски наставен јазик
Актив на математичари одделенска настава македонски наставен
јазик
Актив на математичари одделенска настава албански наставен
јазик
Наставник физика алба.наст.јаз
Наставник физика македо.наст.јаз
Наставник биологија алба.наст.јаз
Реализатор
Жаклина Крстевска
Билјана Стрезовска
Снежана Матевска
Ирена Вељановска
Елена Стојановска
Анета Стојковска
Татјана Коцева

Бр. часови
36
36

36
18
36

Бр на часови
36
36
36
36
36
36
36
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Млади Хемичари
Млади географичари
Млади историчари
Англиски клуб
Германски клуб
Природни науки

Природни науки

Наставник биологија македо.наст.јаз
Наставник хемија македо.наст.јаз
Наставник хемија алба.наст.јаз
Наставник географија македо.наст.јаз
Наставник географија алба.наст.јаз
Наставник историја алба.наст.јаз
Наставник историја македо.наст.јаз
Актив на англиски ј/ албански наставен јазик
Актив на англиски ј/македонски наставен јазик
Актив на германски ј/ албански наставен јазик
Актив на германски ј/македонски наставен јазик
Актив на природни науки на македонски наставен јазик
Актив на природни науки одделенска настава македонски наставен
јазик
Актив на на природни науки одделенска настава албански
наставен јазик

18
36
36
36
36
36
36
18
18
18
18
18
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Ученички натпревари
Стекнатите знаења и умеења постигнати во редовната настава и воннаставните активности, учениците ќе имаат можност да ги презентираат на
разновидни натпревари, јавни настапи, како и со програми пред другарчињата и родителите.
Тие играат значајна улога во развојот на личноста на ученикот. Преку нив се развива и се продлабочува интересот на учениците и се воспоставува
активен однос кон наставата, се прошируваат програмските основи, се продлабочуваат и се збогатуваат знаењата. Тие ја освежуваат наставата и
придонесуваат да се поврзува учењето со животот.
Училишните натпревари ги организираат активните наставници во училиштето на ниво на општина, како и регионални натпревари додека пак
републичките ги организира БРОна Р Македонија.
Натпреварите ќе се организираат со цел учениците да го развијат натпреварувачкиот дух, да се стремат кон постигнување на повисоки вредности
во културата, уметноста, спортот изнаењата. Во текот на учебната 2019/2020 година учениците од нашето училиште ќе учествуваат во сите видови
натпревари од спортски карактер и натпревари за стекнување на знаења посите наставни предмети како на училишни, општински, регионални,
државни и други натпревари организирани од БРО. Учениците од нашето училиште учествуваат на многу објавени конкурси (ликовни, литературни
и др.) на училишно, општинско и регионално ниво.
Пропозиции
1. Ученикот има право да се пријави т.е да учествува најмногу на два училишни натпревари,
односно само на два наставни предмета.
2. Доколку ист ученик освои прво место на двата натпревари, одбира само еден
Општински натпревар.
3. На Општински натпревар може да учествува и второрангираниот доколку првиот се откаже од
оправдани причини.
4. Ученикот редовно да ги посетува подготвителните часови од страна на наставникот - ментор.
5. Ученикот редовно да ги извршува задачите поставени од менторот.
6. Менторот навремено да доставува материјали од кои ќе се црпат дополнителни знаења во
соодветната дисциплина.
Информирање
Навремено истакнат План на огласна табла според кој ќе се реализираат и спроведуваат
училишните натпревари.
Два дена пред одржувањето на натпреварот по предвидениот предмет следува соопштение и
точна информираност на учениците.
Резултатите од спроведениот натпревар да се истакнат на огласна табла најдоцна една
седмица по одржаниот натпревар.
4. Усна информација за резултатите пред сите учесници во натпреварот.
5. Ранг листата да се предаде на одговорниот наставник
Спроведување
1. Да се изготви список на ученици учесници на натпреварот.
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2. Да се избере комисија од соодветни предметни наставници.
3. Комисијата да изготви тест за спроведување на училишниот натпревар.
4. Тестот да биде стандардизиран со задачи на повисоко ниво на знаење.
5. Да се договори време, место и начин на реализација на училишниот натпревар.
6. Два дена пред предвидениот натпревар да следува соопштение.
7. Почитување на предвидената временска рамка од планот.
8. Спроведување на натпреварот со однапред утврдена временска рамка.
9. Присуство на комисијата на самиот натпревар.
Подготовка за натпревари од повисок ранг
1. Наставникот - ментор редовно на додатна го подготвува ученикот.
2. Наставникот - ментор да биде редовно на располагање за појаснување на нејаснотии
подготвуваните ученици.
3. Се отвара папка по секој наставен предмет во која се забележуваат активностите, присуството
и материјалите со кои се реализираат подготвителните вежби.
4. Папката е достапна за Стручната служба и Директорот доколку сакаат да ја разгледаат.
5. Навремено соопштување и договор околу учеството на другите натпревари од повисок ранг
Општествено хуманитарна работа
„Знењето ставено само на хартија не е вредно и видливо се додека не се искористи
во опшествена хуманитарна работа.“
Производствената и општествено-корисната работа во Училиштето е планирана активност со однапред изготвена програма за работа. Во оваа
активност се вклучени сите ученици и вработени во Училиштето.Целта на вклучувањето на Училиштето во производствената и друга општественокорисна работа е да се развие љубов и позитивен став и однос спрема трудот, почит кон работниот човек, средствата за производство, како и
резултатите од трудот, низ собирни акции и акции на солидарност, еколошки акции и производствена дејноство соработка со локална
самоуправа, еколошки друштва и други организации
Задачите на општествено корисната работа се:
1.Кај учениците да се развива позитивен став кон трудот и учество за одговорност при работа,
Развива позитивен став кон трудот и учество за одговорност при работа,
2.Да придонесе за постепен развој на истрајноста во работата, уредно и навремено извршување
на задачите,
3.Да се развиваат основните навики и умеења во ракување со алатот и приборот за работа
со кој се извршуваат работните задачи,
4.Да се стекнат основни знаења за организацијата на работата, почитување на туѓиот и
сопствениот труд и соработка во процесот на работа меѓусебна помош во процесот на работа,
5.Да се запознаат карактеристиките на производството од локалната средина,
6.Да се запознаат карактеристиките на производството од локалната средина,
7. Да се развива љубов кон природата и природните убавини,
8.Кај учениците да се развиваат навики за хигиената во училиштето и неговата околина,
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9.Кај учениците да се создаваат навики за одржување на зеленилото во училишниот двор
и околината,
10.Да се создава позитивен однос и почит кон спомениците на културата и историското минато
што се наоѓаат во непосредна близина на училиштето.
Ученички екскурзии
Ученичките екскурзии се организираат за проширување и продлабочување на знаењата научениците од одделни воспитно-образовни подрачја по
наставни предмети.
Целта на научно наставните екскурзии е проширување на ученичките знаења и умеења од природните и други научно наставни подрачја и
развивање љубов и почит кон татковината, запознавање со матерјални и духовни богатства.
Задачите на училишните екскурзии се остваруваат преку:
-истражување и изучување проекти од природата, како и односите во општествениот живот,
-развивање интерес за природата и градење на еколошки навики,
-запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделни краеви,
-градење на чуство на патриотизам, толеранција и соживот,
-развивање на позитивен однос кон националните, културните и моралните вредности,
-поттикнување и манифестирање на позитивни емоции, социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за осамостојување и грижа
за себе,
-развивање на интерес за спорт и рекреација и создавање на здрави навики за живеење.
Програмата на екскурзиите и другите слободни активности треба да содржи податоци за екскурзии и другите слободни активности, и тоа:воспитнообразовните цели;задачи;
содржини и активности;раководителот, наставниците, учениците;
времетраењето;локациите за посета и правците на патување;техничката организација иначинот на финансирање.
За подготовките од стручно - педагошки и техничко - организационен и безбедносен карактер и изведувањето на екскурзиите и другите слободни
активности во училиштето се грижи стручниот тим.
За секоја програма за екскурзии и други слободни активности, која ја изработува стручниот тим, одделно мислење дава Советотот на родителите,
Бирото за развој на образованието и Советот на општината.
12.ПОДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ
-Постигнување на учениците
Секое дете може да го достигне својот максимум ако му се даде соодветна можност. Затоа наставниците им даваат поддршка на сите ученици ги
третираат ученицицте рамномправнои правично, ги препознаваат нивните индивидуални разлики и ги земаат во предвид во својатаработа.
Стручните соработници ја темелат работата врз основа на континуирана опсервација ипроценка на напредокот на нивното здравје, нивните
потенцијали, силните страни вештините и семејното опкружување. Во текот на учебната година се следат постигањата на учениците, нивната
редовност и поведение. Се прави анализа на успехот и по предметите по кои учениците постигнуваат послаби резултати се организира
дополнителна настава. Се идентификуваат учениците со потешкотии во учењето и со нив стручната служба обавува советодавни разговори ги
насочува кон користење на ефикасни техники за учење иградење на работни навики. Исто така се идентификуваат и надарените ученицина кои
прекудодатна настава им се овозможува да ги прошируваат и продлабочуваат знаењата. На учениците им се овозможува своите активности да ги
презентираат пред пошироката јавност,како на пр. драмски проекти, учество во телевизиски емисии, изложби, проекти и сл.
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За талентираните ученици наставниците организираат секции со цел да се подготвуваат учениците за успешно учество на општински, регионални и
републички натпревари. За ученицитеод деветто одделение се организираат различни форми на професионална ориентација.
Превентивни програми (насилство, болести на зависност, асоцијално однесување, соработка
со установи за безбедност и социјална грижа)
Превентивната програма за насилство има за цел да се спречи насилното однесување во
училиштето и да се едуцираат учениците за ненасилно решавање на конфликтите.
Целта на програмата против болести на зависност е намалување на злоутпотреба на овие
средства преку вклучување во разни активности и проекти преку кои учениците ќе градат и
преферираат здрави животни стилови.
Целта на превентивната програма за асоцијално однесување е преку вклучување на учениците
со асоцијално однесување во разни активности и проекти и нивно –поуспешно вклучување во
училишните активности.
Превентивните програми предвидуваат соработка со МВР и Здравствени институции
Безбедност во училиштето(соработка со установи)
Сите субјекти вклучени во воспитно – образовниот процес треба да се чувствуваат безбедно и сигурно во училиштето, за да можат успешно да ја
извршуваат својата работа. За таа цел во Училиштето постои видео надзор, има обезбедено надворешно обезбедување и дежурни наставници кои
дежураат на одморите по ходниците.
Училишниот тим за заштита и спасување изготвува план за движење при евакуација во случај на елементарни непогоди и организира активности за
поголема безбедност на учениците и вработените во училиштето.
Сите субјекти вклучени во воспитно-образовниот процес треба во училиштето да се чувствуваат безбедно и сигурно за да можат успешно да ја
извршуваат својата работа. И родителите сакаат нивните деца училиштето да го доживуваат како безбедна средина и да се чувсвуваат пријатно.
За таа цел во училиштето постои видео надзор , има обезбедено физичко обезбедување и дежурни наставници.
,Проценка на загрозеност и план за заштита и спасување,, 06/366 од 11.11.2011
Позитивна социо-емоционална грижа
Со цел да се воспостави позитивна социо – емоционална клима во Училиштето наставниците и стручнатa служба разговараат со учениците и ги
запознаваат со разни видови на дискриминација со цел воспоставување коректни односи помеѓу разните социо – општествени групи.
Целта е да се обезбеди почитување на личноста на ученикот, развивање меѓусебна доверба, еднаквост и правичност и достапност на
информации за сите.
Во соработка со наставниците, учениците од ученичката организација од училиштето
Организираат хуманитарни акции со цел финансиска помош за ученици од материјално ранливи категории.
Во училиштето ќе се реализираат акции и кампањи согласно предвидените активности во и тековно според потребите на училиштето и средината.
За учениците од завршната година се организираат разни форми на Професионална ориентација.
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13.ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
Здравствената заштита е дел од воспитно-образовната работа на училиштето и се однесува на развивање на здравствена култура на учениците и
чување на сопственото здравје и околината.Се реализира преку содржини за здравствено-рекреативно образование, низ адекватни содржини во
процесот на наставата, со организирана исхрана, превентивнамерка за осигурување на учениците. Здравствената заштита во нашето училиште
оваа учебна година ќе се остварува
преку следниве содржини и активности:
Лекарска превентива – се организира во соработка со здравстевен дом (вацинирања,
систематски и стоматолошки прегледи)
Хигиената во училиштето
Посебно внимание ќе се обрне на одржувањето на хигиената во училиштето.
Редовно ќе се чистат училишните простории и училишниот двор, а ќе се организираат и акции во кои ќе бидат вклучени и учениците со цел на
подигнување на свеста кај учениците за грижа за себе и околината.
Систематски прегледиСо систематски прегледи ќе бидат опфатени учениците од I, III, V и VII одделение, а со стоматолошките систематски преглади се опфатени
сите ученици. Истите се реализираат во училиштата во присуство на одделенскиот раководител или раководителот на паралелката.При
запишувањето на децата во прво одделение задолжително се бара и потврда за имунизација и стоматолошки прегледи за детето како услов за
запишување.Во текот на целата учебна година
во соработка со стручна екипа од ЗД во оштината на учениците им се одржуваат предавања иработилници за оралната хигиена.Сите вработени
еднаш годишно одат на систематски преглед и бактериолошки испитувања.
- Вакцинирање
Со календарот за имунизација и вакцинација опфатени се учениците на 6 – 7 години и на 12 –13 години. При вакцинирањето на малите ученици
задолжително е присуство на нивните родители, а за поголемите присуство на одделенскиот раководител.При запишувањето на децата во прво
одделение задолжително се бара и потврда за примени
вакцини за детето како услов за запишување.
- Едукација за здрава исхрана
Свеста за важноста од здравата исхрана како важен фактор за здравјето на учениците се поттикнува преку предавања кои ги организира
училиштето, работилници и индивидуални советиза учениците. Се води грижа и за квалитетот на храната за учениците во продолжен престој во
училишната кујна.
Во тек на учебната година се одржуваат : Предавање од здравствено просветување за
„Болести на зависност и нивно спречување“ ; ,,Пушењето и здравјето на децата,,
;,,Наркоманијата како најголемо зло на човекот,, ,,Заразни заболувања и нивно спречување,, ;
,, Предавање за забоздравството“ и сл .
Мерки и активности кои ќе се превземат во поглед наличната и општата хигиена во училиштето
се :
Одржување и прегледување на личната хигиена кај учениците ,
Одржување на хигиена во училница и во училиштето( чистење ,дератизација ,дезинсекција)
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14.УЧИЛИШНА КЛИМА И ОДНОСИ ВО УЧИЛИШТЕТО
Училиштето “26 Јули“ има за цел да обезбеди безбедност, среќа и пријатна клима за работа на сите челенови на училишната заедница за да
можат успешно да учат и напредуваат.
Дисциплина
Дисциплината во училиштето го опфаќа меѓусебниот однос на сите субјекти во воспитно - образовниот процес (ученици, наставници, персонал),
како и односот на секој од нив поединечно кон материјалните добра и училишниот имот. Таа е пропишана и се реализира според повеќе правни
акти како:
правила за однесување на учениците,
куќниот ред на училиштето,
интерни правила за педагошки мерки,
распоред на дежурства на наставниот кадар и
распоред на дежурства на ученици во училиштето.
Во нив детално се разработени правилата на однесување на секој од гореспоменатите субјекти, како и санкциите во случај на прекршување на
утврдените правила. Исто така во книгата за дежурства ќе се води евиденција за тековните случувања.
План за подобрување на училишната дисциплина
Критериуми за успех –
намален број евидентирани случаи на несоодветно однесување на учениците од страна на дежурните наставници, намален број изречени
педагошки мерки за учениците
Инструменти –
писмена евиденција од дежурства на наставниците , евидентни листи на одделенските раководители за однесување на учениците, протокол за
упатување ученик на разговор кај стручните соработници
Индикатор за успешност –
намален број советувања на ученици и родители
Одговорен за следење – директор, одделенски раководители, стручни соработници
Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето
Учениците под раководство на наставниците развиваат одговорен однос кон уредувањето и одржувањето на просторот и опкружувањето на
училиштето, од пооделни научни области, со што се реализира едукативниот елемент на наставата, но истовремено и естетскиот момент на
просторот (училниците ) во кои се поминува голем дел од денот. Преку реализацијата на општествено корисната работа кај учениците ќе се негува
позитивниот однос кон работата. Во прилог на тоа во училиштето ќе се превземаат следните активности:
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1.Создавање на листа на дежурни наставници во сите подрачни училишта
2.Контролирање на однесувањето на учениците за време на одморите
3.Одржување на училиштето преку уредување на училниците и кабинетите, ходниците, училишните згради и училишниот двор.
Нашето училиште реализираше и во иднина ќе реализира разни еко проекти и еко акции се со цел преземање активности за зачувување на
животната и работната средина и нејзино естетско и функционално облагородување.
4.Изложување ученички творби во училниците и ходниците
5.Ликовно и литературно уредување на паноата во училиштето
6.Новогодишен амбиент во училниците и училиштето
7.Есенско и пролетно чистење и садење цвеќиња и садници во училишниот двор
Етички кодекси
Училиштето во рамките на своето работење има изготвено
Етички кодекс за однесување на наставниците,
Етички кодекс за однесување на учениците, а некои од начелата за етички кодекс на вработените во училиштето опфатени се и во рамките на
одредбите од куќниот ред на училиштето како и
Етички кодекс за однесување на родители кои се составен дел на училишната документација и пракса.
Училиштето води сметка за постојано развивање на еколошката свест кај сите нејзини чинители. Во рамки на еколошката програма изготвен е Екоправилник (Еко кодекс),а се со цел подобрување на условите во кои се учи и работи како и водење грижа за чистотата во и надвор од училиштето.
Еко- кодексот се истакнува на видно место.
Нашата иднина ја гледаме заедно со иднината на природата –доколку постои таа ќе постоиме и ние
Здружени и насочени кон иста цел ќе направиме нешто добро за нашата околина
Сакаме да ги научиме и другите да направат нешто корисно за нашата планета
Планетата Земја е наша мајка - ја сакаме колку нашите мајки
Со слабеењето на озонската обвивка - слабее и нашето здравје
Еколошката едукација не е само убаво воспитување и однесување туку тоа е прашање кое го засега опстанокот на човекот
Го селектираме и собираме отпадот - материјата не старее таа се трансформира
Не дозволуваме водата да тече без потреба – знаеме оти може да се потроши
Насадивме дрвја нови, брези елки и борови - училишниот двор ќе ни биде како од бајка а природата наша мајка
Енергијата треба да се штеди
Хартијата не е ѓубре, рециклирај ја и повторно користи
Иницираме активности за околината и развиваме љубов кон природата
Мулти- културализам
Училиштето исто така соработува со други училишта со различен ентитет од нашиот, како би разменувале позитивни практики и би биле промотори
на редот, мирот, сожителството, културното наследство традицијата затоа што сме свесни дека не сме само едни и единствени на просторот во кој
живееме и работиме. Ние сме потполно свесни дека треба да научиме да бидеме сите едно- сплотени, обединети и така треба да ги учиме нашите
ученици и идни генерации. За таа цел училиштето учествува во компонентата Проектот за меѓуетничка интеграција во образованието (ПМИО),
финансиран од УСАИД и реализиран од страна на Македонскиот центар за граѓанско образование во соработка со Центарот за човекови права и
разрешување конфликти. Наш избор за партнерско училиште во реализација на мултикултурни активности е основното училиште,,Наум Охридски ,,
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од селото Булачани. Идејата е размена на култури, традиции, заедничко промовирање на културното наследство меѓу двете училишта преку
взаемни посети на културни и образовни манифестации, празници и фестивали. Односно сакаме да бидеме промотори на еднаквоста, мирот,
соживотот и толеранцијата, размена на културните и верските, како и образовните вредности.
Односи меѓу сите структури
,,Потребата од ефективна комуникација е како потребата од чист воздух.
Тогаш кога ви недостасува, се сфаќа колку е важна и значајна“.
Училиштето води политика на заемно почитување и рамноправен третман на сите структури што учествуваат во училишниот живот. Во училиштето
постои професионална соработка меѓу вработените. Раководниот и наставниот кадар играат важна улога во одржување на постојано добра
атмосфера во училиштето што се гледа од нивното однесување со учениците, другите вработени, родителите и посетителите на училиштето.
Вработените ги упатуваат учениците да се грижат за училиштето и едни за други. Речиси сите ученици се почитуваат меѓусебно.
За да се подобри комуникацијата помеѓу вработените, односно да се воспостават добри меѓучовечки односи, потребно е правилно да се разберат
луѓето и нивната природа. Тоа значи да се разберат и прифатат нивните потреби, интереси, верувања и очекувања од една страна, но и нивниот
карактер, нивните лични особини и ставови. Суштината на успехот и квалитетната комуникација е во тоа комуникаторите да се почувствуваат
почитуванани и важни. За подигнување на квалитетот на комуникацијата, меѓусебната доверба и соработка, училиштето планира реализација на
заеднички прослави, екскурзии, посети, коктели и други активности надвор од наставниот процес.Зa подобрување на училишната клима и односите
во училиштето може да се организираат заеднички состаноци-работилници, дебати, предавања, на кои ќе се разгледуваат слабостите во
комуникацијата
Како и секоја учебна година училиштето ќе организира заеднички средби и прослави по повод:
Нова година – 31 декември;
Ден на учителот– 7 Март;
Ден на шегата – 1 Април,
Ден на Ромите-8 Април
Ден на училиштето-Мај
Ден на Просветителите – 24 Мај;
Полуматурска прослава – 10 јуни ;
Екскурзии за учениците и наставниците.
И оваа учебна година посебно внимание ќе се посвети на прослава на верските празници Велигден и Бајрам , во рамките на Проектот за
меѓуетничка нтеграција во образованието, во соработка со партнер училиштето “Браќа Рамиз и Хамид”и ,,Наум Охридски,,. Ќе се организираат
заеднички прослави за учениците, наставниците и родителите со цел запознавање на културата и традицијата на другите етнички заедници,а со
тоа и почитување на различностите
15.ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИОТ КАДАР
Професионалниот развој на наставниците, во основа, е процес на унапредување на вештините и компетенциите на наставникот со цел
унапредување на квалитетот на наставата, учењето и постигањата на учениците. Освен семинари , кои се нудат екстерно, значаен дел на
професионалниот развој на поединецот се одвива во училиштето. Минувајќи низ овој процес на учење, практична работа, истражување, развивање
и унапредување на знаењата, вештините и способностите на поединецот, наставникот станува практичар кој промислува и во склад со своите
потреби и потребите на училиштето поставува цели за сопствен професионален развој. Паралелно со улогата наставник, тој треба да преземе и
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улога на ученик. Тоа значи да биде одговорен за одлуките кои се однесуваат на сопствениот процес на учење кој е поврзан со личните и потребите
на училиштето.
За да се организира современ и квалитетен наставен процес, наставниците треба да ги познаваат најновите стручни и методички достигнувања,
како и достигнувањата од областа на современата технологија. За професионалниот развој да биде навистина континуиран процес, тој мора да се
одвива и во рамките на училиштето, низ разни видови пренесувања и размена на знаењана ниво на едно или повеќе училишта. Предуслови за
континуиран професионален развој на наставникот се: - образовен систем, кој го овозможува и подржува професионалниот развој, - програма за
професионален развој на наставниците и стручните соработници на ниво на училиште, - средина која мотивира, - професионална и лична
автономија, - изразување на креативност и иницијативност во имплементација на промените, - настава насочена кон дете- ученик, - тимска работа
при планирање, припреми, релализација и анализа на наставниот процес- соработка со родителите и локалната заедница, - постојана проценка и
самопроценка на сопствената работа, - напредување во професијата кое е стимулирано на различни начини.
Професионалниот развој е резултат на меѓусебното надополнување и интеракција помеѓу семинарите и искуството, така што тука се вклучува:
- формалното искуство
- базично образование, семинари, менторство, работилници, професионални состаноци,
- неформално искуство
- пратење на стручна литература, интернет, емисии посветени на образованието,
- самоевалуација и истражувања на воспитно- образовната пракса,
- водење лично професионално досие.
Современите сфаќања на професионалниот развој опфаќаат:
- професионален развој кој се базира на моделот на конструкција на знаењата,
- тој е континуиран и долготраен процес,
- подразбира континуирана систематска подршка и пратење,
-професионален развој кој е во склад со потребите на секојдневната пракса,
-професионален развој кој е поврзан со реформите,
- наставниците се рефлексивни практичари и истражувачи,
- контекст во кој ќе се имплементираат знаењата.
Професионалниот развој на наставниците овозможува континуирано стекнување, проширување и продлабочување на знаењата, развивање на
вештини и способности кои се релевантни за успешност на наставните и воннаставните активности на учениците.
Исто така, дава можност за стекнување на знаења и вештини кои обезбедуваат квалитетна и успешна соработка со колегите и управата на
училиштето, како и квалитетен однос со локалната заедница.
Овозмножува и припрема за прифаќање на системските промени, нивна успешна примена и активно учество и иницијативност во спроведување на
реформите.
Детектирање на потребите и приоритетите
Еден од приоритетите кои произлегуваат од детектираните состојби од самоевалуацијата е потребата од професионален развој на наставниците.
Според националната програма за развој на образованието, МОН на РМ и оснoвачот , изготвената самоевалуација се наметнува потребата за
колегијалност и меѓусебна соработка помеѓу наставниците. - Секој наставник, делувајќи преку стручниот актив има можност да ги изнесе своите
потреби и барања за личен професионален развој како и да понуди идеи за професионален развој на наставниот кадар воопшто. Тие потреби,
идеи и барања се проследуваат по хоризонтала и вертикала. - Во нашето училиште формиран е тим за професионаленразвој на наставницикој е
во состав: директор, психолог, библиотекар, претседатели на активи, два члена на Училишен одбори по еден наставник од предметна и
одделенска настава.
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Активности за професионален развој
Прибирање и разгледување на информации за можностите за професионален развој на национално ниво ( стручна литература, акредитирани
програми за стручно усовршување, семинари), - десеминација, - совет/ подршка на наставниците на барање на наставниците или врз основ на
Задача

Активности

Утврдување на
моменталната ситуација
во поглед на
професионалниот развој
на наставниците и идните
планови

-Спроведување
на анкета за
досегашниот
професионален
развој на
наставниците

Постигнување на
професионален развој на
наставниците

-Утврдување на
приоритетни
обуки од страна
на наставниците

Интерен професионален
развој на наставниците

Индивидуално
изготвување на
ПР

Време на
реализација
октомври

Реализатор

Ресурси

Тим за
професионален
развој на
образовниот
кадар

-Анкета
изготвена
од
одговорнит
е
наставници

континуирано
во текот на
целата
учебна
година

директор,
Тим за
професионален
развој на
образовниот
кадар
наставници

- Резултати
од
спроведена
та анкета
-

Очекувани исходи и
ефекти
-Добивање увид во
моментал-ната ситуација во
поглед на професионалниот
развој на наставниците
-

Одговорно лице

Утврдување на потребите
на наставниците за идни
активности во поглед на
професионалниот развој

директор

Стручен
соработник

Хоризонтално учење
Професионалниот развој во училиштето подразбира различни видови на организирано и планирано пренесување на знаењаили современи методи
на работа Стручните активи редовно одржуваат состаноци на кои дискутираат и разменуваат искуства и мислења. Исто така посетуваат и
меѓусебно часови. Освен за размена на професионално искуство тимската соработка е многу важна и продуктивна за развивање на отворена
комуникација , взаемно почитување и доверба , конструктивно решавање на проблемски ситуации.
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ТИМСКА РАБОТА И УЧИЛИШНА КЛИМА
Тимска работа е начин на кој се остваруваат многу форми на учење, се развиваат успешни пристапи кои се базираат врз богатството и
разновидноста на знаења, мислења и погледи. Таа е од големо значење за реализација на хоризонталното учење. Успешноста на хоризонталното
учење е во голема мера резултат на успешната тимска работа. Во нашето училиште, тимската работа е застапена во секој сегмент на делување.
Се карактеризира со одлична соработка и несебично разменување на искуства помеѓу сите структури во училиштето.
Тимското работење во мала мера е отежнато поради оддалеченоста на подрачните училишта кои се во склоп на нашето училиште, но тоа се
надминува со организирање на формални и неформални средби кои се организираат во и надвор од училишните простории. Училишната клима се
карактеризира со:
- меѓусебна отвореност и флексибилен пристап на наставниците и училишната администрација;
наставниците и учениците ;
наставниците и училишната администрација,
отвореност, транспарентност и заемна поддршка,
оддржување формални и неформални средби на директорот и стручната служба со наставниците, учениците, родителите,
добра комуникација, тимска работа и заедничко дејствување, а со цел создавање на позитивна енергија за меѓусебна поддршка, соработка и
помош.
,, ( ПО ОДНОС НА ЗАДОЛЖЕНИЕ ОД 24.08.2016ГОДИНА)
ПРОЕКТ

Задачи

Активности

Време на
реализација

Одговорни
лица

,,Заедничка грижа за
правилно насочување
на учениците

,, Јакнење на воспитната
компонента во
воспитнообразовниот процес
Цел: Зајакнување на врската
,,родител-ученикнаставник,,
преку која ќе се овозможи
јакнење на воспитната
компонента во воспитнообразовниот

Родителот е наставник,,-организација на ден
,,родителипредавачи,,организирање на
предавања од страна на родители стручни во
одредена област
Заеднички приредби со тим од родители,
наставници и ученици

ноември

Актив Петто
одделение

Декември /април

Директор
Родители
Наставници
ученици

Заеднички Новогодишен базар со тим од
родители, наставници и ученици кои изработуват
и изложуваат свенири
Јас прочитав-прочитај и ти,, заеднички настан на
кој родители, наставници и ученици ќе вршат
размена на книги

декември

Актив трето
черврто петто

април

Мајчин јазик и
одд.настава
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,,Одиме во театар,, Заедничка посета на
театарска претстава ,,Училештен
театар,,Заедничка активност со родители ,
ученици од драмската секција и наставници
,,Одиме во кино,, Заедничка посета на кино
проекција
,,Одиме на излет,,-организација на излет во
близина на местото на живеење на кој ќе се
дружат родители, наставници и ученици

Актив Јазичари

,,Еко ден,, Организација на заедничка акција на
родители, наставници и ученици за
спроведување на еко-акција во училиштето 21
март 2018 или 22 април

Еко секција

,,Родителска отворена средба,, отворена средба
со одделенскиот раководител и сите предметни
наставници Тромесечие, полугодие

Стручна
служба

,,Отворен ден,, Административна служба и
наставниците да овозможат средба посета на
училиштето од страна на родители и деца кои
треба да бидат идни ученици

администрација

Одд.настава

16. Вклученост на семејствата во училиштето
Во животот и работата на училиштето
Советот на родители функционира по претходно изготвени план и програма; -ги поттикнува родителите да учествуваат во процесот на донесување
одлуки и решенија, давање идеи кои ќе се во интерес на подобрување на работата на училиштето од секаков аспект, како и реализацијги детектира
состојбите - условите за работа во училиштето и дава идејни планови за подобрување на истите. - учествува во одлучувањето (раководењето)
преку членивите на Училишниот одбор
Во процесот на учење
Родителите имаат можност за увид во планирањата од секаков вид, со тоа доколку сметаат за потребно можат да се вклучат со нивни мислења и
сугестии за нивно дополнување или измени. Им даваат подршка на наставниците во реализација на зацртаните планови за: имплементирање на
иновирана настава, поголем напредок на учениците со посебен акцент на учениците со потешкотии во развојот и учењето и ученици со нагласен
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талент во одредени области. Помагаат при набавка на наставни средства , помагала и материјали за учениците кои доаѓаат од семејства кои
припаѓаат на социјално загрозена категорија. Имаат моижност да учествуваат во креирање на средината за учење
Во активностите во училиштето
Родителите имаат активна улога во давање иницијативи и се вклучени во организирање на воннаставнте активности на училиштето:
манифестации, работилници, натпревари, екскурзии, прослави , приредби , нагледни активности во рамките на различни наставни предметии сл.
Во донесување на одлуки
Преку Советот на родители и Училишниот одбор, родителите се вклучени во донесување на одлуки од секаков карактер кои се во својство на
унапредување и подобрување на воспитно - образовниот процес и целокупната работа на училиштето ( согласно со законски дадените ингеренции
на споменатите
Едукација на семејствата
Се организира преку типизирани предавања, работилници за родители, вклучување во проекти и хуманитарни акции, училишен весник,
соопштенија, брошури, флаери и сл. - се организираат и советодавни работилници - идивидуалнии групни средби , посета на семејства
,организирани од одделенски раководител и/или училишен психолог. - се организираат советувања за родители согласно Законот за основно
образование.
Изработката на брошура за училиштето е во тек.
Советот на родители ги разгледува прашањата од животот и работата на училиштето, успехот , поведението и редовноста на учениците, како и
дава мислење за подобрување на истиот.
Меѓу другото, Советот на родители се грижи за обезбедување на парични и материјални средства преку разни видови на спонзорства, за
осовременување на наставата, изведување на ученички екскурзии, награди за учениците, односно за севкупно подобрување на условите за работа.
Советот на родители се грижи за обезбедување на средства за ученици кои се социјално загрозени како и за други работи кои се од интерес за
училиштето а пред се на учениците.
1. Разгледување на успехот, поведението и редовноста на учениците.
Успехот, поведението и редовноста на учениците ќе се разгледува најмалку на секои три месеци, за што Советот ке дава свои заклучоци и предлог
мерки, за подобрување на истиот.
2. Обезбедување и заштита на училиштето и учениците.
3. Активности од културно забавниот живот на учениците.
4. Финансиска поддршка и донации.
5. Друга соработка и активности
Советот на родители активно ќе учествува во соработката со Советите на родители од други средни училишта на ниво на општина

17.Комуникација со јавноста и промоција на училиштето
1 Локална заедница
Основни информации за суштината и значењето на соработката со локалната средина, културни манифестации,еколошки акции и други активности
на локалната средина,Соработката со локалната средина ќе се одвива со активностите кои се зацртани во програмите на
Детската организација, Подмладокот на Црвениот крст и Јавната и културна дејност на Училиштето.
Задачи:
да го подигне нивото на здравствената култура;
да ги оспособува учениците да се грижат за своето здравје;
да делува на развивање на навики за одржување на еколошки чиста средина
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да се негува чувството на солидарност и взаемна помош
да се развивааат пријателски односи
Институции од областа на културата
Училиштето ќе воспостави комуникација со институции од областа на културата: библиотеки, музеи, театри, кино-сали и друго. Учениците ќе
учествуваат на литературни, ликовни конкурси, ќе реализираат посети на културно-историски споменици, музеи, изложби и слично.
Институции од областа на образованието
Во соработка со другите училишта и оваа година планираме да ја продолжиме досегашната соработка со други училиштата во градот Скопје
Невладини организации
Училиштето ќе соработува со невладини организации на реализација на проекти.
Проектите во областа на образованието се групирани според следните приоритети:
Унапредување на правата на учениците во рамките на образовен систем
Унапредување на здрвјето на животната средина
Организирање манифестации, културно-уметнички настани
Организирање форуми, работилници, натпревари и манифестации за збогатување на програмите за воннаставни активности и унапредување на
активното учество на учениците во училишниот живо
Спортски друштва
Училиштето ќе ја продолжи соработката со спортските друштва
Здравствени организации
Заради грижа за здравјето и безбедноста на учениците училиштето ќе соработува со Здравствен дом , Институт за јавно здравје, ОО на Црвен
Крст- Фондот за здравство, Осигурителна компанија за осигурување на учениците.
Во соработка со Институтот за јавно здравје ќе се организираат едукативни предавања од областа на хумани односи меѓу половите,.
Медиуми
Сите активности и настани училиштето ќе ги промовира во соработка со дневниот печат и медиумски.
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ПРИЛОЗИ
Годишна програма за работа на Директорот
Основа за планирање на работата на директорот на училиштето е законската регулатива и потребите на корисниците на услугите - ученици и родители, како
и подобрување на условите за учење и подучување на реализаторите на воспитно-образовниот процес. Раководен орган на училиштето е директорот. При
вршењето на својата раководна и менаџерска функција директорот ќе се раководи од неговата програма за работа на училиштето.
Обврски на современиот директор:
да обезбедува услови за најефикасно давање на воспитно-образовни, научно-истражувачки, едукативни, развојни и информатички услуги.
да обезбедува стратегија за развој на училиштето која нема да биде подложна на влијание од окружувањето и на чести промени и нестабилност.
да обезбедува услови на организција, да ги задоволат барањата на оние државни органи кои ја контролираат нејзината работа (МОН, БРО, Државен
просветен инспекторат и др.)
да обезбеди континуирано користење информатичкиот систем кој ќе овозможи ползување на достигањата кај другите, но и нудење на своите достигања во
науката, воспитанието, образованието, образовната технологија.
да делува како авторитет кој компетентно и одговорно ги води организацијата, раководењето, мотивирањето и контрола над работата.
I. Водство
Носители и соработници

Време на реализација

Стручна служба, наставници

Континуирано

1.1. Стратешко водство
1.2. Училишна клима и култура
1.3. Соработка со родителите и заедницата

1.1
- Влијание на вработените во училиштето да ги претставуваат
прифатените вредности во училиштето во опкружувањето и пошироко
- Избирање на стилови на водство и примена согласно ситуацијата
- Вложување во развојот на идентификуваните водачи, формирање
тимови, давање ресурси и слобода за дејствување
- Остварување континуирана соработка со органите и телата во
училиштето

1.2
- Воспоставување механизми за поддршка на наставниците и учениците со што
придонесува за нивни високи постигања

Надлежни
институции,
општина,
наставници,
вработени, ,
директор

Континуирано
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- Превземање активности за одржување на постојано поттикнувачка атмосвера и
градење позитивна клима на прифаќање и почитување на сите
- Воспоставување на систем што обезбедува сите ученици да се чувствуваат
безбедни и прифатени вклучувајќи ги и учениците со ПОП
- Воспоставување процедури што обезбедуваат култура на транспарентност и
одговорност
- Поставување високи и достижни очекувања од учениците и вработените
- Воспоставување хоризонтална и вертикална соработка во сите стручни тела во
училиштето
- Обезбедување принцип на ‘’ отворена врата’’ за соработка со наставниците,
родителите, локалната заедница и бизнис сектор
- Обезбедување услови за реализација за активности од областа на инклузија
мултикултурализам, меѓуетничка интеграција, екологија и др.

1.3
- Информирање на локалната самоуправа за потребите на училиштето и
обезбедување подршка
- Соработка со локалната заедница при справување со кризни ситуации што ги
засегаат училиштето и локалната заедница ( непогоди, епидемии, насилство и
слично)
- Презентирање на работата на училиштето и промовирање преку постигањата на
учениците и наставниците
- Заедничка реализација на превентивни, хуманитарни и културни активности со
локалната заедница
- Соработка со граѓанскиот сектор и активно вклучување на вработените и
учениците во проекти од интерес на заедницата и на училиштето
- Соработка со соодветни невладини здруженија за заштина и поддршка на
младите
- Соработка со институции надлежни за образованието- МОН, БРО, ДПИ , ДИЦ и
др.
- Обезбедување услови за соработка со други училишта
- Реализација на планирани активности со родителите во одделни сегменти во
воспитно образовниот процес

Директор , педагог,
психолог,
наставници,
Општина Шуто
Оризари

Континуирано
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II. Раководење со човечки ресурси
2.1 Комуникација и односи со јавност
2.2 Унапредување на човечките односи
2.3 Професионален и кариерен развој
2.4 Обезбедување кадар, работно воведување и ангажирање
2.1
- Формирање тимови за односи со јавноста и изготвување акционен план и програма
за презентација на училиштето
- Воспоставување и одржување јасен систем на комуникација во училиштето и
средината
- Комуницирање со вработените континуирано, непосредно во писмена и во
електронска форма
- Користење на различни видови и приоди во формална и неформална комуникација
- Применување на позитивен модел на комуникациски вештини со вработените
- Приспособување на начинот на комуникација за надминување на недоразбирањата
- Планирање на состаноците и навремено информирање на учесниците
- Конструктивно насочување на дискусиите за време на состаноците
- Градење стратегија за одржување на угледот на училиштето
- Реализација на планот за привлекување на ученици како резултат на квалитетот на
вработените и наставата во училиштето
- Следење на осипувањето и градење стратегија за негово намалување во
училиштето

Педагог, психолог,
наставници

Континуирано

2.2
- Градење јасен приод за развој на меѓуетничките односи и надминување на
конфликтите
- Учество во разрешување конфликти и градење добри меѓучовечки односи
- Водење на грижа при распределба на работните ангажмани на вработените
- Развивање на клима и култура кои го подржуват вклучувањето на вработените во
донесувањето одлуки, поставување цели и креирање промени

Педагог, психолог,
наставници

Континуирано

2.3
- Анализирање на ефективноста на сопственото работење и изготвување личен план
за професионален развој
- Воспоставување систем за интерно стручно усовршување на вработените
(предавања, работилници)
- Менаџирање со активностите предвидени во годишниот план за професионален
развој
- Користење на различни инструменти за евалуација на работата

Педагог, психолог,
Наставници

Континуирано
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2.4
- Планирање на персонална соработка со институциите
- Спроведување интервју со потенцијални кандидати за вработување
- Обезбедување стручен и компетентен кадар
- Континуирано следење на работата на сите вработени и обезбедување соодветна
подршка
- Препознавање и наградување на индивидуални постигнувања

Педагог, психолог
наставници

Континуирано

III. Педагошко раководење на училиштето
3.1 Планирање
3.2 Подршка на наставата и учењето
3.3 Обезбедување квалитет (евалуација, самоевалуација и развој)
3.4 Создавање здрава, безбедна и демократска средина за учење и развој на ученикот
Наставници, координатори на
3.1
тимови ,стручна служба
- Градење систем за вклучување на предлозите на вработените во
планирањето на работата на училиштето
- Изготвување годишни, оперативни и неделни планови за сопствената работа
- Ревидирање на програмите краткорочно, среднорочно и долгорочно
- Презентирање на годишните планирања пред органите и телата на
училиштето и пред локалната заедница
- Иницирање и насочување активности за иновација во наставата

Континуирано

3.2
- Воспоставување процедури за планирање на наставата и на воннаставните
активности
- Подршка на наставниците при планирањето
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- Изработка и користење инструменти за следење на наставата
- Следење наставни часови и давање повратни информации

3.3
- Следење на ефективноста од реализацијата на училишните планови и
програми
- Поддршка на тимовите за изработка на самоевалуацијата
- Водење советодавно – инструктивни разговори со наставниците, учениците и
родителите
- Обезбедување размена на добри практики на иновативна настава во рамките
на училиштето и со други училишта вклучувајки и користење на современо
образовна технологија
Директор, Стручна служба

Континуирано

3.4
- Обезбедување грижа од страна на сите во училиштето за физичката средина,
изглед, хигиена и слично
- Обезбедување услови за безбедно опкружување и заштита на учениците од
насилство и злоупотреба
- Формирање инклузивни тимови
- Обезбедување активности за запознавање со културите на заедниците што
живеат во РМ
- Создавање услови за вклучување на учениците во животот на училиштето и
непречена работа на ученичките организации

IV. Финансиско раководење
4.1 Раководење со финансиските ресурси
4.2 Раководење со материјалните ресурси
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4.1
- Пронаоѓање можни извори на дополнително финансирање и дополнителни
средства за училиштето
- Следење на наменското трошење на средствата во согласност со одобрениот
буџет
- Информирање на органите и телата во училиштето за трошење на финансиските
сретства
- Навремено исполнување на финансиските обврски
- Следење на постапките за реализирање на јавните набавки согласно законот
- Обезбедување услови за транспарентно усвојување на завршната сметка
4.2
- Реализација на планот и распоредот за максимално коистење на расположивите
капацитети за изведување на наставата и воннаставните активности во согласно со
потребите
- Реализација во обезбедување на потребни материјални ресурси за одвивање на
наставата
- Вклучување на вработените во планирањето на буџетот и информирање за негова
прераспределба
- Обезбедување на материјални ресурси за непречено одвивање на наставата
V. Законско и административно работење на училиштето
5.1 Примена на законски и под законски акти
5.2 Изработка и примена на интерни акти и документација
5.3 Раководење со административните процеси
5.4 Примена на информациските системи во училиштето
5.1
- Обезбедување примена на законската регулатива во училиштето
- Воспоставување систем за информирање на вработените и
претставниците од училишните органи и тела за релевантни законски
прописи
5.2
- Организирање и учество во работата на тимовите за изработка на
интерни акти
- Носење интерни акти во сопствена надлежност
- Обезбедување доследно спроведување на интерните акти
- Спроведување одлули донесени од училишниот одбор
5.3
- Организирање и следење на работата на вработените и обезбедување
соодветни услови
- Доделување задачи на вработените, обезбедување почитување

Педагог, претседатели на активи,
одделенски наставници, родители
секретар, училишен одбор

Континуирано

Педагог ,психолог ,наставници

Континуирано

Директор

Континуирано
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почитување на рокови и непосредно раководење со процесот
- Воспоставување добро организиран систем за административни работи
во училиштето
5.4
- Обезбедување услови за развој и функционирање на информациските
системи
- Обезбедување услови за сеопфатна електронска евиденција на сите
активности на училиштето
- Користење информациски системи во секојдневната работа

Директор,
Стручна служба

Континуирано

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Годишната програма за работа на училишниот педагог е изготвена врз основа на:
- Законот за основно образование - Основите за програмирање на воннставната воспитно-образовна дејност на основното училиштеи работата на
стручните соработници од 1998 година;
- Годишниот извештај за работа на училиштето за учебната 2018/19
- Годишната програма за работа на училиштето за учебната 2019/20
- Условите, потребите и состојбата во училиштето Работни задачи по програмски подрачја
Содржина на работата

соработници

1. Програмско подрачје: Планирање и програмирање на воспитно образовната работа
Директор

Учество во планирањето и програмирањето на целокупната воспитно-образовна
работа
Психолог


во училиштето — соработник.
Наставници

Учество во изработка на Годишната програма на училиштето

Изработка на брошура на училиштето
Директор

Учество во изготвување на наставни програми по одделенија
Психолог

Учество во изработка на наставни програми за додатна и дополнителна,одделенска
Наставници

заедница,екскурзии

Изготвување на програма за професионална информација и ориентација на
учениците

Изготвување на програма за професионална информација и ориентација на
учениците

Изработка на годишна програма и месечно планирање за сопствената работа
Содржина на работата

Време на реализација

Август

Август Септември

Септември
Директор
Психолог
Наставници
соработници

1. Програмско подрачје: Планирање и програмирање на воспитно образовната работа
Директор

Учество во планирањето и програмирањето на целокупната воспитно-образовна
Психолог
работа

Време на реализација

Август
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во училиштето — соработник.
Учество во изработка на Годишната програма на училиштето
Изработка на брошура на училиштето
Учество во изготвување на наставни програми по одделенија
Учество во изработка на наставни програми за додатна и дополнителна,одделенска
заедница,екскурзии


Изготвување на програма за професионална информација и ориентација на
учениците


Изготвување на програма за професионална информација и ориентација на
учениците

Изработка на годишна програма и месечно планирање за сопствената работа
Содржина на работата

Наставници

Директор
Психолог
Наставници

Септември
Директор
Психолог
Наставници
соработници

2. Програмско подрачје:Непосредно следење на воспитно образовната работа
Психолог

Учество во изготвување на евиденција на училишните обврзници во тековната
година и известување на родителите за уписот и потребна документација
Наставници

Запишување на деца во прво одделение
Родители

Опсервација на деца по групи

Давање на мислење на деца кои се родени јануари наредната година

Формирање на паралелки за прво одделение според одредени критриуми

Запознавање на наставниците од прво одделение со карактеристиките на идните
првачиња

Запишување на нови ученици и нивно распоредување по паралелки

Подршка на стручните активи и одговорните наставници на годишната програма за
работа

Следење и учество во организација и реализација на вон наставни активности и
слободни ученички активности

Следење и водење на педагошка евиденција и документација во училиштето

Следење од работата на проектите –Со читање до лидерство Јазична писменост во
почетните одделенија ,користење на ЕМИС

Следење на постапките на оценување на учениците

Непосредно следење и унапредување на сопствената работа
(планирање,програмирање,евидентирање и документирање)
Содржина на работата
соработници



Август Септември

Програмско подрачје 3: Совтодавна –консултативна работа со ученици ,наставници и родители
Директор
Советодавна инструктивна работа со ученици кои покажуваат неуспех во

Време на реализација

Мај -Септември

Време на реализација

Континуирано
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учењето,емоционални потешкотии

Задавање на анкета за професионална информираност на учениците

Следење и подршка на унапредување на ученичката заедницаСледење и подршка
на унапредување на ученичката заедница

Помош и подршка на наставниците во изготвување на годишно тематско и дневно
планирање

Консултации со наставници по завршена евалуација од посета на часови и увид во
дневни подготовки

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

Анкетирање на родители за изборен предмет кои ќе го изучуваат нивните деца

Соработка со Совет на родители
Содржина на работата

Психолог
Наставници

соработници

Програмско подрачје 4: Аналитичко –истражувачка работа
Директор

Анализа на општите услови за реализација на воспитнообразовната работа во
училиштето
Психолог


Изработка на анализи за успехот,редовноста и поведението на ученици
Наставници

Испитување на преминот на учениците од одделенска во предметна настава

Изготвување на споредбени анализи на крајот од прво полугодие и на крајот од
учебната година(за три учебни години)

Анализа на посетени часови на редовна дополнителна додатна настава

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

Анализа на совладаноста на латинично пишување во трето одделение преку
зададен текст

Изготвување на полугодишен и годишен извештај за работата на училиштето

Изготвување извештај за сопствената работа
Содржина на работата
соработници

Време на реализација

Август Септември
Јануари
Ноември-Јуни
Ноември-Март
Декември

Јануари- Јуни
Време на реализација

Програмско подрачје 5: Соработка со стручни институции-локална заедница и стручно усовршување
Социјални установи
Континуирано

Соработка со образовни,здраствени,социјални институции и други установи кои
Советници,општински и
придонесуваат за остварување на целите и задачите на воспитно-образовната
државни инспектори
работаСоработка со образовни,здраствени,социјални институции и други установи кои
придонесуваат за остварување на целите и задачите на воспитно-образовната работа
Локална Заедница

Учество во воспоставување на соработка со локалната заедница и реализација на
Здружение на педагози
заедничките активностиУчество во воспоставување на соработка со локалната заедница и
реализација на заедничките активности.
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Учество во размена на искуства со педагози и психолози од основни училишта
Содржина на работата

соработници

Време на реализација

Програмско подрачје 6:Педагошка евиденција и документација

Годишна програма за сопствената работа

Хронолошки дневник

Работа со ученици со: потешкотии,проблематични,недисциплинирани и ученици кои
покажуваат интерес кон одредени вештини

Работа со родители

Работа со наставници

Директор
Психолог
Наставници

Континуирано

Програмата за заштита на учениците од насилство, злоупотреба
Програмата за заштита на учениците од насилство, злоупотреба и занемарување во ООУ „26 ЈУЛИ“ – Скопје е изработена врз основа на:
1. Законот за основно образование, член 53, според кој се забранува телесно и психичко малтретирање на ученикот.
Во рамките на предвидените активности на педагогот е и обука за заштита на учениците од насилство и превенција
Педагогот изготви своја програма за работа да работи во насока на заштита на учениците од насилство;
1.информирање за формите на злоупотреба, насилство и занемарување;
2.иформирање на родителите и вработените за планираните активности;
3.учество во обуки и проекти за развивање на компетенции потребни за превенција од насилство,
4.организирани и во соработка со различни субјекти;
5.предлагање на мерки за превенција и заштита;
6.организирање на консултации и учество во проценката на ризик и донесување на одлуки за постапки во случај на сомневање или случување на
насилство, злоупотреба или злоставување;
7.вклучување на родителите во превентивните мерки и активности;
8.следење и проценка на ефектите од превземените мерки за заштита на учениците
9.соработка со МВР -Бутел и реализирање на заеднички активности;
10.соработка со други стручни лица и институции со цел остварување на посеопфатна информираност и заштита на учениците од насилство;
11.водење и чување на соодветна документација.
ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛА ОРЈЕНТАЦИЈА ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Правилната професионална ориентација овозможува усогласување на желбите, интересите и способностите на ученикот со потребите на општеството. Со
избирање на професија која одговара на личноста и компетенцијата на ученикот, тој ќе биде задоволен со работата, ќе има предиспозиции да постигнува
поголеми успеси и да напредува во својата кариера, да води поисполнет живот.
Запишувањето во средното училиште може да биде избор кој ќе ги насочи учениците во одредени професии. Изборот на професијата е можност една
личност да се реализира и да го даде својот придонес во општеството, а токму наставникот, класен раководител или само предметен, е тој кој може да ги
насети потенцијалите на идните професионалци и да му сугерира на ученикот во неговиот избор. На тој начин ќе се избегнат несаканите последици како:
чекање подолго време за вработување, непродуктивност, премин од едно на друго работно место, преквалификација итн.
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Одлуката на ученикот за изборот на средно училиште и идна професија треба да се темели на неговите согледувања за неговите способности, вештини и
психо-физички можности и на информациите од релевантните институции за состојбата на пазарот на трудот. Во услови на светска криза, кога се бира
професија, потребно е да се разбере и пазарната побарувачка на работна сила и да се има умешност да се вкрстат потенцијалот на ученикот и можните
професии кои ќе бидат апликативни во реалниот свет.
Родителите во овој случај може да го посоветуваат своето дете од своја гледна точка и врз основа на информациите добиени од наставниците за
способностите на нивните деца, но никако не смеат да влијаат за крајниот избор на професијата. Само правилно избраната професија на учениците ќе им
донесе задоволство, себе-реализација и исполнување на животните желби. Во текот на учебната 2019/20 година, во училиштето ќе се превземат повеќе
активности со цел правилно насочување на учениците кон остварување на своите потенцијали. - Во текот на септември, училиштето добива информации за
запишувањето на учениците од IX одделение од минатата учебна година во средно училиште.
Во текот на второто полугодие, учениците се тестираат за откривање на надареност или тарентираност во некоја област, и се води посебно досие за нивните
постигања и препораки од наставниците. Се анкетираат со цел да имаат интроспективен увид за своите интереси, желби, но и критички да дадат мислење за
себе дали би биле успешни во областа која ја избрале. Прашалникот е даден во прилог подолу:
Прашалник за учениците - Како се гледаш себе си за 10 години?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
- Со која професија сакаш да се занимаваш?
___________________________________________________________________________________________________________________.
- Дали знаеш кои заеднички карактеристики треба да ги поседуваат професионалците од таа област?
_______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
- Како би се опишал/а себе си?
_______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
- Кои карактеристики што ги поседуваш би ги истакнал/а, а се важни за успехот во професијата која си ја одбрал/а?
_______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
- Дали можеш да се видиш себе си како професионалец во таа област?
_______________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________.
- Дали сметаш дека ќе бидеш успешен/на во избраната професија, и зошто?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Како би изгледал еден твој работен ден во професијата за која си се определил/а?
______________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
- Дали би сакал/а да запознаеш професионалци од таа област за повеќе информации?
_____________________________________________________________________________________________________________.
На учениците од завршното деветто одделение постојано им се на располагање стручните служби во училиштето, и доколку има потреба и интерес од страна
на учениците, може да се организираат посети на професионалци на локално ниво од оние професии за кои учениците пројавиле најголем интерес или имаат
интерес одблиску да се запознаат со вршењето на дејноста.
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ПРОГРАМА ЗА ТАЛЕНТИРАНИ И НАДАРЕНИ УЧЕНИЦИ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
За успешно да се идентификуваат и успешно да се организира работата во согласност со индивидуалните потреби на учениците, според проф.д-р
Арнаудова, треба да се прави разлика меѓу надарен, талентиран и ученик со високи интелектуални способности.
Талентот е врзан за способноста во една потесна област (математика, физика, танц, музика) и всушност е диспозиција, која треба да се развива со
упорна работа. Талентот не е само резултат на наследната еволуција (не се наследува талентот, туку само диспозицијата за негово развивање) туку е
резултат на многу работа и постојан развој на личноста. Ова е многу важно, особено во основните училишта, затоа што наставниците од одделенска и
предметна настава треба да ги посочат и во соработка со стручните служби преку примена на стандардизирани тестови да ги откријат талентираните ученици
кај кои постојат предиспозиции за развивање на талент во некоја област.
Надареност претставува склоп особини, врз основа на кои поединецот е способен трајно да постигнува исклучително високи резултати во едно или
повеќе подрачја на човековата дејност. Тој склоп на особини го чинат: општи и специфични способности, креативност како и бројни карактеристики на
личноста и мотивацијата (според Корен).
Поимот надарено дете се употребува за оние деца кои на продуктивен, репродуктивен или креативен придонес постигнуваат натпросечни резултати
во повеќе области. Тие поседуваат таков склоп на особини или комбинација на способности за одреден вид дејност што им овозможува во континуитет да
постигнуваат супериорни резултати во однос на другите деца и се одликуваат со висок степен на творештво.
Талентиран е ученик кој покажува извонредна дарба само во ограничено подрачје, се поврзува со високи интелектуални способности во еден домен.
Надарен ученик е тој што постигнува извонредно високи резултати на репродуктивно или продуктивно ниво во една или повеќе области.
Иако практично е невозможно да се изврши целосна систематизација и класификација на видови надареност, постојат обиди за детерминирање на различни
видови надареност, според повеќе критериуми и концепции.
Надареност за математика
примери покажуваат дека способностите на кои се базира надареноста за математика учествуваат и во манифестирање на надареноста за
информатика, филозофија, физика, хемија и биологија. Затоа е прифатено мислењето овие специфични таленти се развиваат од општа, логичкоматематичка способност, која може да се изедначи со општата интелектуална способност.
Целосно идентификување на логичко-математичката способност не е едноставно да се направи, но сепак може да се каже дека таа е резултат на
истовремено активирање на следните специјални способности:
1. Нумеричка способност – се манифестира со разбирање на математичките симболи и операции и количествените односи;
2. Алгоритамска способност – се манифестира при решавање на покомплексни проблеми, усвојување на алгоритми и преоѓање на едноставните алгоритми
во технички процедури;
3. Способност за просторни претстави – се манифестира при проучување на геометриските тела и нивните меѓусебни односи;
4. Способноста за согледување на соодносите меѓу предметите и појавите, која се манифестира при формулирање на теоремите и законите и нивното
докажување;
5. Способноста за апстрактно мислење, која се манифестира при воведување на поими и нивно дефинирање, при усвојување на аксиомски системи и при
формулирањето и докажувањето на теоремите и законите;
6. Способноста за индуктивно, дедуктивно и заклучување по аналогија- се манифестира при докажувањето на теоремите и законите и разбирање дека
заклучувањето по аналогија е само веродостојно точно, што значи дека заклучоците изведени по па на аналогија треба да подлежат на строг логички доказ.
Меѓутоа, за да се разбере математичката надареност, треба да се има предвид развојот на логичко-математичките способности, кои се појавуваат во
следните фази:
1. Сензомоторна фаза
2. Предоперационална фаза
3. Фаза на конкретни операции
4. Фаза на формални операции
5. Фаза на согледување на односи од втор ред
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6. Фаза на согледување на односи од трет ред
7. Фаза на согледување на односи од четврт ред
8. Фаза на согледување на проблеми, дефинирање на проблемска задача и нејзино решавање.
Надареност за уметности (ликовна и музичка надареност, како и надареност за сценска уметност)
А. Ликовна надареност
Истражувањата на поголем број научници покажуваат дека лицата кои се ликовно надарени имаат високи интелектуални способности, изразена
имагинација и добра меморија. Но, самата интелектуална развиеност сама по себе не е показател за ликовна надареност. Што се однесува до
некогнитивните аспекти на ликовната надареност, од особена важност се способностите, мотивацијата и креативноста. Така, според Мајер, ликовните
таленти се одликуваат со следните способности и вештини: перцептивна леснотија, визуелна меморија, мануелна вештина и естетска интелигенција. За
учениците со ликовна надареност се смета дека визуелната способност е нивна најважна особина. Оваа способност ја сочинуваат: визуелна дискриминација,
визуелна меморија и мануелна спретност.
Како и сите надарени лица, оние кои поседуваат ликовен талент или надареност се одликуваат со висок степен на мотивација, самоиницијативност,
истрајност, самостојност во работата и креативност. Ликовната креативност се карактеризира со: силна идивидуалност во користење на информациите и
импресиите, комбинирање на визуелните претстави што овозможува индивидуално изразување на идеите и чувствата на уметникот.
Б. Музичка надареност
Основата на музичките способности ја сочинуваат специфични когнитивни процеси, како што се: музичкото перцепирање, помнење и сфаќање на
мелодијата, сфаќање на тоналитетот, утврдување, рекогниција и репродукција, како и естетско проценување.
За правилен развој на музичките способности потребна е силна мотивација, која треба да е континуирана при реализација на долготрајните вежби, и мора да
произлегува од самиот ученик, а не од околината. Креативноста кај овие поединци може да е развиена во различни степени, од што зависи со кој вид на
музичка активност ќе се занимава. Притоа, во зависност од нивото на креативност, музички надарениот ученик може да се развие во репродуктивен уметник
(интерпретатор) или во креативен уметник (композитор), но најчесто продуктивната активност се јавува како надградба на репродуктивната.
- Вербална надареност
Вербалната надареност најчесто се манифестира како надареност за литература и надареност за јазици
Надреноста за литература се пројавува како надареност за литературни форми: поезија, драми, романи, сатири итн. Најчесто овој вид надареност се јавува
на возраст од 10 до 12 години, а во полн замав се манифестира од 16 до 18 години. Карактеристики на овој вид надареност се: јасно изразување, интуиција,
занес, исклучително добра меморија, моќ на соживување, способност за нестандарно перцепирање на предмети и појави и од далечина, сензибилност кон
општествените проблеми и сл.
Надареноста за јазици за прв пат се јавува на возраст од 5 до 8 години. Карактеристики на овој вид надареност се: исклучително добра меморија и
способност за концентрација, силна интуиција, богат речник, способност за користење на аналитичко-синтетички метод, концизно и јасно изразување и сл.
Надареност за лидерство
Надареноста за лидерство ги карактеризира лицата кои ги имаат следните особини: харизматичност, креативност, натпросечна интелигенција,
самодоверба, лојалност, прилагодливост, трпеливост, толеранција, ораторски способности, отвореност, организаторски способности и нагласена способност
за апстрактно мислење и донесување одлуки. Надреноста за литература се пројавува како надареност за литературни форми: поезија, драми, романи, сатири
итн. Најчесто овој вид надареност се јавува на возраст од 10 до 12 години, а во полн замав се манифестира од 16 до 18 години. Карактеристики на овој вид
надареност се: јасно изразување, интуиција, занес, исклучително добра меморија, моќ на соживување, способност за нестандарно перцепирање на предмети
и појави и од далечина, сензибилност кон општествените проблеми и сл.
Надареноста за јазици за прв пат се јавува на возраст од 5 до 8 години. Карактеристики на овој вид надареност се: исклучително добра меморија и
способност за концентрација, силна интуиција, богат речник, способност за користење на аналитичко-синтетички метод, концизно и јасно изразување и сл.
- Надареност за лидерство
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Надареноста за лидерство ги карактеризира лицата кои ги имаат следните особини: харизматичност, креативност, натпросечна интелигенција, самодоверба,
лојалност, прилагодливост, трпеливост, толеранција, ораторски способности, отвореност, организаторски способности и нагласена способност за апстрактно
мислење и донесување одлуки.
1. Индикатори – начини на откривање на талентираните и надарените ученици
Карактеристики на надарените деца
Натпросечни способности (општи)
Високо ниво на апстрактно размислување
Прилагодување на нови ситуации (флексибилност во размислувањето)
Брзо и прецизно примање на информациите
- Натпросечни способности
Применување на општите способности во специфични области на знаење
Способност да се издвојат релевантните од ирелевентните информации
Способност да се стекне и употреби стекнатото знаење и стратегии при решавањето проблеми
- Посветеност во извршувањето на задачите
Поседување способности за високо ниво на заинтересираност и ентузијазам
Посветеност и решителност во определена област
Самодоверба и енергија да се постигне целта
Способност за идентификување на значајни проблеми во областа која се проучува
Поставување на високи стандарди во својата работа
- Креативност
Течна, флексибилна и оригинална мисла
Отвореност за нови искуства и идеи
Љубопитност
Впуштање во ризик
Чувствителност на естетски карактеристики
При откривање на надарените и талентираните ученици, наставниците може да користат и одредени информации за социјалните, емоционалните и
мотивационите карактеристики на ученикот:
- Изразување на праведност и моралност, етичност,
- Добра интеграција во социјалната група
- Толерантен однос кон недостатоците на другите
- Духовитост
- Емоционална стабилност
- Самоувереност и верување во своите способности
- Ниско ниво на агресивност, но изразена тенденција за натпреварување со врсниците
Во процесот на препознавање и идентификување на надарените ученици, сепак најголема улога имаат наставниците. Оправдано е и се очекува да ги
препознаат и идентификуваат надарените ученици, бидејќи:
1. Имаат можност за долготрајно, систематско набљудување на однесувањето на учениците во многу разлиќни ситуации
2. Имаат можност за споредување на децата, бидејќи во воспитно-образовниот процес истовремено се присутни ученици од иста возрасна група
3. Сите наставници имаат соодветно образование од областа на психологијата и педагогијата, преку кое се запознати со особините на личноста,
законитостите во нејзиниот развој, методите и постапките на оценување
4. Имаат можност редовно да контактираат со родителите на децата, со кои може да разменуваат корисни информации
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5. Можат меѓу себе да се консултираат, со што се зголемува веројатноста за објективноста за објективна проценка на карактеристиките на даден ученик
Меѓутоа, во практика најчесто нема успешно препознавање и идентификување на надарените ученици од страна на наставниците, за што постојат
повеќе причини, од кои ќе ги издвоиме:
1. Наставниците препознавањето го корелираат со високи резултати од тестови за способности, при што испуштаат од предвид дека надареноста не е само
резултат на способностите (како дадени од некоја божествена сила) туку таа е резултат и на емоционалните, мотивационите, карактерните и други особини
на личноста.
2. Наставниците не се доволно подготвени за препознавање на надарените ученици, затоа од особена важност е перманентното образование на
наставниците во ова поле, при што неопходно е покрај за препознавање и идентификување, наставниците да се оспособат и за реализирање на квалитетни
едукативни програми за работа со надарени деца
3. Наставниците најмногу го вреднуваат високиот училишен успех, па затоа често се случува и учениците со просечни способности да бидат „препознаени“
како надарени. Основна причина за оваа грешка е што не се зема предвид фактот дека постигнатиот успех може да е последица на долготрајно учење,
работна дисциплина и поволна социоекономска средина. Тука треба да имаме предвид дека, надарените можат да не бидат препознаени и заради фактот
што тие може да немаат висок училишен успех и заради низа објективни причини, како што се: детето има интереси кои се надвор од наставните содржини,
присутна е воспитно образовна запуштеност за која наставникот нема сознание.
4. Отпорот кон рутинските и здодевни ситуации во училиштето, кој се манифестира со повлекување во себе, мечтаење, постојано поставување на прашања,
прекинување на искажувањата од останатите, наставниците го толкуваат како недисциплина наместо како манифестација на надареност, па затоа
неоправдано овие ученици остануваат надвот од нивниот интерес.
5. Нагласената интовертност и сличните манифестации на личноста на ученикот исто така можат да бидат пречки за нивното препознавање и
идентификување како надарени.
ПЕДАГОГ
Гордица Цветаноска___________________
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

1. РАБОТА СО УЧЕНИЦИ
индикатори/докази/

во учењето Поддршка на
учениците

активности
Идентификување на
надарени ученици,
ученици со пречки во
развојот и ученици со
потешкотии во учењето
Идентификување и работа
со ученици кои нередовно
ја посетуваат наставата,
значително го намалуваат
училишниот успех или
пројавуваат различни

цели
Идентификување на
надарени ученици,
ученици со пречки во
развојот и ученици со
потешкотии во учењето
Поддршка и развој на
силни страни на ученици
кои имаат потешкотии со
учењето, несоодветно
однесување и слаб
училишен успех

реализација

следење/повратна

соработници

Во текот на
годината

Наставници
Родители
Инклузивен тим

Во текот на
годината

Ученици
Наставници
Инклузивен тим

форми/методи
Евиденција на педагогот
Групна индивидуална
Разговор/ тестови

информација
Извештај од
спроведена
активност.

Евиденција на педагогот
Групна индивидуална
Разговор/ тестови/ набљудување/
работа со ученици

Извештаи од
спроведени
активности со
учениците.
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облици на несоодветно
однесување
Посета на часови – анализа
на вклученост на
учениците во активностите
на часот и ефекти од
применети методи врз
напредок на поедини
ученици
Анкета за ученици: „Во
кои секции би сакал да
членувам?“
Анкета со ученици од 5-9
одделение ,,Како учам,, и
реализација на
работилници ,,Како да го
подобрам учењето,,
Трибина –ученичка
заедница: Како да го
подобриме училишниот
успех
Утврдување на причини за
слаб успех и напредок на
учениците со потешкотии
во учењето, индивидуални
консултации/ советувања
Следење на напредокот на
учениците со потешкотии
во учењето
Работилници за развој на
самодовербата и
справување со кризни
состојби и насилство
Процена на подготвеност
на идните првачиња за
вклучување и напредување

Идентификување и
поддршка на ученици кои
имаат потешкотии со
учењето, несоодветно
однесување и слаб
училишен успех

Во текот на
годината

Директор
Помошник
директор
Наставници
Инклузивен тим

Записници од посета на час,
Евиденција на педагогот
Набљудување/ разговори со
ученици/наставници

Извештаи од посети
на часови.
Консултации со
наставникот по
посетениот час.

Поддршка и развој на
силни страни на

09-10.2019

Одделенски
раководители

Анкетни листови и извештај од
спорведена анкета.

Документација на
училиштето.

Наставници
Ученици
Наставници
Инклузивен тим

Извештаи од анкета
Евиденција на педагогот

Извештај од
спроведена
активност.

Евиденција на ученичка заедница.
Групна/Трибина/ Разговори.

Извештај од
спроведена
активност.

Записници од разговори и
советувања. Индивидуална/
разговори/ дискусии/ советувања

Записници од
активности

учениците
Проценка на причините за
неуспех во учењето на
учениците, поддршка на
учениците во учење

10-12.2019

Унапредување на
работата на ученичката
заедница и поддршка на
учениците во учењето
Поддршка и помош на
учениците во учењето и
во подобрување на
училишниот успех

12.2019

Поддршка на учениците
во учењето и помош во
подобрување на
училишниот успех
Оптимален
психосоцијален развој на
учениците

Во текот на
годината

Во текот на
годината

Во текот на
годината

Ученичка заедница
Директор
Наставници
Ученици
Наставници
Родители
Одделенски совет
Инклузивен тим
Наставници
Директор
психологот
Родители
Ученици

Евиденција на педагогот
Записници од
Разговор/ посета на час/анализи на одделенски и
успех
наставнички совет
Подготовки за психолошка
работилница
Групна/ работилница

Извештај од
спроведена
работилница

Препознавање и работа
со ученици со
емоционални потешкотии

05-07.2019

Комисија за упис
на првачиња

Документи за упис на ученици во I
одд.
Индивидуална/

Извештај –
психолошка процена
на иницијална
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Следење и поддршкана развојот на
учениците

во училиштето
Посета на часови и
следење на
приспособување н
напредок на учениците
Откривање на ученици од I
одд со потешкотии во
напредокот, консултации
со дефектолог и надлежни
институции
Следење на напредокот на
учениците со посебни
образовни потреби,
индивидуална работа и
помош на учениците

Изработка на план за
работа со надарени и
талентирани ученици,
индивидуална работа со
надарени и талентирани
ученици
Реализација на
психолошки работилници
за стимулирање на
креативно мислење
Работилници за јакнење на
самодовербата на
учениците со примена на
позитивна психологија
Утврдување на лични
карактеристики, степен на
надареност и образовни
потреби на надарените

проблеми во
однесувањето и
приспособување на
средината

09-11.2019
02.2020

психологот
Инклузивен тим
Наставници
Родители
психологот
Наставници
Родители
Директор
Инклузивен тим
Наставници
психологот
Ученици
Родители
Инклузивен тим

Групна/ разговор/набљудување/

состојба на идните

психолошки тест
Записници од посета на час.
Разговори/
Набљудување

првачиња
Записници од
разговори со
наставници/родители/
психологот
Записници од
активности

Поддршка на учениците
во учењето и помош во
подобрување на
училишниот успех

Во текот на
годината

Поддршка на учениците
со посебни образовни
потреби и помош во
подобрување на
постигнувањата

Во текот на
годината

Препознавање,
идентификување и работа
со надарени и
талентирани ученици

Во текот на
годината

Развој на креативното
мислење. Емоционален
развој на учениците

10.2019 до
05.2020

Наставници
Ученици

Евиденција на педагогот

Работилници за личен и
социјален раст и
емоционален развој на
учениците.
Препознавање,
идентификување и работа
со надарени и
талентирани ученици.

Во текот на
годината

Наставници
Ученици

Евиденција на педагогот
Групна работа/
консултации/анализиРаботилници

Во текот на
годината

Наставници
Родители
Директор
Помошник

Наставници
Родители
Директор
Помошник
директор

Евиденција на педагогот
тестови/
Индивидуална работа/Разговор/
набљудување
Евиденција на педагогот
Записници од посета на
час/Индивидуална работа
/Тестирање Разговори/ едукација
Набљудување/ Советување

Записници од реазлизирани
активности. Разговори/анализи/
Евиденција на педагогот

Записници од реазлизирани
активности.

Записници од
разговори,со
ученици, родители,
наставници,
психологот / наоди
од тестирање/ чек
листи/евиденција од
посета на час
Изработен план за
работа со надарени и
талентирани.
Записници од работа
со надарени и
талентитани
Извештали од
реализирани
педагошки
работилници
Записниции анализи
од спроведени
работилници и
активности
Реализација на план
за работа со надарени
и талентирани.
Записници од работа
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ученици и индивидуална
работа со надарените
Работилници за
унапредување на ментално
и физичко здравје,
превенција од ХИВ /СИДА
и превенција од
зависности
Работилници за учениците
во одделенска настава за
развивање на емоционална
интелигенција
Идентификување на
ученици со емоционални
потешкотии, семејни
проблеми и проблеми со
однесување и адаптација
Интервенции и
советодавно –
консултативна работа со
ученици кои имаат кризни
ситуации, емоционални
проблеми, несоодветно
однесување
Идентификување на
психолошки
карактеристики на
учениците од IV, VI одд. со
употреба на психолошки
инструменти
Разговори, анкети,
примена на социометриски
методи и активности за
прибирање податоци за
личен, семеен и социјален
статус на учениците
Индивидуална работа и

Емоционален развој на
учениците
Унапредување на
ментално и физичко
здравје на учениците.
Превенција од СИДА,
болести на зависности

директор
Во текот на
годината

Ученици
Наставници по
биологија

Евиденција на педагогот
Групна работа/ Консултации/
Работилници

Поддршка на личен и
10.2019 до
емоционален раст и развој 06.2020
на на учениците

Наставници
Ученици

Евиденција на педагогот
Групна работа/
Работилници

Поддршка во справување
со кризни состојби. Развој
на силни страни на
учениците

Во текот на
годината

Поддршка во
надминување на
проблемот. Поддршка на
учениците за нивен
хармоничен развој

Во текот на
годината

Ученици
Наставници
Родители
Директор
Институции
Ученици
Наставници
Родители
Директор
Институции

Идентификување на
надарени ученици,
ученици со пречки во
развојот и ученици со
потешкотии во учењето

09.2019 до
04.2020

Прибирање податоци за
личен и социјален развој
на учениците.
Интервенции за помош на
ученици со несоодветно
однесување
Интервенции за помош на

Во текот на
годината

Ученици
Наставници
Родители
Директор
Институции

Во текот на

Ученици

Наставници
Ученици
психологот
Инклузивен тим

Записници/
Индивидуална р./ Набљудување
Разговор/ советување
Консултации

со надарени и
талентитани
Извештаи од
спроведени
педагошки
работилници

Извештаи од
спроведени
психолошки
работилници
Евиденција на
педагогот
Записници од
разговори/ извештаи

Евиденција на педагогот
Индивидуална/
Разговор/ набљудување/
советување

Записници од
активности со
ученици/ родители/
наставници/
соработка со разни
институции.

Евиденција на педагогот
тестови/
Индивидуална работа/Разговор/
набљудување

Записници од
активности со

Евиденција на педагогот Групна и
индивидуална работа
Разговор/ социограм/
анкети/набљудување

Записници

Евиденција на педагогот Групна и

Записници од
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советување на ученици со
несоодветно однесување

Професионална и кариерна ориентација на
учениците

Посета на наставен час –
набљудување на ученици,
разговори со ученици
Информирање на
учениците од IX одд. за
мрежа на средни училишта
и нивна проодност во
натамошно високо
образование
Реализација на
психолошки работилници
за професионална и
кариерна ориентација на
учениците согласно
изготвена програма
Идентификување на
психолошки
карактеристики на
учениците од IX одд. со
употреба на тестови за
општи и специфични
способности и
професионални интереси
на учениците
Индивидуално
професионално советување
и насочување на учениците
на IX одд.

ученици со несоодветно
годината
однесување. Едукација на
учениците за стратегии за
справување со конфликт и
надминување на
несоодветно однесување
Прибирање податоци за
Во текот на
личен и социјален развој
годината
на учениците
Професионално и
04-06.2020
кариерно насочување,
информирање за мрежа на
средни училишта и
натамошна проодност за
високо образование
Професионално и
09.2019 до
кариерно информирање,
05.2020
ориентирање и
советување на учениците

Наставници
Родители
Институции

индивидуална советодавна работа
Разговор/

реализирани
советување и други
активности со
ученици/родители

Ученици
Посета на час – чек листи
Наставници
/Набљудување
Родители
/Разговори/Консултации/
Инклузивен тим
Советување
Претставници од
Организација на предавања
средни училишта
Ученици
Евиденција на педагогот
Наставници
светувања
Ученичка заедница

Документација од
посета на час,
евиденција - работа
на педагогот
Документација на
училиштето.
Евиденција за работа
на психологот.
Флаери, проспекти.

Ученици
Наставници
Директор
Помошник
директор

Евиденција на Педагогот/
Групна работа/
Работилници/ работни листи и
флаери за учениците

Извештаи од
спроведени
педагошки
работилници ,
материјали од
работилниците
Евиденција за работа
на педагог
Извештаи од
применети тестови со
учениците од IX одд.

Проценка на личноста на
учениците од IX одд. со
психометриски
инструменти -тестови
(неопходна за
професионално и
кариерно советување на
учениците)

02-04.2020

Ученици
Наставници
Директор
Помошник
директор

Групна/ индивидуална/
Примена на тестови за општи и
специфични способности, тестови
за професионални интереси на
учениците/разговори

Професионално и
кариерно информирање,
ориентирање и
советување на учениците,
презентација на податоци
од применети тестирања

05,06.2020

Ученици
Наставници
Родители
Директор
Помошник
директор

Индивидуална работа/
советување/ разговор/ кариерна
ориентација/ флаери/ синтеза на
наоди од применети тестови на
учениците

Извештај за
реализирана
програма за
професионална
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2. РАБОТА СО НАСТАВНИЦИ

Поддршка на наставниците за планирање и реализација на воспитно-образовниот
процес

индикатори/докази/
активности

цели

Соработка со наставниците
при подготовката на
наставните часови и
часовите од дополнителна
и додатна настава.Увид во
реализација на часовите од
дополнителна и додатна
настава.
Соработка со наставниците
при подготовката и
реализацијата на нагледни
часовите, проекти и часови
за сертификација

Стручна помош на
наставниците во
планирање на наставата.
Создавање услови за
напредок на учениците
според сопствените
потенцијали

Во текот на
годината

Стручна помош на
наставниците . Креирање
соодветна атмосфера за
работа. Ефикасна
комуникација
наставник/ученик.
Стручна помош на
наставниците за ефикасно
вреднување на учениците
и за напредок на
учениците според
нивните потенцијали
Стручна помош на
наставниците околу избор
на соодветни методи за
оценување на постигања
на учениците
Стручна помош на
наставниците во
реализација на
воннаставни активности и
училишни проекти

Во текот на
годината

Стручна помош на
наставниците во

11, 12.2019

Предавање за наставнички
совет ,,Видови на
испрашување на учениците
и видови на тестови,,

Консултации со
наставници за соодветни
методи за оценување и
документирање на
постигања на учениците
Соработка со наставниците
во реализација на
училишни проекти, МИО
активности и Активности
за Заедничка грижа за
учениците
Работилница за стручни
активи ,, Подготовка и

реализација

06, 07. 2020

Во текот на
годината

Во текот на
годината

следење/повратна

соработници
Наставници
Директор

форми/методи
Записници од разговори, чек
листи од посета на час /
Индивидуална р./ Набљудување
Разговор/ советување
Консултации

Наставници
Директор
Советници од БРО
Одговорни од
проекти

Записници од разговори,
извештаи/
Индивидуална р./ Набљудување
Разговор/ советување
Консултации

Наставници
Директор
Помошник дир.

Извештаи од реализирано
предавање/ изготвена
презентација/
Дискусија/ Разговор/
Консултации

Ученици
Наставници
Директор
Помошник директор

Евиденција на педагогот
Посета на час/ разговори/
консултации

Ученици
Наставници
Директор
Помошник директор

Евиденција на педагогот
разговори/ консултации/
советување/ анализи

Претседатели на
стручни активи

Евиденција на педагогот
Групна работа/

информација

Записници од
разговори/ извештаи
од посета на
додатна и
дополнителна н.

Записници од
разговори/
извештаи/
сертификати

Записници од
наставнички совет/
ППТ презентација
Евиденција за
работа
записници од
разговори
Евиденција за
работа
извештаи од
активности
Извештаи од
активности,
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реализација на
интерактивна настава,,
Консултации со
наставници за различни
начини за помош во
учењето кај ученици со
различни способности и

подготовка и реализација
на интерактивна настава
Стручна помош на
наставници за примена
соодветни наставни
методи кај ученици со
различни способности и

лични карактеристики
Советување на
наставниците за
поттикнување на посебни
способности кај

лични карактеристики
Стручна помош на
наставници за примена
соодветни наставни
методи и приоди во

надарените ученици
Советување на

работата со надарени и
талентирани ученици
Стручна помош на

наставниците за начини на
мотивирање на учениците
за учество на натпревари и
конкурси

Работилници/
Во текот на
годината

Во текот на
годината

Инклузивен тим

Евиденција на педагогот

Наставници
Директор
Помошник директор

Анализи/ разговори/ советувања/
консултации

Наставници
Ученици

Евиденција на педагогот
/индивидуална и групна работа/
Анализи/ разговори/ советувања

Записници од
стручни активи
Извештај од
инклузивен тим,
Евиденција за
работа на
педагогот
записници.
Евиденција за
работа на
Записници од
активности и од
разговори
Евиденција за

Во текот на

Наставници

Евиденција на педагогот

наставници за примена
соодветни методи за
мотивирање на надарени
и талентирани ученици

годината

Ученици

/индивидуална и групна работа/
Анализи/ разговори/ советувања

работа
на
разговори
педагогот
Записници од
активности и од

Советување со наставници
за утврдени наоди од

Стручна помош на
наставниците во

Во текот на
годината

Наставници
Родители

Евиденција на педагогот групна
и ндивидуална/наоди од

Евиденција за
работа на

психолошки тестирања и
потенцијали на надарени
ученици
Советување со наставници

идентификување и работа
со надарени и
талентирани ученици
Стручна помош на

тестови/разговори консултации

педагофот
Записници од
активности
Евиденција за

за
начини нанареализација
Укажување
одделенски
на индивидуални и групни
родителски средби,
водење евиденција и
документација за
родителски средби
раководители за утврдени
семејства со ризик и

Во текот на

Наставници

Евиденција на педагогот / групна

наставниците
вона
Стручна помош
реализација на
родителски средби и
водење евиденција и
документација од
средбите

годината
Во текот на

Директор
Наставници

и
ндивидуална/
Евиденција
на психологот/
разговори / консултации/
советување

работа
на за
Евиденција
педагогот
Записници од
активности

наставниците за
идентификување и работа

годината

Директор
Совет на родители

ндивидуална/
разговори / консултации/

работа на
педагогот
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заедничка работа за помош
со семејствата

со семејства со ризик

советување/ акции

Записници од
реализирани
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активности
3. РАБОТА СО РОДИТЕЛИ

С
родителите Едукација на родители Индивидуални и о
групни советувања и консултации

индикатори/докази/
активности

цели

Индивидуални и групни
советувања на родители чии
деца нередовно посетуваат
настава, имаат неуспех во
учењето или пројавуваат
различни облици на
несоодветно однесување
Разговори со родители
за утврдени семејни
проблеми (социјални,
семејства со ризик) и
заедничка работа со
одделенски раководители за
помош со семејствата
Информирање на родители
на деца со посебни
образовни потреби за
состојба и напредок на
нивните деца, начин како да
ги остварат своите права и
обврски, каде да најдат
помош и поддршка
Стручно предавање за Совет
на родители „Развојни
карактеристики на детската
возраст“

Советување на
родители врз различни
основи. Помош на
родители да ги разберат
кризите во учење и во
однесување на своето
дете.
Помош на родителите
за да ги разберат
кризите со кои се
соочува нивното дете.
Помош и поддршка на
родители за справување
со криза во семејството
Помош и поддршка на
родители на деца со
посебни образовни
потреби да ја разберат
состојбата на своите
деца и каде да најдат
помош и поддршка

Во текот на
годината

Помош на родителите
за да ја разберат
индивидуалната и
развојна потреба на
нивното дете.
Помош на родителите
за да ја разберат
индивидуалната и
развојна потреба на
секое дете и поддршка
во надминување на

Разговори со родители за
утврдени проблеми и
сосотојби (наоди од анкети,
тестови, социометриски
постапки, анализи на
учениците). Едукација на

реализација

Во текот на
годината

Во текот на
годината

следење/повратна

соработници
форми/методи
Родители Наставници Евиденција на педагогот /
Директор
ндивидуална/
Совет на родители
Записници и документација од
советување/ акции/ разговор/
советување

Наставници
Директор
Совет на родители

Евиденција на педагогот /
ндивидуална/
разговори / консултации/
советување/ хуманитарни акции

информација
Евиденција за
работа на
Евиденција и
документација од
советување на
родители.
Евиденција за
работа на
Записници и
извештаи од
активности/акции

Наставници
Директор
Општина
Ресурсен центар за
родители за деца со
посебни потреби

Евиденција на педагогот /
ндивидуална/
разговори / консултации/
советување/ хуманитарни акции

Евиденција за
работа на

03-05.2020

Совет на родители
Директор

Евиденција на педагогот /
групна/
разговори / стручно предавање/
советување/

Во текот на
годината

Родители Наставници
Директор
Центри за социјални
грижи
Завод за ментално
здравје

Евиденција на педагогот /
ндивидуална/
разговори / консултации/
советување/ психоедукација

Евиденција за
работа на
психологот.
Извештај од Совет
на родители
Евиденција за
работа

Записници и
извештаи од
реализирани
активности

Записници и
извештаи од
реализирани
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то

Вклу
чува
њен
живо
а
тира
учил
бота
иште

родит
ели во
на

родителите за индивидуални
потреби на секое дете
Предавање за родители
,,Како да му помогнам на
моето дете да го подобри
училишниот успех,,

проблемот

Соработка со родителите во
превенција на насилство во

Едукација на родители
за кризите во учењето,
начини за помош на
учениците за
подобрување на
училишен успех
Превенција на
насилството во

училиштето и намалување на

училиштето.

активности
10-12.2019

Во текот на
годината

бројот на закани од
постарите ученици врз
ученици од помала возраст
Соработка со родителите за
намалување на бројот на
неоправдани изостаноци во
училиштето

Совет на родители
Директор

Евиденција на педагогот /
групна/
разговори / стручно предавање/
советување/

Родители Наставници
Директор

Евиденција на педагогот /
ндивидуална/

Детска организација

разговори / консултации/

Ученичка заедница

советување

Мерки за намалување
Во текот на
Совет на родители
на број на неоправдани
годината
Наставници
изостаноци и редовно
Директор
посетување на настава
Ученичка заедница
на учениците
4. СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА

Евиденција на педагогот /
ндивидуална/
разговор/ советување
консултации

индикатори/докази/

б
о
т
к
а со

локалн
а

заедн
ица

активности

цели

Организација и реализација
на научни посети на

Соработка со локалната
заедница и придонес во

компании во локалната
заедница со цел запознавање
на учениците со процес на
производство и работа на

поквалитетно учење,
повисоки постигања и
личен развој на
учениците и промоција

компаниите
Соработка со одоговорни
лица од Општина Ѓорче

на училиштето
Остварување соработка
со Општина Ѓорче

Петров за разни форми на

Петров. Подобрување

реализација
Во текот на
годината

Во текот на
годината

Евиденција за
работа на
Извештај за работа
на Совет на
родители
Евиденција за
работа на

Записници и
извештаи од
реализирани
активности
Евиденција на
извештаи од
реализирани
активности
следење/повратна

соработници
Фирми, компании
Совет на родители

форми/методи
Евиденција на педагогот /
ндивидуална, групна/ разговори/

Наставници
Директор
Ученичка заедница

набљудување
презентации/ посета на
фирма/компанија

Општина

Евиденција на педагогот /
ндивидуална/

Директор

разговори / консултации/

информација
Евиденција за
работа на
извештаи од
реализирани
активности на
училиштето
Евиденција за
работа на
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заеднички хуманитарни и
културни активности и
обезбедување помош на
семејства под ризик

на лијание на локалната
заедница врз
училиштето.

Помошник директор
Наставници

првземање на акции

Извештаи од
реализирани
активности
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Организација на наставни и
воннастани активности во
соработка со локалната
средина

Обезбедување услови и Во текот на
за поквалитетно учење. годината
Промоција на соработка
со локалната средина

Соработка со раководител и
вработени во сектор
образование во Општина Ѓ.
Петров и претставници од
училиштата во изготвување
анализи на постигнувањата,
извештаи од работењето,
примена на новини во
работата и спроведување на
законот
Консултации со Завод за
ментално здравје ,,Младост,,
Центри
за успех,
социјална
работа,
училишен
адаптација
МВР, ДПИ, здравствени
институции за обезбедување
личен напредок, подобар

Професионален развој и
стручно усовршување
на образовниот кадар во
училиштата. Подигање
на квалите во работење
на училиштето.
Промоција на соработка
со локална заедница и
со училиштата во
Општина Ѓ. Петров
Соработка со стручни
инстсиуции за
унапредување
на учениците на
адаптација, ментален
развој, напредок во
учење и социјализација

Во текот на
годината

Соработка со ДИЦ за
реализација на процесот на
екстерно тестирање на
знаењата на учениците и
интерно оценување на

Промоција на работата
на училиштето.
Соработка со спручни
институции.
Унапредување на

Во текот на
годината

оценувањето на
наставниците
Консултации со БРО за

работата на
училиштето.
Соработка со стручни

Во текот на

Советници од БРО

Соработка со стручни

Евиденција за

унапредување на

институции за

годината

Наставници

институции/ ндивидуална/

работа на

сопствената работа и
унапредување на воспитно
образовната работа во
училиштето

унапредување на
сопствена работа и
работа на училиштето

Директор

консултации/
разговори /анализи/извештаи

Во текот на
годината

Родители
Директор
Пом. директор
Наставници

Наставни и воннаставни
активности/ групна/
набљудување/
разговори / посети

Стручни
соработници од
општината

Изготвени нови процедури,
формулари,
документи,програмииндивидуал
на и групна/ работилници/
консултации/ презентации/
анализи/извештаи

Родители
Директор
Помошник директор
Наставници
Совет на родители
Институции

Соработка со стручни
институции/ ндивидуална/
консултации/
разговори /извештаи/
посети и заеднички активности

Директор
Помошник директор
Наставнички совет
ДИЦ
Училишен одбор

Соработка со стручни
институции/ ндивидуална/
консултации/
разговори /извештаи/
посети и заеднички активности

Евиденција за
работа на
Извештаи од
активности
Евиденција за
работа на
Извештаи од
реализирани
активности.
Изработени
процедури,
формулари,
документи.
Евиденција за
работа на
Извештаи од
реализирани
активности

и редовност на учениците
Евиденција за
работа на
Извештаи од
реализирани
активности

Извештаи од
реализирани
активности
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5. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА

про
отк
фес
ата
ион
воу
алн
чил
иот
ишт
ето

развој

Личен

н
а
л
е
н

развој

активности

цели

реализација

индикатори/докази/

следење/повратна

форми/методи

информација

соработници

Консултации со советници
од БРО околу
професионален развој и
стручно усовршување
Реализација на разни форми
на сопствено стручно
усовршување во и надвор од
училиштето
Учество во работата на

Професионален и
кариерен напредок,
стручно усовршување
на психологот
Професионален и
кариерен напредок,
стручно усовршување
на психологот
Стручно усовршување

Во текот на
годината

Советници БРО
психологот

Соработка/ групна и
ндивидуална/
разговори / анализи/ извештаи

Во текот на
годината

Предавачи, БРО,

Идивидуална, групна семинари/
предавања разговори/обуки/
конференции

Во текот на

Предавачи, МЦГО

Програма за работа/ ,

Комора на психолози и
Секција на психолози од
основните
училишта
позитивна психологија
Анализа на ефектите од
реализација на работилници
за јакнење на самодоверба на
учениците со примена на

на психологот

годината

Советници -БРО,

групна/предавања/
работа на
Разговори, седници/ работилници

Процена на ефикасност
од внесени иновации во
работата

Во текот на
годината

психологот

Евиденција на психологот/
анализа/ консултации/
споредбена анализа

Евиденција и планирање на

Сопствен

Во текот на

сопствен професионален
развој
Соработка со БРО за процес

професионален развој

годината

Унапредување на

Во текот на

на унапредување на
професионални компетенции

професионален развој
на вработените во

годината

во училиштето
Учество во работа на Тим за
професионален развој на
училиштето

училиштео
Унапредување на
професионален развој
на наставен кадар

Во текот на
годината

Поддршка на наставници во

Професионален развој

Во текот на

Наставници
Директор

Евиденција за
работа на
Извештаи
Евиденција за
работа на
психологот,
Сертификати
Евиденција за

Извештај од
спроведена анализа
на воведена новина
во работењето

психологот

Сертификати/ докази за посетени Евиденција за
и реализирани обуки/ анализа на
работата
Разговори/ анализа на работата /

работа на

Директор
Советници од БРО
Наставници
Директор

дискусии / посети консултации

работа на

Тим за
професионален
развој
Директор
Наставници

Стручни состаноци/ анализи/
планирања/ записници/ предлози
до директор

Евиденција за
работа на Тим за
професионален
развој
Евиденција за

Соработка/ групна и

Евиденција за
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реализација на нивната
програма, активности и
проекти во училиштето
Информирање и
дисеминација на стекнати
знаења и вештини од

на воспитно-образовен
кадар во училиштето

годината

Директор
Стручни активи

ндивидуална/ набљудување/
разговори / анализи

Интерно стручно
усовршување на
наставен кадар во

Во текот на
годината

Наставници
Директор
Стручни активи

Дисеминации на знаења и
вештини/ работилници/
разговори / анализи

работа на
Извештаи
Евиденција за
работа на
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посетувани обуки
Водење професионално
досие и документација за
професионален развој на
наставниот кадар
Поддршка на наставници во
реализација на активности
од проект ,,Со читање до
лидерство,,

н
а
л
из
аи

проце
нка на

с
п
ит
н
о

обра
зовн
ата

работа

активности

училиштето
Професионален развој и Во текот на
соработка со наставен
годината
кадар во училиштето.

Наставници
Директор
Стручни активи

Професионален развој и Во текот на
соработка со наставен
годината
кадар во училиштето.

Наставници
Директор
Стручни активи
НВО
6. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

цели

реализација

Соработка/ ндивидуална/
разговори / водење досие/ посета
на час
Соработка/ ндивидуална/
разговори / водење досие/ посета
на час

Извештаи
Професионално
досие Евиденција за
работа на
Евиденција за
работа на
Извештаи

индикатори/докази/

следење/повратна

форми/методи
Анализи/ статистика
индивидуална и група/
презентации/ извештаи/ дискусии
Анализи/ планирања/

информација
Полугодишен и
годишен извештај за
работа на
училиштето
Годишна програма,

соработници

Изготвување на анализи и
извештаи од работа на
училиштето и извештај за
сопствената работа
Изготвување на Годишна

Анализа на работењето
на училиштето.
Унапредување на
работата
Стратешко планирање.

Во текот на
годината

програма на училиштето,
Програма за сопствената
работа, тимско изготвување

Следење и
унапредување на
работата на училиштето

годината

Училишен одбор
Тим за развојна
програма

индивидуална и група/
презентации/ извештаи/ дискусии

План за развој на
училиштето

Анализа на работењето
на училиштето. Предлог
мерки за унапредување
на работата

Во текот на
годината

Наставници Стручни
активи
Директор
Наставнички
совет

Анализи/ пресметки
индивидуална и група/
презентации/ извештаи/ предлог
мерки

Евиденција на

Евиденција за
работа на

на План за развој на
училиштето
Изготвување анализи и
извештаи до МОН, МЦГО,
БРО,
ДИЦ, ДПИ за разни
училиштето
аспекти од воспитнообразовната работа на

Во текот на

Стручни активи
Училишен одбор
Наставнички совет
Инклузивен тим
Стручни активи

Изготвување на материјали
(работни листови и листи со

Професионален развој и Во текот на
соработка со наставен
годината

Наставници
Директор

Стручна анализа/ изготвување
материјали/

активности) кои би се
користеле во работата со
надарени /талентирани

кадар во училиштето.

Стручни активи

разговори / дискусии

Изготвување прегледи,

Анализи на поведение,

Извештаи, анлизи
Училишна
документација

Училишна
документација
Во текот на

Одделенски

Статистика/ анализи прегледи/

Евиденција за
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анализи, извештаи за успех,
поведение, редовност на
учениците, опфат и напредок

успех, изостаноци на
учениците. Предлог
мерки за подобрување

годината

раководители
Наставници
Ученици Директор

/ извештаи/ дискусии/
предлози за подобрување на
состојбата

работа на
Училишна
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на учениците, социјална
состојба и потреби на
учениците
Акциско истражување ,,
Ефекти врз читањето на
учениците со примена на
техники за подобрување на
читање од проект ,,Со
читање до лидерство,,
Анализа на податоци од
изготвен социограм на
учениците
VI одд. во
Анализа наод
психолошки
детекција на ученици со
неприлагодено поведение и
социјална изолација

на состојбата

Совет на родители

карактеристики на идни
првачиња и детекција на
ученици со потешкотии во
социјализација, учење и

проблеми со адаптација
социјализација и
социјална изолација.
Соработка со наставен

адаптација

кадар и родители

Консултации со наставници
за напредокот на учениците
со посебни образовни
потреби

Соработка со настаВо текот на
Наставници
вниците со цел унапрегодината
Инклузивен тим
дување на наставата и
психологот
воспитната работа
Родители
7. УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА

Акциско истражување
на ефекти од примена
на нови техники во
наставата и поучување
на учениците

Во текот на
годината

Помош на ученици со
проблеми со адаптација
социјализација
и со
Помош на ученици
социјална изолација

09,10.2019
05-07.2020

Наставници од
одделенска настава
Директор

документација.
Извештаи
Акциско истражување / групна/
пред тест/ анкета/ следење на
примена на техники за читање/
пост тест/ анализа/ дискусија

Евиденција за
работа на

Одделенски
раководители и
ученици
оддна
Комисијаод
заVI
упис
Наставници
Ученичка заедница

Социограм, анализа, разговор/
дискусија/
советување/работилници/
Набљудување/тест/ разговор/
индивидуална работа со
ученици/ советување

Евиденција за
работа на

ученици во I
Наставници
Родители

цртеж/ анамнеза/ групна
индивидуална/ анализа/
прогностички извештај

работа на

Извештај од акциско
истражување

Евиденција за
Извештај од
социметриска
метода

Ист
раж
ува
ње на

воспи
тно

в
н
а
т
а работа
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состојба на идни
Разговори/ анализи/ Изготвување
и по потреба корекции на ИОП/
Извештаи/

индикатори/докази/

Уч
р
ил
ук
иту
шр
орг
пл
на
а
ани
ан
и
зац
ир

ија
ањ (
е,

активности

цели

Следење на наставни
часови, анализа на јаки и
слаби страни, предлог

Следење и
унапредување на
наставата. Соработка со

мерки за унапредување на
наставата

наставници.
Унапредување на
работа на наставен

Извештај за
иницијалната

реализација
Во текот на
годината

првачиња
Документација на
Инклузивен тим.
Евиденција на

следење/повратна

соработници
Директор
Помошник директор
Стручни активи

форми/методи
Записници од посета на час /чек
листи/
Индивидуална р./ Набљудување

информација
Евиденција на

Разговор/советување
Консултации

на час и разговори
по часот

Записници од посета
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Увиди во педагошка

кадар
Следење на Законска

Во текот на

Директор

Увиди/ анализи/ записници/

Записници,
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евиденција и

регулатива и унапре-

документација. Увиди
планирања и подготовки
на наставниците

дување на работењето
на училиштето

Евалуација на работата на
училиштето и реализација
на Годишна програма

Соработка со наставниците со цел унапредување на наставата и
воспитната работа

Изработка на училишен

Превенција на насилно

Протокол за делување во

годината

Помошник директор

извештаи/ разговори советувања/

извештаи од
реализирани
увиди

Комисии

дискусии

Во текот на
годината

Тим за евалуација на
работа на
училиштето

Увиди/ анализи/
дискусии/извештаи/ разговори/
седници на Наставнички совет/
предлози

02-06.2020

Училишен тим за

Изработка на протокол/анализи/

Годишен
извештај
за работа на
училиштето.
Записници од
Наставнички
совет
Изработен

однесување во

превенција од

презентации/

протокол.

случај на насилство

училиштето

насилство

дискусии/седница на

Советодавна помош и

Помош, советодавна и

Во текот на

Центар за социјални

Наставнички совет
Советување/ разговор/ следење/

Записници од
Наставнички
совет
Евиденција на

поддршка на ученици со
загрозено здравје,
ученици по ризик и
ученици кои се често
отсатни од настава
Советодавна помош и
поддршка на ученици кои
се во конликтни
систуации

емоционлна поддршка
на ученици по ризик и
ученици со здравствни
и друг вид проблеми

годината

грижи Наставници
Ученици
Родители

тестови/ посета на дом/
консултации со стручни лица

Помош, советодавна и
емоционална поддршка
на ученици.
Разрешување
конфликти

Во текот на
годината

Одделенски
раководители
Ученици
Центар за социјални
грижи

Советување/ разговор/ следење/
работилници/ консултации со
стручни лица

Записници,
извештаи од
активности
Евиденција на
Записници,
извештаи од
активности
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Програма за работа на помошник директор

Септември
- Изготвување на планот за дежурство на наставниците во училиштето.
- Координација со планот за активности на училишната заедница
- Состанок со претседателите на активи со главна цел фиксирање на приоритети во работата на училиштето и севкупниот живот во него.
- Контрола на состојбата на поставените материјално-технички средства за реализација на наставниот процес, утврдување на фактичката состојба во
која се наоѓа училишната зграда и преземање на чекори за премостување на евентуалните констатирани слабости.
- Координација на приоритетите за работа со вториот сменоводител во училиштето.

Октомври
- Извештај до директорот на училиштето околу согледаните карактеристики за почетокот на учебната година и животот на учениците во училиштето.
- Координирање на активностите околу професионалната орјентација
- Координација на задачите околу реализација на проектните активности во училиштето.

Ноември
- Состанок со претседателите на активи и констатирање на предностите и недостатоците од работата во првото тромесечие на учебната година.
- Средба со училишната заедница заради утврдување на предностите и недостатоците во животот на училиштето и училишната клима, како и трасирање
на пат за соработка околу тековните прашања.

Декември
- Проверка на состојбата во која се наоѓа училишниот инвентар со завршувањето на I полугодие од учебната година.
- Координација со претседателите на активите околу аклтивностите во II полугодие.
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Јануари
- Извештај до наставничкиот совет на училиштето со оглед на предностите и недостатоците во севкупниот живот и работа на училиштето.
Февруари
- Координарање на активностите околу подготовка на патрониот празник на училиштето.
- Комуникација со локалната заедница и преземање на чекори кои ќе водат кон остварување на општо добро за заедницата и афирмацијата на
училиштето.
Март
- Подготовкиза реализација на денот на пролетта и екологијата во училиштето.
Април
- Средба со училишната заедница на завршните години за констатирање на состојбите и тековните прашања.
Мај
- Координација на активностите за реализација на полуматурската прослава.
Јуни
- Извештај до наставничкиот совет и директорот за работата во второто полугодие.
Работата на сменоводителот подразбира секојдневни обврски околу примањето на смената, подготовки за реализација на наставниот процес,
координација со психолошко-педагошката служба, затварање на смените.

Помошник Директор
Садри Арифи

Програма за работа на училишниот библиотекар
Основната цел на училишната библиотека е да негува и развива љубов и интерес кон книгата уште од најраната возраст, кај најмладата
популација. Таа љубов посебно треба да се негува кај нашите ученици, кои во своите училишта ги прават првите чекори во прекрасниот и
бесконечен свет на учењето и знаењето. Во тој контекст, училишните библиотеки претставуваат „центар на гравитација“ во царството на знаењето
во училиштата , во кои учениците ќе ги направат првите контакти и каде ќе остварат непосредна комуникација со книгите, ќе го совладаат начинот
на нивното користење и ќе им служат за збогатување на нивните знаења. Преку различни форми на работа, библиотекарот во тесна соработка со
библиотекарската секција и воспитно-образовниот кадар, успешно и целосно ја остарува нивната благородна мисија.
Библиотекарот со своето образование и знаење, професионални компетенции, организациско и стручно искуство, работни навики, интеркадровски
односи и мотивација, претставува главен двигател во развојот на училишната библиотека.
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Планирана програмска активност

Време на
реализација

Реализатор

Очекувани исходи и ефекти

Прибирање и средување на учебници за 2019/20г.

Август,
септември и јуни

Реална состојба на
учебниците

Чување на библиотечниот фонд:книги,списанија,прирачници,
енциклопедии и др.

Во текот на
целата година

Водење на седдмична и месечна евиденција

Во текот на
целата година

Библиотекар,
членови на
секцијата
Библиотекар,
членови на
секцијата
Библиотекар

Изработка на полугодишен извештај за работата на библиотеката

Декември

Библиотекар

Водење на библиотекарската секција „Клуб на млади библиотекари“

Библиотекар

Посетување на книжарници, саеми на книги,пратење на
библиографии,новини ,списанија за библиотекарството и сл.

Во текот на
целата година
Во текот на
целата година

Изработка на годишен извештај за работата на библиотеката

Јуни

Пласирање на детските списанија „Росица“,„Другарче“, ,„Развигор“ и
,,Наш свет`` .
Обработка на книжниот фонд по УДК

Во текот на
целата година
Во текот на
целата година

Библиотекар

Набавка и инвентарно сигнирање на лектирни изданија,
енциклопедии,стручна литература и други купени или подарени книги

Во текот на
целата година

Со членовите на секцијата „Клуб на млади библиотекари“работа на
чување, оспособување и користење на стари книги

Во текот на
целата година

Библиотекар,
членови на
секцијата
Библиотекар

Месечно информирање за невратени книги

Во текот на
целата година
Aвгуст,
септември, јуни

Средување и заведување на учебници за учебната 2019/20 г.

Библиотекар,
ученици,
наставници
Библиотекар

библиотекар,
ученици

Библиотекар
Библиотекар,
наставници,

Оспособени ученици за
работа во училишната
библиотека
Увид во користење на
библиотеката од страна на
учениците
Увид во користење на
библиотеката од страна на
учениците
Добар пласман на учениците
Добар одзив на учениците за
одбележување на месецот на
книгата
Увид во работата на
библиотекарот
Користење на детскиот печат
од страна на учениците
Средена и организирана
библиотека според
универзални стандарди
Средена и организирана
библиотека според
универзални стандарди
Навремено прибирање на
библиотечниот инвентар
Навремено прибирање на
библиотечниот инвентар
Учениците навремено ги
добиваат бесплатните
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ученици

учебници

Поттикнување и мотивирање на учениците за читање
романи,раскази,приказни и други литературни видови

Во текот на
целата година

Библиотекар,
ученици

Учениците да створат навика
за читање

Насочување и навикнување на учениците сами да бараат книги во
библиотеката

Во текот на
целата година

Библиотекар,
ученици

Учениците самостојно ги
пронаоѓаат книгите

Развивање навика кај учениците за посетување на библиотеката
(посебно кај најмалите членови од II и III одд.)

Во текот на
целата година

Библиотекар,
ученици

Учениците од најмала возраст
посетуваат библиотека

Разговор со учениците за прочитани книги

Во текот на
целата година
Во текот на
целата година

Библиотекар,
ученици
Библиотекар,
ученици

Подобри резултати во
учењето
Самостојно користење на овој
вид литература

Во текот на
целата година

Библиотекар,
членови на
секцијата
Библиотекар,
ученици

Средена и организирана
библиотека според
универзални стандарди
Подобри резултати во
учењето

Упатување и навикнување на учениците за самостојно користење на
разни извори на знаење (речници, енциклопедиии, лексиконии друг
информативен материјал)
Оспособување на заинтересирани ученици за работа во библиотеката
(средување, инвентарирање, сигнирање, издавање на книги , санирање
на оштетени книги и сл.)
Совладување на методи,техники и средства за стекнување знаења во
библиотеката како трајни вредности
кои учениците треба да ги понесат од училишните клупи

Во текот на
целата година

Програма за работа на училишниот одбор
Училишниот одбор ќе одржи толку седници колку што налагаат динамиката и работата во училиштето.
На сите седници Училишниот одбор планира да работи на:
1. Носење на интерни правни акти неопходни за нормално функционирање на училиштето.
2. Кооптирање на нови членови претставници од Општината и од редовите на наставниците.
3. Усвојување на Предлог Годишната програма за работа на училиштето и Извештај за работата на училиштето.
4. Реална проценка и донесување предлог Финансов план на училиштето.
5. Усвојување на Извештај за извршен попис на средства и нивни извори со состојба на 31.12.2019 година.
6. Усвојување на Предлог за Завршна сметка за 2019 година.
7. Усвојување на Полугодишен извештај за работата на училиштето
8. Усвојување на Годишен план за набавки од мала вредност за фискалната 2020 година.
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9. Интензивирање на комуникацијата со Општината и Локалната заедница.
10. Следење на квалитетот на наставата и резултатите на учениците.
11. Поддршка и обезбедување на професионалниот развој на наставниците.
12. Грижа за детските права на учениците.
13. Грижа за здравјето на учениците.
14. Одлучува по приговори и жалби на ученици, родители односно старатели на ученици и вработени во училиштето ( доколку вакви приговори и
жалби има).
15. Разгледува и други прашања поврзани со Статутот на училиштето.
Приоритети во работата на Училишниот одбор се:
- Работата на УО е во функција на создавање на услови за изведување на современа и квалитетна настава во училиштето која ќе им овозможи на
учениците да се здобијат со трајни и применливи знаења и вештини, неопходни за подобро и поефикасно продолжување на своето образование во
средните училишта
- Подобрување на училишната клима

Ред. број на
седницата
1.

2.

3.

4.
5.

Содржина на седницата- Дневен ред
- Разгледување и усвојување на Предлог Годишната програма за работа на училиштето во
2019/2020 година.
- Донесување на Годишната програма за работа на Училишниот одбор.
- Кооптирање на нов член претставник од МОН.
- Кооптирање на нови членови претставници од Општина Шуто Оризари и од редот на
наставниците.
- Донесување Одлука за издавање на училишен простор на користење за учебната 2019/2020 год..
- Тековни информации.
- Одобрување од УО за продолжување на соработката за партнерство со друго училиште според
ПМИО
- Тековни информации
- Формирање на комисии
- Тековни информации
- Разгледување на извештаи според планот за следење на процесите на Годишната програма
- Тековни информации

Време на
одржување
Август 2019

Септември 2019

Ноември 2019
Декември 2019
Јануари 2020
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6.

7.
8.
9.

- Разгледување на годишна сметка за 2019 година и предлагање на истата за усвојување до
основачот
- Разгледување и усвојување на Полугодишен извештај за работата на училиштето во првото
полугодие 2019/2020год.
- Разгледување за пописот на средства за 2019 година
- Тековни информации
- Разгледување на прашања иницирани од Советот на родители
- Тековни информации
- Разгледување на иницијативи за патронат и екскурзии
- Тековни информации
- Разгледување на Извештајот за работа на училиштето и негово предлагање до основачот
- Разгледување на Извештаи за трошењето на финансиските средства на училиштето
- Тековни информации

Февруари 2020

Април 2020
Мај 2020
Јуни 2020

Програма за работа на советот на родители
Цели : Информирање на родителите за работата на училиштето, соработка со родителите и вклучување во активностите на училиштето и
преземање мерки за унапредување на работата на училиштето.
Планирана програмска
активност
Усвојување на Програмата за
екскурзии

Цел на активности

Реализатор

Сознанија за планирањата за
екскурзии и посети

Разгледување извештаи од успех

Сознанија за состојбите во учењето

Разгледување на прашања на
предлог на родителските совети
Оценувањето во наставата

Информирање на родителите

Претседател и
одговорни
наставници
Претседател и
наставници
Претставници на
совети на паралелки
Претседател,
одговорни
наставници
Претседател и
одговорни

Учество во избор на екскурзии,
обезбедување, осигурување,

Запознавање на родителите со
користење на новите методи и
начини на оценување
Активно учество на родителите во
изготвување на мени

Време на
реализација
Август 2019

Очекувани исходи и ефекти

Тримесечија
полугодија
Декември

Објективно оценување

Февруари

Правилно оценување на
постигањата на учениците

Јули,
септември,

Соработка на родителите и
наставниците

Споделување на мислења

Разрешување на проблеми
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сликање и др.
Разгледување на стручни теми

Едукација на родителите

наставници

април

Стручен соработници

Ноември и
април

Подобрување на педагошко
психолошките сознанија на
родителите

Програма за работа на наставнички совет
Планирана програмска активност
Распределба на работни задачи и обврски на вработените во
училиштето

Време на
реализација
Август

Усвојување на годишната програма во 2019/2020 год.

Август

Кооптирање на нов член од редот на наставниците за УО

Септември

Формирање на комисии

Тековно

Анализа од увидот во педагошката документација и евиденција
и електронски дневник

Октомври

Усвојување на успехот и поведението во текот на првото
тромесечие во учебната 2019/2020 год. и договор за родителска
средба
Договор за Новогодишен хепенинг

Ноември

Усвојување на успехот и поведението во текот на првото
полугодие во учебната 2019/2020 год. Анализа од реализација
на годишна програма и договор за родителска средба
Договор за стручни активи, дисиминации од одржани обуки

Јануари

Декември

Тековно

Реализатор

Очекувани исходи и ефекти

Директор, стручни
соработници и
наставници
Директор, стручни
соработници и
наставници
Директор, стручни
соработници и
наставници
Директор, стручни
соработници и
наставници
Директор, стручни
соработници и
наставници
Директор, стручни
соработници и
наставници
Директор, стручни
соработници и
наставници
Директор, стручни
соработници и
наставници
Директор, стручни

Успешно започнување на новата
учебна година
Правилно планирање на
воннаставните активности за
тековната година
Вклученост на наставниците во
работата на УО
Тимска работа и подобри резултати
во работата
Воочување и корекција на
евентуалните пропусти
Воочување на слабостите во успехот
на учениците и мерки за нивно
надминување
Афирмирање на училиштето и
постигнувањата на учениците
Афирмирање на училиштето и
постигнувањата на учениците
Унапредување на наставата
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Договорни активности: настава во природа, екскурзии,
полуматура, натпревари

Март

Усвојување на успехот и поведението за третото тримесечие

Април

Организирање на Патрониот празник на училиштето

Мај

Анализа на резултатите од ученичките натпревари

Мај

Усвојување на годишен успех на учениците. Избор на првенец
на генерации и најдобар наставник

Јуни

Организирање на поправни и други испити

Јуни

соработници и
наставници
Директор, стручни
соработници и
наставници
Директор, стручни
соработници и
наставници
Директор, стручни
соработници и
наставници
Директор, стручни
соработници и
наставници
Директор, стручни
соработници и
наставници
Директор, стручни
соработници и
наставници

Унапредување на наставата
Воочување на слабостите во успехот
на учениците и мерки за нивно
надминување
Афирмирање на училиштето и
постигнувањата на учениците
Евалуација на постигнатите ефекти.
Уочување и корекција на
евентуалните пропусти
Воочување на слабостите во успехот
на учениците и мерки за нивно
надминување
Успешно организирање и
спроведување на евентуалните
испити

Програма за стручни активи
Одделенска настава
Планирана програмска активност
Цел на активност
Определба на учебници и прирачници кои ќе се употребуваат во
Подобрување и унапредување на
новата учебна 2019/2020 година
наставата
Изготвување и усвојување на планот и програмата за работа на
Унапредување на работата на стручниот
стручен актив
актив
Планирање и примена на ИКТ во наставниот процес со застапеност Унапредување на наставниот процес
од најмалку 30 проценти од наставните часови
Изготвување на план и програма за реализирање на излети
Подобрување и унапредување на
наставата
Предлози и договор за отворени часови
Подобрување и унапредување на
наставата
Подготовки за почетокот на учебната година (родителски средби,
Подобрување и унапредување на
МИО активности, прибирање и изготвување на нагледни средства)
наставата

Време на реализација
Јуни, јули 2019
Август 2019
Август 2019
Август 2019
Август 2019
Август 2019
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Консултации и изготвување на долгорочни, краткорочни планирања,
неделни планирања и дневен оперативен план
Предлог и подготовки за организирање и одбележување на детската
недела
Активности поврзани со еколошкиот календар
Стручно усовршување на наставниците во рамките на стручниот
актив и изработка на план за личен професионален развој
Анализа на редовноста на учениците за редовна, дополнителна и
додатна настава
Следење на резултатите од редовната настава преку изготвување
на контролни тестови, наставни ливчиња; анализа на реализација
на дополнителната и додатната настава
Анализа на успехот на учениците во првото полугодие, проверка на
педагошка документација и евиденција
Активности за подготовка на учениците за натпревари
Следење на темите за редовна настава, поединечни и заеднички
теми
Следење на степенот на усвоеност на реализација на материјалот
по наставни предмети
Анализа од резултатите на крајот на учебната година; соработка со
активите од други училишта
Изработка на извештај за работа на стручниот актив за учебната
2019/2020 год.

Подобрување и унапредување на
наставата
Навикнување на учениците за активно
учество во одбележување на позначајни
дати
Развивање на еколошката свест
Подобрување и унапредување на
наставата
Промена на начинот на работа со
ученици кои имаат послеб успех
Подобрување и унапредување на
наставата

Август 2019

Подобрување и унапредување на
наставата
Промоција на училиштето
Подобрување и унапредување на
наставата
Подобрување и унапредување на
наставата
Подобрување и унапредување на
наставата
Претставување на очекуваните и
добиените резултати од работата на
стручниот актив

Јануари 2020

Септември 2019
Континуирано
Октомври 2019
Ноември 2019
Декември 2019

Март 2020
Април 2020
Април 2020
Мај 2020
Јуни 2020

Предметна настава
Основни задачи:







- Следење и развивање на писменото и усменото изразување на учениците;
- Изработка на нови годишни планирања за тековната година за 6,7,8,9 според наставните содржини
- Запознавање на учениците со елементарните законитости во природата преку конкретни наставни содржини;
- Примена на добро изразени форми, методи и средства при реализација на наставните содржини;
- Следење и усовршување на техниките за активно учење;
- Следење и настојување да се спроведе успешна корелација на содржините по предмети;
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- Редовно следење на иновации, стручна литература и печат;
- Постојано методско педагошко усовршување на наставниците преку следење и посетување на стручни семинари, советувања и други
форми на работа.
- Учество во проекти и натпревари

НАСТАВНИ ТЕМИ
Разгледување на наставните програми за природни науки, биологија, хемија физика за 6, 7,8 , 9
- Изработка на годишни планирања
- Планирање и изработка на програма за дополнителна и додатна настава
Разгледување на активностите за унапредување на воспитно- образовната дејност
- Планирање и изработка на програма за дополнителна и додатна настава
- Изработка на инструменти за објективно вреднување на работата и унапредува-ње на учениците
- Прибирање и изработка на нагледни средства
Анализа на постигнатите резултати на учениците во првото тримесечие од учебната година.
- Изготвување и текстуално прилагодување на евидентните листови според критериумите и
стандардите на оценување
- Конструкции во врска со реализацијата на редовната настава
- Предлог мерки за подобрување на успехот онаму кај што истиот е послаб- дополнителна настава
-Соработка со наставници по други наставни предмети
- Изработување и текстуално прилагодување на евидентните листови според критериумите и
стандардите на оценувањe
-Анализа на полугодишните резултати од наставната работа
Учество и формирање на екипа за регионален натпревар по физика , хемија биологија, природни
науки
Учество на општински натпревар по биологија, хемија, фиика , природни науки
- Разгледување на постигнатиот успех на учениците и предлог мерки за неговото подобрување
онаму каде за тоа има потреба
- Изработување и текстуално прилагодување на евидентните листови според критериумите и
стандардите на оценување
-Подготовки за престојните натпревари по биологија, хемија, физика , природни науки

РЕАЛИЗАЦИЈА
Август , септември

СОРАБОТКА
Наставниците
од активот

Октомври

Наставниците
од активот

Ноември

Наставниците
од активот

Декември

Наставниците
од активот

Јануари

Наставниците
од активот
Наставниците
од активот

- Учество на регионални натпревари по биологија, хемија, физика , природни науки
- Анализа од резултатите од резултатите од регионалните натпревари
- Учество на републички натпревари
- Анализа од резултатите од резултатите од регионалните натпревари

Април

Февруари

Март

Мај

Наставниците
од активот
Наставниците
од активот
Наставниците
од активот
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Посте
Одд

Наставник

Предмет

Тема

VIII
VI
VIII
IX

Марина/хабибе
Софче/Шпреса
Џемиле
Жаклина/Неџарије

Хемија
Германски јазик
Биологија
Математика

VIII
VIII
VI
IX
IX

Златко
Златко/Шаип
Благоја/Авни
Александар
Бедрије

Физика
Математика
Историја
Музичко образование
Математика

VII
IX

Шкељзен
Анета

Англиски јазик
Македонски јазик

Киселини
Божиќ во Германија
Количина на енеригија кај одреден тип на храна
Сличност. Правоаголен триаголник. Питагорова теорема.
Размер и пропорција
Колку можеш да поминеш за 10 секунди
Заокружување на броеви
Македонија меѓу двете светски војни
Слушање музика- За Елиза, Л.В. Бетовен
Пресметување плоштина и волумен кај правоаголни призми
и цилиндри
Слушање извадоци од романи
Анализа на извадок од роман

V

Сулејман

Техничко образование

Материјали

Декември

VIII

Гордана П

Македонски јазик

Декември

VI

Нимет

VII

Зури

Фудбал

Април

VI
VI

Марина
Владимир Ч

Физичко и здравствено
образование
Физичко и здравствено
образование
Природни науки
Класична култура на
европски цивилизации
Ликовно образование
Граѓанско образование
Етика
Јазик и култура на
Ромите
Географија

Мојата не напишана песна од Г. Поповски (поим за
апострофа)
Кошарка

Сончев систем
Римска митологија

Март
Март

Владимир Ч/Гента
Илчо
Таска/Гзим
Ален
Таска/Факете

Време на
реализација
Март
Декември
Декември
Октомври
Септември
Февруари
Октомври
Ноември
Мај
Декември
Февруари

Март
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Гокмен
Букурије/Владимир
Дарко
Благојче С

Информатика
Проекти од ликовна
уметност
Проекти од музичка
уметност
Техничко образование

Претседатели на активи
I-V
Елена Стојановска

I-V
Мирлинда Лимани

Анета Стојковска
Лидија Димитриевска
Цвета Усеин

Семране
Арта Исмаили
Селиме Незири

Марија Папалиска

Арлинда Бахтијар

VI
Соња
Алексиоска

VII
Милена
Ѓорѓевиќ

VIII
Даниела
Куч

IX
Таска
Велковска
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ХОР И ОРКЕСТАР
Главната цел на хорот и оркестарот во училиштето е учениците да ги прошират знаењата и способностите од областа на музиката за
кои покажуваат посебен интерес, определба и сензибилитет. Учениците се оспособуваат за колективен однос во заедничка презентација на
вокалното или инструменталното дело во училиштето и надвор од него.
Од организациски аспек часовите по хор и оркестар се организираат во текот на целата учебна година, а неделниот фонд е според
тежинско ниво на композициите по 3 часа седмично. Во училишниот хор и оркестар можат да членуваат ученици од V, VI, VII, VIII до IX одделение,
според интересот и гласовните и изведувачките способности на учениците. Времето на реализација на часовите е во текот на редовната настава.
Поради специфичноста на активностите времето на реализација ќе се организира спрема просторните можности на училиштето и можностите на
учениците. Сработените активности ќе се презентираат во училиштето и на Хорските и оркестарски (општински, градски и државни) натпревари
организирани од Здружението на музичари на Република Македонија кои се реализираат секоја учебна година како и во локалната средина и
пошироко за разни пригоди.
Соработака со разни културно-уметнички институции и уметници кои ќе бидат гости во училиштето каде ќе може да се презентира
професионален начин на хорска и оркестарска интерпретација.
Реализацијата на наставата по хор и оркестар се реализира во наменски кабинет по Музичко образование делумно опремен со
соодветни помагала, инструменти и литература.
Програма за работа на училишниот хор во учебната 2019/2020

Содржини

„Заедно можеме“ – Тоше и
пријателите

Цели за ученикот

-да дискутира за формата
на композицијата;
- да се оспособува за
интерпретација со
придружба на
инструмент; - да пее соло;
- да објаснува за
карактерот на
композицијата;

Цели за наставникот

Време на реализација

-објаснува за начинот
на исполнување на
композицијата -работи со
солисти

-јануари
-февруари
-март

-објаснува за

-март
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„Дафино вино црвено“народна

„Елено ќерко“-народна

-да идентификува
композиција;
-да дискутира за
карактерот на песната;

-да дискутира за
карактерот на песната;
-да објаснува за
текстот;

композицијата;
-го анализира текстот;

-објаснува за
карактерот на
композицијата;
-објаснува за начинот
на интерпретација;

-април
-мај

-април
-мај
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Програма за работа на училишниот оркестар во учебната 2019/2020

Содржини

Цели за ученикот

Цели за наставникот

Време на реализација

Аудиција

-да е музикален;
-да има чувство за ритам;
-да поседува способност за
инструментална
интерпретација;
-да демонстрира една песна
по свој избор;
-воочува времетраењето на
нотите и паузите;
-пее мелодиски вежби;
-да памти за поделбата на
жичаните трзачки
инструменти;
-да ги препознава (по
нивната звучност) од други
видови на инструменти;
-да дискутира за секој
инструмент од група на
жичани трзачки
инструменти;

-организира аудиција
(формирање на оркестар);
-проверување на знаењата
од областа на основите на
музичката писменост;
-презентација на ритмички
вежби;
-презентација на мелодиски
вежби;

-септември
-во текот на целата учебна
година

-презентира жичани трзачки
инструменти;
-објаснува за поделбата на
жичаните трзачки
инструменти;
-демонстрира аудио-видео
снимка со жичани и трзачки
инструменти и друг вид на
инструменти;
-објаснува за (секој
пооделно)жичан трзачки
инструмент;
-демонстрира слики за
жичани трзачки
инструменти;

-септември
-октомври

Запознавање со
инструментот мандолина,
мандола, гитара, контрабас
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Жичани трзачки
инструменти,
Запознавање

-познава видови на
мандолина,
мандола,гитара,бас;

-препознава видови на
жичани трзачки
инструменти;

- октомври
- ноември

ЗАБЕЛЕШКА:Поради специфичноста на овој вид настава оставена е можност за флексибилна програма(додавање и менување на одделни
содржини).
Дел од содржините ќе бидат одржани во повеќе часови.
ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИШНАТА ЗАЕДНИЦА ВО УЧЕБНАТА 2019/2020
Членови на Училишната заедница се учениците- председатели на паралелките од IV- IX одделение за што одлучуваат сите ученици во
паралелката.Изборот се прави на почетокот на учебната година, на одделенскиот час.
Планирани активноси
Време на реализација
Реализатори
Свечено одбележување на почетокот на новата учебна
Одбележување на независноста на РМакедонија
Одбележување на детска недела

септември

Ученици и одговрни наставници

септември

Ученици и одговрни наставници

октомври

Ученици и одговрни наставници

континуирано

Работни групи

Соработка со работните групи за реализација на
работилници од превенција од насилство

Стручна служба
континуирано

наставници

Организирање собирни акции
Одбележување на 11 Отомври
Соработка со еко-одборот за реализација на
интеграција на екосодржини во годишната програма за
работа на ушилиштето
Грижа за здрава храна
Развивање на другарство,пријателство во духот на
мирот
Новогодишни активности
Одбележување на 7 и 8 март
Ден на екологијата

Директор , ученици , одговрно

октомври

Ученици и одговрни наставници

постојано

Ученици и одговрни наставници

постојано

Ученици и одговрни наставници

постојано

ученици

декември

Ученици и одговрни наставници

март

Ученици и одговрни наставници

март

Ученици и одговрни наставници
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Учество на конкурси
Априлијада -активности
Одбележување на патрониот празник
Завршна приредбаза крајот на учебната 2019/2020 год.

Март-април

Ученици и одговрни наставници

април

Ученици и одговрни наставници

мај

сите

јуни

Ученици и одговрни наставници

Одговорен наставник:Гордана Покупец
ПРОГРАМА ЗА ОПШТЕСТВЕНО –ХУМАНИТАРНА РАБОТА
Планирана активност

Цел на активност

реализатор

Време на реализација

Очекувани резултати

Активност за одржување и
уредување на училишната
зграда и двор

Позитивен став кон трудот

Класен
раководител

Во текот на учебната
година

Развивање на смислата за
етстетско уредување на
просторот

Одговорни
наставници

Октомври , март мај

Чувство за одговорност
при работа Истрајност
во работата и навремено
извршувањна задачите
Создавање на навики за
уредност, симетрија,
навремено извршување
на задачите

Одговорни
наставници

март

сите

Во текот на годината

Наставници
учениеко одбор

Ноември , април,мај

Активност за уредување на
училниците и холот на
училиштето

Активности за пошумување
на училиштето и
непосредната околина

Активност
екологијата

за

Организирање на собирни
акции: парични, облека,
храна, играчки и книги
Организирање на акции на
разниизработки од
учениците од отпадоци
(најмалку двево текот на

Донирај и помогни

денот

Развивање љубов кон
природата и природните
убавини

на

Поттикнување на
еколошкиот дух, љубов
кон природата и
природните убавини
Развивање на хуманост
и солидарност кај
учениците
Стекнати работни навики
за одржување здрава и
чиста околина
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учебната година)

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ДЕТСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА
Планирана програмска
активност
Свечен
прием
на
првачиња
Детска организација –
формирање и избор на
раководство
Прием на првачињата во
детската организација

Време на
реализа- ција
септември

„11Октомври „ ден на
македонското
народно
востание
„22 Ноември„ ден на
албанската азбука

октомври

Учество во кампањата
Да ги заштитиме децата
во сообраќајот
Изработка
на
новогодишни честитки
Изработка на хамери и
честитки по повод 7 и 8
март
Учество во патрониот
празник на училиштето

ноември

Септември

октомври

ноември

Декември
март

мај

реализатор

Методи и постапки за
реализација
Училишна приредба

Одделенски
наставници
Одговорни
наставниции
ученици
Одговорни
наставниции
ученици
Детска
организација
Членови
детската
организација
Представници
МВР
наставници
ученици
Наставници
ученици
Наставници
ученици

Излагање и дискусија

Училишна приредба

Очекувани исходи и ефекти
Позитвно прифаќање на училиштето
како втор дом
Запознавње
со
детската
организација и Правилен избор на
членови на предлог на учениците
Добредојде на најмалите членови на
детската организација

реферат

Развивање на патриотски чуства кај
учениците

на

реферат

Одбележување и подсетување на
датуми од историјата

од

предавање

Развивање
култура

и

Работилница

и

работилница

Развивање на креативност и на
чувство за пријателство и дружење
Развивање на чуство на почит и
љубов кон наставникот и кон жената

и

приредба

на

сообраќајната

Афирмација на училиштето
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подрачја
Хигиена во училиштето
и
односот
кон
инвентарот

Болести од зависности

Репродуктивно здравје

Ментално
здравје

и

физичко

ПРОГРАМА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ
активности
Време
на реализатори
реализација
1.Личнахигиена 2.Колективна
Одговорни наставници,
хигиена 3.Односот кон
технички персонал,
инвентарот
септември
раководители на
4.Превенција од инфективни
паралелка, биолошкоболести
еколошка секција
1.Алкохолизмот,никотинизмот
Директор,раководители
и наркоманија кај младите и
на паралелка, членови
превенција во рана возраст
Ноември-април
на
секцијата
за
2.07.04.2019 Светски
унапредување
на
ден на здравје
здравјето,педагошкопсихолошка служба
1.СПИ
Директор,раководители
2.Контрацепција
на паралелка, членови
- тренинг за постигнување на Во текот на годината на
секцијата
за
максимален
степен
на
унапредување
на
заштита од бременост и СПИ
здравјето,педагошкопсихолошка служба
1.Здрава исхрана
Педагошко-психолошка
- активности за формирање
служба,предметни
на став кон правилна исхрана Во текот на годината наставници
и стил на живеење
2.Физичката активност за
правилен раст и развој

Очекувани исходи и ефекти
Подобрување на хигиената
во домот и училиштето

Како да се заштитиме од
болести од зависност Мерки
за заштита и превенција од
болести од зависности

Како
да
се
заштити
репродуктивното здравје и
заштита
од
несакана
бременост

Квалитетна и здрава храна
за учениците во училиштето
Формирање став за здрав
начин на живот

ПРОГРАМА ЗА ЈАВНА И КУЛТУРНА ДЕЈНОСТ НА УЧИЛИШТЕТО
Во функција на афирмација на училиштето, во однос на културната и јавната сфера, Комисијата го изработи следниов план за работа
Планирана програмска активност
Време на реализација
реализатори
Очекувани исходи и ефекти
Организирање свечена приредба по септември
Наставници од прво Развој на позитивна училишна клима и
повод првиот училишен ден за
одделение
срдечно добредојде за првачињата
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првачиња
Одбележување на 8 Септември ден
на независностана РМ
5
Октомври-одбележување
на
Светскиот ден на детето
Одбележување на 11 Октомври.

септември
октомври
октомври

Одбележување на Денот на ООН - 24
Октомври
Организирање свечена приредба по
повод прием на првачиња во ДО

октомври

Свечено одбележување на 13-ти
Ноември-читање реферат

ноември

Посета на фестивалот „Златно
славејче"

ноември

октомври

Одговорни наставници
и ученици
Одговрни наставници и
ученици
Одговрен наставник и
ученици
Одговрни наставници и
ученици
Директор,
комисијата,наставници
од одделенска и
предметна настава и
ученици
Одговрни настваници

ноември
Свечено одбележување на денот на
албанската азбука
декември
Гледање новогодишна представа

Комисија , одговрни
наставници
Комисија , одговрни
наставници, ученици
Комисија , одговрни
наставници, ученици
Комисија , одговрни
наставници, ученици
Комисија , одговрни
наставници, ученици

Организирање активности за
прослава на Новата година
Приредба по повод 7 март денот на
албанскиот наставник и Денот на
жената 8 ми март

декември

Одбележување на денот на пролетта

март

Одговрно наставници

Априлијада-организиран бал под
маски и избор на најдобра маска

април

Комисија , одговрни
наставници, ученици

март

Продлабочување
на
знаењата
националната историја
Запознавање со правата на децата

од

Развој на чувство за почит кон личности
од
минатото
и
историјата
на
македонскиот народ
Запознавање со создавањето и улогоата
на ООН.
Развој на чувство за припадност во ДО
Развој на чувство за почит кон личности
од минатото и историјата на
македонскиот народ
Развивање на интерес кон детската
музика , забава и дружење
Развој на чувство за почит кон личности
од минатото и историјата на албанскиот
народ
Развивање на интерес контеатарската
уметност, забава и дружење
Забава и дружење.Развој на позитивно
расположение по повод Нова година
Развој за чуство и на почит кон
наставникот и жената
Развивање на уметничките таленти кај
учениците и промоција на вештините на
учениците
Будење на креативоста кај учениците
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Посета на кино претстави, театри,
концерти и музеи

континуирано

Посета на ликовна изложба

континуирано

одговрни
ученици
одговрни
ученици

наставници,

Развивање на интерес кон уметноста

наставници,

Развивање на интерес кон уметноста

Акционен план за конкретни активности за учебната 2019/2020 година за проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието
Целта на проектот за Меѓуетничка интеграција во образованието е интегрирање на мултикултурното учење и меѓуетничката соработка во
образовниот систем, преку повеќе видови активности кои ги вклучуваат сите субјекти (ученици, наставници, родители, локална заедница).
Проектот предвидува соработка помеѓу учениците, наставниците и родителите од сите етнички заедници кои живеат во Република Македонија и
ќе даде можност за многу заеднички мултиетнички активности во сите вклучени општини во текот на оваа учебна година и понатаму.
АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА МИО ВО ОБРАЗОВАНИЕТО МЕЃУ ПАРТНЕР – УЧИЛИШТАТА
Програма за годишно глобално планирање за меѓуетничка интеграција во образованието – МИО
Глобални активности

Очекувани резултати-продукт

(пред) услови

Реализатори

Аналитичко слесење на
активностите на WEB
страната на ПМИО
Професионална
информираност на
наставниците за МИО
активности

Сознавање на новите содржински
аспекти на ПМИО

СИТ
СИТ

Септември

Имплементирање самостојни
мулти – културни активности

-Развивање компетенции кај
учениците за МИО ( промовирање
на вредности за заедничко
живеење и почитувањена
разликите меѓу луѓето);
-Учат за сопствената и културата
на другите;
-Учат за соработка, толеранција,
еднаквост, праведност;
-Развивање вештини за решавање
на конфликти.
Развивање на вештини на
толеранција, недискриминација,

Информирање на
наставниците за текот
на проектот ( МИО )
Стручна презентација,
соработка со
партнерските училишта
во контекст на МИО во
образованоето
Користење на
прирачници за животни
вештини и Демократско
учество

Термин
од....до
Септември

Наставници од
I – IX одд.

Во текот на
учебната
година

Користење на
прирачници за

Наставници од
I – IX одд. , стручна служба

Септември
и октомври

Демократски формирана
ученичка заедница ( од

Професионален развој,
насочување на наставниците за
квалитетно водење на МИО
активности
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паралелка до училиште)

соработка, еднаквост

Планирање краткотрајни
виннаставни заедички
активности со партнер
училиштето Наум
Наумовски-Борче,
с.Булачани, Општина Гази
Баба
Вклученост на училишната
заедница од партнер
училиштето

Потикнување взаемна почит,
сваќање на меѓусебни сличности и
разлики, намалување на негативни
стереотипи и предрасуди за
другите, меѓусебна доверба,
вештини за заедничко
комуницирање
Иницирање на демократска
комуникација

Следење на реализација на
самостојни мулти – културни
заеднички активности

Негување на демократски
вредности на чивекови права,
развивање вештини за решавање
конфликти преку повратни
информации

Изработка паноа со мулти –
културен и мулти – етнички
карактер
Вклучување на родителите и
членовите на заедницата

Градење на мулти – културни и
мулти – етнички вредности и
различности
Промовирање и осознавање на
мулти – културни и мулти –
етнички концепти

Вклучување на Училишниот
одбор во планирање и
следење на МИО активности

Информирање за тековните МИО
активности, активности во
училиште и надвор од него

Промоција на реализирани
МИО активности

Промотивен настан на училишно
ниво за МИО активности пред
Управата, наставниците,
родителите , претставници од
заедницата

Демократско учество и
примери на добра
пракса
Реализирање
заеднички активности
преку непосреден
контакт и електронска
комуникација
Имплицирани
заеднички активности
преку електронска
комуникација
Средба на тимовите на
кои се дискутира за
реализација на
активности на ниво на
училиште и партнер
училиште
Сликовен и писмен
матерјал, изложен во
холот и училницата
Вклученост во
реализацијата на
учениците во МИО
активности
Средби на членови на
Училишен одбор со
тимот на училишна
интеграција
Подготвен промотивен
материјал (постери,
покани), поканети гости
на настани

СИТ и тимот за
реализација од партнер
училиште, ученици,
родители

Во текот на
учебната
година

СИТ

Во текот на
учебната
година

СИТ

Во текот на
учебната
година

СИТ и тимовите на
реализација

Во текот на
учебната
година
Во текот на
учебната
година

Родители, членови на
Совет на родители,
членови на заедницата
СИТ , членови на
Училишен одбор

Во текот на
учебната
година

СИТ, наставник по
информатика,ученици,
родители, медиуми

Мај - јуни
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Програма за дополнителна настава
АКТИВНОСТ
Креирање на
политика за
поддршка на

НОСИТЕЛИ НА
АКТИВНОСТ
-Директор
-Стручни
соработници

РЕСУРСИ

ИНСТРУМЕНТИ

ВРЕМЕНСКА
РАМКА

ОЧЕКУВАНИ
ЕФЕКТИ
-Увид во
досегашната
состојба при

-Анализа на
состојбата
-Стручни

-Разговор со
наставниците за
ефектите од

-Наставници

материјали
од БРО
(наставни
планови и
програми)
-Следење на
планирањата на
наставниците
-Следење на

реализација на
дополнителната
настава

реализација на
дополнителната
настава

-Посета на
часови
-Евидентен лист
за реализација

-Подобар
квалитет
при реализација
на

постигањата на

на

Септември
планирањето на
дополнителна
настава во
училиштето

Следење на
реализацијата

-Директор
-Стручни
соработници

Во тек на
на

дополнителната
годината

дополнителна
настава

-Директор
-Стручни
соработници

учениците
вклучени
во
дополнителна
настава
-Програми и
подготовки на
наставниците

дополнителна
настава настава
-Работни
листови
за учениците
-Разговор со
наставниците
-Обработка на

-Посета на час

податоците од
увид на часовипополнети

настава
-Обезбедување
поддршка во
редовната
настава на
-Зголемени
постигања на
учениците кои
Јуни

Евалуација

имаат
потешкотии во
учењето
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Програма за додатна настава
АКТИВНОСТ
Креирање на
политика за
поддршка на
планирањето на
додатна
настава во
училиштето

Следење на
реализацијата

НОСИТЕЛИ НА
АКТИВНОСТ
-Директор
-Стручни
соработници

РЕСУРСИ

ИНСТРУМЕНТИ

ВРЕМЕНСКА
РАМКА

ОЧЕКУВАНИ
ЕФЕКТИ

-Анализа на
состојбата
-Стручни

-Разговор со
наставниците за
ефектите од

-Наставници

материјали
од БРО
(наставни
планови и
програми)
-Следење на
планирањата на
наставниците
-Следење на

реализација на
додатна
настава

реализација на
додатна
настава

-Посета на
часови
-Евидентен лист
за реализација

-Подобар
квалитет при
реализација на
додатната

постигањата на

на

-Увид во
досегашната
состојба при
Септември

-Директор
-Стручни
соработници

Во тек на
на

настава
годината

додатна
настава

-Директор
-Стручни
соработници
Евалуација

учениците
вклучени
во додатна
настава

додатна
настава настава
-Работни
листови
за учениците

-Програми и
подготовки на
наставниците

-Разговор со
наставниците
-Обработка на

-Посета на час

податоците од
увид на часовипополнети
инструменти

-Обезбедување
поддршка во
редовната
настава на
надарените
ученици
-Зголемени
постигања
на учениците
Јуни
кои
покажуваат
значителни
резултати во
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Преку ученичките екскурзии и другите слободни активности учениците ќе се запознаваат со предметите и појавите во нивната
природна средина. Нивната улога и педагошка функција е незаменлива во остварувањето на одделни цели и задачи на Училиштето, а
пред се во остварувањето на две битни функции: воспитно - образовната и рекреативната.
Врз основа на член 6 став 1, 2 и став 4 од Правилникот за начинот на изведување на ученичките екскурзии и другите слободни
активности на учениците од основните училишта бр. 07-9992/2 од 05.06.2014 година, Стручниот тим при ООУ „26 Јули,,изготви
ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА: Спроведување на постапка со барање за прибирање на понуди за организирање на екскурзии и други слободни
активности со објавување на оглас .
Формирање на Комисија за прибирање на понудите и спроведување на постапката.
НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ: Финанасиски средства од родителите на учениците.Финансиските средства родителите ќе ги уплаќаат на уплатница
дирекно на агенцијата со која е потпишан договорот за изведување на екскурзија .
Одговорен наставник:ЗЛАТКО КРСТЕВСКИ/САДРИ АРИФИ
Ученичките екскурзии и другите слободни активности ќе се изведуваат во рамките на наставните денови кои училиштето треба да ги
исполни во текот на учебната година.
Во текот на учебната 2019-20 ќе се организираат училишни екскурзии односно излет кои имаат за цел проширување,продлабочување на знаењата
кај учениците . Екскурзиите и слободните активности се организираат и изведуваат на територијата во Република Македонија поточно во близина
на градот Скопје поради социјалната структура на родителите и учениците.
Со реализација на ученичките излети се допринесува за подобро корелативно поврзување меѓу предметите.Непосредно пред реализација на
патувањето, директорот проверува дали се обезбедени доволен број на автобуси со седишта за добро и безбедно сместување на сите ученици.
Патувањето не треба да се изведува во периодот од 22 до 06 часот наутро.
Еден ден пред реализација на патувањето, директорот од превозникот кој го изведува превозот, треба да добие доказ за вонредна техничка
исправност на возилото за јавен превоз согласно постојните важечки закони во Република Македонија и записник за извршен вонреден технички
преглед на автобусот не постар од шест месеци.
Возачот на автобусот потребно е да има лекарско уверение не постаро од шест месеци и потврда од одговорното лице на превозникот дека не
возел 12 часа пред поаѓањето.
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Кодекс за однесување на учениците за време на екскурзии
Навремено доаѓање на закажаното место за тргнување.
Културно и пристојно однесување за време на патувањето во автобусот (остатоците и кесите од храна да се фрлаат на определеното место за
отпад, да не се пеат песни со навредливи содржини по основa на верска или национална припадност).
За време на посетите на знаменитостите да се почитува редот, а дисциплината да е на највисоко ниво.
При разгледувањето и прошетките на градовите да нама одвојување од групата.
При сместувањето во хотелските капацитети да се негува другарството, и да се почитуваат редот и мирот на другите гости во хотелот.
За време на престојот во хотелот треба да се чува инвентарот (секоја ненамено или намерно направена штета се наплатува од сторителот).
Да се почитува планот на предвидените дневни активности, а по нивното завршување, да се почитува времето за одмор (одморот започнува
најдоцна од 24 часот).
За време на екскурзијата се забранува пушење цигари, внесување алкохолни пијалоци и др.
Во состав на годишниот план за екскурзии се и планирањата на активите за посета со учениците во блиската околина и градот Скопје
Екскурзиите и слободните активности во близина на градот Скопје

Есен/пролет

I - I I I одделение - Шуто Оризари – Скопје
Еднодневен рекреативен излет во околината на Шуто Оризари
IV и IX одделение - Во градот Скопје/Сарај
Еднодневен рекреативен есенски излетСарај

Време на реализација
Октомври 2019
Време на реализација
Октомври2019

I – IX одделение - Во градот Скопје /Катланово
Еднодневен рекреативен Пролетен излет

Време на реализација
Мај 2020

Настава во природа за учениците од V одделение
Цели:
-Ученицитизворно да се здобијат со знаења, претстави и поими во природната
систематизираат со промена и користење на современи педагошки форми и ме
-Учениците
да
се
запознаат-географските,етнолошките,антрополошките наоѓалишта
Охрид и Струга.

Време на реализација
Мај 2020
Маршрута:
Скопје,Тетово,Гостивар.
Враќање:Охрид,Кичево,
Гостивар,Тетово,Скопје
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-

-

Еднодневна рекреативна екскурзија за учениците од IV и IX одделение во Попова Шапка
Цели:
Запознавање со природните убавини и географски на Попова Шапка околина
картактеристики. на местото
Запознавање со начинот на живее во зима
Развивање позитивен однос кон националните, културните и естетските вред
Развивање интерес за природата и градење еколошки навики.
Развивање интерес за спортски активности, живеењерекреација. и создавање навики
Јакнењеѓусебнотонаме другарување и зацврстување на односот ученик наставник.
Задачи:
развивање и негување на другарството;
социјализацијаосамостојување на учениците;
соодветно однесување на учениците кон соучениците;
зближување и едругарувањсонаставниците.
Дводневна наставно-научна екскурзија низ Западна Македонија за учениците од IX
одделение
Изучување и истражување на објекти и појави во природата како и односи во општествениот живот
во Западна Македонија
Развивање интерес за природата и градење еколошки навики
Запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во одделени краеви во Западна
Македонија
Градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот
Развивање на позитивен однос кон националните, културните и естетските вредности
Поттикнување и манифестирање на позитивни емоции
Социјализација, колективна заштита и стекнување на искуства за осамостојување и грижа за себе
Развивање интерес за сопртски активности, рекреација и создавање навики за здраво живеење.
Развивање смисла за убавото, чување на природата и духовните богатства,
формирање навики за организирано културно користење на слободното време

Време на реализација
Фебруари 2020
Маршрута: Скопје,Тетово,Попова
Шапка.
Враќање: Попова Шапка.
Тетово,Скопје

Време на реализација
Маршрута : Западна Македонија (Скопје–
Тетово–Гостивар–Маврово–Вевчани–
Струга–Охрид–Ресен–Битола–ПрилепВелес–Скопје).
Број на денови: два дена, со едно
ноќевање.
Време на реализација: октомври 2019
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ПОСЕТИ ОДГОВОРНИ НАСТАВНИЦИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА АКТИВИ
Актив

Септрмври/октомври

Актив прво албанска
настава

Театар
ЗОО

Актив второ албанска
настава

Пазар

Актив трето албанска
настава

Универзитетска
библиотекаПазар
Општина

Театар
Амбуланта

Аеродром,автобуска станица

Театар

Музеј -Природно научен

Собраќај

Актив петто албански

Блиска околина
Универзитетска
библиотека-

Музеј на Мајка Тереза
КИЦ

Посета на
кул.истор.монументи
Театар

Аеродром
Собрание на РМ

Актив прво македонска
настава
Актив второ македонска
настава
Актив трето македонска
настава

Детска недела

Актив четврто албански

Актив четврто македонска
настава
Актив петто мак настава
Марина
Благојче

Посета на театар

Ноември/декември

Фебруари/март

Април/мај

Амбуланта

Сообраќај блиска околина

Амбуланта

Сообраќај
ЗОО

Театар

Златно славејчеПредстава за нова година
Златно славејче Представа за
нова година

зоо

Златно славејче- Представа за
нова година

Зоо
Музеј

Златно славејче- Представа за
нова година

Зоо
Музеј

зоо

ЗОО/Музеј
Св.Спас

1 Април
Патронен ден
1 Април
Патронен ден
1 Април
8 Април
Патронен ден
1 Април
8 Април
Патронен ден
1 Април
8 Април
Патронен ден
ПМФ
Археолошки музеј
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Таска
Дарко
Снежана и Соња

Планетариум/музеј
Библиотека

Театар/Кино

Општина
Македонска филхармонија
Саем на книга

Еднодневен ученички крос за учениците од I до IX одделение
во учената 2019/2020
Во составот на наставата по Физичко и здавствено образивание, а во согласност со наставната програма од БРО предвидени се есенски и
пролетен крос за учениците од I до IX одделение. Кои ќе се реализираат од страна на наставниците по соодветниот предмет, а во соработка
со останатите наставници, одделенски и класни раководители. Во активностите ќе бидат вклучени и лица од локалната самоуправа и
припадници за одражување на јавен ред и мир.
Воспитно – образовни цели:
-поволно влијание на психо-соматските особинин на младиот човек (подобрување на општата моторика со особен
акцент на подобрување на срцето и срцево-садовиот и систем за дишење);
-можност за конторла и самоконтрола на споменатата моторичка способност, истрајност како основен преставник на
општата моторика;
-психофизички развој на учениците, зајакнување на нивното здравје, изградување на навики за здрав живот и спортска активност како и
правилно држење на телото;
Задачи:
-соовие активности се развива љубопитноста, истажувачкиот дух, дружење со други одделенија, меѓусебна
соработка, солидарност, другарство и слично;
-развивање интерес и заштита на природата и еколошки навики;
-социјализација, колективна заштита, развивање интерес за спортски активности, рекреација и создавање навики на здраво живеење.
Активности, подготовка и реализација:
-Наставниците по физичко и здравствено образование задолжени за реализација на крос активностите Горан Младеновски и Афродита
Денковска, согласно прописите и правилата за одржување на училишен крос ќе обезбедат соодветни улови и ќе подготви крос патека која ќе
биде надвор од училишните простории, а во рамките на нашата општина.Согласно со прописите за јавен ред и мир и општинските иснтитуции
(полиција и здравство) ќе бидат навремено обавестен со цел да бидат спремини и подготвени да реагираат доколку се појават одредени
несакни и непредвидени проблеми. Учениците ќе бидат тековно и навремено обавестени со цел да се подготват и психички и физички за
одржување на крос активностите и да си обезбедат соодветна спортска опрема.
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Програма за Педагошка евиденција и документација за учебната 2019/2020година
Одговорни лица:
Цели
Континуирано следење и
проверка на педагошката
документација (дневници и
матични книги)
Правилно водење на
педагошка евиденција и
документациј

Активности

Реализатор

Проверка на училишните
дневници и матичните
книги

Одговорни
наставници

Извештај за извршена
проверка
на училишните дневници и
матичните книги

Навремено и правилно
внесување на податоци во
електронскиот дневник

Следење на водењето на
електронскиот дневник

Време на
реализација
континуирано

Ресурси
Училишни
дневници и
матични книги

Очекувани исходи и ефекти
Точно, навремено и прецизно
внесување на податоци на
училишниот дневник

Одговорни
наставници

континуирано

Училишни
дневници и
матични книги

Известување за постоечките
неправилности. Укажување на
правилно понатамошно водење на
педагошката документација

Одговорни
наставници

Континуирано
вотекот на
годината

Електронски
дневник

Известување за постоечките
неправилности. Укажување на
правилно понатамошно водење на
електронскиот дневник

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА НА НАСИЛНОТО ОДНЕСУВАЊЕ ВО ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ
ВО УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА
Неприфатливото однесување на младите од секогаш привлекувало посебно внимание на општеството. Историски, оваа појава е присутна
уште во најнеразвиените општества. Со развојот на општеството, таа претрпувала одредени модификации и промени и тоа како на
феноменолошки-појавен план, така и во поглед на причините и условите што ја предизвикуваат и овозможуваат. Гледано во целина, правецот на
овие промени се движел кон се позачестено и подрастично манифестирање на ова однесување. Тоа, во основа, е условено од се поголемата
сложеност на општествениот живот, а со тоа и од се посилното и помногубројното манифестирање на влијанието на околностите, кои младите ги
поттикнуваат кон такво однесување. Во тесна врска со тие промени, се менувал и вредносно-етичкиот и правниот однос на општеството кон
општествено неприфатливото однесување на младите.
Ваквиот развој, пред се, е резултат на напредокот на човековото општество воопшто и посебно на силниот развој на науката за човекот.
Наспроти овие две општи правилности постојат, и извесни отстапувања, кои се условени од одредени специфичности на одделни социо-културни
средини, а посебно од самата динамика на негативното општествено однесување на младите. Причините за тоа треба да ги бараме во сложеноста
на самата појава и нејзиното различно јавување во разни социо-културни средини. Во прашање е сложена и динамична појава, која манифестира
вонредни способности за прилагодување кон животните услови.
Планирана програмска
активност

Време на реализација

Целна група

Очекувани исходи и ефекти
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Обезбедување од страна на
приватна агенција(лица назначени
од општината Шуто Оризари)
според посебна програма за
работа
Секојдневни дежурства од страна
на ученици со посебно место и
задачи на дежурниот ученик
Секојдневно дежурство од страна
на наставниците со определено
место и задачи
Организирање работилници за
ученици за справување со
конфликти на конструктивен начин
Соработка со Полициска станица
Центар и Сектор за малолетничка
деликвенција По потреба Секторот
и стручната служба
Вклучување во проекти на тема
справување со насилство од
страна на други институции

Во текот на учебната година

Учениците

Намалување и превенција на
инциденти на насилно однесување

Во текот на учебната година

Учениците

Во текот на учебната година

Наставници,Вработени

Ограничен пристап на надворешни
лица во училиштето од
безбедности причини
Превенција од инциденти на
насилно однесување

Во текот на учебната година

Учениците,Педагог,Психолог

По потреба

Ученици Стручна слижба

Во текот на учебната година

Ученици Стручна слижба

Стекнување знаења и вештини за
справување и разрешување на
конфликти
Справување со насилно
однесување во училиштето
Стекнување знаења и вештини за
справување и разрешување на
конфликти
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ПРОГРАМА ЗА СОРАБОТКА СО УСТАНОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И СОЦИЈАЛНА ГРИЖА
Нашето училиште како воспитно - образовна институција е во постојана соработка со установите за безбедност и социјална грижа преку
реализација на некои заднички проекти, организирање на едукативни предвања и работилници за учениците, навремени интервенции и
дејствувања поврзани со одредени случувања според потребите, изведување на заеднички акции, активности и сл.
На ниво на училиште изработуваме само општ акционен план за соработка со установи за безбедност и социјална грижа, а тоа е следниот:
Институција

Вид на активност

Одделение Реализатори

Време на
реализација

Полициска
станица

Организација на предавања на различни
теми од областа на безбедноста,
изведување на заеднички проекти,
навремени интервенции и дејствувања
според потребите

I - IX

Полициски службеници
Полициски инспектори
од потребните области

Во текот
годината
По потреба

на

Здравствен
дом

Организација на предавања на различни
теми од областа на здравствената
заштита, изведување на заеднички
проекти, навремени интервенции и
дејствувања според потребите

I - IX

Општи лекари
Лекари специјалисти за
одредена
проблематика

Во текот
годината
По потреба

на

Центар за
социјални
работи

Консултации околу ученици со проблеми,
реализација на заеднички проекти,
навремено дејствување за надминување
и решавање на различни видови
проблеми од областа на социјалната

I - IX

Стручни лица
вработени во Центарот
за социјални работи

Во текот
годината
По потреба

на
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ПРЕВЕНТИВНА ПРОГРАМА ЗА БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТ

Употребата и злоупотребата на различни психоактивни супстанци, легални и нелегални дроги, негативно се рефлектира на севкупното живеење и
функционирање – на индивидуален, професионален, семеен и социјален план, предизвикувајќи големи страдања и загуби.
Причини за изработка на оваа програма се:
Сознанието за постојаното намалување на просечната возраст на злоупотреба на недозволени дроги и возраста на започнување;
Сознанието дека болестите на зависност се водачи во светот според застапеноста, темпото на ширење, степенот на штетност по здравјето,
социјалната благосостојба;
Потребата од актуелизација на појават на оваа проблематика;
Неопходност од навремено детектирање и реагирање за полесно надминување на проблемот;
Потребата за информирање на учениците од штетноста која ја предизвикуваат таквите супстанци.
Акцентот во Превентивната програма за работа се става врз методите и формите на работа кои ќе бидат насочени кон самостојно увидување на
ученикот за неговото погрешно однесување; развивање на способности, изнаоѓање методи, начини и постапки за детектирање и рано реагирање за
полесно надминување на проблемот. Работата во нашето училиште ќе ја насочиме кон надминување на појавата на болести на зависност преку:
рана детекција на учениците кои манифестираат симптоми на злоупотреба н некои супстанци,
индивидуализација во работата со учениците,
групна работа со учениците со исти проблеми,
изнаоѓање различни начини за надминување на проблемот
соработка со различни институции кои третираат дадени проблеми,
организирање на средби со учениците кои имаат одреден проблем со нивните родители или стручни лица за дадената проблематика,
давање навремени информации на учениците за штетноста која ја предизвикува злоупотребата на некои супстанци или материи;
организирање работилници со учениците.
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Цели
ефинирање и утврдување на различни начини на злоупотреба;
а се препознаат и идентификуваат учениците кои злоупотребуваат разни супстанци и материи и утврдување на супстанцата на зависност;
откривање на причините за насочување кон злоупотреба;
да се откријат карактеристиките на учениците кои злоупотребуваат различни супстанци и материи;
практична работа со учениците од страна на наставниците и стручните соработници во училиштето;
следење на развојот и напредокот на личноста на ученикот;
да се поттикнува мотивацијата кај учениците за надминување на проблемот;
разговор и давање совети на родителите на ученици кои злоупотребуваат;
изнаоѓање на различни техники кои ќе помогнат за надминување на детектираниот проблем;
индивидуална и групна работа со учениците;
правилен психо-физички развој на личноста на ученикот кој злоупотребува различни супстанци и материи
Задачи
детекција на ученици кои злоупотребуваат различни супстанци и материи;
изнаоѓање на методи и техники за работа со еден или група на ученици кои злоупотребуваат различни супстанци и материи;
заеднички ангажман на учениците, родителите, наставниците, стручните соработници и надлежните институции за поуспешно надминување
напроблемот;
обезбедување на услови за реализација на индивидуалните и групните средби со учениците кои злоупотребуваат и обезбедување на контакти со
институции кои работат на актуелната проблематика со цел да помогнат за полесно надминување на проблемот;
организација на различни работилници со учениците, нивно вклучување во различни активности во училишниот живот и во различни форми на
општествено - хуманитарна работа;
постојано следење на однесувањето на ученикот во и надвор од училиштето;
согледување и постигањата на учениците пред детектирање на проблемот, за време на манифестирање на зависноста и после нејзиното
надминување;
упатување во соодветни институции на учениците кои нема да успеат да ја надминат манифестираната зависност и злоупотреба.
Врз основа на идентификација, детекција, континуирано следење на учениците кои манифестираат облици на зависност и активности за
надминување на злоупотребата, училиштето ќе соработува со институции кои се надлежни за работа со такви ученици во соработка со стручните
соработници од самото училиште
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ИНКЛУЗИВНИОТ ТИМ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА
Активности

цел

очекувани резултати

Подготвување на листа на
ученици со посебни
потреби
Опсервации во училница

Подготовка за соодветен
индивидуален пристап кон
учениците
Утврдување на
степенот на емоционална
состојба и степенот за
дополнителна подршка на
учениците
Обезбедување на
адекватен степен на
поддршка на секој ученик

Евидентирање на бројот на
ученици со посебни
потреби
Навремено откривање на
степенот на воспитно
образовната потреба на
учениците со ПОП

Педагошко психолошка
служба и одделенски
наставници
Педагошко психолошка
служба и одделенски
наставници

Утврдување на соодветен и
индивидуален пристап на
наставникот и негова
дидактичка подготвеност за
работа со учениците со
ПОП
Утврдување на соодветен и
индивидуален пристап на
наставникот и негова
дидактичка подготвеност за
работа со учениците со
ПОП
Индивидуално
прилагодување на
воспитно – образовната
работа и потполна
интеграција на ученикот во
училишната средина
Индивидуално
прилагодување на
воспитно – образовната
работа и потполна
интеграција на ученикот во
училишната средина

Педагошко психолошка
служба и одделенски
наставници

Разговор и консултации со
одделенските наставници и
родителите

Непосредна работа со
учениците

Откривање на соодветен
пристап и методи и форми
на работа

Примена на инструменти за
набљудување

Утврдување на степенот на
интегрираност на
учениците со посебни
потреби

Бележење на
анамнестички податоци на
учениците со ПОП

Креирање на индивидуален
профил на секој ученик

одговорни лица

Педагошко психолошка
служба и одделенски
наставници

начин и време на
спроведување
Септември Септември
Септември октомври

Ноември Декември

Во текот на учебната
година

Педагошко психолошка
служба и одделенски
наставници

Во текот на учебната
година

Педагошко психолошка
служба и одделенски
наставници Педагошко
психолошка служба и
одделенски наставници

Во текот на учебната
година

127

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ООУ’’26 ЈУЛИ’’ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
Изготвување и
дополнување на
индивидуалните образовни
планови

Прилагодување на целите
и задачите предвидени со
редовната наставна
програма

Полесно индивидуално
напредување согласно
можностите и
способностите на
учениците со ПОП

Педагошко психолошка
служба и одделенски
наставници Педагошко
психолошка служба и
одделенски наставници

На крајот на учебната
година

Училишен тим за инклузија:Ѓукмен Исмаили,Гордица Цветаноска,
Наставници:Гокмен Вели,Жаклина Крстевска,Цвета Усеин
Родители:
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Индивидуализирани програми за работа со ученици
Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани
Цели: Учениците да научат да применуваат техники на креативно мислење со што ќе го развиваат кооперативното учење, а воедно ќе го подобрат
и личниот и социјалниот развој
Подрачја на работа:
1.Идентификација на надарените ученици / идентификација на типот на успешност /
2. Развивање на креативното мислење кај надарени деца/идентификација на видот на успешност
3.Развивање на соработката помеѓу учениците
4.Подобрување на самодовербата и самопочитта на надарените ученици
5.Подобрување на индивидуалниот и социјалниот живот и работа
Начин на реализација:Тест на општи способности, листи за родители, листи за однесување на надарени ученици.
Развивање на когнитивните домени кај надарените ученици:
Учениците ќе работат на разни стратегии на учење во наставата / мисловни мапи, проблемска работа, проектни активности, есеи и есејски
прашања со различен степен на сложеност, изведбени активности/ по повеќе предметни подрачја.
Во текот на годината учениците ќе изготвуваат апликации, ќе учествуваат на натпревари на општинско градско и државно ниво, како и
меѓуучилишни и училишни натпревари.
Развивање на социјалниот развој на учениците:
развивање на свеста за улогите, начините на живот и работа, интересите на возрасните, вреднување и допринос на другите; решавање на морални
дилеми; издвојување на добри и лоши страни, размислување за пристапите за учење; развивање на свеста како активен член на училиштето;
разбирање на ставовите на другите, улогата во заедничките односи,сфаќање на другите и нивните односи, снаоѓање во непредвидени ситуации,
претставување на себе во различни ситуации, работа и соработка со други; разбирање на промените кај другите
Време на реализација:
Во текот на 2019/20 година
Оценување-евалуација:
Прашалници, листи за проценка
Докази кои ќе ги обезбеди училиштето:
Портфолио за постигања на учениците
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Индивидуализирана програма за работа со ученици со потешкотии во учењето

Општа цел: Подобрување на квалитетот на живот на децата/ученици со потешкотии и поттикнување на развој на
сите деца во „училиштето по мерка на детето„. Задачи според кои ќе се реализира инклузивното образование:
Инклузивното образование
· Донесување на план и програма за работа
· Организирање на активности врз основа на програмата за работа
· Соработка со други институции кои го поддржуваат и унапредуваат инклузивното образование
· Анализа на актуелната состојба во училиштето, идентификација на децата со потешкотии и потреба за
дополнителна поддршка
· Помош во изработка и примена на ИОП плановите, пратење и реализација на ИОП и евалуација
· Вреднување на оствареноста и квалитетот на програмата за работа
· Водење на педагошка евиденција-досие за секој ученик,
· Давање на дополнителна поддршка на учениците со пречки во развојот
· Давање на дополнителна поддршка на родителите на учениците со пречки во развојот
· Давање на дополнителна поддршка на наставниците-планирање и реализација на стручно усов
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Програма за откривање и грижа за ученици со емоционални потешкотии
Формирање на тим за поддршка
- Изготвување на годишна програма за работа
-Креирање на политика за работа со деца со потешкотии во учењето
-Идентификација на ученици со потешкотии во учењето
-Континуирана поддршка на учениците со потешкотии во учењето
-Следење на индивидуалните постигања и однесувањето на учениците со потешкотии во учењето (на секој
Обезбедување поддршка од соучениците
Подобрување на социјалниот и емоционалниот статус на учениците со потешкотии во учењето
Евалуација на активностите предвидени со програмата за работа со учениците со потешкотии во учењето
- Утврдување на јаки/слаби страни од реализацијата на програмата и работата со учениците
- Изготвување на стратегија за понатамошна работа
Програма за соработка со наставниците кои во паралелката имаат ученици со посебни потреби во образование(ПОП)
Креирање на политика
-Формирање на тим за
Август
Успешна реализација
за работа со децата со посебни
поддршка
Раководители на
на планираните
потреби
-Изготвување на годишна
парал Стручни
активности
програма за работа
соработници
Запознавање со бројот на ученици -Разговори со раководители на Стручни соработници Септември
Преглед и евиденција
и видот на попреченост
паралелки
на учениците и видот на
посебните потреби
Утврдување на индивидуалните
-Следење на успехот и
Предметни
Ноември
-Проценка на
постигања на учениците со
редовноста
/одделенски
постигањата
посебни потреби(прв
-Користење на инструменти за наставници
-Дополнување на
квалификационен период)
следење и вреднување
Раководители на
индивидуалниот план
парал Стручни
-Определување на
соработници
соодветни
форми/методи за
работа
Градење на стратегии за учење со Сов.консул.разговори со
Предметни
Декември
-Подобрување на
примена на
учениците, родителите,
/одделенски
постигањата
индивидуален и диференциран
наствниците и Раковод. на
наставници
-Подобрување на
пристап во работењето
паралел.
Раководители на
социјализацијата на
парал Стручни
овие ученици
соработници
родилеите
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Утврдување на индивидуалните
постигања на учениците со
посебни потреби(крај на прво
полугодие)

-Следење на успехот и
редовноста
-Користење на инструменти за
следење и вреднување

Раководители на
парал Стручни
соработници
Предметни
/одделенски
наставници

Јануари
Февруари

-Подобрување на социјалниот и
емоционалниот статус на
учениците со посебни потреби

-Разговори со учениците
-Разговори со родителите на
родителски и индивидуални
средби

Стручни соработници
Родители
Предметни
/одделенски
наставници
Раковод. на
паралелки

Март

Проценка на
постигањата
Дополнување на
индивидуалниот план
Определување на
соодветни
форми/методи за
работа
-Развивање на
позитивни ставови кај
учениците кон
учениците со посебни
потреби

Програма за работа со ученици со посебни потреби
Карактеристики на ученици со намалени интелектуални способности. Состојба на забавен или непотполн психички развој кој се карактеризира со
нарушување на оние способности кои се појавуваат во развојниот период и кои придонесуваат за општото ниво на интелегенција, како за
когнитивните, говорните, моторните и социјалните способности. Многу автори се согласуваат дека лицата со пречки во развојот ( намалени
способности) се развиваат со потешкотии во одредени делови на базичното размислување, внимание, перцепција, меморија и говор.
Класификација:
 Лица со лесна попреченост (IQ 50-69)
 Лица со умерена попреченост (IQ 35-49)
 Лица со тешка попреченост (IQ 20-34)
 Лица со длабока попреченост (IQ под 20)
Идентификац ија на учениците -Врз основа на наод- мислење на лекар специјалист и комисија за категоризација
Дефинирање на ваквата група на ученици кои имаат потреба од посебен пристап во работата
Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди
Планирана програмска
активност
Донесување и усвојување
на програма за
активностите на тимот за
планирање
Тестирање на знак ѕвоно

Цел на активноста

Реализатор

Очекувани исходи и ефекти

Тим за планирање

Време на
реализација
Септември

Доделување на задолженија на
членовите на тимот
Оспособување на учениците за

Тим за планирање

Октомври 2019

Препознавање на знак и брза

Успешна реализација на
програмата и размена на
искуства.
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потсетување на
учениците
Вежбовна активност евакуација - одделенска
настава
Вежбовна активност
на тимот за прва
медицинска помош предметна настава
Вежбовна активност
на тимот за прва
медицинска помош одделенска настава.
Вежбовна активност и
евакуација - предметна
настава
Евалуација на
спроведените активности

препознавање на знаците за
опасност
Оспособување на тимот за
навремено напуштање на
училишната зграда
Оспособување на тимот за
снаоѓање во вонредна
ситуација.
Оспособување на тимот за
снаоѓање во вонредна ситуација
Оспособување на тимот за
навремено напуштање на
училишната зграда
Согледување на позитивните и
негативните страни на
негативните активности

реакција во случај на елементарни
непогоди
Навремено напуштање на
училишната зграда

Тим за планирање,
вработени и ученици

Ноември 2019

Тим за планирање
и тим за прва
медицинска помош

Декември 2019

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

Тим за планирање
и тим за прва
медицинска помош и
ученици
Тим за планирање,
вработени и ученици

Февруари 2020

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

Април 2020

Навремено напуштање на
училишната зградача

Тим за планирање и
вработени

Мај 2020

Согледивање на недостатоци и
нивно елиминирање во идни
активности.

Програма за ученички натпревари

Планирана програмска
активност
Планирање на реализација на
училишни натпревари

Време на
реализација
Септември

Реализатор

Целна група

Ресурси

Одговорен
наставник

Изготвување план и
распоред

Истакнување на Планот на огласна
табла

Октомври

Одговорен
наставник

Наставници и
ученици до IV
до IX
Наставници и
ученици до IV

Очекувани исходи и
ефекти
Успешна реализација на
училишните натпревари

Изготвување план и
распоред

Транспарентност и
навременост во
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до IX
Наставници и
ученици до IV
до IX

Дополнителни
материјали

Стручна служба

Ученици од V IX

Тетратка за
соопштенија

Ноември,
декември

Комисија

Ученици од V IX

Стандардизи-зирани
тестови

Истакнување на резултати

Ноември,
декември

Комисија

Предметни
наставници
и ученици од V
-IX

Активности за подготовка на
натпревари од повисок ранг
(градски,општински и државни
натпревари)
Меѓународен математички
натпревар Кенгур

Во текот на
второто
полугодие

Предметни
наставници и
пласирани
ученици

Предметни
наставници и
пласирани
ученици,
одговорен
наставник

Спроведувањена натпревари од
повисок ранг (градски,општински и
државни натпревари) по:
македонски јазик, англиски јазик,
германски јазик, математика,
физика, хемија, информатика,
историја, географија, црвен крст,
ТО и народна техника
Натпревари по хорски и
оркестарски смотри

Во текот на
второто
полугодие

Организатор на
натпреварот,
предметни
наставници и
пласирани
ученици

Предметни
наставници и
пласирани
ученици

Ранг листи истакнати
на огласна
табла,изготвен
записник од
одржаниот
натпревар
Папка по секој
предмет во која се
бележат
активностите,
материјалите и
подготвителните
вежби
Тестови со задачи на
повисоко ниво на
знаење

Април - мај

Одговорен
наставник

Ученици од
предметна

Дополнителни менторски
активности за подготовка на
учениците

Октомври

Одговорен
наставник

Непосредно информирање за
одржување на натпреварите

Ноември

Спроведување на училишните
натпревари

Двогласни и
трогласни хорски

информирањето
Продлабочување на
знаењата и вештините
на учениците и
стекнување на
пошироки сознанија
Навремено
информирање и
транспарентност со цел
побројно учество
Избор на
најталентираните
ученици кои ќе одат на
натпревари од повисок
ранг
Транспарентност и
навременост во
соопштувањето на
резултатите
Редовност во
извршувањето на
подготовките за
подобра подготвеност
на учесниците на
престојните натпревари
Учество и афирмација
на учениците учесници

Учество и афирмација
на учениците учесници
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настава
Собирање на резултати од
одржаните натпревари

Во текот на
второто
полугодие

Одговорен
наставник

Анализа на резултатите од
одржаните натпревари

Јуни

Одговорен
наставник,

Презентирање на извештајот од
одржаните натпревари

Јули

Одговорен
наставник

Предметни
наставници и
Стручна
служба
Предметни
наставници и
Стручна
служба
Наставници и
Стручна
служба

композиции и
оркестар
Ранг листи и
извештаи од
спроведени
натпревари
Ранг листи и
извештај од
спроведени
натпревари
Изготвен извештај од
спроведени
натпревари

и училиштето
Оформување на слика
за успешноста и
пласманот на учениците
Оформување на слика
за успешноста и
пласманот на учениците
Оформување на слика
за успешноста и
пласманот на учениците
на ООУ 26 Јули
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ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА 2019/2020
Вовед
Секоја професија има свои барања и специфичности. Разновидноста на професиите соодветствува со разлиноста на психофизичките способности
кај поединците. Најчесто во секојдневниот живот професијата се идентификува со работно место, но има и разлики. Работата е резултат на
личната активност, ангажираност, а професијата е оспособеност на човекот да извршува некоја работа. Целиот процес на професионална
ориентација има само советодавен карактер, а конечната одлука за тоа како и каде ученикот ќе го продолжи школувањето го донесуваат
семејството и ученикот, иако се присутни определени исклучоци.
Професионална ориентација
Целта на професионалната ориентација е да им се помогне на учениците да се одлучат да го продолжат школувањето и да се насочат кон
професиите, кои најмногу би им одговарале на нивните психофизички способности и во која професија ќе имаат најмногу изгледи за добра
прилагоденост.
Процесот на професионална ориентација е сложен процес и во себе ги содржи следниве фази:
-професионално информирање
-професионално советување
-евалуација-следење на оствареното советување
Професионално информирање
Целта на професионалното информирање е ученикот да се запознае со сите релевантни карактеристики и особености на професијата која би
можел да ја избере.
Професионално советување
Професионалното советување е психотераписки процес со кој се дејствува врз формирањето на личноста на ученикот и се применува
континуирано низ целото основно образование, со особено акцентирање во осмото одделение.
Евалуација-следење
Третата фаза на професионалната ориентација се одвива во периодот кога учениците не се веќе во основното училиште туку во некои од средните
училишта, каде што се продолжува со следење на учениците.
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Р.
бр
1.

Активности

2.

Запознавање на одделенските заедници со програмата за
работа на професионално ориентирање
Следење на интересот, способностите и активностите на
учениците
(преку разговори со наставниците, изработки на учениците,
посета на часови на додатна настава, посета на слободните
ученички активности)

3.

Одд.

Време на
реализација
август септември

Реализатори

IX

фебруари - март

VI – IX

континуирано

психолог, педагог,
раководител на
психолог, педагог,
директор, одделенски
наставници, предметни
наставници

Изработка на програма на активности за професионална
ориентација

4.

Прибирање податоци за средните училишта и преглед на
занимања

5.

Спроведување на акета на тема „Мојата идна професија“
(од анализата и показателите на спроведената анкета ќе се
планираат понатамошни активности)

6.

психолог, педагог

март

психолог, педагог

IX

март

психолог, педагог,
раководител на
паралелката

Писмена работа по македонски јазик во врска со моето идно
занимање и на истата тема по англиски јазик

IX

март - април

психолог, педагог,
наставник по македонски

7.

Спроведување на работилница на часот на животни вештини на
тема „Кога ќе пораснам, сакам да бидам...“

IX

април

психолог, педагог,
раководтел на
паралелката

8.

Индивидуални или групни разговори со ученици во зависност
од добиените показатели

IX

април

психолог, педагог

9.

Спроведување
на прашалник
за
утврдување
професионалните интереси и способности на учениците.

IX

април - мај

психолог, педагог

на
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-Информирање на учениците за резултатите од прашалникот.
-Запознавање на учениците со постоечките средни училишта,
занимања, струки во опкружувањето и пошироко.
10.

Разговор со родителите на родителската средба за значењето
на правилниот избор на професијата на учениците и за
последиците на неправилниот избор.

IX

април

раководител на
паралелката

Забелешка: Во зависност од условите може да дојде до поместување и реметење на редоследот на планираните активности.
Заклучок
Со професионалната ориентација во основното образование ќе се овозможи учениците полесно ќе можат да се ориентираат и да го продолжат
образованиео во средните училишта. Активностите на тимот за професионална ориентација,многу ќе влијае врз продолжувањето на
понатамошното образование во средните училиштет
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ИНТЕГРАЦИЈА НА ЕКОЛОШКАТА ЕДУКАЦИЈА ВО ОБРАЗОВНИОТ СИСТЕМ
Цели: Реализирање на еколошкото образование во воспитно образовниот процес
Подобрување на условите за престој и работа во училиштето
Поттикнување на учениците и вработените да размислуваат и да дејствуваат еколошки
Задачи: Исполнување на 7-те чекори од програмата за Еко училиште
Интеграција на еколошката едукација во сите предмети во одделенска и предметна настава
Изработка на еко проекти
Одбележување на значајни еколошки датуми
Планирана активност
1

Време на

Методи и постапки за

реализација
3

реализација
4

Реализатор
2

Очекувани ефекти
5
успешна реализација на

дискусија; договор;
Формирање на еко одбор

тим од наставници

септември,

планираните еколошки
состанок

Одржување на часови со интеграција на
еколошка
одделенски и предметни во текот на целата
едукација
наставници
година
Формирање на еко мрежа (еко тимови на ниво
на
тим од наставници,
октомври
секоја паралелка) и задавање задачи
ученици;
Формирање на еко патроли во одделенска и
тим од наставници,
октомври
предметна настава и задавање задачи
ученици;

активности
презентација;
работилница; дискусија;

подигање на еко свеста на
учениците

разговор; договор; еко
активности
разговор; договор; еко

подигање на еко свеста на
учениците на ниво на
паралелка
заштеда на вода и енергија,

активности

подобра хигиена
квалитетна и интересна

во текот на целата презентација;

Примена на е содржини
одделенски наставници

настава; развивање на еко
година

работилница; дискусија;
свеста
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Одбележување на 22-ри Септември Меѓународен

тим од наставници,

ден без автомобили

ученици;

септември

активности со велосипеди развивање на еко свеста

октомври

еко активности

Ајде Македонија- Ден на еколошката акција на
наставници, ученици

развивање на еко свеста

младите и граѓаните на Р.Македонија
Одбележување на 15ти Октомври Меѓународниот

подигање на еко свеста на
тим од наставници,

организирање дефиле,
октомври

ден на пешаците

ученици

учениците; грижа за здравјето
и

пишување еко пораки
животната средина
сознанија за влијанието на

тим од наставници,

подготовка на анкета,

Анализа на состојбата на животната средина

октомври
ученици;

училиштето врз животната
анкетирање
средина
подобрување на состојбата во

тим од наставници,
План на активности

октомври

изработка на план

ученици;

училиштето
подигање на еко свеста на
два пати во

Ден на акција на еко училиштата

наставници, ученици

информирање, еко акции учениците; грижа за животната
годината

Активности по повод одбележување на Денот
на

средина
подигање на еко свеста на
наставници, ученици

ноември
договор, садење дрвца,

дрвото
Организирање на собирни акции за стара
хартија
и пластична амбалажа

учениците; грижа за животната

март
средина
тим од наставници,
ученици;

во текот на
годината

информирање, собирање подигање на еко свеста; грижа
хартија и пластика
за животната средина;
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подигање на еко свеста; грижа
Активности по повод Денот на пролетта

наставници, ученици

март

еко акции;
за животната средина

141

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ООУ’’26 ЈУЛИ’’ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Планирана активност
1
Одбележување на Денот на планетата
Земја

Време на

Методи и постапки за

реализација
3

реализација
4

Реализатор
2

Очекувани ефекти

тим од наставници,
април

пишување еко пораки

нашата планета, грижа за
животната
средина

предавање, подготовка

грижа за здравјето на
учениците

ученици;
Активности од кампањата “Здрава храна
за

5
одговорно однесување кон

наставници, ученици
мај

детство без мана“
тим од наставници,
ученици;

во текот на
годината

здрава храна
Собирање информации,
пишување извештаи,

редовно
и
реализирање на

успешно
еколошките

Следење и евалуација на напредокот
тим од наставници,
Објавување еко статии на Web страница

ученици;
тим од наставници,

годината

водење записници,
фотографирање
собирање материјали;
поставување
информации;

во текот на

објавување написи во

во текот на

активности
развивање на еко свеста,
афирмирање
на
училиштето
афирмирање на училиштето

Соработка со електронски и печатени медиуми
ученици;

годината

весници, на веб страна,

ипромоција
гостување во ТВ емисии...
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ФОРМУЛАР ЗА ЧЛЕНОВИ НА ЕКО-ОДБОР – УЧЕБНА ГОДИНА 2019/2020
Податоци за училиштето
училиште

26 Јули

Општина

Шуто

Адреса

Индира Ганди

Директор

Дритан Ганиу

Телефон

022650453

Оризари

Фах
Е-пошта

022650453
ou26juli@yahoo.com

Податоци за формираниот Еко-одбор
Име и презиме
Членови на Еко-одбор:
Име и презиме
1.
Дритан Ганиу
2.
Ѓукмен Исмаил

Телефон
Позиција
Директор
психолог

Е-пошта

Институција
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
34.
35.
36.
37.

Анета Стојковска
Садије Алити
Татјана Троковска
Исак Алили
Билјана Живковиќ
Луиза Муладаути
Марија Папалиска
Исније Арифи
Спомена Младеновска
Нерџиване Лесковица
Марина Поповска
Златко Крстевски
Жаклина Крстевска
Хабибе Jaкупи
Џемиле Јусуфи
Даут Идризи
Сузана Кираџиу
Саније Рака
Имране Морина
Аднан Несим
Садат Фера
Шабан Реџалари
Златко Крстевски
Касм
Фејзо Алилов

?
Марина Поповска
Џемиле Јусуфи

Одделенски наставник
Одделенски наставник
Одделенски наставник
Одделенски наставник
Одделенски наставник
Одделенски наставник
Одделенски наставник
Одделенски наставник
Одделенски наставник
Одделенски наставник
Предметен наставник
Предметен наставник
Предметен наставник
Предметен наставник
Предметен наставник
Предметен наставник
Предметен наставник
Предметен наставник
родител
родител
родител
Тех.персонал
Тех.персонал
Тех.персонал
Тех.персонал
Локална самоуправа
Бизнис сектор
медиум
Програмски координатор
Координатор за екологја
Координатор за екологја
Ученик од VII-1
Ученик од VII-4
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Ученик од VII-7
Ученик од VII-2
Ученик од VII-3
Ученик од VII-8
Ученик од VIII-2
Ученик од VIII-1
Ученик од VIII-5
Ученик од VIII-8
Ученик од VIII-3
Ученик од VIII-4

48.

Ученик од IX-1

49.

Ученик од IX-1

50.

Ученик од IX-1

51.

Ученик од IX-1

52.

Ученик од IX-2

53.

Ученик од IX-2

54.

Ученик од IX-2

55.

Ученик од IX-3

56.

Ученик од IX-3

57.

Ученик од IX -3

58.

Претседатели на паралелки
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Статистички податоци
членови на еко-одбор
ученици
наставници
вработени
претставници од општина
претставници од родители
претставници од НВО
претставници од медиуми
претставници од бизнис сектор
Програмски координатор
останати
ВКУПНО

машки

женски
4
2
1
/
2
1
/
/
/
/
10

вкупно
12
18
3
2
2
/
1
1
1
/
40

16
20
4
2
4
1
1
1
1
/
50
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АНАЛИЗА НА СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Учесници во анализата на состојбата на ж средина:
Бр.
1.

Име и презиме
Марија Папалиска

2.

Маја Јанкова

3.

Марина Поповска

Институција/функција
Одделенски наставник
Одделенски наставник
Предметен наставник

Машки
1

Женск
и

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

1

/

/
2

1
6

Предметен наставник
4.

Хабибе Јакупи
Предметен наставник

5.

Џемиле Јусуфи
Ученик

6.
Ученик
7.
Ученик
8.
ВКУПНО
Тек на анализата:
-Прашалници; Анкети; Интервјуа

Заб

ТЕМИ ЗА
АНАЛИЗА

Прашања за утврдување на
состојбата
1.Каква е состојбата со потрошувачката
на вода во

Вода

изминатата учебна година

еле
Одговори
1.По поставувањето на 31 чешма на допир за економично
трошење на вода и филтер за
чиста вода од кои не истекува вода неконтролирано,
потрошувачката на вода е
значително намалена. Истата би се намалила уште повеќе

шка
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1. Дали училишните прозорци се со
двојно, тројно

Енергија

стакло?
2.Дали вратите и прозорците
пропуштаат воздух?
3.Дали училиштето користи извори на
облновлива

доколку во наредниот период
има можност за промена на тоалетните казанчиња со штедливи.
1. Поголем дел од прозорците се со двојно стакло, но постои дел
од училишната зграда
која е сеуште со постара столарија.
2.Наведените во одговор 1.
3. Не.

енергија?
1.Дали во дворот има одбележани места
за одмор и игра
на учениците?
2.Дали училиштето има ниска
вегетација, дрвја,
Двор

Внатрешн
а

зеленило?
3.Дали училишниот двор се користи за
предавање и
учење?
4.Дали во училишниот двор има место
за хранење
птици?
Колку во училиштето естетски сe
задоволени ученичките
потреби и потребите на вработените за
пријатен престој

средина

1. Не.
2.Има, но не доволно.
3.Освен за часовите по физичко и здравствено воспитување, и
делумно за одделенска
настава, во предметна настава,тоа не е
пракса.
4.Не.

Училишната зграда целосно ги задоволува ученичките и
наставничките потреби, но со
доаѓање на секоја генерација се добиваат
нови идеи.

и работа во училишната зграда?
Биодивер
з

Каква е состојбата со биодиверзитетот
во училиштето?

итет

Транспорт

Учениците треба да добијат подетални информации за
дефинирање на поимот, бидејќи
на голем дел не им е познат.

1.Дали училиштето обезбедува
инструкции за возење на
велосипеди и дали тоа вклучува

1. Да. Во текот на минатата учебна година беа реализирани
повеќе предавања за
безбеденото возење велосипед и инструкции за возење на патот.
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инструкции за возење
на патот?

Предавањата ги
држеше Здружението на граѓани “Еколоџик”.
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- Проекција на велосипедски филмови за деца – Еко лоџик
- Велосипедско родео – предавање “ Урбан велосипедизам” – Еко
2.Дали училиштето редовно организира пешачење, лоџик
- Да ги заштитиме децата во сообраќајот – Отсек за превенција при
планинарење или возење велосипед?
ЕБПС при СВР
Скопје
2.Освен за планираните екскурзии во текот на учебната година,
училиштето не
организира дополнителни денови пешачење, планинарење или
возење велосипед.
1.Дали хартијата за канцелариска работа се користи
за
1.Не секогаш хартијата за канцелариска работа се користи за
рециклирање, а претходно се користи од двете
рециклирање.
страни?
Отпад
/намалува

2.Дали секогаш се фотокопира од двете страни?
3.Дали копиите од документи се чуваат во
електронска

ње на
отпад

2.Не секогаш се фотокопира од двете страни.
3.Не сите документи се чуваат само во електронска форма.

форма?
4.Дали хартија за бришење е направена од
рециклирана
хартија?

4.Не

Здравје

1.Во исхраната се застапени зеленчукот и овошјето, но и брзата
1.Дали учениците здраво се исхрануваат?
храна.
2.Дали во училиштето е спроведена анкета за тоа кој
како се храни?
2.Не.
3.Дали во училиштето се прават истражувања за
начини
на
исхрана?
3.Не.
4.Дали во училиштето сте направиле кампања за
здрава
исхрана и здрав живот?
4. Да.

Одржлив

1.Дали учениците учествуваат во еколошки акции?

1.Учениците учествуваат во сите еколошки акции.

150

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ООУ’’26 ЈУЛИ’’ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
развој

2.Колку е развиена еколошката свест кај нив?

ТЕМИ ЗА АНАЛИЗА
Вода
Енергија
Двор
Внатрешна средина
Биодиверзите
т
Транспорт
Отпад
Здравје
Одржлив развој

2.Еколошката свест е на високо ниво и треба да се одржува.

ЗАКЛУЧОЦИ

По направената анализа, членовите на Еко-одборот заклучија дека, иако значителен дел од приоритетите во темите, се
реализирани
сепак, постојат точки кои ќе бидат како појдовни за активности, во наредната учебна година, се со цел да се сведат на
минимум или да се
елиминираат увидените недостатоци.
Забелешка: За досегашните постигнувања постојат докази, кои говорат за нивната реализација, затоа погоре се
наведени само прашањата
чии одговори, ќе водат до реализирање на новите приоритети на училиштето, во целост.
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ЕКО-СТАНДАРД 1. Заштеда на енергија
Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија.
Цели: Намалување на потрошувачката на електрична енергија за 10% во споредба со претходната година.
Точки на акција

Начин на реализација

Кречење на ентериерот во Училиштето Целосно крешење на училниците
1.
2.

3.

Време на
реализација
јули, август

Опремување училница

Поставување ламинатен под и кречење јули, август

Истакнување на упатствата за
користење

1.Состаноци, давање задолженија

Одговорен
Директор
Директор

Потребни средства
Обезбедени
Училиштето
Обезбедени
Училиштето

од
од

Хартија,
компјутер,

на учениците, изработка на хамери
2. Поставување на панели на кровот од

хамер
Спонзорства од
бизнис-

училиштето

сектор, НВО,Општина

на обновливи извори на енергија/
користење на обновливи извори

ЕКО-СТАНДАРД 2. Заштеда наводата.
Цели: Намалување на потрошувачката на вода за 10% во споредба со претходната година.
Точки на акција
1.

Начин на реализација

Замена и санирање на дел од одводот Замена и санирање на дел од одводот
во
во
тоалетите
тоалет

Време на
реализација
во текот на
годината

Одговорен

Потребни средства

Директор

Спонзорства од
бизнис-сектор, НВО,
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Општина….
2.

Менување на филтри за
прочистување на
питката вода

Редовна замена и континуирана

во текот на
годината

Директор

Училишни
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ЕКО-СТАНДАРД 3. Одржување на зградата и здрава внатрешна средина
Полиса: Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење.
Цели: Обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето.
Точки на акција
1.

Истакнување на упатства за
одржување
на зграда и здрава средина во
училиштето

2.

- Чистење на ходници, училници,
фискултурни сали со еколошки или
нетоксични средства
- При бојадисување на ѕидовите се
користат еко-бои (ИОС-испарливи
органски соединенија)

Начин на реализација

Време на
реализација

Состаноци,давање задолженија на
учениците
од одговорните наставници

Одговорен

Потребни средства

Директор

Хартија,фотоапарат

во текот на
годината

Едукација на учениците од целото
училиште

Хамер
Директор

/

во текот на
за дефинирање на поимите: еколошки, годината
неточсични средства за чистење-екобои
(ИОС-испарливи органски соединенија)

ЕКО-СТАНДАРД 4. Уреден и еколошки двор
Полиса: Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за заштита на животната средина.
Цели: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на кој максимално ќе користи за потребите
на сите кои престојуваат во училиштетo.
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Точки на акција

Начин на реализација

1. 1) Збогатување на дворот со
ниска вегетација
2) Одржување на зеленилото
(редовно
кастрење и косење на тревата)

1) Садење на грмушки во училишниот двор
2) Одржување на зеленилото од техничкиот

Истакнување на упатства за
2. одржување на
дворот

Време на
Одговорен
реализација
во текот на
годината
Директор

персонал,по потреба од соодветна стручна
служба / Проверки од одговорни ученици од
еко-Патролата
во текот на
1) Изработки на часовите по ликовно
годината
воспитување и
техничко образование
2) Едукација за биодиверзитетот
-Изработка на куќички за птици

Директор

Потребни
средства
Спонзорства за
садници

1) Дрвени
летви,
Бои
(Спонзорство
од
2) Дрвени
летви

Означени места со изработени и
3. поставени
знаци видливи за сите во дворот (
место за
игра, за одмор, каде да не се гази...)

Изработување и поставување на знаци во
дворот

во текот на
годината

Директор

-Дрвени летви
-Бои
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ПРАВИЛНИК ЗА УПОТРЕБА НА информациско-комуникациската технологија / ИКТ ВО НАСТАВАТА
ИКТ во наставата е застапена во 30 % од вкупниот број на чaсови на годишно ниво по сите предмети. При реализација на часовите со
ИКТ наставниците: - Ги откриваат безбројните ресурси корисни за секојдневната настава (бараат, складираат, организираат и евалуираат
информации за своите предмети);
- Стануваат дел од глобалната мрежа, соработуваат и комуницираат со помош на ИТ; учениците:
Разменуваат идеи и ставови; - Развиваат социјални вештини; - Имаат слобода да креираат, планираат, дискутираат и да го бранат
своето мислење и своите ставови;
- Имаат мотивација за вклучување во наставниот процес. ИКТ може успешно да се кристи во текот на целокупниот наставен процес и
тоа во: - подготовката на наставната единица, - во сите фази од наставниот час, - во реализацијата на домашните задачи, - при реализација на
додатна и дополнителна настава, - слободни ученички активности или други воннаставни активности.
При реализација на часови со ИКТ се користи: - Word/ Writer, Exel/ Calk, Power Point/ Impress; - Mozila Firefox/ Internet Explorer, Google
Chrome или било кој друг пребарувач; - Skype; - You Тube;
- Програми за изработка на веб сајт или блог; - Специјализиран софтвер за учење; - Други програми. Конкретно речено, ИКТ во наставата
се користи при: - Примена на мулимедија во наставата ( компјутери, видеа, употреба на CD, филмови, игри, квизови; - Примена на интернетот во
наставата (избор и техники на користење);
- Познати електронски портали за усовршување на јазичните вештини од странските јазици; 276 - Примена на елсктронски списанија или
објавени книги; - Избор на податоци од интернет и изработка на мултимедијална презентација во Power Point/ Impress;
- Примена на електронски речници во наставата по англиски и француски јазик; - Канцелариски пакети за обработка на текст, табели,
графикони, слики, квизови, игри и сл.; - Програмски пакет за online тестови, квизови или домашни задачи; - Користење проверени видеа од You
Тube;
- Вежби подготвени (претходно селектирани) од страна на наставникот, а реализирани на компјутерите во училницата; - Истражувања на
учениците на интернет при реализација на домашните задачи, проектни задачи или самостојни задачи. Наставникот при реализација на чсови со
ИКТ:
- Прилагодува методи за работа кон потребите за работа на секој ученик; - Обезбедува различни извори за учење со примена на ИКТ кои
соодветствуваат на различните стилови и приоди во учењето;
- Создава услови за учење преку решавање проблеми; - Континуирано го следи, евидентира и анализира напредувањето на учениците; Планира, евидентира, вреднува наставни, воннаставни и вонучилишни активности со помош на ИКТ; - Користи различни програмски пакети
корисни за наставната работа;
- Планира видови техничка поддршка за процесите на учење и подучување; - Користи различни видови бази на податоци; - Планира вид
и обем на активностите на учениците со примена на ИКТ;
- Користи образовни софтвери за потребите на наставата; - Креира мултимедијални презентации; - Дизајнира web страница или
blog(според потребите, можностите и интересите на учениците). Се разбира, при реализација на часови со ИКТ, наставникот треба да има
обезбедено услови и материјално-технички средства за работа кои не зависат целосно од неговите способности и можности. Потребна е: училница опремена со компјутери за секој ученик; - компјутерска опрема (печатач, скенер, камера, цртач, мемориски уред, видеопроектор); интернет и сите негови можности ( разгледување, барање, преземање, комуникација); - специјализирани образовни софтвери одобрени од МОН
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Е-СОДРЖИНИ
Линкови од наставни електронски содржини и материјали што би се користеле во наставата
Предмет
Македон
ски јазик

Математи
ка

Приро
дни науки

Линк на електронска содржина www.//////////
https://www.youtube.com/watch?v=ppw7T1zoOfI
https://www.youtube.com/watch?v=cCe124MZ5mY
http://soundbible.com/tags-computer.html
https://www.youtube.com/watch?v=6FBq5FtxdDQ
http://logickeigrice.com/Logicke-igre/Jagodica-Bobica-igrice/Pronadji-par.html
http://www.radiomk.com/live/
https://www.youtube.com/watch?v=SztzpbHtfPc
https://www.youtube.com/watch?v=j4plCBpyiwA
https://www.youtube.com/watch?v=0-4uZ272EYE
https://www.youtube.com/watch?v=v4pyQ9fNM6A
https://www.youtube.com/watch?v=4IKPwXxBERk
https://www.youtube.com/results?search_query=brojki
http://www.eduplace.com/cgibin/schtemplate.cgi?template=/kids/mw/manip/mn_popup.thtml&filename=nmbl_prim&title=number%20line&grade=1
http://www.eduplace.com/cgibin/schtemplate.cgi?template=/kids/mw/manip/mn_popup.thtml&filename=nmbl_prim&title=Number%20Line&grade=1
http://www.learningbox.com/Base10/BaseTen.html
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/maths/games/place_the_penguin/big_sound/full.shtml
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks1/maths/two_more/
http://www.bbc.co.uk/schools/starship/maths/games/number_jumbler/small_sound/standard.shtml
http://www.snappymaths.com/addition/addw20/interactive/addw20c10imm/addw20c10imm.htm
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=CalcBalancev5
http://www.softschools.com/math/addition/counting_up_method_addition/
http://www.primaryresources.co.uk/online/shapereveal.swf
http://www.slideshare.net/mutiaallia/teaching-vocabulary-about-part-of-body-through-simon-says
https://www.google.com/search?newwindow=1&biw=1280&bih=904&tbm=isch&sa=1&q=sences+work+sheets&oq=senc
es+work+sheets
http://illusions.org/
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/materialproperties.html
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/5_6/sorting_using_mate.shtml
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Општество

Ликовно
образование

Музичко
образование

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/6_7/grouping_materials.shtml
http://www.firstschoolyears.com/science/resources/games/ourselves/living/living.htm
http://www.youtube.com/embed/fT_3 tAbsv2A
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/6_7/plants_animals_env.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/5_6/growing_plants.shtml
http://resources.woodlands-junior.kent.sch.uk/revision/science/living/plants.html
http://www.youtube.com/watch?v=_4HI7q38VmQ
http://www.pinterest.com/simplesongs/teaching-emotions/
http://www.eon-uk.com/EnergyExperience/147.htm
http://probistip.gov.mk/
https://www.google.com/search?q=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%B
F&newwindow=1&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=oBNhVJLLCIK1aeeggeAJ&ved=0CDYQsAQ&biw=1280&bi
h=861
http://www.funnygames.co.uk/traffic-regulator.htm
https://www.google.com/search?q=%D0%B7%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0+%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0&newwindow=1&biw=1280&bih=904&tbm=isch&tbo=u&s
ource=univ&sa=X&ei=IHhiVNr8B5DXaobNgpgN&ved=0CDoQsAQ
https://www.google.com/search?newwindow=1&biw=1280&bih=904&tbm=isch&sa=1&q=%D0%BF%D0%BE%D1%80%
D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82&oq=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82&gs_l=img.1.0.0l10.76842.77590.0.811
76.4.4.0.0.0.0.159.560.0j4.4.0....0...1c.1.58.img..0.4.559.wH3F5n1BiyM
http://krokotak.com/
http://www.aquaparkmacedonia.mk/?lang=en
https://www.google.com/search?newwindow=1&biw=1280&bih=904&tbm=isch&sa=1&q=%D0%BA%D0%BE%D0%BD
%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8
1%D1%82&gs_l=img.3..0l5j0i5j0i24l4.60417.65343.0.66257.10.9.1.0.0.0.149.1213.0j9.9.0....
https://www.google.com/search?q=primary+school+musical+instruments&newwindow=1&biw=1280&bih=861&tbm=isch
&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=y6lXVPXhAa2S7Ab6_IGoBQ&ved=0CFsQsAQ
https://www.youtube.com/watch?v=ngGAum29De4
https://www.youtube.com/watch?v=ZRhwUlYeLhk
https://www.youtube.com/watch?v=lUwRxN59djU
https://www.youtube.com/watch?v=EegTCl3_fhs
https://www.youtube.com/watch?v=eY571PNsE94
https://www.youtube.com/watch?v=yqmMUPpeabc
https://www.youtube.com/watch?v=Flj1FXcsyKU
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https://www.youtube.com/watch?v=lUwRxN59djU
https://www.youtube.com/watch?v=_aqpz3i0W1w
https://www.youtube.com/watch?v=l2uso2vmxLQ
Предмет

Линк на електронска содржина www.//////////
http://www.topmarks.co.uk/learning-to-count/underwater-counting

Математика
http://www.ictgames.com/newduckshoot.html
http://www.iboard.co.uk/iwb/Alien-Pairs-to-10http://www.ictgames.com/100huntplus10.html
http://www.teacherled.com/resources/dice/dice
load.html
http://www.coppschool.lancsngfl.ac.uk/Classw
http://www.abc.net.au/countusin/games/game1.htm
http://www.abc.net.au/countusin/games/game1.htm

http://www.hbschool.com/activity/counting_objects/
http://en.wikipedia.org/wiki/Simon_says
Природни науки
на http://www.elflearning.jp
Природни науки
-http://en.wikipedia.org/wiki/Twenty_Questions
Природни науки
-http://www.sciencekids.co.nz/pictures/illusions.html
Природни науки
www.radiodrama.org
Македонски јазик
Македонски јазик

www.mtv.com.mk
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Македонски јазик

www.radiodramarevival.com/

Музичко образование

www.klasikmusik.com

Музичко образование

www.tradicioninstruments.mk

Музичко образование

www.youtube.com

Ликовно образование

www.art.com

Ликовно образование

www.pinterest.com/artdotcom/

Линкови од наставни електронски содржини и материјали што би се користеле во наставата.
Предмет
Математика

Линк на електронска содржина www.//////////
http://www.learningbox.com/Base10/BaseTen.html

Математика

http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/client_ftp/ks1/maths/two_more/

Математика

http://www.iboard.co.uk/iwb/Birthday-Pictogram-715

Математика

http://www.wmnet.org.uk/wmnet/custom/files_uploaded/uploaded_resources/503/clock.swf

Математика

http://www.primaryresources.co.uk/online/shapereveal.swf

Природни науки

http://tinyurl.com/n738alg

Природни науки

http://tinyurl.com/nmtzjh2

Природни науки

http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/teeth_eating.shtml

Природни науки

http://forum.thefreedictionary.com/postst56365_Rocks.aspx

Природни науки

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/science/materials/rocks_soils/read/3/

Македонски јазик

https://www.youtube.com/watch?v=zkxqRthhwIs

Македонски јазик

https://www.youtube.com/watch?v=SztzpbHtfPc
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Македонски јазик

https://www.youtube.com/watch?v=0-4uZ272EYE

Општество
http://www.pinterest.com/simplesongs/teaching-emotions/
Општество
Општество
Ликовно
образование

http://www.funnygames.co.uk/traffic-regulator.htm
https://www.youtube.com/watch?v=oKEVcuQd8Yw
http://krokotak.com/

Ликовно
образование
Музичко
образование

http://www.aquaparkmacedonia.mk/?lang=en

Музичко
образование

http://download.cnet.com/YouTube-Music-Downloader/3000-2071_4-75409715.html

Физичко
образование
Физичко
образование

https://www.youtube.com/watch?v=DQE56vKBJaY

Физичко
образование

https://www.youtube.com/watch?v=_aqpz3i0W1w

Предмет
Македонски
јазик

http://www.youtube.com/watch?v=jaQfh5ql4o4

https://www.youtube.com/watch?v=lUwRxN59djU

Линк на електронска содржина www.//////////
https://bs.wikipedia.org/wiki/Makedonska_azbuka;
s://www.youtube.com/watch?v=AKeE5mAdK-g
/www.youtube.com/watch?v=BeZz38-XctA

Математика

www.youtube.com/watch?v=BeZz38-XctA
http://oer.mk/2012/06/digitalen-recnik-na-makedonskiot-jazik
http://www.primaryresources.co.uk/online/numbersquare.swf.
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http://v7.k12.com/sample_lessons/activities/images/swfs/building_expressions_final.swf
http://www.teacherled.com/resources/vennmultiples/vennmultiple.swf
http://www.eduplace.com/kids/mw/swfs/robopacker_grade3.html
http://www.taw.org.uk/lic/itp/meas_scales.html
Општество

Природни
науки

Ликовно
образование

Музичко
образование

http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=carrollv7
http://www.childrensembassy.org.mk/konvencija-za-pravata-na-decata.nspx
www.youtube.com/watch?v=lbkUo969jOM
https://prezi.com/xmut_rz0bmia/presentation/
http://www.zmurh.hr/2012/04/05/o-makedonskoj-tradiciji/?lang=mk
http://news.bbc.co.uk/1/hi/7946 780.stm
www.youtube.com/watch?v=m Mcmbk1BKLM
http://www.bbc.co.uk/schools/scienceclips/ages/7_8/magnets_springs.shtml
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/plantsgrow.html
http://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/plantsgrow.html
www.youtube.com/watch?v=lcLMcU72rVw
vimeo.com/60069083
www.youtube.com/watch?v=VhRAIvPVl9s
www.youtube.com/watch?v=172FMnkTA3U
www.youtube.com/watch?v=oKEVcuQd8Yw
www.youtube.com/watch?v=ONysCVD4kfM
https://www.youtube.com/watch?v=g5Puz_6jyj8
www.youtube.com/watch?v=06XXo-eiYm8

Предмет
Општество

Линк на електронска содржина
www.makedonskibiser.com.mk
www.president.gov.mk
http://www.sobranie.mk/
www.vlada.mk
http://www.stat.gov.mk/
//mk.wikipedia.org/wiki/Балкански_војни
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Математика

http://www.primarygames.co.uk/pg2/spla
t/splatsq100.html
http://timvandevall.com/printable-paperdice-template/
http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f
=Spinners
http://mrcrammond.com/games/gordon/c ounter.swf
www.nrich.maths.org/2821
http://www.bbc.co.uk/skillswise/factsheet/ma13tabl-e3-f-times-tables-grid
http://www.mathplayground.com/fraction s_improper.html
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resource
http://mathsframe.co.uk/en/resources/re source/28/finding_multiples
http://www.mathsisfun.com/divisibilityrules.html
http://www.crickweb.co.uk/ks2numeracyshape-and-weight.html#quad
http://www.geogebra.org/download
http://www.mathsisfun.com/geometry/sy mmetry-artist.html
http://www.mathworksheets4kids.com/w eight.html
http://www.mathworksheets4kids.com/ca pacity.html
http://www.timeanddate.com/stopwatch/

Македонски јазик
Музичко образование
Ликовно образование

http://www.geogebra.org/download
http://makedonskijazik.mk/
www.youtube.com
www.nikulec.com

Природни науки
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/sc ience/materials/changes_materials/r ead/1/
ttps://www.youtube.com/watch?v=a emI64NAK08или https://www.tes.co.uk/teaching-resource/Making-Poo-The-Digestive- System-6211136/
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http://www.skoool.ie/content/SKOO OL_LEARNING/JUNIOR/sims/scienc e/brvsc/launch.html

http://www.sciencebuddies.org/scien ce-fair- projects/Classroom_Activity_Teacher_Stethoscope.shtml

http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/sc ience/organisms_behaviour_health/re production/revision/2/http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks3/sc
ience/organisms_behaviour_health/re production/revision/3/
https://www.youtube.com/watch?v=p gT_9a5jMqM
http://www.juniorcitizen.org.uk/kids/ electricalsafety/electricalsafety.php илиБезбедност во домот http://www.switchedonkids.org.uk/el ectricalsafety-in-your-home
http://www.mikecurtis.org.uk/ks2_circuits.htm
http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/sc ience/physical_processes/electrical_c ircuits/read/3/http://www.learningcircuits.co.uk/fla shmain.htm

ttp://www.npmavrovo.org.mk/http://www.npmavrovo.org.mk/index. php?id=6&nid=87

http://www.clean-air- kids.org.uk/images/image064.jpg ИЛИhttp://www.rwe.com/web/cms/media blob/en/460084/data/459186/2/rweinnogy/about-rwe-innogy/rwe- innogy-uk/education/rwe-innogy-uk- education/училиштеs-education- resources/download-училиштеseducational-resources/key-stage-2- age-7-11/key-stage-2-fact-sheet- downloads/blob.pdf
http://www.brysoneducation.org/inde asp
http://www.dltk- kids.com/world/japan/mfortune- teller.ht
http://www.elem.com.mk/index.php? option=com_content&view=article&id=151&Itemid=215&lang=mk
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http://www.bbc.co.uk/bitesize/ks2/sc ience/physical_processes/electrical_c ircuits/read/3/http://www.learningcircuits.co.uk/fla shmain.htm

https://www.youtube.com/watch?v= H9QRV8wcASUНационален парк Маврово http://www.npmavrovo.org.mk/Национален парк Галичица
http://galicica.org.mk/ Национален парк Маврово http://www.npmavrovo.org.mk/ Национален парк Пелистер http://park-pelister.com/
http://www.npmavrovo.org.mk/http://www.npmavrovo.org.mk/index. php?id=6&nid=87
Корисни линкови за наставата по информатика:
https://www.edmodo.com/
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0
%B8%D1%86%D0%B0
https://www.google.com/
http://www.webopedia.com/
http://learningapps.org/login.php
http://learningdesigner.org/
https://create.kahoot.it/#login?next

Активности и планови за реализација на наставната програма по граѓанско образование поврзани со Антикорупциската едукација
на учениците
ООУ 26 Јули – Скопје
Учебна 2019/2020

Реализација на Проектни активности и часови
Седмица

II

III

Час

Наставни содржини

Дата на
реализација

1

Антикорупциска едукација – Општи поими и
запознавање

Ноември2019
година

1/2

(презентација на лап топ, интеракција наставникученик)

3

Целите на Државната Комисија за Спречување на

Декември
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Корупцијата (ДКСК)
3/4

IV

5

5/6

V

III

7

(презентација на лап топ, интеракција наставникученик)
Етика и морал – Поим, појаснување и
имплементација

Јануари
2020 година

(изработка на проект, материјали: хамер,
ножички, лепак, весници, списанија и неделни
магазини)
Појава и развиток на корупцијата – на кој начин
истата може да се спречи

Февруари
2020 година

7/8

(презентација на лап топ, интеракција наставникученик, отворен разговор со учениците)

9

Социјален притисок – Поим и појаснување
(проектни активности)

9/10

(изработка на хамер, употреба на весници и
списанија, маркер, лепак итн.)

11

Април
2020година

11/12

Институции и механизми за превенирање на
корупцијата
(појаснување на поимите и поважни-те
институции во Р.Македонија, кој, имаат за цел
превенирање и навремена реакција, се со цел
кривично гонење на лица поврзани со корупција, мито и сл.)

13

Антикорупциската комисија и нејзината улога во
Р. Македонија

Мај 2020
година

13/14

(презентација на лап топ, појаснување на поими
и институции)

II

IV

2019 година

Март 2020
година
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I

15

15/16

I
17

Финализација на проектот за Антикорупциска
едукација научениците во ООУ 26 Јули
(сублимација и презентација во рамки на
училиштето, на изработените проекти,
материјали и хамери во рамки на предавањата
за Антикорупциска едукација на учениците)
Евалуација и извештај за реализирани
активности на Програмата за антикорупција

Јуни 2020
година

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: Антикорупциска едукација на учениците во рамки на ООУ 26 Јули - Скопје
Учениците ќе се запознаат со вредносниот систем и начинот на функционирање на Државната Комисија за спречување на корупцијата
(ДКСК). За нејзините внатрешни институции, но, и ингеренции во поглед на борбата за целосно отстранување на корупцијата во Р. Македонија.
Учениците преку проектните активности, во склоп на часовите и додатните часови по Граѓанско Образование во VIII –те и IX –те одделенија ќе
бидат во моѓжност да изработат проекти, хамери поврзани со самата тема, но, и со понудените опции и теми во самата програма:
антикорупциска едукација, улогата на ДКСК, интегритет и морал, борбата против корупцијата, на кој начин да се искорени корупцијата во рамки
на Р. Македонија. Понатаму ќе бидат реализирани и часови, со употреба на електронски апарати (лап топ, таблет) и презентации на содржини
поврзани со темите од плановите за реализација на часовите посветени за Антикорупциската едукација.
ФОРМА на наставата: Групна, во парови, фронтална и индивидуална, вклучително и интеракција помеѓу наставникот и учениците.
МЕТОДА: Преку предавање на наставните единици, преку разговор и појаснување и објаснување на содржината на лекциите. Учениците да се
стекнат со знаења и познавања од полето на борбата на Државната Комисија за спречување на Корупцијата во рамки на Република Македонија.
Пред се, за намените на предметот Граѓанско Образование за VIII и IX одделение ќе се користи учебникот, вклучително и учебни помагала,
енциклопедии и други материјали (книги, лексикони).

Одговорен тим за програмата и планираните активности поврзани со Антикорупциската едукација на учениците
За ООУ 26 Јули – Скопје:
1. Благоја Илијовски – Одговорен
2. Атмије Шаќири – Одговорен (во паралелките каде што наставата се одржува на албански јазик)
3. Педагог, Психолог
Основно училиште: ,,26 Јули’’ – Скопје (Општина Шуто Оризари)
Наставник по Граѓанско образование: Несторовски Илчо
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Програма за изведување на Отворен ден по Граѓанско образование
Задача: Зајакнување на меѓурелигиската толеранција помеѓу учениците во училиштето, а преку учениците и во целата заедница
Цел: Зајакнување на меѓурелигиската толеранција помеѓу учениците во училиштето, во текот на првото полугодие од учебната 2019/2020
година, за прв пат ќе се спроведе Отворен ден за граѓанско образование чија намена е да се поттикне религиската толеранција кај учениците во
училиштето и заедницата со цел да се зајакне толеранцијата кон религиската различност вклучително и религиската индиферентност
(атеистите). Истовремено, активноста ќе придонесе во промоција на граѓанските вредности на ниво на целото училиште и поврзување на
училиштето со пошироката заедница.
Активност: Реализација на отворен ден по предметот граѓанско образование (Тема: Улогата на религијата во граѓанското образование)
Временска рамка: Четврта недела од месец Декември (27.12.2019 година)
Носител: Училишно раководство, стручна служба, наставник по граѓанско образование
Начини на спроведување (ресурси): Презентации на ученици на поимите секуларизација, атеизам, религиозност. Дискусии, дебати на тема
секуларизација, религиозност, атеизам, религиозна разновидност и различност како и улогата на религијата во граѓанското општество.
Очекувани резултати: Поттикнување на толеранција кон религиски другиот и атеистите.
Одговорни лица: Училишно раководство, стручна служба, наставник по граѓанско образование
Инструменти за следење и проценка: листи за учество, фотографии, прашалник за ефектите од активностите
Учесници: За учесници на отворениот ден по граѓанско образование се планира да бидат поканети претставници од локалната заедница,
училишното раководство, стручната служба на училиштето, родители на ученици со цел пораката за зголемување на меѓурелигиската
толеранција да се прошири преку училиштето и учениците до пошироката заедница со цел унапредување на граѓанското општество во кое
живеат учениците.
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П Р А В И Л Н И К За правила на однесување на учениците
Со овој правилник се регулираат правилата на однесување на учениците.
чл.2 Учениците не треба да ги прекршуваат правилата на однесување, правилата на училишниот живот во училиштето со цел да се
постигне чуство на одговорност и спречување на негативни појави.
чл.3 Учениците треба да доаѓаат редовно и навреме во училиштето на настава и правилно да се однесуваат према другите ученици и
према наставниците и другите
чл.4 Конкретни правила на однесување на учениците Учениците треба да доаѓаат 15 минути пред почетокот на наставата; Пред влезот се
редат по одделенија, а под раководство на дежурниот наставник влегуваат на првиот час по звонење на училишното звонче; Треба да се на час 5
минути пред почетокот на часот; Нивната облека треба да биде пристојна; Недоаѓање на час на ученикот треба да биде евидентиран од
наставникот; За време на часот не треба да се движат по ходниците; За време на одморите не е дозволено трчање, влегување во туѓи
училници; Должни се да одржуваат ред; За време на час да се дисциплинирани и работно ангажирани; Да имаат пристоен однос и
комуникација со наставниците и своите сооученици; Да не бегаатод час; Да не пушат цигари. Домаќински да се однесуваат кон имотот на
училиштето, а направената штета да ја надоместат; Да ги уредуваат своите училници; Да ја развиваат еколошката свест и да ја зачувуваат
средината во која се поголем дел од денот;
чл.5 Норми на однесување и работа во училиштето, семејството и пошироката заедница Воспитанието и образованието да му
претставуваат највисок императив во неговото однесување Да ја почитуваат личноста на сите ученици, наставници и родителите и да ја ценат
меѓусебната зависност на индивидуите и групите Постојано да се ангажираат во постигнувањето на резултати во наставата и воннаставните
активности, со коректност, одговорност, објективност и доследност во однесувањето Да ги почитува законските одредби и одлуките на органите
во училиштето и пошироко Секогаш да служат за пример со својот изглед и однесување и да формираат културни и естетски навики Да имаат
одговорен однос ко средствата и условите со кои или во кои работат и учат Навреме и редовно да доаѓаат на секој наставен час Секогаш треба
да бидат подготвени за работа – настава Да допринесуваат и овозможуваат позитивна работна атмосвера со активно ангажирање на часот Да
не ја пореметуваат планираната работа на часот со задоцнето влегување, разговори, излегување, предизвикување конфликтни ситуации и друго
Да ги почитуваат сите субјекти за време на часот и другите воспитно-образовни активности Да ги почитуваат своите соученици врз основа на
другарство, искреност и отвореност Да им помагаат на другите ученици пренесувајќи им го своето знаење и искуство Да ја почитуваат личноста
на сите вработени во училиштето, родителите и другите Да избегнуваат стил на комуницирање и појави на недолични за ликот на ученикот и да
не користат навредлив и непристоен говор да не ги омаловажуваат и навредуваат другите во училиштето и надвор од него и не смеат да
пројавуваат агресивност, нетолерантност, желба за доминација, болна самоувереност и амбициозност, ослабени позитивни механизми на
однесување и слично; да имаат одговорен однос према средствата, инвентарот во училиштето, во спротивно секоја направена штета од ученик
или ученици се надокнадува со вредност на цена на чинење; навремено и облективно ги информираат родителите за својата работа и
однесување во училиштето и надвор од него; се придржуваат на законската одредба за забрана на секакво политичко и верско организирање и
дејствување во училиштето. Педагошки мерки
Чл.6 Секој ученик се обврзува да го почитува овој Правилник. Во случај на непочитување се превземаат соодветни педагошки мерки во
согласност со соодветниот закон и со статутот на училиштето. Преодни и завршни одредби
Чл.7 Директорот на училиштето е должен да ги запознае вработените наставници кои имаат должност да ги запознаат учениците со
правилата за однесување на учениците во училиштето согласно овој Правилник како и со одговорноста која следува за нивно непочитување.
Чл.8 Правилникот влегува во сила 8 дена по неговото објавување на огласна табла во просториите на училиштето.

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ
ОПШТИ ПРАВИЛА ЗА ОДНЕСУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ:
1. Учениците се должни да ја посетуваат наставата редовно, како и да ги извршуваат сите обвски утврдени со Годишната Програма за
работењето на училиштето.
2. Во училиштето се доаѓа на време, без задоцнување, задоцнувањето се смета како неоправдано отсуствување.
3. Отсуствувањето од часови ученикот или родителот се должни да го оправдаат во рок од најмногу 8 дена, во спротивно ќе се сметаат за
неоправдани.
4. Строго е забрането носење на оружје и орудија во училиштето, со кои би можело да се повредат другите.
5. Строго е забрането носење и конзумирање на алкохол, цигари и дрога во објектот и дворот на училиштето.
6. Забрането е и казниво фрлање на петарди во објектот и дворот на училиштето.
7. Казниво е секакво физичко и психичко малтертирање и предизвикување на тепачки, како и учествувањето во истите.
8. Учениците се должни да се почитуваат меѓусебно, како и да ги почитуваат наставниците, вработените во училиштето и возрасните.
9. Задолжително е учениците да ги почитуваат учениците од друга нација и вероисповед.
10. Забрането е навредување и омаловажување на учениците на основа на материјалниот и социјалниот статус.
11. Постарите ученици имаат обврска да ги заштитуваат помладите ученици и меѓусебно да се почитуваат.
12. Најстрого е забрането изнудување на пари или други предмети од учениците.
13. Се казнува допишување на оценки и други податоци во дневникот, како и во евидентните листи
14. Строго е забрането и казниво уништувањето на училишниот имот, пишувањето по зидовите, чкртање по маси и столови и слично.
15. Забрането е и казниво да се снима со мобилен телефон, да се снимаат ученици или пак тепачки помеѓу нив.
16. Ученикот го представува училиштето и кога не е во неговите простории и треба да знае дека тоа неговото однесување го зголемува или
намалува угледот на училиштето.
17. На училиште се доаѓа чист, исчешлан и во гардероба која е соодветна за возраста и ситуацијата. Строго се забранува на училиште да се доаѓа
во мини-сукња, маица на перамки, кратки панталони...
18. Забрането е во училиште да се доаѓа нашминкано, може да се користи само сјај за
19. Учениците не треба да се огледуваат на лоши примери, има многу позитивни примери за идентификација.
20. Учениците би требало да развиваат позитивни особини на личноста како што се: несебичност, чесност, искреност...
21. Препорачливо е книгите од училишната библиотека да се враќаат навреме,во дадениот рок и во состојба каква што биле кога се земале .
ПРАВИЛА ВРЗАНИ ЗА НАСТАВАТА:
22. Ученикот има обврска редовно да посетува настава и да биде мисловно вклучен во наставниот процес.
23. Неприфатливо е зборување и пречење во текот на наставата.
24. Часот не е наменет за косумирање на јадење и пијалоци, за тоа е предвиден одморот.
25. Забрането е користење на мобилни телефони, музички плеери во текот на наставата.Доколку некој од учениците го користи, наставникот има
право да му го одземе, да го однесе кај Директорот или педагошко-психолошката служба, каде ќе остане се додека не дојде родителот да го земе.

26. Казниво е препишувањето на контролните и писмени задачи,како и секакво друго однесување со кое може да им се наштети на останатите
ученици.
27. На час треба пристојно да се седи, а не да се лула во столчето, да се лежи на клупата и слично.
28. Учениците кои имаат незадоволителни оценки, би требало да посетуваат дополнителна настава, поради свое добро.
29. Не треба да се одбегниваат часовите по физичко воспитување, ниту да се изнаоѓаат изговори и оправдувања за да не се работи физичко.
ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ОДМОРОТ:
30. Во училиштето треба да се влегува во ред и без туркање.
31. Строго се забранува трчање по ходниците и скалилата.
32. Учениците треба во ред да го чекаат почетокот на часот пред училницата, а не да седат и лежат по ходниците.
33. Забрането е да се грабнува ужината и да се фрла низ ходниците и училишниот
34. Училишниот тоалет треба да служи за својата намена, а не за собирање на учениците во него.
35. Казниво е непристојно допирање со кое се навредува личноста на друг ученик.
36. Треба да се избегнува излегувањето во дворот меѓу часовите.
ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ
ВРАБОТЕНИ ВО УЧИЛИШТЕТО
37. Обврска на наставниците е да држат часови од редовна, дополнителна и додатна
38. Наставниците не смеат да доцнат на час.
39. Наставниците мораат редовно да дежураат по ходниците, како би се подигнала безбедноста на учениците на повисоко ниво.
40. Наставниците во училиштето треба да доаѓаат уредни и чисти.О блекувањето треба да биде прикладно – не смее да се доаѓа во кратки сукњи,
кратки маици, маици на прерамки,ниту во облека со многу длабок израз. Во тренерки смеат да доаѓаат само наставниците по физичко
образование. Шминката не треба да биде нападна.
41. На наставниците им се забранува употребувањето на мобилни телефони на час
42. Наставниците мора да бидат способни да го одржат редот на часот, за да можат учениците да ги слушаат предавањата и објаснувањата.
43. Наставниците не смеат да им викаат на учениците.
44. Наставниците не смеат да ги бркаат учениците од час, доколку ученикот смета на час, треба да се прати кај педагошко-психолошката слижба
или кај директорот.
45. Наставниците треба да ја прилагодат наставата кон учениците и да им објаснат се што не им е јасно.
46. Наставниците треба да ја почитуваат личноста на ученикот, несмеат да навредуваат, да им даваат ментални квалификации, да ги исмејуваат
пред одделението, да ги дискриминираат по било која основа, ниту да изразуваат реваншизам. Сите ученици треба да бидат, рамноправни,
наставниците несмеат да фаворизираат определени ученици.
47. Секое напредување и резултат или успех кој ученикот ќе го постигне, треба да се пофали, наставникот неможе да го омаловажува успехот на
ученикот ако не ги задоволува критериумите кои наставникот ги поставил.
48. Во работата со учениците,наставникот мора да изрази толеранција, да им овозможи секаква помош која им е потребна и да ги охрабрува
учениците.
ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ
49. Родителот или старателот е должен своето дете редовно да го праќа во училиште.
50. Родителот е должен редовно да го следи успехот,учењето и поведението на своето дете.
51. Соработката со училиштето треба да биде редовна, а не само пред крајот на полугодието или крајот на учебната година.

52. Родителот треба да соработува со одделенскиот наставник, да го информира за изостаноците на уценикот како и за индивидуалните
карактеристики на своето дете.
53. Родителот треба да ги почитува наставниците и останатите вработени во училиштето,а тоа да го пренесе и на своето дете.
54. Во контактот со наставниците, родителот треба да покаже почит, физичките и вербални напади се забранети.
55. Родителот е должен да се придржува кон термините предвидени за индивидуални разговори,неможе да инсистира наставникот да го прими во
некој друг термин,освен во случај да се работи за нешто итно и неодложно.
56. Родителот треба да ги почитува налозите и предлозите на дежурниот наставник, како и куќниот ред на училиштето.
57. Родителот треба да соработува со предметните наставници.
58. Обврска на родителот е да доаѓа на родителските состаноци.
59. Пожелно е родителите да му помагаат на училиштето во остварувањето на воспитниот процес и планираните задачи,како и во настојувањето
да се подобрат условите за работа.
60. Сите лица кои не се вработени ниту ученици во училиштето, должни се на вратата на училиштето да се легитимираат, или да покажат
службена покана или друга исправа за идентификација.
62. Родителите, ниту останати лица несмеат да се задржуваат по ходниците на училиштето,ниту смеат да го попречуваат работењето,туку од
страна на дежурното лице да се упатуваат во просторијата за прием или одредена канцеларија.
62. Родителите треба да се запознаат со правилата на однесување во училиштето и да го мотивираат своето дете тие правила да ги прифати.
Тим кој учествувал во изработката на Годишната Програма:
Директор
Педагог
Наставници

