
 Прилози 

1. Годишна програма за работата на директорот на училиштето 

Планирањето и програмирањето на работата овозможува воспоставување солидна организација на сите активности, 
подигнување на квалитетот на педагошко-инструктивната работа и административно-организациската работа на училиштето, 
подигање на училишната култура, создавање на добра училишна култура, создавање на добра училишна клима бидејќи со нив се 
овозможува: 

 Развивање на поголема автономија на училиштето во превземање на одговорноста во процесот на развој на 
училиштето и во унапредување на квалитето во работата на училиштето; 

 Јакнење на колегијалноста, градење на взаемна почит и доверба, соработка, другарување, чесност, одговорност, 
флексибилност, култура на однеување, самоконтрола, добронамерна и ненавредлива критика, одговорност, 
толерантност, точност, совесност, аргументираност и доследност во работата; 

 Заштита на законитоста на работењето согласност законските одредби, акти, прописи на сите сегменити од 
интегралното работење на училиштето; 

 Целисходност и јасна ориентација во планирањето и остварувањето на задачите со постојано изнаоѓање на 
начини за подобрување на квалитетот на работата на училиштето; 

 Организираност и усогласеност на работата и комуникацијата на сите субјекти; 

 Систематичност и рамномерно распоредување на програмските задачи и намалување на формализмот во 
работата на училиштето; 

 Можност за анализирање на работата, оценување и вреднување на резултатите; 

 Сигурност и успех со повисоки резултати во работењето и изнаоѓање стратегии за што побрзи резултати и ефекти 

За таа цел директорот на училиштето ќе ги извршува работите и работните задачи од повеќе пордачја.  Примарна компонента 
во целокупната Програма за работа е неговата однапред концептирана активност во организирањето, коордирањето и 
раководењето со работата на сите субјекти кои ги оставруваат посебните програм за работа на годишната програма за работата 
на училиштето (програма  за работа на Наставнички совет, Одделенски совет, стручни активи, педагошко-психолошка служба итн) 
како и активна партиципација во сите зацртани активности, обединување на интересите и потребите на учениците, наставниците и 
родителитe. 

 



Следење на организацијата и реализацијата 

 на воспитно образовната работа и друга стручна педагошка работа во училиштето 

Увид, следење и проценка на остварувањето на стручните-оперативно организаторските, материјално- техничките и дидактичко-

методските подготовки за реализација на наставната и воннаставната воспитно-образовната работа од страна на наставниците и 

другите носители. 

Следење на непосредната реализација на задачите и содржините на наставата, воннаставната воспитно- образовна дејност од аспект 

на општата организација и артикулација и на наставните часови (преку посета на наставни часови)  

 Примената на современите форми и методи, застапеноста и користењето на современи наставни средства,ИКТ  и други технички 

помагала, воспитна насоченост и слично во рамки на што ќе се користи дневник за работата на директорот. 

 Водење на евиденција за планираните и реализираните посети на наставните часови, додатната и дополнителната настава и 

други форми на непосредна воспитно-образовна работа со учениците од аспект на планирањата и програмирањата на содржините, 

подготовката, непосредната организација како и успешноста на реализацијата на целите, задчите и содржините со определена динамика 

согласно мрежното планирање и Дневникот за работа на активностите на директорот. 

 Остварувањето на задолжителни разговори, консултации, советување и давање помош на наставниците за подобрување на 

состојбите, унапредување и усовршување на наставата и другата воспитно-образовна дејност. 

Иницирање, координирање, насочување и следење на активностите во врска со интезивирање на воспитната функција на училиштето со 

максимална-лична партиципација, оценување и анализа на состојбите и постигнатите резултати кои ќе претставуваат основа за 

развивање на стратегии со нови интервенции и акции со цел за постигнување на понатамошен развој и унапредување на квалитетот на 

работата на училиштето.  

 

 

Перманентно, стручно, педагошко-психолошко усовршување на наставниот, воспитниот и другиот стручен кадар 

во училиштето 

 

Планирање на потребите и упатување на воспитно-образовниот кадар  на стручно усовршување надвор од училиштето, организирано 

од страна на соодветни стручни институции во вид на семинари, советување, симпозиуми и други форми на едукација. 

 Следење и координирање на планирањето, програмирањето и реализацијата на разните форми, активности на стучно 

усовршување на кадарот во рамките на училиштето како и укажување помош на соодветни стручни служби во непосредната 

организација и реализација на стручното усовршување. 

 Грижа за обезбедување на училиштето со непосредната стручна литература и стручни списанија како и потикнување и 

упатување  на кадарот за користење на истата првенствено преку личен пример и презентација на матерјали од корист за конкретни 

активности кои се од инетрес од работата на училиштето. 



Индивидуална работа на сопствено стручно усовршуавње и учествување на советувања, семинари, обуки и други форми организирани 

од страна на стручни институции. 

 Изготвување на соодветни стручни матерјали за потребите на стручното усовршување во училиштето и надвор од него. 

Соработка со учениците и нивните организации 

 Анализа на опфатеноста на учениците, социално, полова, национална структура, ментална, физичка и емоционална способност 

на учениците и слично. 

Укажување на стручна и друга помош во конституирањето и организационата поставеност на ученичките заедници на паралелките, 

општествените организации на учениците и нивните слободни активности.  

 Седење на состојбата, насочување на активностите и учество во давање помош во врска со планирањето и програмирањето на 

работата и реализацијата на програмските содржини на ученичките заедници, организации и слободни активности. 

Непосредно учество во работата на состаноците на училишните организации и формите на ученичкото организирање. 

 Учество во насочувањето и давањето помош во организирањето на културно-забавниот живот на учениците во училиштето, 

користење на нивното слободно време и слично. 

 Вклучување на учениците во работата на стручните органи на училиштето, училишната економија и развивање на демократски 

односи како и создавање на добри карактерни особини кај учениците. 

Креативно комуницирање и мотивирање на учениците. 

 

 

 

Соработка со родителите на учениците 

 Помош при формирањето на Советот на родители по паралелки и Советот на раодители на училиштето. 

 Учество во планирањето, координирањето и насочувањето на реализацијата на разновидните форми на соработка меѓу 

училиштето и родителите на учениците, а особено преку Советот на родителите.  

 Планирање, подготовка и реализација на општите родителски средби на ниво на училиште. 

 Помош во планирањето, програмирањето и реализацијата на состаноците со родителите на учениците по паралелки и 

одделенија и на состаноците на Советот на родители. 

 Организирање, координирање и насочување на активностите за информирање на родителите и учениците за животот, работата 

и постигнатите резултати, проблемите на учениците во училиштето како и вклучување на родителите во подобрување на условите за  

работа на учениците во училиштето. 

 Непосредно учество во реализацијата на формите на педагошкото образование на родителите како и укажување помош во 

реализацијата на овие задачи од страна на наствниците и другите стручни соработници на училиштето. 

 Следење, насочување непосредно учество во реализацијата на индивидуалните и групните форми на соодветна работа со 

родителите на одделни категории ученици (ученици со тешкотии во напредувањето, со девијантно поведение, надарени ученици, 

ученици со посебни потреби и слично). 



Професионална, чесна, веродостојан и квалитетна комуникација со родителите. 

 

 

Соработка со органите  на управувањето 

 Во реализирањето на ситемот на управувањето, директорот како член на работната заедница и како раководител на училиштето 

со својата работа ќе придонесува за развојот на управувањето во училиштето, пред се заштита на законитоста во работењето. При 

реализација на таа задача тој ќе дава перманентна, стручна помош на оргните на управувањето, а која ќе се состои во подготвување на 

заклучоците, одлуките и нивното спроведување во пракса. 

 Директорот ќе ги извршува и спроведува одликите на Училишниот одбор кои се во согласност со позитивните законски прописи, 

нормативи, акти и перманентно ќе ги следи законските прописи, со цел нивно аплицирање, практична, соодбетна примена во сите 

сегменти на кои тие се однесуваат од  делокругот на работата на училиштето. 

 

 

 

Работата на директорот во управно-правните административно и матрејално-финансиските работи 

Увид и анализа на стекнатата состојба. 

Во оставрувањето на својата управна функција директорот се грижи за доследно спроведување на законот  на основното образивание, 

нормативните акти кои се свразани со основната задача на училиштетои другите закони, прописи, нормативни акти, кои се однесуваат на 

работата на училиштето како интегрална целина и дел на општествената заедница. 

 Наставните планови и програми и нивната реализација се приоритет во работата на директорот кој ќе се грижи и за 

спроведување на нормативните акти на училиштето, водејќи сметка за сестрана дисциплина и одговорност во работата на сите членови 

на работниот колектив. 

 Директорот ќе дава помош во административанта работа и во реализирањето на матерјалното-финансиското работење. Посебна 

грижа на директорот е да води сметка за поголема сигурност, точност и рационалност на овој вид работа. Директорот мора да ги 

имлеметира во пракса законските прописи и да врши усогласување на актите на училиштето со тековната законска регулатива на сите 

полиња од делувањето. 

 Одговорно раководење, тимска работа, следење, комуникација, координирање, констатации, објективност, иницијативи и идеи во 

рамките на законот, а се со цел за постигнуавње на подобри резултати во работата на училиштето. 

 

АВГУСТ-СЕПТЕМВРИ  2019 година 



Бр Програмска содржина Соработници комуникација 
Форма на 

работа 

Методи на 

работа 

  1 2 3 4 

1 
Увид и учество во подготовките за 

прием на учениците во училиштето 

Стручен актив, педагог,  и 

одделенски раководители 

Индивидуално и 

групно 
Дијалошка 

2 

Подготовка за одржување на 

Наставнички совет  -

изготвување,разгледување и 

усвојување на Годишната програма за 

воспитно-образовната работа на 

училиштето во учебната 

2019/20година 

-Усвојување на распоред 

Стручна служба, одговорни на 

активи, Наставнички совет и Совет на 

родители, Училишен одбор 

Индивидуално и 

групно 
Разговор 

3 

Работа со наставници-приправници -

планирањето, реализацијата и 

организацијата на наставата 

Педагог,  наставници 
Индивидуално и 

групно 
Разговор 

4 

Увид и давање на упатства за 

правилно водење на педагошка 

документација во училиштето 

Педагог, наставници 
Индивидуално и 

групно 

Дијалошка, 

демостративна 

5 

Работа со одделенските 

раководители за реализирање на 

одделенските часови 

Педагог,  одделенски раководители 
Индивидуално и 

групно 
Дијалошка 



6 

Увид организационата поставеност на 

ученичките организации и слободните 

ученички активности 

 одговорни наствници 
Индивидуално и 

групно 
Дијалошка 

7 

Тековни активности, задолженија на 

наставниците со часови, дежурства и 

распоред на смени 

Наставен персонал 
Индивидуално и 

групно 
Дијалошка 

8 

Соработка со Министерството за 

образование и наука и Бирото за 

развој на Р. Македонија, просветен 

инспектор за општина Аеродром и 

МОН  

МОН, Биро за развој, просветен 

инспектор за општина Аеродром 

Индивидуално и 

групно 

Дијалошка 

аналитичка 

9 

Организација на животот и работата 

во училиштето: распоред,задолженија 

и дежурства на наствниците и 

учениците како и на другиот персонал 

Наставници, ученици, хигиеничари 
Индивидуално и 

групно 
Планско аналитичка 

10 
Примена на новиот наставен план-

измени 
Предметни наставници 

Индивидуално и 

групно 
Дијалошка 

11 Тековни работи       

 

 



ОКТОМВРИ   2019 година  

Бр Програмска содржина 
Соработници 

комуникација 
Форма на работа Методи на работа 

  1 2 3 4 

1 

Преглед на одделенските дневници со 

цел правилно да се евидентираат 

содржините во нив и нивниот реден број 

Педагог, наставен 

персонал 
Индивидуална 

Монолошка, 

дијалошка 

2 
Увид во дневните подготовки на 

наставниците 
Наставен персонал Индивидуално Разговор 

3 

Педагошки увид на наставните часови со 

цел да се провери нивото на примената 

на наставните средства и помагала и 

примената на проектите ИКТ 

Педагог,  наставен 

персонал 

Индивидуално и 

групно 

Дијалошка 

демонстративна 

набљудување 

4 
Изготвување на осврт по извршениот 

Педагошки увид 

Педагог,  наставен 

персонал 
Индивидуално  Дискусија 

5 

Увид на часовите од дополнителна и 

додатна настава со цел да се оцени 

нивната ефикасност 

Педагог, наставен 

персонал 

Индивидуално и 

групно 
Разговор 

6 

Увид во работата на подготвителните 

групи и дневниот престој со цел нивна 

ефикасност и подобрување на условите 

за работа 

Педагог, воспитувачи 
Индивидуално и 

групно 
Разговор 



7 

Изготвување на Извештај на извршените 

педагошки увиди во редовната, 

дополнителната и додатната настава 

Педагог 
Индивидуално и 

групно 
Текст метода 

8 

Подготовка и одржување на Наставнички 

совет на кој ќе се расправа за 

извештајот 

Педагог, Индивидуално Излагање и дискусија 

9 Работа со родители 
Одделенски настаници, 

педагог, родители 
Фонтално Разговор 

10 Тековни рботи       

 

 

 

 

НОЕМВРИ   2019 година  

Бр Програмска содржина Соработници комуникација 
Форма на 

работа 

Методи на 

работа 

  1 2 3 4 



1 
Подготовки и одржување на одделенските 

совети за првото тромесечие 
Наставен персонал Индивидуална 

Излагање и 

дискусија  

2 

Изготвување на анализата на резултатите 

од наставно воспитната работа во првото 

тромесечие во учебната 2019/20 година 

Стручна служба,одделенски и 

предметни наставници 

Индивидуално и 

групно 
Текст метода 

3 
Подготовка и одржување на Наставнички 

совет 
Педагог Индивидуално  Разговор 

4 Следење на редовноста на учениците 
Одделенски раководители, 

родители 
Индивидуално Разговор 

5 

Анализа на структурата на реализираниот 

час со наставниците на ниво на стручен 

актив 

Стручна служба,  стручен актив Групно 

Излагање, 

дискусија, 

разговор 

6 

Увид во одделенските книги во 

реализацијата во редовната настава и вон 

наставните активности 

Одделенски и предметни 

наставници 

Идивидуално и 

групно 

Монолошка 

диалошка 

7 
Увид во работата во ученички парламент и 

децка организација 
Одговорен наставник Индивидуално Разговор 

8 
Презентирање на резултатите од 

извршениот увид во одделенските книги 

Одделенски и предметни 

наставници 
Групно 

Излагање, 

дискусија 



9 

Тековни актиности: 

-Посета на часови;  

-Подготовка за годишен попис за 

текованата 2019 година; 

-Состанок со ученичките организации во 

училиштето; 

-Седница на Училишиот одбор 

Настаници, секретар, 

смртководител, домаќин, 

ученици, членови на УО 

Индивидуално и 

групно 

Излагање, 

дискусија 

10 

Соработка со директорите на други 

училишта и учество во работата на активот 

на директорите на Општина Аеродром 

Директори, просветен испектор 
Индивидуално и 

групно 
Разговор 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЕМВРИ   2019 година 

Бр Програмска содржина Соработници комуникација 
Форма на 

работа 

Методи на 

работа 

  1 2 3 4 



1 

Увид во дневниците со нагласок на 

оценувањето и примена на формите на 

оценувањето на знаењето на учениците 

Наставници 
Индивидуално 

и групно 
Текст метода 

2 

Упатување на наставниците во правилно 

користење на формитеи критериумите на 

оценувањето 

Педагог 
Групна и 

фронтална 

Диалошка, текст 

метода 

3 

Подготовка и одржување на седницата на 

Настаничкиот совет посветена на анализа 

на работата на одделенките совети, 

одделенските раководители и стручните 

активи 

Наставнички совет Фронтална 
Излагање, 

дискусија 

4 
Советодавна работа со учениците и 

соработка со родителите 
Педагог, наставен персонал Индивидуално Разговор 

5 
Подготовка и учество во одржување на 

родителски средби 
Одделенски рководители 

Индивидуално,фр

онтална 

излагање, 

разговор 

6 

Изготвување и кратка анализа на начинот 

на организирање на родителски средни и 

нивното методолошко и содржинско 

унапредување 

Наставнички совет Фронтално Текст метода 



7 

Тековни активности: 

-Да се изврши годишен попис на основните 

и финансиските средства за 2019 година;  

Сметководител, комисии за 

попис,  

индивидуално, 

групно 

Излагање, 

дискусија, тескт 

метода 

 

 

ЈАНУАРИ   2020 година 

Бр Програмска содржина Соработници комуникација 
Форма на 

работа 

Методи на 

работа 

  1 2 3 4 

1 

Подготовка и изготвување тези за 

изработака на анализа за резултатите на 

работењето на училиштето во првото 

полугодие 

Стручна служба Индивидуално Текст метода 

2 

Одржување на Одделенските совети, 

анализа и утврдување на полугодишниот 

успех, редовноста и поведението на 

учениците во првото полугодие од учебната 

година 

Одделенски совети, одделенски 

раководители, педагог 
Фронтално 

Излагање, 

дискусија 

3 

Изготвување и анализа на 

Полугодишниот извештај за работа на 

училиштето во првото полугодие од 

учебната 2019/20година 

Наставнички совет Фронтално Текст метода 



4 
Увид во водењето на педагошката 

евиденција и документација,и е-дневник 
Наставен персонал Индивидуално 

Набљудување 

дискрипција 

5 

Седница на Училишниот одбор: 

 -Усвојување на полугодишниот извештај 

за работа на училиштето во првото 

полугодие од учебната 2019/20 година  

Членови на УО Фронтално 

Излагање, 

демонстрирање 

и разговор 

6 

Тековни активности:  

- разгледување и усвојување на пописот за 

2019  

-Разгледување и усвојување на завршна 

пресметка за 2019 година; 

 -Увид во примената на детските списаниа и 

друга детска литература; 

-Увид во квалитетот на ученичките 

ужинки и топол оброк за  продолжен 

престој 

Сметководител, членови на УО, 

одговорни наставници, кувар 

Фронтално, 

индивидуално 

Излагање, 

демонстрирање 

и разговор 

 

ФЕБРУАРИ   2020 година 

Бр Програмска содржина 
Соработници 

комуникација 
Форма на работа 

Методи на 

работа 

  1 2 3 4 



1 

Подготвување и одржување на состаноци на стручните 

активи со цел разгледување на анализа на резултатот 

од работата на училиштето во првото полугодие, со 

предлози за изготвување на оперативна програма за 

унапредување на работата и резулатати во работата 

Стручни активи, 

Стручна служба 

Индивидуално и 

групно 

Излагање, текст 

метода, 

дискусија 

2 Увид во дневните подготовки на наставниците Наставници Индивидуално 
Набљудување, 

разговор 

3 
Изготвување на извештајот од точката 2 и превземање 

активности кои произлегуваат од утврдената состојба 

Наставници, 

психолог 

Индивидуално и 

групно 

Разговор, 

дескрипција 

4 Увид во работата на ученичките организации 
Ученици, одговорни 

наставници 
Фронтално 

Објаснување и 

разговор 

5 

Тековни работи: 

 Посета на часови;  

 Родителски средби; 

  друго 

наставници, 

родители 
Фронтално Разговор 



МАРТ   2020 година 

Бр Програмска содржина 
Соработници 

комуникација 
Форма на работа 

Методи на 

работа 

  1 2 3 4 

1 

Иготвување на извештај од извршениот увид 

за реализација на планираниот фонт на 

часовите од редовнатаи изборната настава 

Наставници, педагог,  
Индивидуално и 

групно 

Текст метода, 

разговор 

2 

Изготвување на анализа: 

 Работа на Стручни активи и комисии 

 Стручно усовршување на 
наставниците и стручни работници 

 Редовноста на учениците во 
наставата 

 Слободни ученички активности и 
нивната работа 

Сртчен актив,  Стручна 

служба , оддговорни на 

активи и одговорни 

наставници 

Индивидуално, 

групно и 

фронтално 

Текст метода, 

разговор и метод 

на излагање 

3 

Тековни активности: 

 Посета на часови  

 Советодавна работа со ученици, 
наставници и родители 

 Одбележување на меѓународниот ден 
на жената 

 Одбележување на Денот на 
екологијата 

Наставници, ученици, 

родители, еколошко 

друштво 

Групно и 
фронтално 

Монолошка 

диалошка 
  



 

Април   2020 година 

Бр Програмска содржина 
Соработници 

комуникација 
Форма на работа 

Методи на 

работа 

  1 2 3 4 

1 

Седница на Настваничкиот совет: 

Разгледување и анализа на резултатите од 
наставно воспитната работа во третото 
тромесечие од учебнaта година 

Наставнички совет Фронтално 
Метод на излагање, 

дискусија 

2 
Увид во реализацијата на наставната програма 

по сите предмети 
Педагог,  наставници 

Индивидуално и 

групно 

Набљудување и 

разговор 

3 
Изготвување на извештај од точката 2 и 

запознавање на соодветните органи 
Педагог,  

Индивидуално и 

во тандем 

Дескриптивна и 

текст метода 

4 
Увид во реализација во наставните активности и 

друга стручно-педагошка дејност 

Одговорни 

наставници 

Индивидуално и 

групно 

Набљудување и 

дескриптивна 

метода 

4. Подготвување и одржување на седници на 
Наставничкиот совет 

Наставници 

Педагог 

Групно и 

фронтално 

Метод на 

излагање и 

разговор 



5 

Тековни активности: 

 Посета на часови 

 Подготовка на учениците за натпревар 

 Седница на Училишен одбор 

 Средби со родители 

 Соработка со активот на родители 

Наставници, 

ученици, членови на 

УО, родители, 

директори, 

просветен инспектор 

Индивидуално, 

групно, 

фронтално 

Излагање, 

објаснување, 

разговор 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАЈ 2020 година 

Бр Програмска содржина 
Соработници 

комуникација 
Форма на работа 

Методи на 

работа 

  1 2 3 4 

1 

Анализирање на приоритетните задачи кои 

треба да се програмираат во оделни делови на 

годишната програма за работа на училиштето 

Стручни активи, 

педагог 

Групно и 

индивидуално 

Дескриптивна и 

текст метода 



2 
Увид во педагошката евиденција и 

документација и  е-дневник 
Наставници, педагог Индвидуално 

Набљудување и 

текст метода 

3 Учество во работата на Стручни активи 
Стручни активи и 

наставници 
Групно 

Метода на 

излагање 

4 

Педагошко-инструктивна работа со наставниците 

кои го применуваат тестирањето како форма за 

проверување и вреднување на знаењата на 

учениците 

Наставници, 

Педагог,  

Индивидулно и 

тандем 

Дескриптивена, 

разговор 

5 Подготовки за завршување на учебната година 
Наставници, 

Педагог,  

Групно и 

фронатлно 

Дескриптивна, 

диалошка 

6 

Помош на учениците и наставниците за учество 

на градските натпревари по одделни премети и 

подрачја 

Одговорни 

настаници, ученици,  

Индивидуално, 

групно 

Дискусија, 

препораки 

7 

Тековни активности: 

-Посета на часови; 

-Следење на уписот на учениците во 

подготвителна година; 

-Изготвување план за користење на годишните 

одмори; 

-Работа со комисии (за ученички екскурзии, 

фотографирање, другарска вечер за учениците од 

осмо одделени) 

Наставници, Стручна 

служба,  членови на 

комисии, секретар 

Индивидуално, 

групно 

Набљудување и 

дискусија 

 

ЈУНИ 2020 година 



Бр Програмска содржина 
Соработници 

комуникација 
Форма на работа 

Методи на 

работа 

  1 2 3 4 

1 

Одделенски совети од I-VIII 

Анализа и утврдување на годишниот успех, 

редовноста и поведението на учениците во 

учебната година 

Одделенски совети, 

педагог,  
Групно 

Излагање, 

дискусија 

2 

Подготовка и одржување на Наствнички совет: 

 Утврдување на успехот, редовноста и 
поведението на учениците во учебната 
година; 

 Прогласување на ученици-првенци 

 Анализа на степенот на реализацијата на 
плановите и програмите по настави предмети 
и пордачја 

 Утврдување на степенот на реализирањето 
планиран фонт наставни часови, часови за 
додатна и дополнителна настава и слободни 
ученички активности 

Наставнички совет, 

педагог, 
Фронтално 

Излагање, 

дескриптивна, 

дијалошка 

3 

Изготвување на Годишниот извештај на 

наставно-воспитната работа на училиштето во 

учебната година 

Наставници, педагог,  
Групно и 

индивидуалнo 
Текст метода 

4 

Увид во педагошката евиденција и 

документација:одделенски книги, матични книги,е-

дневник сведителства и преведници. 

Наставници, педагог,  
Индивидулно и 

фронтално 

Излагање, 

објаснување, 

дискусија 

5 

Предлог распределба на наставните часови и 

други задолженија на наствавниот персонал за 

учебната година 

Наставнички совет фронатлно 
Текст метода, 

диалошка 



6 

Тековни активности: 

*Увид во работата во продолжителната 

настава; 

*Распоред за користење на годишните одмори 

*Седници на Училишниот одбор; 

*Седница со Родителскиот совет; 

*План за поправка и санација на одредени 

простории; 

*Увид во финансиската состојба на училиштето 

Наставници, ученици, 

вработени, членови на 

УО, родители, 

сметководител 

Индивидуално, 

фронтално 

Излагање, 

дискусија 

 

АВГУСТ   2020 година 

Бр Програмска содржина 
Соработници 

комуникација 
Форма на работа 

Методи на 

работа 

  1 2 3 4 

1 

Соработка со Бирото за развој, МОН во врска со 

промените и новините во сите делови на 

планирањето и подготовките за почетокот на 

учебната година 

Одговорни лица во 

Министерството и 

соработниците во 

Бирото за развој 

Индивидуална и 

групна 

Разговор, 

дискусија 

2 
Увид во подготвеноста на училишниот простор за 

почеток на новата учебна година 
Технички персонал 

Индивидуална, 

групна 
Разговор 



4 

Седница на Наставничкиот совет: 

-Конечна одлука за распределба на наставни 

часови и други задолженија по предмети и 

наставници; 

-Утврдување на евентуален технолошки вишок 

-Формирање на паралелки од I-IX одделение 

-Определување на одделенски раководства 

-распоред  на часови 

Наставнички совет Фронтално 

Излагање, 

објаснување, 

дискусија 

5 

Подготовка за изготвување на Годишната 

програма за наставно-воспитна работа на 

училиштето за учебанта 2020/2021 година 

Наставници, педагог,  
Групна, 

индивидуална 
Диалошка 

6 

Тековни активности: 

-Подготовка за првиот училишен ден; 

-Свечен прием на првачињата  

-Учество во работата во Активот на директори 

на општина Аеродром; 

-Друго.  

 

 

Наставници, педагог,, 

родители, директори, 

просветен инспектор 

Фронтално 
Дијалошка, 

демонстративна 

   

2. Годишна програма за работата на психологот 

          Godi{nata programa e izrabotena vrz osnova na slednite dokumenti: 

 Zakon za osnovno obrazovanie; 

 Osnovno obrazovanie-sodrжini i organizacija na vospitno-obrazovnata dejnost; 

 Osnovi za programirawe na rabotata na stru~nite rabotnici vo osnovnoto u~ili{te; 

 Godi{en Иzve{taj na u~ili{teto za 2019/20; 



 Godi{en Иzve{taj за работата на стручната служба за учебната 2018/2019 година 

 Стручната служба vospitno-obrazovnata rabota }e ja ostvaruva niz slednive podra~ja vo koi se zastapeni niza 
raznovidni sodr`ini za rabota; 

 Neposredno sledewe na vospitno-obrazovnata rabota; 

 Sovetodavno-konsultativna rabota; 

 Analiti~ko-istra`uva~ka rabota; 

 Stru~no usovr{uvawe na vospitno-obrazovniot kadar; 

  Pedago{ka evidencija i dokumentacija; 

            Cel na programata }e bide vo nasoka na inteznivirawe na sovetodavno-konsultativnata rabota na Службата 

so nastavnicite, u~enicite i roditelite  za podobruvawe na rabotata vo u~ili{teto i iskoristuvawe na site  

resursi vo u~ili{teto i nadvor od nego za napreduvawe na sekoj u~enik vo soglasnost so negovite 

interesi,potrebi,sposobnosti i potencijalni mo`nosti. 

            Zada~i 

 da se unapreduva  komunikacijata vo u~ili{teto; 

 da se pridonese за efikasno organizirawe na  vospitno-obrazovniot proces; 

 da se zgolemat o~ekuvawata za uspeh na site poedinci vo u~ili{teto; 

 da se vospostavi  sistem na ocenuvawe na postigawata,  napreduvaweto na u~enicite ; 

 да се стреми за достигнување на заедница на деца врз принципи на социјална правда; 

 да се продолжи со перманентно професионално усовршување на кадарот; 

 Гогишната програма ќе биде флексибилна во зависност од пројавените потреби на училиштето во текот на 
учебната година. 

 

Програма нa психологот 

Област: Наставни планови и програми 

Цел: Наставниците имаат квалитетни планирања 



активност Реализатори Целна група Ресурси Инструменти Временска рамка следење Индикатори 

Проверка дали 

наставните 

планови и 

програми се во 

согласност со 

донесените 

програмски 

документи од 

МОН 

Психолог и 

педагог 

Наставници 

од 

предметна и 

одделенска 

настава 

Наставните планови 

и програми и 

Проверка дали 

планирањата на 

наставниците 

Чек листа, 

инструмент за 

следење 

Септември – 

годишните 

планирањаНоемв

ри, март – 

тематските 

 

Извештаи од 

прегледани 

планирања 

Наставните 

планови и 

програми се 

восогласност со 

програмските 

документи од МОН 

Изготвување на 

тематски и 

дневни 

планирања во 

сообразност со 

можностите на 

децата со 

посебни потреби 

Психолог, 

педагог, 

наставници 

од 

одделенска 

настава и 

сите 

предметни 

наставници 

децата 

сопосебни 

образовни 

потреби 

Дијагноза на 

образовното ниво 

на детето, проценка 

не неговите 

способности  

Дијагностички 

инструменти, 

психолошки 

тестови,портф

олија на 

учениците 

Тековно при 

правење  на 

тематските 

процесни и 

дневни 

планирања 

Извештаи од  

посета на часови, 

извештаи од 

прегледани 

планирања 

Наставни планови 

и програми 

прилагодени на 

учениците со 

посебни 

образовни 

потреби 

Вградување на 

меѓупредметни 

цели според 

изготвени насоки 

во планирањата 

во наставните 

програми 

Психолог, 

педагог, 

наставници 

учениците Насоки, 

Теоретски основи за 

планирање на 

целите,Наставните 

програми и планови 

Изготвени 

насоки 

Состаноци на 

стручни 

активи,  

Тековно при 

изготвување  на 

тематските 

процесни 

планирања 

Извештаи Наставни планови 

и програми со 

вградени 

меѓупредметни 

цели 

Избор на 

наставни  

предмети 

 

Психолог, 

педагог 

Ученици, 

родители 

Програмски 

документи од МОН, 

наставни планови 

Изготвени 

анкети 

јуни извештаи Формирани групи 

според избраниот 

предмет 

Да се прошират 

програмите  

според потребите 

Психолог, 

педагог, 

наставници 

Талентирани 

ученици 

Дијагноза на 

образовното ниво 

на детето, проценка 

Психолошки 

тестови, 

дијагностички 

Октомври 

март 

Посета на часови, 

извештаи 

Проширени 

програми според 

потребите на 



на талентираните 

ученици 

не неговите 

способности  

инструменти, 

извештаи на 

наставници, 

реализирани 

часови од 

додатна 

настава 

талентираните 

Интегрирање на 

наставните 

содржини со 

особеностите на 

локалната 

средина 

Психолог, 

педагог, 

наставници 

Наставници,  Особеностите на 

локалната средина 

Анкета за 

родители, и 

Октомври 

март 

Проверка на 

планирањата на 

наставниците 

Интегрини 

наставни 

содржини со 

особеностите на 

локалната 

средина 

Реализирање на 

воннаставните 

активности  

 

Психолог, 

педагог, 

наставници 

ученици Интересот на 

учениците и нивните 

потреби 

Анкета 

Инструмент за 

следење на 

воннаставните 

активности 

 

Септември 

Ноември, март 

Следење на 

воннаставните 

активности 

Реализирани 

воннаставни 

активности, 

вклучени ученици 

со посебни 

потреби 

Вклучување на 

ученици со 

посебни потреби 

во воннаставните 

активности 

Психолог, 

педагог,  

наставници Интересот на 

децата со посебни 

потреби и нивните 

можности 

Анкета 

Инструмент за 

следење на 

воннаставните 

активности 

Септември 

Ноември, март 

Следење на 

воннаставните 

активности 

Реализирани 

воннаставни 

активности, 

вклучени ученици 

со посебни 

потреби 

Област: Постигања на учениците 

Цел: Училиштето ги следи и унапредува  постигањата на учениците  

активност Реализатори Целна група Ресурси Инструменти Временска рамка следење Индикатори 

Изготвување на Психолог, Наставници, Успехот на Табели на Ноември, јануари, Сумирање на Статистички 



постигањата на 

учениците по 

пол, по наставни 

предмети и по 

квалификациони 

периоди 

педагог, 

наставници 

родители учениците во сите 

квалификациони 

периоди 

постигнатиот 

успех, 

дневници 

април, јуни постигнатиот 

успех 

извештаи 

Активности за 

подобрување на 

постигањата на 

учениците 

Психолог, 

педагог, 

активи,  

наставници Постигнат успех на 

учениците на 

писмени, тестови, 

усмени одговори 

Аналитички 

лист, 

Индивидуална 

работа со 

родители и 

ученици 

Ноември, јануари, 

април, мај 

Анализа на 

аналитичките 

листови, извештаи 

од 

индивидуалните 

средби 

Постигањата на 

учениците се 

подобрени 

Идентификација 

на ученици со 

посебни потреби 

Психолог, 

педагог, 

наставник, 

родител 

Наставници, 

родители 

Известување, на 

наставникот, 

родителот, 

проценка на 

службата, мислење 

од Заводот за 

ментално здравје 

Психолошки 

тестови, 

инструменти 

за 

пријавување 

на овие 

ученици од 

страна на 

наставникот, 

потврди од 

медицински 

установи 

октомври извештаи Идентификувани 

се учениците со 

посебни потреби 

Идентификација 

на надарени 

ученици  

Психолог, 

педагог, 

наставник, 

родител 

Наставници, 

родители 

Известување, на 

наставникот, 

родителот, 

проценка на 

службата,  

Психолошки 

тестови, 

инструменти 

за 

пријавување 

на овие 

ученици од 

страна на 

наставникот, 

октомври извештаи Идентификувани 

се надарени 

ученици 



Идентификација 

на ученици со 

тешкотии во 

учењето 

Психолог, 

педагог, 

наставник, 

родител 

Наставници, 

родители 

Известување, на 

наставникот, 

родителот, 

проценка на 

службата, мислење 

од Заводот за 

ментално здравје 

Психолошки 

тестови, 

инструменти 

за 

пријавување 

на овие 

ученици од 

страна на 

наставникот, 

октомври Извештаи Идентификувани 

се учениците со 

тешкотии во 

учењето 

Подобрување на 

постигањата на 

учениците со 

тешкотии во 

учењето 

Психолог, 

педагог, 

наставници, 

родители 

Наставници Наставните планови 

и програми, 

планирањата на 

наставниците, 

мислења на 

родителите, 

дополнителна 

настава 

Извештаи од 

индивидуални 

средби со 

наставници, 

родители, 

планирања 

Ноември, јануари, 

март, мај 

Статистички 

извештаи, 

извештаи за 

напредувањето  

од наставникот и 

стручната слуш 

Интегрини 

наставни 

содржини со 

особеностите на 

локалната 

средина 

Следење на 

постигањата на 

учениците при 

премин од 

одделенска во 

предметна 

настава 

Психолог, 

педагог 

Ученици Успехот на 

учениците 

Дневници, 

извештаи на 

наставниците 

Ноември, 

јануари,април, 

јуни 

Извештај за 

добиените 

резулти 

Направена 

анализа за 

постигањата на 

учениците при 

премин од 

одделенска во 

предметна 

настава 

Утврдување на 

опфатеноста на 

нашите завршени 

ученици во 

средните 

училишта 

 

Психолог, 

педагог 

Просветен 

инспектор 

Уписот на нашите 

завршени ученици 

во средно училиште 

Писмени 

известувања 

од средните 

училишта за 

опфатот на 

наши ученици 

Септември, 

октомври 

извештај Изготвен извештај 

за опфатот на 

нашите ученици 

во средните 

училишта 



Подобрување  на 

редовноста на 

учениците 

 

 

Психолог, 

педагог, 

наставници 

ученици Редовноста на 

учениците на 

часови 

Искажувањата на 

родителите и 

согледувањата на 

наставниците 

Дневници 

Записници од 

разговори со 

родители, 

наставници, 

ученици 

Ноември, 

јануари,април, 

јуни и тековно по 

потреба 

Извештај, 

записници, 

Статистички 

извештаи 

Подобрена е 

редовноста на 

учениците 

Следење на 

осипувањето на 

учениците 

 

 

Психолог, 

педагог 

ученици Редовноста на 

учениците, 

запишување на 

ученици 

Дневници 

Записници од 

разговори со 

родители, 

наставници, 

ученици 

Ноември, 

јануари,април, 

јуни и тековно по 

потреба 

Извештај  

Почитување на 

постапката за 

премин на 

ученици од  едно 

училиште во 

друго 

Психолог, 

педагог 

наставници Постапка за премин 

од едно во друго 

училиште 

Матична 

книга, 

дневник, 

Информации 

за 

образовниот 

развој на 

ученикот 

тековно Извештај од 

прегледана 

педагошка 

документација 

Почитувана е 

постапката  при 

премин од едно во 

друго училиште 

 

 

 

Област: Учење и настава 

Цел: Квалитетот на наставниот процес е подобрен 

активност Реализатори Целна група Ресурси Инструменти Временска рамка следење индикатор 

Подобрување на 

планирањата на 

Психолог, 

педагог 

наставници Планирањата на 

наставниците 

Пропишани                      

приоди                                          

Октомври, 

декември, март, 

Записници од 

прегледана 

Подобрени 

планирања на 



наставниците за планирање,           

планирања,           

инструмент за             

следење на               

планирањата, 

записници од 

активи 

мај педагошка 

документација 

наставниците 

Изготвување на 

распоред на 

часови  

Психолог, 

педагог, 

наставник по 

математика 

ученици Фонд на часови 

според програмата, 

природата на 

предметите 

Наставен 

план за 

осмолетка и 

деветтолетка 

август записник Изготвен распоред 

на часови 

Користење на 

разновидни 

наставни форми 

и методи 

Психолог, 

педагог 

наставници Планирања на 

наставниците, 

портфолија на 

ученици, 

реализирани часови 

Инструмент за 

следење на 

час, 

изготвените 

планирања на 

наставниците, 

отворени 

часови 

Октомври, 

декември, март, 

мај 

Записници од 

посета на часови, 

записници од 

отворени часови, 

записници од 

прегледани 

планирања 

Во наставата се 

користат 

разновидни форми 

и методи 

Усогласување на 

барањата на 

наставникот и 

особеностите и 

можностите на 

ученикот 

Психолог, 

педагог 

наставници Темпото на 

напредок на 

ученикот според 

портфолија на 

учениците, 

резултати од 

спроведена анкета 

за ученици и 

родители, извештаи 

на наставници за 

деца со посебни 

потреби, деца со 

потешкотии во 

учењето, и 

надарени, увиди од 

часови 

Анкета, 

портфолија, 

извештаи од 

наставници, 

посета на 

часови 

Октомври,  март,  Записници од 

увиди на часови, 

анализи на 

изготвените 

евалуации од 

реализирани 

часови на 

наставниците, 

анализа на 

спроведена 

анкета, анализа 

на извештаи од 

наставници за 

деца со посебни 

потреби и 

надарени 

Барањата на 

наставникот се во 

согласност со 

можностите и 

потребите бна 

учениците 



Подобрување на 

реализацијата на 

наставниот 

процес 

Психолог, 

педагог 

наставници Увиди на часови Инструмент за 

набљудување 

и следење на 

час 

Октомври, 

декември, 

февруари, април 

Записници од 

следењата на 

часови 

Подобрена е 

реализацијата на 

наставниот процес 

Вклучување на 

учениците во 

животот на 

училиштето 

(решавање на 

проблеми, 

искажување свое 

мислење, 

соработка со 

другите ученици 

и возрасните) 

Психолог, 

педагог 

ученици Формираните 

одделенски 

заедници на 

ученици, формирана 

ученички парламент 

на ниво на училиште 

Писмени 

известувања 

на 

наставниците 

за  избраните 

одделенски 

заедници, 

записници ид 

одржани 

состаноци на 

училишната 

заедница 

Во текот на 

целата учебна 

година 

Извештај за 

работата на 

училишната 

заедница,  

Учениците се 

вклучени во 

работата на 

училиштето 

Дефинирање на 

политика за 

оценување 

Психолог, 

педагог 

наставници Позитивните 

законски прописи 

што го регулираат 

оценувањето, 

Годишно планирање 

на оценувањето, 

следењето на 

постигањата на 

учениците 

Закон за 

основно 

образование, 

годишно 

планирање за 

оценување, 

портфолија на 

учениците 

септември извештај Дефинирана е 

политиката на 

оценување 

Утврдување на 

систем за 

известување на 

родителите за 

напредокот на 

нивните деца 

Психолог, 

педагог 

наставници Мислењата на 

стручните активи по 

ова прашање, 

законски прописи за 

известување на 

родителите за 

успехот и 

постигањата на 

нивните деца 

Записници од 

стручни 

активи, закон 

за основно 

образование 

октомври Извештаи, 

записници 

Утврден на систем 

за известување на 

родителите за 

напредокот на 

нивните деца 

 



 

Област: Поддршка на учениците 

Цел: Училиштето дава поддршка на учениците за подобро функционирање 

активност Реализатори Целна група Ресурси Инструменти Временска рамка следење индикатор 

Донесување на 

документ со кој 

се дефинираат 

сите облици на 

насилство и 

истото се 

забранува  

Психолог, 

педагог 

Наставници, 

родители, 

ученици 

Теоретската основа 

за дефинирање на 

насилство, мислења 

на родители, 

наставници, ученици 

Психолошка 

литература, 

работилници 

со 

наставници, 

родители, 

ученици 

декември Извештај од 

организираните 

работилници 

изготвен документ 

со кој се 

дефинираат сите 

облици на 

насилство и 

истото се 

забранува 

Промовирање на 

документот со кој 

се дефинираат 

сите облици на 

насилство и 

истото се 

забранува 

Психолог, 

педагог 

Наставници, 

родители, 

ученици 

Соодветен софтвер, 

хартија, компјутер, 

паноа 

 

Родителски 

средби, совет 

на родители, 

наставнички 

совет, 

одделенски 

часови,  

февруари Извештај  Промовиран е 

документот 

Изготвување на 

процедура за 

поднесување 

поплаки од 

страна на 

жртвата 

Психолог, 

педагог 

Ученици, 

родители, 

наставници 

Мислења на 

социјални 

работници од 

Центарот за 

социјални грижи, 

законски прописи 

Протокол за 

поднесување 

на поплаки од 

сртрана на 

жртви, Закон 

за основно 

образование 

декември Извештај Изготвен протокол 

за поднесување 

поплаки од страна 

на жртвата 

Водење на 

кампања за 

здрава исхрана 

Педагог, 

психолог 

Наставници, 

ученици 

Соодветни наставни 

содржини, програми 

на соодветни 

инстититуции и 

нутриционисти 

Стручни 

активи, 

работилници 

организирани 

од соодветни 

институции и 

нутриционист

март Записници, 

извештај 

Се води кампања 

за здрава храна 



и 

Пропишување на 

процедура за 

грижа за 

учениците со 

телесни пречки 

во развојот 

Психолог, 

педагог 

Директор, 

наставници 

Потребите на 

децата со телесни 

пречки во развојот, 

техничките 

можности на 

училиштето, 

искуства од 

невладините 

организации и 

соработка со нив 

 

Анкета за 

родители и 

наставници 

кои имаат 

такви деца, 

записници 

септември извештај Пропишана е  

процедура за 

грижа за 

учениците со 

телесни пречки во 

развојот 

Пропишување на 

процедура за 

обезбедување на 

материјални 

средства за 

социјално 

загрозени деца 

Психолог, 

педагог, 

Директор, 

наставници 

Мислења од 

родители, соработка 

со центар за 

социјални грижи, 

материјални 

можности на 

училиштето, 

хуманитарни 

активности 

Анкета, 

препораки од 

центарот за 

социјални 

грижи, список 

на 

хуманитарни 

организации 

февруари Записници, 

извештај 

Пропишување на 

процедура за 

обезбедување на 

материјални 

средства за 

социјално 

загрозени деца 

Превенирање од 

заразни болести 

Психолог 

педагог 

Наставници, 

ученици 

Наставни содржини, 

програм за 

предавања за 

превенција од 

заразни болесто од 

соодветни 

институции 

Наставните 

планови и 

програми, 

планирања на 

наставниците, 

понуди од 

соодветни 

институции 

Септември, 

ноември 

Записници од 

стручни активи, 

извештаи, 

дневници 

Реализирани се 

содржини за 

превенција од 

заразни болести 



Пропишување 

процедури за 

грижа за ученици 

кои оправдано 

отсуствуваат од 

настава подолго 

време 

 

Педагог, 

психолог,  

наставници Состојба со ученици 

кои подолго 

отсуствуваат од 

настава, наставните 

планови и програми 

од МОН, сугестии на 

родители и 

наставници 

Дневници, 

планирања, 

распоред на 

дополнителна 

настава,  

октомври Извештај, 

записници од 

наставнички совет 

Пропишана е 

процедура за 

грижа за ученици 

кои оправдано 

отсуствуваат од 

настава подолго 

време  

Информирање на 

учениците за 

понатамошно 

образование 

Педагог, 

психолог 

Ученици, 

родители 

Понудата од 

средните училишта, 

потребите на 

учениците и 

родителите 

Анкета за 

ученици и 

родители, 

промотивен 

материјал од 

средните 

училишта, 

презентации 

на средните 

училишта 

мај Извештај, пано, 

дневници 

Учениците од осмо 

одделение се 

информирани за 

можностите за 

нивното 

понатамошно 

образование 

Информирање на 

родителите и 

учениците за 

помошта што 

можат да ја 

добијат во 

училиштето за 

професионална 

ориентација 

Психолог, 

педагог 

Ученици, 

родители 

Понуда на 

училиштето во 

областа на 

професионалната 

ориентација 

(проценка на 

интересите на 

учениците, проценка 

на способностите на 

учениците, 

можности за упис) 

Флаери, 

родителски 

средби, 

соопштенија 

април Изработени 

флаери, 

записници од 

родителски 

средби, 

тетратката за 

соопштенија 

родителите и 

учениците се 

информирани за 

помошта што 

можат да ја 

добијат во 

училиштето за 

професионална 

ориентација 

Професионално 

насочување на 

учениците 

Психолог ученици Способностите на 

учениците, нивните 

интереси 

Батерија на 

тестови кои 

мерат 

различни 

способности, 

април Обработени 

тестови 

Учениците имаат 

увид во своите 

способности да се 

бават успешно со 

одредена 



 

 

тест за 

мерење на 

интересите на 

учениците 

професија 

Пропишување на 

процедура  за 

навремено 

откривање и 

грижа на за 

ученици со 

емоционални 

проблеми 

Психолог, 

педагог 

Наставници, 

родители 

Развојните 

карактертеристики 

на децата,  

согледувања на 

наставниците, 

соученици, родители 

Интервјуа со 

наставници, 

со родители, 

ученици, 

теоретски 

основи  на 

развојните 

карактеристик

и на децата 

на различна 

возраст 

Октомври, март Записници, 

извештаи 

Училиштето има 

процедура за 

навремено 

откривање и грижа 

на за ученици со 

емоционални 

проблеми  

Подобрувања на 

состојбата на 

учениците со 

емоционални 

проблеми 

 

 

Психолог, 

педагог 

Ученици со 

емоционалн

и проблеми 

Идентификација на 

ученици со 

емоционални 

проблеми, 

природата на 

проблемите, 

инструкции од 

соодветни 

институции 

Работилници,

индивидуална 

работа со 

ученици, 

средби со 

стручни лица 

од соодветни 

институции 

Октомври - март Извештаи, 

записници 

Подобрена е 

состојбата на 

учениците со 

емоционални 

проблеми 

Следење на 

портфолијата на 

учениците 

Психолог, 

педагог 

наставници Постигањата на 

учениците, 

проценките на 

наставниците, 

соработката со 

родителите, 

планирањата 

Инструмент за 

следење на 

портфолиото 

на ученикот, 

извештаи и 

анализи на 

наставниците  

по квартал 

Ноември-

октомври, април- 

мај 

извештаи Учениците имаат 

доволно добри 

портфолија 

 

Област: Училишна клима и односи во училиштето 



Цел: Климата во училиштето е подобрена 

активност Реализатори Целна група Ресурси Инструменти Временска рамка следење индикатор 

Примена на 

кодекс на 

однесување и 

предвидување 

процедури  за 

реагирање во 

случај на 

прекршување на 

кодексот 

Педагог, 

психолог, 

наставници 

родители, 

ученици 

Вработени, 

ученици, 

родители 

Позитивните 

законски прописи од 

Закон за основно 

образование, 

правата на децата, 

моралните начела 

во однесувањето, 

приоритетите и 

правилата 

идентификувани од 

страна на 

вработени, ученици, 

родители 

Законот за 

основно 

образованиек

онвенцијата 

за правата на 

децата, 

работилници 

Декември, 

февруари 

извештаи Изготвен кодексот 

на однесување 

Подобрување на 

информирањето 

на учениците и 

родителите за 

работата на 

психологот 

Психолог Ученици, 

родители 

Природата на 

работата на 

психологот,  

Флаери, 

родителски 

средби 

септември извештај Родителите и 

учениците се 

информирани за 

работата на 

психологот 

Подобрување на 

остварувањето 

на правата на 

децата 

Психолог, 

педагог 

наставници Правата на децата 

со акцент на 

правичност во однос 

на пол, етничка 

припадност, 

социјално потекло, 

способности 

Конвенција на 

правата на 

децата, 

одделенски 

час, училишна 

заедница 

февруари извештај Подобрено е 

остварувањето на 

правата на децата 

Изготвување на 

протокол за 

вклучувањето на 

родителите во 

воспитно 

образовната 

Психолог, 

педагог 

Наставници,  Подрачја на работа 

на училиштето, 

идентификувани 

можности на 

родителите за 

вклучување   

Анкета, 

подрачјата на 

работа на 

училиштата 

според  

модернизациј

февруари Анализа на 

спроведена 

анкета, извештај 

Училиштето има 

протокол за 

вклучување на 

родители во 

воспитно 

образовниот 



работа на 

училиштето 

ата,  процес 

 

Исто така психологот и педагогот  изготвуваат планирање и подготовка за сопствената работа и  активно учествуваат во работата на 

секциите на педагозите и психолозите здружението на педагози и  психолози. 

Во текот на работата Стручната служба ќе соработува со: МОН, БРО,Сектор за образование, култура, спорт и млади на општина 

Аеродром, Центар за социјална работа,Поликлиника ,,Јане Сандански,, Завод за ментално здравје за деца и младинци, Одделение за 

малолетничка деликвенција – МВР, Предучилишни установи, основни и средни училишта од Скопје и Р.Македонија, НВО и Фондации. 

3. Годишна програма за работата на педагогот 

 

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

 Законот за Основно Образование   
 Статутот на училиштето. 
 Годишниот Извештај за работата на училиштето во учебната 2018/2019г. 
 Годишната Програма за работа на училиштето во учебната 2019/2020 г. 
 Условите, потребите и состојбите во кои работи училиштето. 
 Концепцијата за деветгодишно воспитание и образование. 

 

    Целта на оваа програма е преку примена на повеќе современи методи, средства и техники да се придонесе за остварување 

на предвидените цели и задачи во основното образование, кои се утврдени со Законот за основно образование. 

 

Основните задачи на педагошката служба во училиштето ги опфаќа следниве подрачја: 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ ВО УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 
1. РАБОТА СО УЧЕНИЦИ 

 

 активности  цели  реализација  соработници  индикатори/докази/ 
форми/методи  

следење/повратна 
информација  

  П о д д р ш к а  н а  у ч е н и ц и т е  в о  у ч е њ е т о
 

    Учествово Проценка на мај Одделенски Разговор, Формулари од 



комисијата за 
запишување на 
учениците во 
училиштето 

предзнаењата, 
потенцијалите, силните 
страни, семејно 
опкружување 

наставник 
Дефектолог 
психолог 

Дискусија,согледување  опсервација на 
учениците 

Индивидуална и 
групна работа 
поврзани со 
учењето и успехот. 

надминување на 
причините за 
проблемите во учењето 

Во текот на 
учебната 
година 

Стручна служба Разговори, индивидуални 
средби,изјави 

Евидентни листи 

Дискусии со 
ученици 

Прибирање податоци за 
причините за неуспех, 
поучување како да учат 

Во текот на 
учебната 
година 

Наставници, 
стручна служба, 
родители 

Групни средби, разговори 
дискусија 

Евидентни листи 

Користење 
различни методи и 
инструменти  

испитување на 
подготвеноста за 
вклучување на 
учениците во 
соодветното ниво на 
образование 

Септември- 
октомври 

наставници Наставни листови Формулари, 

Учество во 
подготвување 
индивидуален 
образовен план за 
учениците со 
посебни образовни 
потреби 

Приспособеност на 
наставните содржини 
согласно нивните 
потреби 

септември Наставници, 
стручна служба 

Разговори, работни 
средби 

Изготвени 

индивидуални 

планови 

Поддршка на 
учениците во 
учењето 

Подобар успех и 
надминување на 
пречките во учењето 

Во текот на 
учебната 
година 

наставници Индивидуални и групни 
разговори, 

Евидентни листи од 
разговори 

Учество во 
идентификување 
ученици со посебни 
потреби 

Препознавање на 
индивидуалните разлики   

септември Стручна служба 
наставнци 

Индивидуална работа, 
групна, разговори 

Протоколи  

Учество во 
инклузивниот тим  

давање можност да се 
достигне максимум  

Во текот на 
учебната 
година 

Стручна служба, 
наставници 

Дијалози,работни средби, 
групна работа 

записници 

Реализација на 
работилници 

Подобрување на 
учењето- стилови и  
техники на учење 

Во текот на 
учебната 
година 

наставници Презентации дискусии Докази од 
презентации 
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Комуникација со 
учениците 

Идентификување на 
причините за ниска 
самодоверба и 
самопочитување 

Во текот на 
учебната 
година 

Родители, 
наставници 

Дијалози, средби Записници, листи 

Соработка со 
учениците- 
индивидуална и 
групна 

Детектирање  на видот 
на проблемот и негово 
решавање, поддршка на 
интлектиуалниот развој 

Во текот на 
учебната 
година 

Стручна служба Разговори, диајлози Записници 

Соработаксо 
учениците 

Информираност на 
учениците за 
можностите за 
консултација 

 наставници Разговори, индивидуални, 
групни 

Евидентни листи од 
разговори со 
учениците 

 

Интервенција при 
несоодветно 
однесување на 
учениците 

Развој на вештина-
размислување, 
самоконтрола 

Во текот на 
учебната 
година 

Стручна служба Монолог разговор  Пишан документ од 
презентацијата, 
рефлексијата од 
учениците 

Користење на 
реситуцијата при 
воспитната работа 

Развиена свест за  
решавање на проблем, 
самостојност во 
донесување на одлуки 

Во текот на 
учебната 
година 

Наставнци, 
родители 

 Евидентни листи 

Реализирање на 
работилници и 
други активности со 
учениците за 
превенција на 
различни теми 

Постигнување позитивна 
клима во училиштето и 
другарски однос 

Во текот на 
учебната 
година 

Стручна служба 
директор 

Презентација,работилници Рефлексија од 
учениците – 
одговорени прашања 
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Организација 
презентации на 
средни училишта, 
стопански субјекти 

Информираност на 
учениците за мрежата 
на средни училишта 

април, мај Стручна служба  
Средни училишта 

разговори Евидентирани 
повици, меилови 

      

      



 
2. РАБОТА СО НАСТАВНИЦИ 

 

 

активности  цели  реализација  соработници  индикатори/докази/ 
форми/методи  

следење/повратна 
информација  
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Реализација на 
работилници 

Создавање 
стимулативна средина 
за учење 

Во текот 
научебната 
година 

наставници презентации Пишан документ од 
презентација 

Пружење помош и 
поддршка во 
процесот на 
самоевалуациај на 
наставата 

Навремено средување 
на документ со потребни 
податоци 

Во текот 
научебната 
година 

наставници Евидентни листови записници 

Следење на 
наставата 

Давање повратна 
информација(посмена 
или усна)за квалитетот 
на наставата 

Во текот 
научебната 
година 

наставници Формулари за посета 
начас 

образец од посета на 
час 

Реализирање 

активности(работил

ни, презентации, 

индивидуални 

консултации) за 

планирање на 

наставата 

Соработка, поголема 
информираност 

Во текот 
научебната 
година 

Наставници  Презентации дијалози 
состаноци 

Евидентни листи, хар 
копи од презентации, 
листи од работа со 
ученици 
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Набљудување на 
комуникацијата на 
учениците во 
училница  за време 
на настава и одмор  

Подобрување на 
социоемоционалната 
клима во и надвор  од 
училница  

Во текот 
научебната 
година 

Наставници 
стручна служба 

Набљудување, разговори записници 

Организирање и 
реализирање на 
информативни 
средби за актуелни 
настани и иновации 
во наставата 

Навремена 
информираност за 
иновациите 

Во текот 
научебната 
година 

Наставници 
директор 

Состаноци, Записници од 
состаноци 

Запознавање на 
наставниците со 
карактеристиките 
на новозапишаните 
учениици 

Квалитетна настава 
содветна на 
способностите и 
можностите на 
учениците 

август Наставници, 
стручнаслужба 
директор 

Состаноци, разговори 
средби 

Запосници , 
евидентни листи 

П
о
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р

ш
к
а
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а
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а
с
т
а

в
н
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о
д
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т
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л

и
т
е
  

 

Советодавна 
работа со 
наставниците 

Поефикасна 
комуникација и 
соработка на 
наставниците  со 
родителите 

Во текот 
научебната 
година 

Стручна служба 
директор 

Дијалози, состаноци записници 

Континуирана 
соработка со 
наставниците 

Градење стратегија за 
соработка со одделни 
групи на родители 

Во текот 
научебната 
година 

Стручна служба Евидентни листови за 
соработка 

Евидентни листи 

 
3. РАБОТА СО РОДИТЕЛИ 

 

активности  цели  реализација  соработници  индикатори/докази/ 
форми/методи  

следење/повратна 
информација  
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н

д
и

в
и

д
у
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л

н
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н
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л
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р
о

д
и

т
е
л

и
т
е
  

 
Организирање и 
спроведување на 
групни и 
индивидуални 
советувања со 
родители чии деца 
се соочуваат со 
неуспех во учењето 

Подобрена соработка 
,оптимизмот позитивно 
мислење и зголемена 
контрола и внимание 

Во текот на 
учебната 
година 

Ученици, 
родители 
наставници 

Разговори средби евидентни листи 

 Споделување на 
информациите за 
учењето и 
однесувањето на 
ученикот на 
соодветен начин со 
родителите 

Навремена реакција 
одстрана на родителите 

О текот на 
учебната 
година 

Родители разговори, средби Евидентни листи 

В
к
л

у
ч

у
в

а
њ

е
 н

а
 р

о
д

и
т
е
л

и
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о
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б
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т
а
 н

а
  

у
ч

и
л

и
ш

т
е
т
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Планирање и 
овозможување 
вклучување на 
родителите во 
одделни сегменти 
од работата на 
училиштето 

Зајакнување на 
воспитната компонента 

Во текот на 
учебната 
година 

наставници Разговори, средби, 
дискусии 

Евиденти листи од 
разговори 

Индивидуални 
консултации со 
родителите за 
поддршка за ДПП 

Давање потребна 
помош и поддршка 

Во текот на 
учебната 
година 

Родители, 
стручна служба 

Сооветодавни разговори  Евиденти листи од 
разговори 
 
 
 

 
4. СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА  

 

 

активности  цели  реализација  соработници  индикатори/докази/ 
форми/методи  

следење/повратна 
информација  



С
о

р
а
б

о
т
к
а
 с

о
 л

о
к
а
л

н
а
 

з
а
е
д

н
и

ц
а
  

 

Учество во 
планирање, 
реализирање и 
следење на 
активности(посети,
реализација на 
воннаставни 
активности 

Промовирање соработка 
со локална заедница 

Во текот на 
учебната 
година 

Наставници, 
директор,стручна 
служба, 
претставници од 
локална средина 

Разговори, средби Евиденти листи од 
разговори 

Промовирање на 
работата на 
училиштето 

Информирање на 
заедницата за 
постигањата на 
училиштето 

Во текот на 
учебната 
година 

Одговорни 
лицана одредени 
сектори  од 
локална средина,  

Разговори, средби Меилови, записници 

С
о

р
а
б

о
т
к
а
 с

о
 с

т
р

у
ч

н
и

 

и
н

с
т
и

т
у
ц

и
и

 и
 

о
р
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н

и
з
а
ц

и
и

 

Запознавање и 
упатување  на 
учениците , 
наставниците 
родителите во  
соодветни 
институии  

Решавање одреден 
проблем 

Во текот на 
учебната 
година 

Родители, 
наставници, 
стручна служба 

Разговори, дискусии, 
континуирани средби, 
евидентни листи 

Евиденти листи од 
разговори 

Соработка со 
училиштата од 
реонот и пошироко 

Следење и размена на 
тековни информации 

Во текот на 
учебната 
година 

Во текот на 
учебната година 

Средби, разговори Меилови, записници 

 
5. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА  

 

 

активности  цели  реализација  соработници  индикатори/докази/ 
форми/методи  

следење/повратна 
информација  

 

Л
и

ч
е

н
 

п
р

о
ф

е
с
и

о
н

а
л

е
н

 

р
а
з
в

о
ј 

 

 

Следење на 
стручна литература 
и информација 

Примена на 
рефлективни вештиниза 
анализирање и 
подобрување на 
сопствената практика 

Во текот на 
учебната 
година   

Стручни 
соработници 

Разговори,дискусии, Лично протфолио 



учество во 

различни форми 

на стручно 

усовршување во 

и надвор од 

училиштето 

Надградување на 
педагошките знаења и 
внесување на иновации 

Во текот на 
учебната 
година 

БРО,МОН, 
здрученија, 
институт по 
педагогија 

Сертификати, потврди Сертификати,  

Водење евиденција 
за сопствениот 
личен план  

Запознавање на 
ефективните начини и 
можности за личен и 
професионален развој 

Во текот на 
учебната 
година 

Професионални 
здруженија,фору
ми 

Сертификати,обуки 
белешки од 
саморефлексија, личен 
план 

План и извештај за 
личен 
професионален 
развој 
 

П
о

д
д

р
ш

к
а
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а
 п

р
о

ф
е

с
и
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н
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о
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а
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ч
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л
и

ш
т
е
т
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Водење 
документација за 
професионален 
развој на 
наставниците 

Поддршка на 
наставниците 

во текотна 
учебната 
година 

Наставниците 
директор 

Професионално досие на 
наставникот, листи за 
личен професионален 
план 

Професионалнодоси
е на наставниците, 
педагошки картони 

Учество во 
работата на тимот 
за професионален 
развој во 
училиштето 

Идентификување на 
потребите на 
наставниците, 
организирање на 
различни форми на 
стручно усовршување 

август Наставници, 
директор, стручна 
служба 

Програма за 
професионален развој во 
училиштето, состаноци 

Записници, 
испратени меилови 

Помагање на 
наставниците да 
изготват свој личен 
план 

Промовирање 
професионални и 
колегијални односи и 
соработива со колегите 

 Во текот на 
месец јуни 

Наставници  Листа за личен 
професионален развој 

Записници одсредби 
и дискусии 

Информирање и 
дисеминација на 
стекнати знаења и 
вештини 
одпосетени обуки 

Создавање 
поттикнувачка средина , 
мотивирање на 
наставниците 

Во текот на 
учебната 
година 

наставниците Презентации, материјали Записници од 
одржани состаноци 

      

 
6. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА  

 



 

активности  цели  реализација  соработници  индикатори/докази/ 
форми/методи  

следење/повратна 
информација  
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а
т
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а
б

о
т
а
  

 

Спровдување на 
акциско 
истражување 

Истражување на 
одделени појави 

Во текот на 
второ 
полугодие 

Наставниците, 
директор 

Податоци,, анализи, 
проценки 

Материјали  од 
спроведено 
истражување 

Анализа 
(споредбени) и 
извешати за 
успехот , 
поведението , 
редовноста 
,опфатот и  

Согледување на 
напредокот на 
учениците  

Тримесечие 
полугодие,крај 
година 

наставници Соодветни податоци, 
анализа на документација, 
извешати 

Листи на споредбени 
анализи 

Учество во 
изготвување 
инструменти 
(протоколи, 
евидентни 
листи,обрасци) за 
прибирање 
податоци 

Унапредувањена 
воспитно- образовниот 
процес 

Во текот на 
учебната 
година 

Наставници, 
стручна служба 

Листи, обрасци,  Евидентни листи, 
протоколи, обрасци 
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Давање предлози и 
сугестии врз основа 
н сознанијата од 
истражувањата 

Подобрување на 
практиката 

Второ 
полугодие 

наставниците Извешати, инструменти, 
белешки 

Записници  од 
сотаноци 

Изработка на план 
за истражување 

Успешна 
организираност и 
спроведување на 
истражувањето 

Прво 
полугодие 

наставници Листи, планови Формулари од план 
на истражување 

 
7. УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА  

 

 

активности  цели  реализација  соработници  индикатори/докази/ 
форми/методи  

следење/повратна 
информација  
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у
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Учество во 
развојна и годишна  
програма за работа 
на училиштето 
 

Конкретизација на 
задачи, 
содржини,активности за 
одреден временски 
период 

Во текот на 
учебната 
година 

наставници Дискусии,средби,разговор, 
консултации 

записници 

Евиденција за 
работата со 
учениците и 
родителите 

 Увид и организираност 
воработата. 

Во текот на 
учебната 
година 

Ученици, 
родители 

Евидентни лиси од 
разговори 

Записници од 
разговори 

  

Следење на 
наставни часови 

Унапредување на 
наставата 

Во текот на 
учебната 
година 

наставници листи Обрасци одследење 
на наставни часови 

 

Следење на 
начинот на водење 
на педагошката 
евиднција и 
документација  

Успешно водење на 
педагошката 
документацијаи точна 
евиденција 

Во текот на 
учебната 
година 

наставници Соодветна документација Евидентираност од 
преглед-увид во 
документација, листа 
од информираност 
на наставнциите 

 

Вклученост во 
процесот на 
самоевалуацијата 
на училиштето 

тековност на 
активностите ,собирање  
потребни податоци и 
утврдување на јаки и 
слаби страни 

Во текот на 
учебната 
година 

Наставници, 
директор, стручна 
служба 

Разговори, извештаи,  Записници од 
состаноци со 
членови од 
подрачјата 

У
ч
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л

и
ш
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а
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Учество во 
работата на 
ученичките 
организации 

Презентации на теми од 
педагогијата 

Во текот на 
учебната 
година 

Ученици, 
наставници 

Презентации, учество во 
организации 

Извештаи 

Организирање и 
реализација на 
социјални 
активности 

Вклучување на ученици 
во активности 

Во текот на 
учебната 
година 

Наставници, 
директор, стручна 
служба 

Учество во организации Записници, 
фотографии 

 

4. Годишна програма за работата на дегектологот 

 

Програмски подрачја за работа 



1. Работа со ученици 

 Поддршка на учениците во учењето 

 Следење и поддршка на развојот на учениците  

 Професионална и кариерна ориентација на учениците 

2.  Работа со наставници 

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

 Поддршка на наставниците за работа со учениците 

 3. Работа со родители 

 Индивидуални и групни советувања со родителите 

 Соработка со локалната заедница 

4. Соработка со заедницата 

 Соработка со локалната заедница 

5. Професионален развој и професионална соработка 

 Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето 

6. Аналитичко-истражувачка работа 

 Истражување во воспитно-образовната работа 

 Училишна структура, организација и клима 

 Училишна структура и организација 

 Училишна клима, безбедна средина и демократско учество 

 

 

 

 

 

Оперативна програма за учебната 2019/2020 

Подрачје на активност Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на реализација 



 Изработка на сопствена Годишна програма за 

работа 

Дефектолог Август 2019 

 
 
 
 
 
 
 

Учество во изработка на Годишната програма на 
училиштето 
 

Стручна служба 
Директор 

Август 2019 

 Изработка на сопствена Месечна програма за 

работа 

Дефектолог Август 2019 

 

 

 

Работа со ученици 

 

 

Прием на првачиња, формирање на паралелки, 

прифаќање и распоредување на учениците со 

ПОП по паралелки 

 

Стручна служба 

Директор 

Наставници 

Родители 

Август-септември 2019 

Мај-јуни 2020 

Дефектолошка дијагностика на учениците со ПОП 

со цел да се направи проценка на индивидуалните 

можности и способности 

 

Стручна служба 

Наставници 

Родители 

 

Септември-октомври 2019 

Опсервација на часови во паралелките со цел 

детектирање на ученици со ПОП 

Наставници Септември-октомври 2019 

 Помош на ученикот кој започнува да се вклучува 

во 

Наставници, Септември-октомври 2019 



 

Давање на соодветна 

поддршка и следење на 

напредокот на учениците со 

ПОП 

редовното одделение за да се адаптира во 

средината 

Стручна служба 

 Подготовка на одделението за прифаќање на 

ученикот 

кој треба да се вклучи 

Наставници, стручна 

служба 

Септември-октомври 2019 

 Поддршка во училницата на вклучениот ученик   Наставници, стручна 

служба 

Континуирано  

 Водење досие за секој ученик Наставници, стручна 

служба 

Континуирано  

 Изработка на индивидуални образовни програми 

за 

учениците со посебни образовни потреби (ПОП) 

Наставници, стручна 

служба 

Август-септември 

2019 

 Користење на диференцијација и 

индивидуализација со цел да се обезбеди пристап 

до наставните содржини 

  

 Користење на асистивна технологија со учениците 

со ПОП 

  

 Учествува и врши ревизии на ИОП  Ноември-Декември 2019, 

Мај-Јуни 2020 

 Утврдува потреба од дополнителни сервиси за 

поддршка 

 Континуирано 

 



Подрачје на активност Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на реализација 

Професионална и кариерна ориентација на учениците Дефектологот врши 

индивидуално и 

групно советување 

со учениците со ПОП 

за права на избор за 

понатамошно 

образование   

Дефектолог 

Стручна служба 

Мај 2020 

 Следење,  

анализирање и 

евалуација на 

напредувањето на 

учениците со ПОП 

  

 Соработка со 

соодветните 

високошколски 

институции 

за професионална 

помош и 

консултација 

  

 Соработка со 

стручните служби во 

училиштето,  

надлежните 

институции (МОН и 

БРО), меѓународни 

асоцијации и 

организации, 

  



невладиниот сектор,  

општината 

 Соработка со 

здравствени 

установи и 

институции во 

полето на раното 

откривање,  

дијагностиката и 

третманот на 

учениците со ПОП 

  

 

Подрачје на активност Содржини за работа Реализатори и 

соработници 

Време на реализација 

Непосредна работа со учениците Реедукација на 

психомоторика 

Дефектолог По потреба 

 Развој на социјални вештини 

и комуникација 

Дефектолог  По потреба 

 Вежби за надминување на 

дискалкулија,дислексија, 

дисграфија 

Дефектолог По потреба 

Советодавно-консултативна работа со 

наставници  

Инструктивно-советодавна 

работа со наставниците на 

учениците со ПОП 

Наставници Континуирано  

 Давање насоки за 

неопходните модификации и 

Дефектолог Континуирано 



адаптации во наставата Наставници 

 Давање насоки (групни или 

индивидуални консултации) 

за документирање на 

постигнувањата на учениците 

со ПОП 

Дефектолог 

Наставници 

Континуирано 

 Стручна помош на 

наставниците преку обуки за 

идентификување на 

учениците со ПОП и 

развивање стратегии  за 

работа со нив 

  

 Специфична методичка 

помош по одделни образовни 

дисциплини 

Наставници Континуирано  

 Планирање стратегии за 

оценување на знаењето на 

учениците со ПОП 

Наставници, стручна 

служба 

Континуирано  

Работа со родители Соработка со родителите на 

учениците со посебни 

образовни потреби и им 

помага да ја разберат 

состојбата на нивните деца и 

да им ја дадат потребната 

помош и поддршка 

Родители 

Ученици 

 

Континуирано  

 Поттикнување и 

организирање присуството на                           

родителите на учениците со 

ПОП во училиштето 

Родители 

Наставници 

Ученици 

Континуирано 



 

 Редовно информирање на   

родителите за 

напредувањето на нивните 

деца 

Родители 

Наставници 

Ученици 

 

Континуирано  

 Ги информира родителите на 

децата со ПОП за нивните 

права, обврски и бенифиции 

кои можат да ги добијат и ги 

упатува до релевантни 

институции за помош 

Дефектолог Континуирано 

 

Соработка со заедницата Ги поврзува 

карактеристиките на 

учениците со формите 

на практична настава 

Дефектолог По потреба 

Соработка со други институции Соработка со 

здравствени установи 

и институции во 

полето на раното 

откривање,  

дијагностиката и 

третманот на 

учениците со ПОП 

 Континуирано  

 Соработка со 

стручните служби во 

 Континуирано  



училиштето, 

надлежните 

институции (МОН и 

БРО), меѓународни 

асоцијации и 

организации, 

невладиниот 

сектор,општината 

 Соработка со Сојуз за 

дефектолози 

 Континуирано 

Професионално усовршување на дефектологот Посета на 

обуки,конференции кои 

ќе бидат предвидени 

во текот на учебната 

2019/2019 година 

 По потреба 

 Вршење на 

дисеминации на 

стручни активи на 

предметна и 

одделенска настава на 

различни теми кои се 

поврзани со учениците 

со посебни образовни 

потреби 

 Континуирано 

Аналитичко истражувачка работа Спроведува акциски 

истражувања за 

подобрување на 

наставата 

Дефектолог Стручна 

служба 

По потреба 

Училишна структура и организација Периодично ја следи 

изработката на 

евиденцијата и 

Дефектолог Континуирано 



документацијата на 

учениците со ПОП 

 Се грижи за соодветна 

вклученост на 

учениците со ПОП во 

активностите на 

ученичките заедници 

(Им помага на 

ученичките заедници 

да ги прифатат 

учениците со ПОП) 

Дефектолог Континуирано 

              

 

5. Годишна програма за работата на библиотекарот 

  

          Училишната библиотека во текот на целата учебна година, со разноликоста на своите содржини и активности 
се стреми да се вклопи во воспитно-образовниот процес. 
Преку книжевниот фонд кој го поседува библиотеката учениците може да ги ангажира и да ги обедини нивните 
интереси. Со тоа библиотечниот простор да биде нивно секојдневие, потреба и катче каде воспитно поминуваат 
еден дел од своето време. 
Соодветни публикации, предавања, разговори и други активности се форми за развивање на воспитна улога на 
библиотеката со што учениците се воспитуваат и изградуваат во една творечка личност. 
          Со цел за што поуспешно комуницирање на младата личност училишната библиотека настојува преку 
различни форми на соработка да создаде место за што поуспешно совладување на наставните содржини по сите 
предмети. Со тоа го афирмира самостојното учење и зазема соодветно место во наставниот процес. Во таа 
насока потребно е пред се изведувачите на наставата да се запознаат со книжевниот фонд, а со тоа и да ги 
насочуваат учениците за правилно користење на истиот. 
          Училишната библиотека им служи на наставниците како соодветен извор за перманентно стручно 
усовршување и следење на најновите трендови од областа на наставно-образовниот процес. 



          Паралелно со овие активности во рамките на  материјалните можности на училиштето библиотеката го 
зголемува книжевниот фонд. Преку административно техничка работа се овозможува сите активности да се 
одвиваат нормално кои се предвидени со законот за библиотечно работење на Република Македонија. 
 

ПОДРАЧЈЕ : 1. ПЛАНИРАЊЕ И ПОДГОТОВКА НА РАБОТАТА НА БИБЛИОТЕКАРОТ 

АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ ИНДИКАТОРИ/ДОКАЗИ/ 

ФОРМИ/МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ/ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 

1.Изготвување на 

годишна програма за 

сопствена работа. 

2.Изготвување на 

месечни оперативни  

програми за работа 

со конкретизирани 

содржини 

иактивности 

Работа по 

однапред 

подготвена 

програма  

Август/ во тек на 

годината 

Директор, педагог, 

дефектолог, 

одговорни 

наставници на 

стручни активи 

Годишна програма на 

училиштето; 

форми 

Реализирана програма 

 

 

ПОДРАЧЈЕ 2.ВОСПИТНО ОБРАЗОВНА РАБОТА – РАБОТА СО УЧЕНИЦИ 

АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ ИНДИКАТОРИ/ДОКАЗИ/ 

ФОРМИ/МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ/ПОВРАТНА 

ИНФОРМАЦИЈА 

1.Зачленување на 

учениците во училишната 

библиотека 

2.Издавање книги, 

Привлекување 

на ученици во 

библиотека 

Развивање 

Во текот на 

целата учебна 

година 

Одделенски 

наставници, 

библиотекар 

Список со нови книги на 

огласна табла 

Дневник на евиденција 

Дневник за заведување 

Јасна слика за 

фрекфенција во 

библиотеката 

Зголемен број на 



ученички лектири, 

списанија.... 

3.Развивање на читателски 

способности кај учениците 

4.Испитување и 

насочување на интересот 

на учениците за книгата 

разни видови 

библиотечноинформативни 

матерјали 

5. Оспособување на 

учениците за пишување на 

разни литературни творби 

 

љубов кон 

книгата 

Примена на 

убавиот збор 

на книги 

Картотека, картони 

Индивидуална 

Групна 

читатели 

Детскиот печат е 

добро прифатен 

 

 

 

 

ПОДРАЧЈЕ 3.СОРАБОТКА СО НАСТАВНИЦИТЕ, СТРУЧНИТЕ СОРАБОТНИЦИ И РОДИТЕЛИТЕ 

АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ ИНДИКАТОРИ/ДОКАЗИ

/ФОРМИ/МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ/ПОВРАТ

НА ИНФОРМАЦИЈА 

Активно учество во 

работата на наставничкиот 

совет и стручните активи 

2.Кординација на работата 

во остварувањето на разни 

Соработка со 

наставниците, 

стручните 

соработниции 

родителите 

Во текот на 

целата учебна 

година 

Стручни 

соработници,библ

иотекарот, 

наставници, 

Групна 

Огласна табла 

Размена на искуства 

Новини во работата 



програми и проекти во 

училиштето 

3.Подготвување и 

издавање на книжен и 

некнижен матерјал за 

редовна дополнителна и 

додатна настава слободни 

активности на учениците и 

други форми на работа 

4.Давање на советодавни 

информации за родителски 

состаноци од областа на 

здравствена заштита на 

учениците 

5.Организирање на 

заеднички литературни 

читања, изложби, акции.... 

Примена на 

убавиот збор 

родители 

 

 

ПОДРАЧЈЕ 4. БИБЛИОТЕЧНО – ИНФОРМАТИВНА АКТИВНОСТ 

АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ ИНДИКАТОРИ/ДОКАЗИ

/ФОРМИ/МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ/ПОВРАТ

НА ИНФОРМАЦИЈА 

1.Запознавање со правата 

и обврските како и начинот 

на користење на книжниот 

и некнижниот фонт 

2.Упатување на 

корисниците на печатени 

Оспособување 

во 

понатомошното 

школување 

Во текот на 

целата учебна 

година 

Библиотекар, 

наставници 

Групна 

Разговор 

Огласна табла 

Учениците се 

снаоѓаат и во 

градските 

библиотеки 



информативни 

публикации,информации 

за новоиздадени книги, 

весници, списанија и други 

матерјали 

 

ПОДРАЧЈЕ 5. КУЛТУРНО – ОБРАЗОВНА И ПРОПАГАНДНА ДЕЈНОСТ – СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА 

АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ ИНДИКАТОРИ/ДОКАЗИ

/ФОРМИ/МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ/ПОВРАТ

НА ИНФОРМАЦИЈА 

1.Подготвување на разни 

тематски изложби: избор и 

прибирање на матерјали 

поставка на изложба 

2. Организирање на посети 

на: промоција на книги, 

саем на книга, литературни 

читања, книжарници... 

3.Организирање и 

отварање информирање 

преку јавни интерни 

гласила и остварување на 

контакти 

Запознавање со 

други установи 

за книги 

Подобра 

информираност 

на учениците 

Во текот на 

целата учебна 

година 

Библиотекар,писа

тели, уметници, 

издавачки куќи, 

совет на родители 

Групни 

средби,разговори, 

дискусија 

Сознанија за 

постоење на нови 

библиотеки, саеми, 

изложби 

Учениците се 

снаоѓаат и во други 

институции поврзани  

со книгата 

 

ПОДРАЧЈЕ 6. КОМПЛЕТИРАЊЕ НА БИБЛИОТЕЧНИОТ МАТЕРИЈАЛ 

АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ ИНДИКАТОРИ/ДОКАЗИ

/ФОРМИ/МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ/ПОВРАТ

НА ИНФОРМАЦИЈА 



1.Попис на библиотечниот 

фонт и неговата поделба 

2.Купување на моногравски 

публикации, порачка, 

претплата и обнова на 

списанија 

3. Селектирање и 

еведентирање на подарени 

книги 

4.Водење на евиденција 

Зголемување на 

бројот на 

матерјалот 

Водење 

евиденција 

Во текот на 

целата учебна 

година 

Директор, пописна 

комисија, 

претставници на 

издавачки  куќи, 

родители 

Групна 

Индивидуална 

Заведување во 

дневникот за нови 

книги 

Набавка на други 

книги  

 

ПОДРАЧЈЕ 7. СТРУЧНО УСОВРШУВАЊЕ НА КАДАРОТ 

АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈА СОРАБОТНИЦИ ИНДИКАТОРИ/ДОКАЗИ

/ФОРМИ/МЕТОДИ 

СЛЕДЕЊЕ/ПОВРАТ

НА ИНФОРМАЦИЈА 

1.Следење на педагошко-
дидактичка 
литература,периодика, 
стручни рецензии, прикази, 
библиотечно-медијатична 
литература... 

2.Учество во работата на 
стручните активи на сите 
нивоа 

3.Соработка со локална и 
градска библиотека 
НУБ,БРО, МОН 

Учество на 

семинари и 

советувања 

Учество на 

активи 

Во текот на 

целата учебна 

година 

НУБ,МОН,БРО и 

други 

институции... 

Индивидуална 

Групна 

Дневник 

Новини во работата 

Размена на искуства 

 



6. Годишна програма за работата на Училишниот одбор 

 

Училишнот одбор во ООУ “Ѓорѓија Пулевски” работи во состав од  9 члена и тоа: 3 од вработените во училиштето, тројца претставници 

од родителите на учениците,  двајца претставници од основачот (локалната самоуправа) и еден од МОН.  

Училишниот одбор во ООУ “Ѓорѓија Пулевски” е составен од: 

1. Марија Минова - претставник од училиште  – претседател; 

2. Маја Серафимовска – претставник од училиште  ; 

3. Кристина Костиќ - претставник од училиште  ;  

4. Борче Николовски - претставник од Советот на родители; 

5. Вети Георгиева - претставник од Советот на родители; 

6. Светислав  Стефановиќ - претставник од наставниците; 

7.  Тони Костовски - претставник од општина; 

8. Влатко Серафимовски - претставник од  МОН 

9. Валентина Младенова - претставник од општина. 

Училишниот одбор е одговорен за управување со училиштето. Покрај задачите определени со закон, во работата на УО посебно се 

опфатени следните области: визија за училиштето и развоен план; избор на наставен и друг кадар; финансиски надзор; унапредување и 

следење на квалитетот на образовниот процес и оценувањето; подобрување на условите за работа на учениците; прибирање средства;  

поддршка на проекти, - подготвување на извештаи до заедницата и МОН и др. Основна цел на училишниот одбор е заштита на 

законитоста во работата, заштита на правата на сите учесници во воспитно - образовната работа, јавност и транспарентност во 

работата, навремено и правилно информирање, усогласување на актите со законски одредби поради непречено одвивање на воспитно - 

образовниот процес во училиштето.  

Орган на управување во училиштето е Училишниот одбор. Составот, надлежностите и задачите на Училишниот одбор се определени со 

Законот за основно образование, Статутот на училиштето, Правилници и др. законски одредби.        

                                                    

Оперативна програма за работа на Училишниот  одбор 



Содржина на активностиет Време Реализатор 

Разгледување и усвојување Годишната програма за 

работа на Училишниот одбор.    

 

VIII  

Членови на Училишниот одбор, директор 

Разгледување и усвојување  на Годишната програма за 

работа на училиштето и грижа за нејзина 

имплементација. 

 

VIII 

Членови на Училишниот одбор, директор 

Давање мислење до директорот за избор на наставници, 

стручни работници по распишан Оглас за работни места 

по потреба на училиштето. 

XII-I Членови на Училишниот одбор, директор 

Давање претходно мислење до директорот на 

училиштето за приговорите на наставниците стручните 

работници. 

 

XII-I 

Членови на Училишниот одбор, директор 

Одлучување по жалби на ученици, родители-старатели.  

тековно 

Членови на Училишниот одбор, директор 

Поддршка за воведување на проекти. тековно Членови на Училишен одбор, директор 

Кадровски прашања 

Утврдување на сотојбата на работните места, 

технолошки вишок, вишок на часови според Законот за 

основно образование, Закон за работни односи, 

Колективен договор. 

 

VIII - IX 

Членови на Училишен одбор, директор 

 

Разгледување на одредени измени и дополнувања во 

ЗОО, Статутот на училиштето. 

тековно Членови на УО, директор 

Формирање Пописна комисија.       XI Членови на Училишен одбор, директор 



Отпис и расходување на искршен, амортизиран, 

непотребен инвентар.  

тековно Членови на Училишен одбор, директор 

Донесување одлука за набавка и користење основни 

средства. 

тековно Членови на Училишен одбор, директор 

Разгледување на елаборатот од Пописот. I - II Членови на УО, директор 

Разглдување и усвојување на предлог план за јавни 

набавки. 

 I Членови на УО 

директор 

Разгедување на Правилници,акти и други прописи и 

нивно усогласување со законската регулатива. 

тековно Членови на Училишен одбор, директо 

Анализа на изврешените санации и потребните тековни и 

инвестициони вложувања. 

тековно Членови на Училишен одбор, директор 

Предлагање финансови планови. По потреба Членови, директор, сметк. 

Разгледување на финансовиот извештај и други извешти 

кои се однесуваат на материјално -финансовото 

работење во училиштето. 

I - II Членови на Училишен одбор, директор 

 

Разгледување и усвојување на годишната, завршна 

пресметка за материјално -финансовото работење на 

училиштето. 

I - II Членови на Училишен одбор, директор 

Усвојување на извештајот за работата на училиштето во 

1 полугодие. 

I - II Членови на Училишен одбор, директор 

Усвојување на годишниот извештај за работата на 

училиштето на крајот од учебната година. 

VI-VII Членови на Училишен одбор, директор 

Подршка за обезбедување средства и сл. Тековно Членови, директор. 



Унапредување на соработката со Советот на родители. Тековно УО, директор, Совет на родители, 

директор. 

Евалуација на развојните цели на училиштето. Тековно Членови на Училишен одбор, директор 

Разгледување на други прашања. тековно Членови на Училишен одбор, директо 

 

Училишниот одбор одржува и други состаноци по потреба и решава прашања кои ќе се јават во текот на годината во рамките на 

своите законски овластувања.  Со цел да се зголеми ефикасноста и функционирањето на Училишниот одбор, тој во текот на година ќе 

формира работни тела (комисии) за одредена проблематика. 

 7. Годишна програма за работата на Советот на родители 

Советот на родители на училиште го сочинуваат по еден претставник од Родителските одбори на ниво на паралелка и ќе работи по своја 

годишна програма, која во текот на учебната година може да трпи измени зависно од актуелните проблеми во училиштето.   

 Задачите на овој Совет се да води грижа за задоволување на потребите на учениците на ниво на Училиште, пред се за 

постигнување добри резултати во учењето, правилно користење на нивното слободно време, соработка со наставниците, подобрување 

на успехот, поведението и редовноста на учениците, помош во обезбедување подобри услови за работа во Училиштето, ги запознава 

родителите со активностите од проектите во кои е вклучено училиштето и др.  

Советот на родители функционира со 37 члена. 

 

Оперативна програма за работа на Совет на родителите 

Програмски содржини  Време на реали-зација Релизатори 

-Конституирање на Советот на родители (партиципирање со нови членови) ;                                                                                      

-Организациони прашања во врска со подготовките за реализација на ВОР за 

новата учебна година; 

-Разгледување на Годишна програма за училиштето; 

Септември Претседател на   Совет на 

родители 

Директор, педагог,  Совет на 

родители 



-програма за работа на Советот на родители во учебната 2019/20 г.; 

- Информации за  Е- дневник во наставата; 

-Информации околу користење на учебници по предмети и одделенија и за 

набавката на нови и распределба. 

-Запознавање на родителите со измените од ЗОО- за Советување на 

родителите според Програмата од МОН – презентација; 

Септември, октомври Претседател на   Совет на 

родители 

директор, педагог, Совет на 

родители 

-Запознавање со Павилникот за учебници од МОН;   

-Тековни и нови Проекти - цел и предности; 

-Родителски средби,  одбирање и презентирање теми за родители; 

-Опременост на кабинети; 

-Осовременување на дизајнот на училишниот простор; 

-Иницирање на родителите да  дадат свои предлози за унапредување и 

организација на животот во училиштето и воспитно образовната работа; 

-Реализација на здравствената и социјалната заштита на учениците, 

екскурзии, излети, организирање на хуманитарни акции за помош на ученици 

кои се социјално загрозени;  

 

 

 

тековно 

 

 

Претседател на   Совет на 

родители 

директор, педагог, Совет на 

родители 

-Запознавање со куќниот ред и негово почитување; 

-Запознавање на родителите со Правилникот на училиштето за педагошки 

мерки - награди, пофалби и казни; 

 -Учество во избор на понудувачи за исхрана, екскурзии, детски печат, 

фотографирање, јавни набавки, зимовања и летувања, посети и 

 

 

тековно 

Претседател на   Совет на 

родители 

директор, педагог, психолог, 

дефектолог, Совет на родители, 

наставници 



набљудувања, фотографирање и алманаси, полуматурска вечер; 

 -Подобрување на условите за работа на училиштето и др. 

-Организирање хепенинг; По потреба Претседател на   Совет на 

родители 

директор, педагог, Совет на 

родители, наставници 

-Разгледување на успехот и поведението на учениците во првото 

тримесечие; 

-Реализација на здравствена и социјална заштита на учениците. 

Ноември Претседател на   Совет на 

родители 

директор, педагог, Совет на 

родители, наставници 

-Извештај за работата на училиштето и постигнатите резултати во првото 

полугодие во учебната 2019/20 год.; 

-Анализа на успехот на учениците и превземање мерки за подобрување на 

истиот.  

Јануари Претседател на   Совет на 

родители 

директор, педагог, Совет на 

родители, наставници 

-Извештај за постигнатите резултати во третото тримесечие; 

- Анализа на соработката на училиштето со семејството за реализирање на 

годишната програма. 

Април Претседател на   Совет на 

родители 

директор, педагог, Совет на 

родители, наставници 

 - Одбележување на  Денот на училиштето.  Мај Претседател на   Совет на 

родители, директор, педагог, 

Совет на родители, наставници 

-Собирни акции, помош на учениците кои се од социјално загрозени 

семејства; 

-Хигиена и уредување на просторот во и вон училиштето. 

тековно Претседател на   Совет на 

родители, директор, педагог, 

Совет на родители, наставници 



-Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работата и 

постигнатите резултати  на училиштето во учебната 2019/20 год. 

јуни Претседател на   Совет на 

родители, директор, педагог, 

Совет на родители, наставници 

-Подготовка за изработка на Годишната програма за Совет на родители за 

наредната учебна година. 

јуни Претседател на   Совет на 

родители 

директор, педагог, Совет на 

родители, наставници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Годишна програма за работата на Наставничкиот совет 

 

Во Наставничкиот совет, највисокиот стручен орган на училиштето, членуваат сите вработени наставници и стручниот соработник. Преку 

него се води грижа за целокупната стручна и воспитно-образовна работа на училиштето. Состаноците на Наставничкиот совет ги 

планира и со нив раководи  директорот на училиштето, кој ја креира работата и се грижи за динамиката на реализација. Во планирањето 

и реализацијата на одредени теми и активности учествуваат педагогот и наставниците. Во текот на учебната година, советот одржува 

повеќе состаноци, во зависност од потребите. На овие состаноци ќе се разгледуваат стручни, организациони, педагошки, кадровски и 

други прашања и проблеми. Наставничкиот совет има значајни задачи во остварување на воспитно-образовната работа, кои 

произлегуваат од дејноста и потребите на училиштето.    



   Овој стручен орган во својата  работа ќе ги опфати  следните подрачја: 

 -Организација на воспитно-образовната дејност; 

 -Планирање на воспитно-образовната дејност;  

 -Унапредување на наставата;  

 -Стручно усовршување на наставниот кадар;  

 -Разгледување на анализи, извештаи и друг вид доставен материјал врзан за реализација    на наставно-воспитниот 

процес во Училишето; 

 - Редовно водење на педагошка евиденција и документација ; 

 

Ред. 

бр. 

ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ Време на реализација Реализатори 

1. Насоки за изработка на годишна програма за работа ; 

Подготовки за почеток на учебната година; 

Анализа од увидот во педагошката документација и евиденција; 

Организација на воспитно-образовната дејност 

  - Формирање паралелки; 

  -Распоред на наставници; 

 -Распределба на часови и одд. раководства; 

Утврдување на задолженијата на наставниците во делот на Годишната 

програма за работа на училиштето;  

Планирање на наставата: задолжителната,  изборна, додатна, 

Август 

 

Директор, педагог, -Одговорни на 

стручни активи , тимови, 

комисии, 

 Наставници; 

 

 



дополнителна, слободни ученички активности;  

Подготовка на распоред на часови по предмети и наставници; 

Информации и новини во образованието; 

 разгледување и усвојување на годишната програма за работа на 
училиштето во учебната 2019/2019 година.; 

Разгледување извештаи од: увидот на ДПИ во педагошката 
документација; 

2. Поставување и процена на приоритетни училишни цели и задачи; Јули, 

Август 

Директор, педагог, наставници 

3. Разгледува Правилници од интерес за воспитно образовната работа; тековно директор 

4. Проекти за мултикултурализам- МИО и еко-проект и нивна организација 

и реализација во училиштето; 

Формирање  секции за СУА, определување нивни носители  и 

изготвување програма за екскурзии; 

Јули, 

Август 

Директор, педагог, наставници 

5. Насоки за водење на е-дневникот во наставата 

Разгледување на ефектите од реализацијата на проектите во кои е 

вклучено училиштето; 

Тековно Учил.администратор 

Дир,пед.на 

6. Организација  и реализација на активности за подобрување на 

оценувањето; 

Тековно Тим, дир, пед,настав 

7. Упатства за водење на педагошката документација и евиденција; Септември Директор, педагог 

8. Организациона поставеност на учениците и опфатеност на учениците во 

секциите; 

Активности околу одбележување значајни датуми, празници, 

Октомври Директор, педагог, наставниц 



манифестации; 

9. Разгледување и усвојување разни извештаи, анализи и друг материјал 

за реализација на наставно-воспитниот процес во училишето; 

Редовно водење на педагока евиденција и документација 

Организација на манифестации, организирање на прослави; 

Тековно Директор, педагог 

10. Разгледување стручни предавања, материјали поврзани со реализација 

на воспитно-образовниот процес; 

Тековно Директор, педагог, наставници 

11. Разгледување, анализа и усвојување на успехот и поведението на 

учениците постигнати во првото тримесечие; 

Ноември Директор,педаг наставници 

12. Извештај од реализацијата на програмите по наставни предмети од 

првото полугодие; 

Разгледување, анализа и утврдување на успехот на учениците за првото 

полугодие; 

Јануари Директор, педагог, наставници 

13. Анализа на работата на стручните активи во првото полугодие; Февруари Одговорна Активи,пед 

14. Подготовка за одбележување на 21 март - Ден на екологијата; 

Договорни активности за настава во природа, екскурзии, полуматура; 

Договор за училишни  и регионални натпревари и определување 

ученици за натпревар; 

Март Директор, педагог, наставници 

15. Анализа на резултатите од успехот и поведението на учениците 

постигнати во третото тримесечие од учебната год. Анализа на 

реализацијата на содржините од ВНА; 

Април Дире,педагог 

одговорни наставниц 

16. Анализа на постигнатите резултати на учениците од натпреварите по 

одделни предмети; 

Maj Директор, педагог, наставници 



Анализа од увидот во документацијата; 

Разгледување на информации за број на ново запишани ученици во 

прво одделение; 

17. Анализа и утврдување на резултатите од успехот и поведението на 

учениците во учебната 2019/2020 година; 

Избор на првенец на генерација; 

Организирање и распоред за продолжителна настава за ученици со 

слаби оценки, во траење од десет работни дена и одделенски испити; 

Утврдување на успехот на учениците упатени на продолжителна 

настава и поправни испити; 

Јуни Директор, педагог, наставници 

18. Давање годишен извештај за работа на училиштето; Јуни Директор, педагог 

19. Одредување термин за доделување свидетелства и награди на 

учениците; 

Јуни Директор 

Покрај  овие  предвидени  задачи,  на  седниците  на  Наставничкиот совет  ќе  се  разгледуваат  и  прашања  кои  ќе  бидат  пристигнати  

во  текот  на  учебната  2019/2020 година  од  страна на  Министерството  за  образование  и  наука,  Бирото  за  развој  на  

образованието и други институции кои ќе бидат од интерес за училиштето.  

 

9. Годишна програма за рабоата на стручните активи 

 

Наслов:  Актив на одделенска   

 

Стручниот актив на одделенска настава го сочинуваат сите одделенски наставници, а на состаноците присуствуваат педагогот, 

психологот и директорот.  

 Програма за работа во учебната 2019/20 година: 



Ред 

бр. 

Содржини и активности Време на 

реализација 

Реализатори - присутни 

1. 1. Утврдување на програмата за работата на активот 

2. Формат на дневна подготовка  

3. Организација за првиот училишен ден и пречек на првачињата 

4. Тековни прашања  

 Јули  

     

 Август 

Актив на одделенска настава 

2. 1. Дијагностичко тестирање 
2.Предавање од страна на психолог за воведување на креативни техники и 
методи во наставата 
3. Договор за одбележување на: 

 Светскиот ден на учителите (5 октомври)  

 11 Октомври - Ден на востанието на македонскиот народ  

 8 Септември- Ден на независноста на РМ                                                               
4. Тековни прашања 

Септември Актив на одделенска настава 

3. 1. Договор за одбележување на: 

 Детска недела, 

 Светскиот Ден на штедењето 
2. Отворен час ( час од проектите МИО, ЕКО...) 

3. Дискусија по реализираниот час 

4. Тековни прашања 

Октомври Актив на одделенска настава 

4.  1. Договор за посета и следење на театарска претстава 

 Одбележување на празникот „13 Ноември“- Ден на ослободувањето 
на Скопје 

2. Анализа на успехот од првото тромесечие 

3. Согледување на оценувањето на учениците и предлози за подобрување 

на успехот 

4. Отворен час ( час од проектите МИО, ЕКО...) 

5. Дискусија по реализираниот час 

6. Тековни прашања 

Ноември Актив на одделенска настава 

5. 1. Договор за одбележување на: 

 Месецот на книгата  

 10  декември- денот на човековите права 

Декември Актив на одделенска настава 



 8 декември - празникот ,,Св.Климент Охридски" 
2. Подготовки за новогодишно украсување на училиштето 

3. Тековни прашања 

6. 1. Критички осврт и извештај за работата на активот 

2.Презентација  и предавање од страна на психолог за деца со посебни 

потреби 

3. Тековни прашања 

Јануари Актив на одделенска настава 

7. 1. Анализа на полугодишниот успех 

2. Анализа на реализацијата на проектите (Еко –проект, Училиште без 

насилство, МИО...),на планираните посети и  СУА 

3. Тековни прашања 

Февруари Актив на одделенска настава 

8. 1. Отворен час  ( час од проектите МИО, ЕКО...) 

2. Дискусија по реализираниот час 

3. Активности за подготовка на ученици за разни натпревари 

4. Договор за одбележување на позначајни празници 

 Денот на жената 

 Денот  на пролетта и екологија 

 Денот на шегата 

 Верски празници 
5. Подготовки за пролетно украсување на училиштето 

6.Тековни прашања 

Март Актив на одделенска настава 

9. 1. Разгледување на успехот од третото тромесечие 

2. Договор за одбележување на позначајни празници: 

 Денот на здравјето 

 Денот на планетата Земја 

 Денот на трудот 
3. Отворен час  

4. Дискусија по реализираниот час 

5.Подготовка за прослава на Денот на училиштето 

6. Тековни прашања 

Април Актив на одделенска настава 

10. 1. Одржување меѓуодделенски натпревари со изработени тестови од страна 

на педагогот 

2. Разгледување на спроведувањето на проектите 

3. Согледување на реализацијата на наставната програма 

4. Тековни прашања 

Мај Актив на одделенска настава 



11. 1. Разгледување на успехот на учениците на крајот од учебната година 

2. Извештај за работата на Активот 

3. Упис на ученици за наредната учебна година 

4. Изработка на Предлог-програма на Активот за следната учебна година 

5.Конструирање на ново раководство на Активот 

6.Тековни прашања 

Јуни Актив на одделенска настава 

 

Природно-математички актив 

Членови на активот по предмети  

1. Математика: Даниела Василевска, Биљана Стојановска,Милена Митреска, Слаѓана Настовска,         

2. Биологија: Сузана Тасевска, Кристина Костиќ 

3. Математика-физика: Љубинка Стојановска 

4. Хемија: Фотинула Димчевска 

5. Географија: Виолета Каркинска 

Основни задачи 

 Следење и развивање на писменото и усменото изразување на учениците; 

 Запознавање на учениците со елементарните законитости во природата преку конкретен наставен предмет; 

 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; 

 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. 

Активот на природната група предмети во учебната 2019-2020 година ќе одржи 6 состаноци и својата активност ќе ја остварува 
преку работата со учениците на часовите, на слободните ученички активности и преку подготовка на  учениците за натпревари. На 
состаноците ќе се реализираат предавања и практични часови согласно план програмата на училиштето, како и проширување на нови 
иновации, методи и форми, примена на компјутерска технологија, подготовка на проекти. Целта на активот е подигнување на квалитетот 



на наставата преку нејзино осовременување, примена на нови наставни методи и техники на работа, примена на тимска работа во 
воспитно – образовниот процес.  

Активот има за цел да се изнесат различните идеи и планови за реализирање на наставните содржини по различни предмети, 
иновативните методи и форми кои се користат, како и резултатите постигнати од ваквите часови. 

Состаноците ќе се одржуваат според претходно планираната програма што ќе биде усвоена на првиот состанок на овој актив, 
како и според потребите што ги налага самата работа со учениците. 
 

ОПШТА ПРОГРАМА 

За работа на Активот на природно-математичката група на предмети во предметна настава 

Програмски активности 
Носители на 

активностите 

Време на 

реализација 

Формирање на стручен актив 
Предметни 

наставници и 

директор 

Август 

Информација за број и вид на потребни нагледни средства и помагала кои ги поседува училиштето 

и договор за купување на нови 

Цела учебна 

година 

Дискусија за проблеми кои произлегуваат во текот на наставата 

Разгледување и усвојување на наставните програми со вградените измени и дополнувања на 

истите 

Предметни 

наставници 

Август 

Изготвување на интегрирани планирања во склоп на проектот („Интеграција на еколошката 

едукација во македонскиот образовен систем“) 

        Изработка на план на активности 

 Избор на содржини за интегрирани планирања 

 Избор на точки на акција 

 Изработка на временска рамка 

Август 

Избор на учебници за користење во наставата по соодветните предмети Август 

Изготвување на годишна програма на стручните активи, одредување на одговорен наставник и 

поделба на задолженија 

 

Примена на нови наставни форми, методи и иновации во наставата  
Август, 

Септември 

Усогласување на критериумот за оценување со примена на стандардите на оценување на 

постигањата на учениците 

Цела учебна 

година 

Одредување на термини за писмени задачи, контролни вежби и тестови на знаења во текот на 

учебната година 

Според 

наставните 

програми 



Разгледување на резултатите од примената на интегрираните планирања Декември 

Организирање на училишни натпревари за учениците и одредување на ученици за општински и 

регионални натпревари 

Февруари, 

Март, Април 

Активности во врска со постигањата на учениците на конкретните натпревари воннаставни 

активности 

Наставниции 

стручна служба 

Мај, Јуни 

     Оваа програма по потреба ќе се надоградува и надополнува со активности кои произлегуваат од спецификите на предметите и други 

потреби 

План на реализација 2019-2020г. 

Р.Број Содржина       Цели  Време Реализатор 

1. Планирање на активностите на активот 

 

Да се изберат теми за обработување кои се 

најкорисни за сите наставници 

Јануари 
Даниела 

Василевска 

  2. 
Кодекс на однесување на наставниците и стручните 

соработници 

  

Меѓусебно  почитување  помеѓу 

вработените Февруари Фани Димчевска 

3. 

Отворен час po геграфија Карактеристични подрачја во 

Средна Америка 

Отворен час по природни науки VIII одделение – 

Давање дозвола и забрана – комуникативни вештини 

 

 

 

Размена на искуства од реализирани 

часови по географија и природни науки 
Март 

   

Виолета 

Каркинска 

 

  

Сузана 

Тасевска 

 

4. 

 

Отворен час по математика и физика 

(корелација и имплементација на двата предмета) 

 

Размена на искуства од релизираниот час 

по математика и физика Април 

Милена 

Митревска 

 

Љубинка 

Стојановска 



5. 

 

Отворен час по биологија во VIII одделение 

Здрави навики преку здрава исхрана    

  

 

Подигнување на хигенската свест кај 

учениците 

Декември Кристина Костиќ 

6. Анализа на работата на активот во 2 полугодие 

Да се запознаат наставниците со сите 

новини со наставниот процес 
Јануари 

Даниела 

Василевска 

7. 
Стручна тема :  

Корективна гимнастика 

 

 

 

Грижа за здравјето на учениците 

 

 

 

Февруари 

 

 

 

 

 

 

 

Кристина Костиќ 

 

 

 

 

8. 
Отворен час по биологија Односи на исхраната и  

пирамида на исхраната во еко системот  

 

Учениците да ја запознаат пирамидата на 

исхрана  Јуни Сузана Тасева 

9. 

 

Отворен час по математика во VI одделение-  

Вежби – Места во градот и давање информации за 

правец 

  

 

 

Размена на искуства од реализираниот час  Април 
Даниела 

Василевска 

10. Стручна тема:   

 

Да се запознаеме со почетоците на 

математиката и нејзиниот развој 

 

Maj 
Билјана 

Стојановска 

11. Согледување од работата на стручниот актив 
Анализа на работата на стручниот актив 

Јуни 
Даниела 

Василевска 

 



 

Стручен  актив  на општествено хуманитарната група предмети 

 

Задачата на стручните активи ќе биде да расправаат за реализацијата на наставните програми, користење и примена на 

образовната технологија, практични активности во паралелката, сопствено стручно усовршување преку теоретски предавања и др. 

 

Цели и задачи 

 - Стручно усовршување на наставниот кадар за посовремено реализирање на воспитно образовната програма.Успешна 

реализација на темите предвидени со активот. 

 - Подобрување на редовноста на учениците преку активирање и мотивирање на часовите.  

- Усогласување на критериумите за оценување на ниво на актив како и подигање на свеста на учениците при начинот на 

оценување при активната настава. 

-Мотивирање на учениците за учество на литературни конкурси во училиштето и надвор од него. 

- Подигнување на еколошката свест кај учениците преку наставата и учеството во Еко одборот во училиштето. 

 Активности за професионално усовршување на наставниот кадар 

-Споделување на добри наставни практики 

- Водење на Е дневник и примена на ИКТ во наставата 

-Следење на работа на клубовите во училиштето  

-Намалување на насилството и агресивноста кај учениците 

Стручните активи ќе работат со своја Годишна програма, усвоена, која ќе биде составен дел на Годишната програма за работа на 

училиштето. 

 

 

Цели Содржини Реализатор Време Ресурси Очекувани исходи    

-Создавање услови 

за успешен почеток 

на новата учебна 

година. 

1.Формирање Стручен Актив за новата учебна 
година и избор на раководител. 
2.Разгледување на Наставни планови и 
програми. 
3.Договор за формирање секции на слободни 
ученички активности. 
4.Изработка на Програма за додатна настава. 
5.Подготовки за изведување дополнителна 

Актив Август 

Септември 

Искуства на 

наставниците, 

Наставни планови 

и програми. 

 

-Разговор и 

усовршување на 

-Оспособување на 

наставниците за 

успешна реализација 

на програмите. 

 

 

 



настава. 
6.Градење критериуми за оценување успехот на 
учениците. 
7. Планирање писмени работи,тестови, 
одредување термини. 

формативното 

оценување во 

училиштето. 

-Објективност во 

оценувањето. 

Примена на нови 

форми на работа 

1.Стручно усовршување на наставниците преку 

предавања, стручна литература и др. 

 

2. Меѓујазична корелација од секојдневниот 

живот – македонски јазик и англиски јазик  

Актив 

 

Маја 

Серафимовска 

Марија 

Тодоровска 

Октомври  -Годишни 

распределенија 

-Стручна 

литература 

 

-Искуство на 

наставникот 

Проширување на 

знаењата на 

наставниците и 

подобрување на 

квалитетот на 

наставата. 

Збогатување на 

речникот на 

учениците со нови 

зборови од 

македонскиот и  

англискиот јазик. 

- Следење и 

унапредување на 

наставата. 

 

 

1.Предлози за подобрување на успехот кај 

учениците. 

2. Анализа на активностите на учениците на 

редовната, дополнителната и додатната 

настава. 

3. Планирање и реализација на нагледeн час за 

збогатување на вокабуларот на учениците. 

 

Актив 

 

Елена  

Симоновска 

 

Ноември 

 

Педагошка 

документација 

 

Стручна 

литература 

 

Електронски 

помагала 

Успешна примена на 

формативно 

оценување за 

примена на 

новонаучениот 

вокабулар. 

-Оспособување на 

наставниците за 

примена на нови 

форми на работа. 

1.Анализа на користењето на нагледните 

средства и помагала. 

 

2.Реализација на нагледен час со примена на 

Актив 

 

 

Декември 

 

Педагошка 

документација; 

 

-Проширување на 

знаењата на 

наставниците и  

учениците. 

Збогатување на 



методи и форми на формативно  

оценување:Ден на Античка драма 

 

Снежана 

Конеска  

    

Стручна 

литература 

познавањата на 

учениците за 

почетоците на 

драмата -  античка  

драма 

. 

-Увид во 
реализацијата на 
наставата. 
 
 
-Стручно 
усовршување на 
наставниците. 
-Увид во работата 
на слободните 
ученички 
активности 
 

1. Сумирање на полугодишните резултати од 
наставната работа: 
-Анализа и критички осврт на досегашната 
работа. 
 
2. Меѓусебна посета на наставни часови: 
Нагледен час со примена на методи и форми 
на формативното оценување – Визуелни и 
аудитивни елементи во песните 
 
3. Анализа на работата на слободните ученички 
активности во текот на првото полугодие од 
учебната година. 

Актив 
 

 
 
 

 
 
Верка 
Ангелова 

Јануари 
 

 
 
 
 
 
 
Февруари 

  
 
 
 
 

Педагошка 
евиденција и 
документација 
 
 
 
 
 
Стручна 
литература 
 
 
 
 
 
 

-Успешна примена 
на сознанијата од 
советувањата. 
-Подобрување 
квалитетот на 
слободните ученички 
активности. 
-Учениците да ги 
дефинираат и 
разликуваат 
аудитивните и 
визуелните елементи 
во песните. 
 
 
 

-Стручно-методска 

интерпретација на 

наставните 

содржини. 

-Учество во 

натпревари 

  

 

 

-Увид во 

1.Подготовка и реализација на нагледен час: 

Примена на техника за самооценување на 

ученикот ,,Опис на Скопје и Париз” 

- сегашно време – VII одд. 

 

 

 

 

Актив 

 

Марија 

Тодоровска 

  

Пенка 

Неделкова 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Наставно ливче 

 

-Стручна 

литература 

 

-Советувања и 

семинари 

 

Педагошка 

 

Совладување на 

сегашно време преку 

опис на град со 

примена на методи 

на формативно 

оценување. 

Збогатување на 

вокабуларот на 

учениците. 

-Подобрување на 



реализацијата на 

наставните 

програми 

 

 

 

 

 

1.Подготовка и реализација на нагледен час со 

примена на форми и методи на формативното 

оценување (Групна форма на работа) ,,Бројна и 

небројна множина кај именките” V д. 

 

 

 

 

Актив 

 

 

 

Љубица 

Цинциевска 

 

 

 

 

 

 

 

 

Април 

документација и 

евиденција 

 

Стручна 

литература 

 

 

квалитетот на 

наставата. 

 

Усвојување на нов 

вокабулар  и 

усвојување на бројна 

и небројна множина 

кај именките во 

англискиот јазик 

-Подобрување  

успехот на -

учениците кои 

имаат слаби 

оценки. 

 

-Увид во 

целокупната 

работа на 

стручниот актив. 

1.Анализа на постигнати резултати во 

редовната и другите видови настава. 

2. Подготовка на нагледен час  со примена на 

методи и техники на оценување 

,,Афирмација на македонската нација, јазик и 

култура во 19 век“ 

 

 

1.Извештај за работата на Стручниот Актив во 

текот на учебната година. 

Актив 

 

Тодор 

Ефремов 

 

 

 

Актив 

Мај 

 

 

 

 

 

 

 

Јуни 

Педегошка 

евиденција 

 

Стручна 

литература 

 

Електронски 

помагала 

 

Педагошка 

евиденција и 

документација 

-Подобрување на 

успехот кај 

учениците и 

стекнување знаења 

за македонската 

нација, јазик и 

култура во 19 век; 

 

-Учениците да ги 

применуваат 

стекнатите знаења  

во усното 

изразување. 

 - Сумирање на 

резултатите од 



работата на 

стручниот актив 

 

10. Годишна програма за работата на хор и оркестар 

 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Методи и постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

Настап со хорот Цела година Од 6-9 одд. Јавен настап Презентација на ООУ 

Настап со оркестарот Цела година Од 6-9 одд. Јавен настап Презентација на ООУ 

Настап со пеачка група Цела година Од 6-9 одд. Јавен настап Презентација на ООУ 

Солистички настапи Цела година Од 6-9 одд. Јавен настап Презентација на ООУ 

Настап на детски емисии Цела година Од 6 Јавен настап Презентација на ООУ 

Настап за потребите на ООУ 
и локалната самоуправа 

Цела година Од 6 Јавен настап Презентација на ООУ 

Настап на организирани 
хорски и оркестарски смотри 

Цела година Од 6 Јавен настап Презентација на ООУ 

                                                                                                             

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

                   Година 2019/2020 
 

 

  Временска рамка (месец)     Следење  

Зад
ача 

Активност 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 Носител Начин 
на 

спрове
дување 
(ресурс

и) 

инстру
менти 

Очекува
ни 

резултат
и 

Одговорн
о лице 

 x Потребен 
буџет 



Е
ко

л
о
ш

ка
 и

н
те

гр
а
ц

и
ја

 

-  Одржување 
на часови со 
интеграција на 
еколошка 
едукација 
Воведни 

предавања за 

енергија; 

отпад; вода; 

транспорт; 

 
 
 

            Добрила 
Дуковска и 
Кристина 
Костиќ  
И 
наставниц
ите 

Човечки 
ресурси 

листи 
за 
еваулац
ија 

Развива
ње на 
свес за 
екологија
та 

Добрила 
Дуковска 

  

П
р
и
м

е
н

а
 н

а
 

д
и

ги
та

л
н

и
 с

о
д

р
ж

и
н

и
 

в
о
 н

а
с
та

в
а
та

..
..

 

 
Презентација 
на планираните 
активности 
Историски час 
за евреите 
Онлајн 
презентација 
со училишта од 
странство 

            Катерина 
Митева, 
Тодор 
Ефремов 

Човечки 
ресурси 

анкети, 
презент
ации, 
листи 
за 
следењ
е, 
слики,  

Поголеми 
сознанија 
за 
евреите 

Ефремов 
Тодор 

  



 

 

Н
а
м

а
л

у
в
а

њ
е
 н

а
 н

а
с
и

л
с
тв

о
то

 

Опсервација и 
идентификациј
а на насилно 
однесување 
 
Анализа на 
насилното 
однесување 
Формирање на 
клуб   
 
Работилници 
со 
проблематични 
паралелки 
 

            Психолог 
наставниц
и и 
ученици 

Човечки 
ресурси 

анкети, 
извешт
аи 

Намален
о 
насилно 
однесува
ње 

  1,000 ден 

П
а
ко

м
а
к 

- 

р
е
ц

и
кл

и
р
а

ј 

Презентација 
зошто да се 
рециклира 
Собирна акција 

            Наставниц
и и 
ученици 

Човечки 
ресурси 

Презент
ација, 
извешт
аи 

Развива
ње на 
свеста 
кај 
ученицит
е за 
рециклир
ање 

  1.000ден 

У
ч
и
м

е
, 
п
а

ту
в
а
м

е
 и

 

и
с
тр

а
ж

у
в
а
м

е
 

Анализа на 

потребите каде 

да се патува 

Патување и 

посетување 

Пренесување 

на стекантите 

знаења 

            Педагог , 
наставниц
и  

Човечки 
ресурси 

Листи 
за 
следењ
е, 
извешт
аи 

Збогатув
ање на 
знаењата 
на 
ученицит
е 

Директор и 
Педагог 

 5.000 ден 



 

12. Програма за самоеваулација на училиштето 

 Училиштето има изработено само евалуација за периодот 2016-2018 во јуни 2018. 

13. Програма за заштита и спасување 

Цели и задачи 

- Учениците да знаат како да постапуваат и да се однесуваат за време природни и елементарни непогоди 

- Да знаат дека паниката е најголемиот непријател, да си помогнат себе си и на тие околу нив 

Планирана програмска 
активност 

Цел на активноста Реализатор Време на 
реализација 

Очекувани ефекти 

Донесување и усвојување 
на програма 

Да се запознаат 

учениците со 

опасностите од 

непогодите 

Наставнички совет  Јуни  Учениците да се 
запознаени со 
опасностите од 
непогодите 

Мерки за 

заштита,безбедност и 

правилна евакуација  

Да се оспособат да 

постапат правилно 

за време на 

вонредна состојба 

Гоце Кузев,  

Александар Филипчев и  

Мирослав Богоевски 

Септември Учениците правилно се 
оспособени како да 
постапуваат за време на 
вонредна состојба 

Тестирање на знак на 

звоно 

Да умеат да 

распознаваат знаци 

на опасност  

Гоце Кузев,  

Александар Филипчев и  

Мирослав Богоевски и Одд. 

наставници 

Октомври Да ги распознаваат и 
разликуваат знаците на 
опасност 

Вежба за заштита од 
земјотреси 

Да се оспособат 

правилно да 

постапат за време на 

земјотрес  

Гоце Кузев,  

Александар Филипчев и  

Мирослав Богоевски и Одд. 

наставници 

Ноември  Да се оспособени како 
правилно да постапуваат 
за време на земјотрес и 
непосредно после него 



Причини  и  последици од 

пожари 

Да се запознаат 

учениците со 

опасностите од 

пожарите  

Гоце Кузев,  

Александар Филипчев и  

Мирослав Богоевски и Одд. 

наставници 

Декември  Учениците да се 
запознаени со опсностите 
од пожар 

Вежбовни активности за 

евакуација – предметна 

настава 

Да се оспособат 

учениците за 

правилна евакуација 

Сите класни од предметна 

настава 

Март  Учениците без паника да 
знаат да се евакуираат во 
случај на потреба 

Евалуација на 

спроведените активности 

Да се направи 

анализа на 

спроведените 

активности 

Наставничкиот совет  или одд 

наставници 

Јуни  Анализа на спроведените 
активности 

 

17.14. Програма за екскурзии 

 

         Со Годишната програма за работа на училиштето во учебната 2019/20 година е регулирана активноста: организирање на екскурзии 

и излети со воспитно-образовен карактер, чија цел е кај учениците да се развива другарство, почитување, интерес за природните 

богатства и културно-историското наследство, како и љубов кон природата.  

          Во текот на учебната година за учениците од I дo IX ќе бидат организирани  излети и наставно-научни и рекреативни екскурзии, 

еднодневна наставно-научна екскурзија за учениците од трето одделение, настава во природа за учениците од V одделение, дводневна 

наставно-научна екскурзија за учениците од VI одделение и тродневна наставно-научна екскурзија со учениците од IX одделение. 

Цели и задачи 

 Задачите на училишните екскурзиите се остваруваат преку:  

 изучување  и  истражување  на  објекти  и  појави  во  природата  како  и односите во општествениот живот;  

 развивање интерес за природата и градење еколошки навики; запознавање со културата и начинот на живеење на луѓето во 

одделни краеви;  

 градење чувство за патриотизам, толеранција и соживот;  

 развивање  позитивен  однос  кон:  националните,  културните  и  естет- ските вредности;  



 поттикнување и манифестирање на позитивни емоции; социјализација, колективна заштита и стекнување на искуство за 

осамостојување и грижа за себе;  

 развивање  интерес  за  спортски  активности,  рекреација  и  создавање навики за здраво живеење.  

 

Екскурзии и излети Време на изведување Релација Одделение 

Наставно-научна екскурзија со 

рекреативен карактер 
Мај 

Тетово (еднодневна) 

 
III одд. 

Настава во природа 

 

Мај 

 

Охрид/Струга V одд. 

Наставно-научна екскурзија со 

рекреативен карактер 

Октомври 

 

Источниот дел на 

Р.Македонија 

(дводневна) 

VI одд. 

Наставно научна екскурзија со 

рекреативен карактер 

Септември/Октомври 

 

Централниот и 

Западниот дел на 

Р.Македонија 

(тродневна) 

IX одд. 

 

Излет 

 

Септември 
Излетничко место 

Дељадровци 
I – IX одд. 

                                                                                                        



 

Ученички екскурзии и излети 

 

             Екскурзија е форма на воспитно-образовна работа со која на организиран начин се прошируваат општите и стручните знаења и 

ученичките сознанија за одредени подрачја од животот и работата на луѓето и се запознаваат со природните реткости  и културно 

историските знаменитости на Р. Македонија, традицијата и обичаите.  

           Во зависност од интересите на учениците и од временските услови можни се и промени во планот за изведување на излетите и 

екскурзиите. 

15. Програма за ученички натпревари 

Цели и задачи 

           - Натпреварите имаат за цел да го демонстрираат ученичкото знаење по одделни предмети и да им овозможат на учениците да се 

стекнат со дипломи и сертификати како доказ за нивното знаење 

- Ученичките натпревари ќе опфаќаат активности преку кои ќе се презентираат постигањата на учениците и на училиштето во 

наставата и другите подрачја во наставно образовната дејност. Учениците ќе земат учество на училишни, регионални и републички 

натпревари по оние премети и области за кои ќе се организираат. На распишаните конкурси и други форми на натпревари организирани 

по повод на државни празници, јубилејни прослави и слично со свои творби по одделни предмети и области од дејноста ќе земат учество 

и учениците од нашето училиште. Во прилог ќе наведеме орентационо кој натпревар кога ќе се реализира. 

 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Методи и постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

Изработка на акционен план 

за натревари 

 Август  Тим за натревари Вметнување во годишната 

програма 

Постоење на акционен 
план за натревари 

Усвојување на акционен план 

за натревари 

Септември Училиште Наставничкиот совет го 

усвојува акциониот план за 

учебната 2019-2020 година 

Вметнат акциониот план 
во годишната програма 
на училиштето 



Истакнување на годишната 

програма со акциониот план 

за натревари 

Септември Училиште Училиштето ја истакнува 

годишната  програма 

Достапна програма 

Македонски јазик 

1.Државен натпревар 

2.Училишен квиз 

3. Општински натпревари 

 

Мај 

Март 

Март-Мај 

 

Институт за 

македонски јазик 

Училиште ДКЦ 

Карпош 

Hippo 

Наставникот по сооодветниот 

предмет ги спроведува 

потребните подготовки за 

реализација 

 Сертификат за учество 
или освоено место 

Математика 

1.Регионален натпревар 

2.Републички натпревар 

3.Меѓународен натпревар 

“Кенгур” 

4. Училишен квиз  

 

Април 

Мај 

Март 

Март 

 

Сојуз на 

математичари 

Сојуз на  

математичари 

Сојуз на 

математичари и 

Министерство за 

образование и наука 

Училиште  

Наставникот по сооодветниот 

предмет ги спроведува 

потребните подготовки за 

реализација 

Сертификат за учество 
или освоено место 

Француски јазик 

1.Училишен натпревар 

2.Регионален натпревар 

3. Училишен квиз 

Март 

Март/Април 

Март 

Училиште 

Биро за развој на 

образованието 

Училиште 

Наставникот по сооодветниот 

предмет ги спроведува 

потребните подготовки за 

реализација 

Сертификат за учество 
или освоено место 

Биологија Март Училиште Наставникот по сооодветниот 

предмет ги спроведува 

Сертификат за учество 
или освоено место 



1.Училишен квиз 

2.Регионален  

Натпревар 

3.Државен натпревар 

Март 

Април 

Мај 

ПМФ 

 

потребните подготовки за 

реализација 

Географија 

1.Регионален натпревар  

2.Државен натпревар 

3.Регионален натпревар 

3.Државен натпревар 

4.Училишен квиз 

Април 

Април/Мај 

Април 

Мај 

Март 

Македонско 

географско друштво 

Македонско 

географско друштво 

Училиште 

Наставникот по сооодветниот 

предмет ги спроведува 

потребните подготовки за 

реализација 

Сертификат за учество 
или освоено место 

Физичко образование 

1.Општински  

Натпревар 

2.Регинален натпревар 

3.Државен  

Напревар 

4.Училишен квиз 

Октомври- 

декември,март-мај 

Ноември-декември 

Март-мај 

Март 

Општина Аеродром 

Град Скопје-Сојуз на 

спортови 

Федерација на 

училишен спорт на 

Македонија 

Училиште 

Наставникот по сооодветниот 

предмет ги спроведува 

потребните подготовки за 

реализација 

Сертификат за учество 
или освоено место 

Музичко образование 

1.Општински натпревар 

2.Регионален натпревар 

Април 

Мај 

Мај 

Здружение на 

музичари 

Здружение на 

Наставникот по сооодветниот 

предмет ги спроведува 

потребните подготовки за 

реализација 

 
 
Сертификат за учество 
или освоено место 



3.Државен натпревар 

 

4.Училишен квиз 

 

 

Март 

музичари 

Здружение на 

музичари 

Училиште 

Ликовно образование 

1.Училишен квиз 

2.Меѓународен конкурс 13 

Ноември 

3.Републички конкурс 

Св.Климент Охридски 

4. Меѓународен конкурс 

Флора и фауна 

5.Републички конкурс Мал 

битолски монмартр 

Март 

Ноември 

Декември 

Декември 

февруари 

Училиште 

Детски културен 

центар 

Библиотека Браќа 

Миладиновци 

Детски ликовен 

центар 

Детско ликовно 

студио-Битола 

Наставникот по сооодветниот 

предмет ги спроведува 

потребните подготовки за 

реализација 

Сертификат за учество 
или освоено место 

Информатика 

1.Регионален натпревар 

2.Државен натпревар 

3.Државен натпревар 

Април 

Мај 

Април 

Народна техника 

Народна техника 

Здружение на 

информатичари 

Наставникот по сооодветниот 

предмет ги спроведува 

потребните подготовки за 

реализација 

Сертификат за учество 
или освоено место 
 

Техничко образование 

1.Регионален натпревар 

Февруари-Мај Народна Техника Наставникот по сооодветниот 

предмет ги спроведува 

потребните подготовки за 

реализација 

Сертификат за учество 
или освоено место 

Хемија Април ПМФ Наставникот по сооодветниот 

предмет ги спроведува 

Сертификат за учество 
или освоено место 



1.Регионален напревар 

2.Државен натпревар 

3.Државен натпревар 

4.Училишен квиз 

Април/Мај 

Април 

Март 

 Училиште потребните подготовки за 

реализација 

Одделенска настава 

Меѓународен натпревар 

Републички натпревар по 

математика 

Март 

Мај  

Сојуз на 

математичари и 

Министерство за 

образование и наука 

Наставникот по сооодветниот 

предмет ги спроведува 

потребните подготовки за 

реализација 

Сертификат за учество 
или освоено место 

Истакнување на 

резултатите 

Мај Училиште Тимот за натпреври ги 

истакнува резултатите 

Достапност на 
резултатите 

 

                                                                                        

17.16. Програма за општествено хуманитарна работа 

 

Цели и задачи 

- Основни приоритети на оваа задача е позитивниот однос кон работата, негување и одржување на заедничкото, почитување на 
човечкиот труд, средствата за произвотство како и резултатите од вложениот труд.  
- Преку реализиција на активностите учениците треба да се стекнат со основни знаења, навики и нивна примена во производствените и 
другите општествено-корисни работи, одржување на хигиената во училиштето и во неговата околина. 
 Активностите ја поттикнуваат хуманоста и еколошките навики кај учениците. 
 
 
 

Одд. Програмска содржина реализатор Време на реализација 



I -  IV 

- Изработка на нагледни средства од текстил и хартија 

- Изработка на маски  за Априлијада 

- Изработка на  честиткии и украси за Нова година, 8-ми Март,   

Ден на пролетта, Велигденските празници,  роденденски честитки и сл. 

наставници, ученици по потреба 

I - IX - Учество на манифестации и конкурси со ученички творби ученици по потреба 

I - IX -Организирање собирни акции. 

-Собирање отпадоци од стара хартија ,пластика,батерии. 

-Собирање учебници друг корисен материјал. 

одд. наставници и 

ученици 

по потреба 

 

I - IX - Собирање облека, доброволни прилози, прифаќа акции на Црвениот крст 
ПЦК,УЗ 

по потреба 

 

I - IX -Уредување на училишните простории и двор. 

одд. раководител 

наставници и ученици 

  по потреба  

и во текот на целата 

учебна година 

-Уредување и одржување на училишните паноа за одбележување значајни  датуми и  

настани. 

- Одржување на училишен инвентар. 

 - Одржување и уредување на училишниот простор и дворот: почеток на годината, 

Новогодишен хепенинг, Ден на училиштето. 

I - IX -Активности со садење на цвеќиња и дрвја за денот на екологијата 

-Негување на цвеќиња во училишните простории 

одд,раков. наставници 

ученици  

 

ноември 

март 

I - IX - Активности за Интеграција на заштитата на животната средина во воспитно-

образовниот процес во Р.М.   

настав,пед.уче. дирек., 

родит., Еко-одбор 

 



 
 

17. Програма за ученички парламент 

Цели: 

Преку оваа организација учениците од VI-IX одд, имаат можност да учествуваат во креирањето на позитивна клима за работа и учење, 

градење и негување на другарски односи и соработка, како и можност да придонесуваат за нивниот правилен развој и целокупното 

работење на училиштето.Организационата поставеност почнува од заедницата на учениците во паралелката (одделението), па до 

ученички парламент. 

Активности за реализација на целите 

Програма за работа на ученички парламент во учебна 2019/20 година 

 

 

Задача Активност 

 

Временска 

рамка 

(месец) 

 

Носител Начин на 

спроведува

ње (ресурси) 

инструменти Исходи 

(очекувани 

резултати) 

Одговорно 

лице 

Буџет 

 

Избор на 

активности 

(теми,работил

ници) 

Изработка на 

годишна програма 

за работа на 

ученички 

парламент 

 

септември 

 

Одговорен 

наставник, 

стручна 

служба-

психолог, 

педагог, 

дефектолог 

 

Брошура 

стручна 

литература 

 

Презентација 

работилници 

 

Усвојување на 

програмата на 

ниво на училиште 

 

Маја 

Серафимовска 

Потрошен 

материјал 

(хартија 

А4,тетратка,пе

кнала) 

по потреба 

I - IX - Изработка на предмети од глина, дрво, хартија и др. 

одговорни наставници, 
во текот на целата 

учебна година 
- Изработка на наставни  нагледни средства 



Запознавање 

на членовите 

со работата и 

активностите 

на Г.П. 

Разгледување на 

годишната 

програма од страна 

на членовите на 

ученички 

парламентта 

 

октомври 

Одговорен 

наставник, 

ученици од 

VI-IX одд 

 

Годишна 

програма на 

ученички 

парламент 

 

презентација 

дискусија 

Усвојување на 

прграмата и  

реализација на 

активностите 

 

Маја 

Серафимовска 

 

Потрошен 

материјал 

 

Избор на 

раководни 

тела 

 

Конституирање  на 

ученички 

парламент-избор на 

раководни тела –

претседател 

 

октомври 

Одговорен 

наставник, 

Ученици од 

VI-IX одд 

 

Годишна 

програма на 

ученички 

парламент 

Гласачко 

ливче 

Стекнување на 

еду-кативни 

придобивки за 

развој на 

деморатски 

принципи 

Маја 

Серафимовска 

 

Потрошен 

материјал 

 

Општествено 

корисна 

работа 

 

 

Учеството на У.П 

хуманитарните 

активности во 

училиштето и 

надвор 

 

ноември 

 

Одговорен 

наставник, 

Раководство 

на:УЗ, Црвен 

Крст, детска 

организација 

 

програма на: 

ученички 

парламент; 

Црвен Крст; 

Детска 

организација 

 

Дискусија- 

Разговор-

начини на 

реализација 

учество во др. 

актив-ности на 

училиштето 

(општествено-

корисна работа 

-хуманост, помош, 

детска недела... 

Маја 

Серафимовска 

Потрошен 

материјал 

Анализа  на 

извештаи 

Разгледување на 

полугодишен 

извештај и сугестии 

 

јануари 

Одговорен 

наставник, 

раководство 

Полугодише 

извештај 

Дискусија; 

разговор 

Потикнување на 

креативно 

размислување 

Маја 

Серафимовска 

Потрошен 

материјал 

 

Учеството на 

учен.заедниц 

активностите 

на училиштето 

Давање предлози, 

сугестии и органи-

зирање на натпрев-

ари/активности. 

 

март 

 

 

Одговорен 

наставник, 

раководство 

 

год.прог. на 

зедница 

 

дискусија 

Создавање кај уч-

ите  стимулативни 

и творечки идеи 

преку талент-

надареност-

креативност 

Маја 

Серафимовска 

Потрошен 

материјал 

Теми што 

произлегуват 

од учниците 

 

Детектирање на 

ситуации кои ќе 

помогната на 

учениците  

 

април 

Психолог, 

Педагог, 

Дефектолог 

директор 

 

 

Стручна 

литература 

Дискусија Примена на 

исходот од 

разговорите со 

учениците за 

подобрување на 

училишната клима  

Маја 

Серафимовска 

Потрошен 

материјал 



Реализација 

на 

активностите 

Сумирање на 

работата  на 

ученички 

парламент на ниво 

на училиште 

мај Одговорен 

наставник, 

раководство 

 

Извештаи; 

записници 

 

 

Дискуија 

Развивање 

способност за 

самоевалвација и 

самооценување на 

својата работа 

Маја 

Серафимовска 

Потрошн 

материјал 

Забелешка: Програмата може да претрпи измени за потребите коишто ќе произлегуват од самите ученици 

 

18. Програма за соработка со локалната самоуправа и средина 

 

Планирана програмска 
активност 

Време на реализација Реализатор Методи и постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

Подигнување на еколошката 
свест кај младите и промоција 
на здрави животни навики 

Во текот на целата 
учебна година 

Наставник по биологија 
Кристина Костиќ во 
соработка со локална 
самоуправа (сектор за 
заштита на животната 
средина и природата) во 
соработка со 
невладиниот сектор 

формирање на еко 

одделенија (групи на 

улченици) кои ќе бидат 

активно вклучени во 

активностите на овој проект 

 

-организирање и 

одбележување на еко -

денови  

-одржување на предавање 

на тема: аерозагадување и 

одржлив транспорт,  

- одржување на креативна 

работилница,  

Развивање на 
еколошката свест на 
најмладите во 
општината, масовно 
учество во 
одбележување на еко 
активностите 
 
Потикнување на 
учениците за 
размислување  како да 
бидат учители во 
сопствениот дом, 
односно пренесување на 
стекнатите еколошки  
 
Развивање на 
креативност, учество во 
еко работилници  

Ден на Црвениот крст и Ден на 
крводарителството во РМ 

3 месец Наставник по биологија 
Кристина Костиќ и 

Спроведување на 
крводарителските акции под 

Реализација на 



наставникот по хемија 
Фотинула Димчевска  со  
Црвен крст - Аеродром и 
локалната заедница 

мото-Една капка крв спасува 
живо 

работилници, 

Предавања, 
презентација 

Шумите се нашето богатство Во текот на целата 
учебна година 

Наставник по биологија 
Кристина Костиќ во 
соработка со Локална 
заедница  
НВО 

Спроведување на акција за 
пошумување и садење на 
садници 

Збогатување на 
животната средина со 
нови растенија кои ќе го 
зајакнат 
хортикултурниот изглед 

Учество на манифестации 
(училишен хор) 

Септември 2019-Јуни 
2020 

Наставник по музичко 
Снежана Котевска 
образование со ученици 
од 6-9 одделение 

Јавен настап Културно-уметнички 
карактер на 
манифестации 
организирани на 
локално ниво 

Учество на манифестации 
(училишен оркестар) 

Септември 2019-Јуни 
2020 

Наставник по музичко 
Снежана Котевска 
образование со ученици 
од 6-9 одделение 

Јавен настап Културно-уметнички 
карактер на 
манифестации 
организирани на 
локално ниво 

Учество на манифестации 
(пејачка група) 

Септември 2019-Јуни 
2020 

Наставник по музичко 
Снежана Котевска 
образование со ученици 
од 6-9 одделение 

Јавен настап Културно-уметнички 
карактер на 
манифестации 
организирани на 
локално ниво 

Манифестација  Март 2020 Интеграција на наставата 
по историја, англиски 
јазик, македонски јазик и 
ликовно во соработка со 
локалната самоуправа – 
сектор за образование 

Отворање на изложба на 
детски творби  

Одбележување на 11ти 
Март – Денот на 
депортацијата на 
Евреите од Македонија 

 

 

 

 



19. Програма за грижа за здравјето 

Цели и задачи: 

-Усвојување на здрав стил и начин на живот; 
-Изградување на здрава личност (психички и физички), способна за грижа на своето здравје; 
-Усвојување на вештините за решавање на проблемите и ослободување од стрес; 
-Како да кажеш НЕ на неприфатливи и ризични облици на дружења; 
-Преземање на хигиенско-епидемиолошки мерки за подобра заштита на учениците; 
-Зголемување на фондот на здравствени знаења и формирање на здравствено-хигиенски навики кај учениците. 

 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Методи и постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

Систематски стоматолошки 

преглед на сите 

одделенија;Грижа и хигиена 

на забите за учениците од 5 

и 6 одд. 

9 месец Здравствена установа 
во координација со 
одделенски/класен 
раководител 

Проверка, заштита и 
залевање на 6-ките во 
стоматолошка амбуланта 

Да се зголеми грижата и 
хигиената на усната 
празнина 

Разговор и задавање 
упатства за одржувањето на 
личната хигиена за 
учениците од 1 и 2 одд. 

9 месец Одделенски 
наставници 

Одржување на личната 

хигиена (како услов за здрав 

живот); Разговор; 

Презентација 

Да се зголеми свеста за 
одржување на личната 
хигиена 

Превенција од грип и вируси 
во есенските месеци(читање 
и разговор)за учениците од 
6-9 одд. 

10 месец Класните 
раководители 

Разговор за одржување на 

хигиената во 

училиштето;Заштита од 

бактериски и вирусни 

заболувања 

Да се стекне сознание за 
тоа како можат да се 
заштитат од грип и 
вируси 
 
 
 

Здравата исхрана богата со 
витамини и минералите 
услов за здрав живот за 
учениците од 6-9одд. 

10 месец Класните 
раководители 

Исхраната –услов за здрав 

живот;  

Разговор; 

Презентација 

Да се воочи важноста на 
исхраната како услов за 
здрав живот 

Спорт за здравје-спортуваме 
и живееме здраво за 

9, 10 месец Одделенските 
наставници 

Улогата на спортот за 
психофизичкиот развој на 

Учениците да развијат 
љубов и интерес за 



учениците од  
1-4 одд. 

учениците Презентација за 
деформитети на рбетниот 
столб 

спортот како важен 
услов за правилен 
психофизички развој 

Систематски преглед и 
вакцинација за учениците од 
9 одд. во придружба на 
класен раководител 

10 месец Здравствена установа Мерење на ТТ,ТВ во Детски 
Диспанзер и давања совети 
за правилна исхрана 

Утврдување на ТТ, ТВ и 
усвојување на советите 
за правилна исхрана 

Разговор и задавање 
упатства за одржувањето на 
личната хигиена, појава на 
вошливост за учениците од 
1-5 одд. 

11 месец  Одделенските 
наставници 

Одржување на личната 
хигиена(како услов за здрав 
живот)Разговор 

Учениците да ги усвојат 
и применуваат дадените 
упатства за одржување 
на личната хигиена 

Систематски преглед за 

учениците од 5-7 одд.во 

придружба на одд./класен 

раководител 

12 месец Здравствена установа Мерење на ТТ,ТВ во Детски 

Диспанзер и давања совети 

за правилна исхрана 

Утврдување на ТТ, ТВ и 

усвојување на советите 

за правилна исхрана  

Систематски стоматолошки 

преглед за учениците од 1-3 

одд.во придружба на 

одд.раководител 

1 месец Здравствена установа Проверка, заштита и 

залевање на 6-ките во 

стоматолошка амбуланта 

Заштита на забите од 
појава на кариес 
 
 

Развивање на интерес за 

зимските спортови за 

учениците од 4-6 одд. 

1 месец Одделенски/Класен 

раководител 

Улогата на спортот за 

психофизичкиот развој на 

учениците 

Да се развие интересот 
кај учениците за 
зимските спортови 

Работилница-посета на 

стоматолог за учениците од 

1одд. 

2 месец Одделенски 

наставници 

Значењето на флуоридите 

за забите 

Да го разбере какво 
значење имаат  
Флуоридите за здрави и 
убави заби 

Систематски преглед и 

превентивна заштита на 

трајните заби за учениците 

од 3 одд. 

2 месец Здравствена установа 

во координација со 

одделенскиот 

раководител 

Проверка и заштита на 

забите 

Да се проверат и 
доколку е потребно да се 
заштитат трајните заби 



Превенција од грип и вируси-

разговор за учениците од 

3,4,6 и 8 одд. 

2 месец Одд./Класни 

наставниците 

Разговор за одржување на 

хигиената во училиштето; 

Заштита од бактериски и 

вирусни заболувања 

Учениците да научат 
како можат да се 
заштитат од бактериски 
и вирусни заболувања 

Систематски преглед за 

учениците од 7 одд. во 

придружба на класен 

раководител 

2 месец Здравствена установа Мерење на ТТ,ТВ во Детски 

Диспанзер и давања совети 

за правилна исхрана 

Утврдување на ТТ, ТВ и 

усвојување на советите 

за правилна исхрана 

Систематски преглед на 

говорот и слухот и вакцина 

за учениците од 1 одд. во 

придружба на одделенски 

раководител и родител 

3 месец Центар за 

рехибилитација  на 

слух и говор –Скопје; 

Детски Диспанзер-

Карпош 

Проверка на говорот и 

слухот на сите деца 

Рано откривање на 

евентуалните пречки во 

говорот и слухот 

Преглед на забите за 

учениците од 2,6 и 8 одд.во 

придружба  на одд./класен 

раководител 

3 месец  Здравствена установа Проверка, заштита и 

залевање на 6-ките во 

стоматолошка амбуланта 

Да се проверат, 

заштитат и залеат 6-ките 

Разговор и задавање 

упатства за одржувањето на 

хигиената 

училница,училиште и 

непосредната околина за 

учениците од 3 и 4 одд. 

3 месец Одделенски 

наставници 

Одржување на хигиена(како 

услов за здрав живот) 

 

Хигиената во 

училница,училиште и 

непосредната околина 

да се одржува на 

највисоко ниво 

Здравата исхрана богата со 

витамини и минералите 

услов за здрав живот за 

учениците од 1, 4 и 5 одд. 

4 месец Одделенски 

наставници 

Исхраната –услов за здрав 

живот Разговор; 

Презентација 

Да ја сфатат улогата на 

исхраната како услов за 

здрав живот 



Одбележување на 

меѓународниот ден на 

здравјето за учениците од 

2,3,6 и 8 одд. 

4 месец Одд./Класни 

раководители 

Значењето на здравјето Да се усвои важноста на 

здравјето за долг и 

здрав живот 

Систематски преглед за 

учениците од 7 одд. во 

придружба на класниот 

раководител 

4 месец Здравствана установа Мерење на ТТ,ТВ во Детски 

Диспанзер и давања совети 

за правилна исхрана 

Утврдување на ТТ, ТВ и 
усвојување на советите 
за правилна исхрана 
 

Извори на витамини и 

минерали за учениците од 

1,3 и 4 одд. 

5 месец Одделенските 

наставници 

Исхраната –услов за здрав 

живот-  Разговор; 

Презентација 

Да ја сфатат улогата на 

исхраната како услов за 

здрав живот 

Спорт за здравје-спортуваме 

и живееме здраво за 

учениците од 5, 6,7 и 8 одд. 

5 месец Одд.раководител и 

наставниците по 

физичко и 

здравствено 

образование 

Улогата на спортот за 

психофизичкиот развој на 

учениците 

Учениците да развијат 

љубов и интерес за 

спортот како важен 

услов за правилен 

психофизички развој 

Систематски преглед за 

учениците од 3 одд. во 

придружба на 

одд.раководител и родител 

6 месец Детски диспанзер Мерење на ТТ,ТВ во Детски 

Диспанзер и давања совети 

за правилна исхрана 

Утврдување на ТТ, ТВ и 

усвојување на советите 

за правилна исхрана 

Правилно користење на  

летниот одмор за учениците 

од 1,2,5,6,7,8 и 9 одд. 

6 месец Одд./Класни 

раководители 

Совети за активен летен 

одмор 

Усвојување на советите 

за правилно користење 

на летниот распуст 

 

20. Програма за јавна и културна дејност 

Цели и задачи 



- Стекнатите знаења и умеења постигнати во редовната настава и воннаставните активности, учениците ќе имаат можност да ги 

презентираат со 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. Учениците да се запознаат со позначајни дати од културно уметничко  историски дати, настани, јубилеи во 

градот, татковината и светот 

-Организирање на приредби, читање реферати и изработка на детски ликовни и литературни творби 

 

Планирана програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Методи и постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

 Приредба по повод прием 
на првачиња 

01.09.2019 год. Актив на четврто 

одделение 

 

Метод на игра, 
драматизација и рецитал 

Посакување искрено 
добредојде на 
првачињата и адаптација 
на училишната 
атмосфера 

Недела на детето  01.10.2019 год. Учениците од 

одделенска настава  

Метод на игра, 
драматизација и рецитал 

Прием на 
првачињата во 
Детската 
организација 

Ден на независноста на 

Р.Македонија 

 

08.09.2019 год. Актив македонски 

јазик и историчари 

реферат Запознавање со 
настаните на овој ден 

Ден на востанието на 

Република Македонија 

 

11.10.2019 Актив историчари 

 

Реферат Да се одбележи 
празникот 11 Октомври и 
да се одаде достојна 
почит на паднатите 
борци за слобода 

Ден на македонската 

револуционерна борба 

 

23.10.2019 Актив историчари 

 

Реферат 

 

Да се одбележи 
празникот и да се 
продлабочуваат и се 
збогатуваат знаењата. 

Активности по повод Нова 

година 

31.12.2019 год.  Сите 
 

Илустративен , игра, 
моделирање и дизајнирање 

Одбележување на 
новогодишните празници 



Ден на шегата 

 

01.04.2020 год. Сите одговорен 
наставници 

Метод на игра, дизајнирање 
на маски, дефиле 

Создавање весела 
атмосфера, развивање 
на натпреварувачки дух 

Ден на општината 04.2020 год. Актив на хор и 

оркестар 

Разговор, прашања и 

одговори 

Подршка за 

разубавувањето на 

нашата општина 

Ден на планетата Земја 22.04.2020 год. Сите одговорен 
наставници 
 

Реферат и литературно и 
ликовно творење 

Одбележување на денот 

Ден на трудбениците  01.05.2020 год. Актив историчари Реферат Одбележување на 

празникот и 

проширување на 

знаењата 

Патронен празник на 
училиштето 

06.05.2020 год. Сите 
одговорен наставници 

Одржување приредба со 
пригодни текстови и 
активности, литературни и 
ликовни творби  

да се одбележи 
патрониот празник на 
училиштето и да се 
развие свеста кај 
учениците за почитување 
на ликот, делото и 
значењето на Ѓорѓија 
Пулевски 

Ден на просветителите  

Св.Кирил и Методиј 

24.05.2020 год. Сите 
одговорен наставници 

Реферат, творење ,  Да се продлабочува 

интересот на учениците 

и се воспоставува 

активен однос кон 

наставата, се 

прошируваат 

програмските основи, се 

продлабочуваат и се 

збогатуваат знаењата 

Хепенинг 05.2020 год . Сите Практична изработка, 
дизајнирање, 
кооперативност при работа 

Соработка на учениците 
и родителите, групно и 
креативно изразување 

Приредба по повод 10.06.2020 год. Сите Метод на игра, Одбележување на 



завршување на учебната 

година 

драматизација, рецитал успешната работа на 
одделенските заедници 
во текот на учебната 
година 

 

 

21. Програма за еколошка едукација 

 

Еколошката едукација во училиштето   е  комплетно интегрирана во наставата и воннаставните активности. Преку неа учениците на 

часовите изучуваат за заштита на природата, природните ресурси ,развиваат одговорно однесување кон средината и грижа и 

справување со отпадни материи. 

Цели: 

Вовед на еколошкото образование и  еко свест во воспитно-образовниот процес 

Подобри услови за работа во училиштето ,училишниот двор и  непосредната  околина 

Развој на еко – свест и еко - однесување кај ученици ,вработени,родители   

      Задачи: 

Реализирање на седумте чекори  предвидени во програмата за еко училиште според акционен план 

Намалување на потрошувачка на вода,електрична енергија ,отпад во оваа учебна година за 15% преку активности и постапки за 

штедење 

Вметнување  на еколошката едукација во образовниот процес од прво до девето одделение 

Изработка и учество во сите еко проекти во локална самоуправа и пошироко 

Одбележување на денови од еко-календар и еко-акции 

 

Активности за реализација на целите 

Планирана програмска 

активност 

Време на 

реализација 

Реализатор Методи и постапки при 

реализација 

Очекувани ефекти 

Формирање на еко одбор и 

акционен план  за учебна 

2018/2019 година 

тим од наставници септември, 2019 Разговор,дебата,договор успешна реализација на 

планираните еколошки 

активности 



Одржување на часови со 

интеграција на еколошка 

едукација 

Сите наставници во текот на целата 

година 

Разговори, презентации,еко-

акции,работилници, ликовни  и 

литературни  изразувања 

подигање на еко свеста 

на учениците 

Формирање на еко мрежа 

(еко тимови на ниво на 

секоја паралелка) и 

задавање задачи 

тим од наставници, 

ученици; 

октомври, 2019 разговор; договор; еко активности подигање на еко свеста 

на учениците на ниво на 

паралелка 

Формирање на еко патроли 

и организирање на 

активности 

тим од наставници, 

ученици; 

октомври, 2019 разговор; договор; еко активности заштеда на вода и 

енергија, подобра 

хигиена 

Примена на Зелен пакет – 

Јуниор во склоп на 

еколошката едукација 

одделенски 

наставници 

во текот на целата 

година 

Дискусија –размена на искуства и 

идеи 

развивање на еко свеста 

преку примена на 

адаптибилни  готови 

материјали 

Воведни предавања за 

енергија; отпад; вода; 

транспорт; 

Наставници; Октомври фронтална;  Запознавање на 

учениците со дадените 

теми; 

Одбележување на 22 ри 

Септември - Меѓународен 

ден без автомобили  

тим од наставници, 

ученици; 

септември, 2019 активности со велосипеди по 

блиска околина 

развивање на еко свеста 

Ајде Македонија - ден на 

еколошката акција на 

младите и граѓаните на 

Р.Македонија 

наставници, ученици октомври, 2019 еко активности еко свест 

Одбележување на 15ти 

Октомври - Меѓународниот 

ден на пешаците  

тим од наставници, 

ученици; 

октомври, 2019 пешачка парада,пишување еко 

пораки 

Развој на еко свеста на 

учениците; грижа за 

здравјето и животната 

средина; 

Анализа на состојбата на 

животната средина 

тим од 

наставници,стручна 

служба и  ученици; 

октомври, 2019 подготовка на анкета, 

анкетирање 

сознанија за влијанието 

на училиштето врз 

животната средина 

План на активности тим од наставници, октомври, 2019 изработка на план подобрување на 



ученици; состојбата во 

училиштето 

Ден на акција на еко 

училиштата 

наставници, ученици два пати во 

годината 

информирање, еко акции подигање на еко свеста 

на учениците; грижа за 

животната средина; 

Активности по повод 

одбележување на Денот на 

дрвото 

наставници, ученици ноември, 2019 и 

март, 2020 

договор, садење дрвца, подигање на еко свеста 

на учениците; грижа за 

животната средина; 

Организирање на собирни 

акции за пластика и хартија 

тим од наставници, 

ученици; 

во текот на 

годината 

информирање, собирање хартија 

и пластика 

подигање на еко свеста; 

грижа за животната 

средина; 

Еко кодекс -дополнување тим од наставници, 

ученици; 

февруари, 2020 информирање, награден конкурс подигање на еко свеста; 

грижа за животната 

средина; 

Активности по повод Денот 

на пролетта 

наставници, ученици март, 2020 програма преку разглас, еко 

акции; 

подигање на еко свеста; 

грижа за животната 

средина; 

Одбележување на Денот на 

планетата Земја 

тим од наставници, 

ученици; 

април, 2020 програма преку разглас, 

пишување еко пораки 

одговорно однесување 

кон нашата планета, 

грижа за животната 

средина 

Следење и евалуација на 

напредокот 

тим од наставници, 

ученици; 

во текот на 

годината 

собирање информации, 

пишување извештаи, водење 

записници, фотографирање 

редовно и успешно 

реализирање на 

еколошките активности 

Соработка со медиуми тим од наставници, 

ученици; 

во текот на 

годината 

Статии во весници, интервјуа и 

гостувања  во тв-емисии 

промоција и 

афирмирање на 

училиштето 

 

22. Програма за работа на училишниот инклизивн тим 

Училишниот инклузивен тим во својата работа ќе се залага  во училиштето: 



 Наставната работа да се приспособува кон развојните, заедничките и индивидуалните потреби за напредок на учениците; 

 Да се применуваат разни техники и стратегии во реализацијата на наставната работа; 

 Да зајакнува самодовербата и самопочитта – интерните обуки, работилници и консултативни средби во училиштето помогаат 

многу од наставниците да се ослободат од предрасудите и стравот и да се мотивираат да работат по ученици со ПОП; 

 Да се поттикнува и унапредува креативноста; 

 Да се подобруваат индивидуалниот и креативниот живот и работа; 

 Да се применуваат техники на креативно мислење; 

 Да  се развива кооперативното учење; 

 Да се подобруваат личниот  и социјалниот развој. 

 

         За унапредување на ИО во училиштето, тимот за ИО во училиштето ги планира следните активности: 

 АКТИВНОСТИ ЦЕЛИ ЗАДАЧИ НОСИТЕЛИ ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ ВРЕМЕ/ 

РЕАЛИЗАЦИЈА 

1. Подготовки на 

наставниците – 

глобално и тематско 

планирање на 

наставната програма 

за реализирање во 

учебна 2019/2020 

година   

* Наставната работа да се 

приспособи  на развојните и 

индивидуалните потреби и 

достигнувања на учениците,  

согласно  со научните 

сознанија за разликите во 

развојот на децата.  

 

За сите програмски подрачја, 

по наставните предмети 

планираме користење и 

нужно комбинирање на сите 

интерактивни, актуелни и 

современи методи, форми и 

средства  на наставна 

работа, со акцент врз: учење 

преку игра, учење преку 

решавање проблеми и 

истражување, на ниво 

соодветно на учењето кај 

учениците на актуелната 

возраст. 

Наставници  

УИТ 

 

*Во планирањата, 

наставната програма е 

приспособена; 

* кон развојните, 

заедничките и 

индивидуалните потреби 

за напредок на 

учениците; 

*Се планираат 

разновидни техники и 

стратегии во 

реализацијата на 

наставната работа. 

 

Август, 

Септември 2019 

година 



2. Идентификување на 

НТ и изготвување 

Програмата за 

додатна настава 

* Да се идентификуваат  

надарени и 

талентираниученици / 

идентификација на типот на 

успешност; 

* Да се планира додатна 

настава согласно потребите 

и интересите на НТ ученици 

*  

* Идентификување на 

карактеристиките за 

учењето; 

* Идентификување на 

творечките 

карактеристиките; 

* Препознавање на   

мотивационите 

карактеристики;  

* Идентификување на  

социјалните карактеристики 

* Изготвување Програми за 

додатна настава 

 

УИТ 

Наставници 

 

*Идентификувани се 

учениците со општа 

надареност за одделни 

области 

*Идентификувани се 

учениците талентирани 

за одделни области 

*Изготвени се нацрти на 

Програми за додатна 

настава  

Септември, 

октомври 

2019 год.  

3. Планирање на 

Програмата за 

дополнителна 

настава 

*Да се обезбеди помош на 

ученици кои имаат 

потешкотии при 

совладување на наставниот 

материјал во редовната 

настава – помош за 

надминување на 

потешкотиите; 

*Прилагодување на 

содржините од наставниот 

материјал за надминување 

на потешкотиите во учењето; 

*Приспособување на 

наставната работа кон 

индивидуалните потреби на 

учениците; 

Наставници 

УИТ 

 

* Направена првична 

идентификација на 

ученици со тешкотии во 

учењето 

*Изготвени основи за 

планирање на 

дополнителната настава 

по предмети и 

одделениеја 

 

Септември, 

октомври 

2019 год. 

4. Насоки за 

изготвување на ИОП 

и пополнување на 

*Да им се помогне на 

наставниците во целосно 

разбирање на инклузивното 

Консултативни средби, 

дискусии и интерни обуки. 

УИТ,наставн

ици 

*Зголемен е бројот на 

наставници што знаат да  

Август, септември 

2019  



потребните обрасци образование и 

наставниците да се 

оспособат за изготвување 

ИОП; 

 

 

 изготвуват ИОП 

* Изготвени се ИОП-и за 

сите ученици за кои е 

утврдено дека е 

потребен.   

* Подобрено тимско 

работење на 

наставниците 

година 

6. Работилници со 

родители 

* родителите да бидат 

информирани за 

инклузивното образование 

и за инклузивноста на 

училиштето; 

 

Одговор на прашањата: 

*Со кои предизвици за 

инклузијата тие треба да се 

справуваме? 

*Како треба да работиме за 

да ја постигнеме целта?*Што 

претставува тимот за 

инклузија во училиштето? 

*Како родителите можат да 

придонесат за развој на 

инклузивното образование 

во заедницата? 

УИТ 

Наставници 

 

*Зголемен бројот на 

родители што го 

прифаќаат инклузивното 

образование; 

*Зголемен е бројот на 

родители кои се 

обраќаат до УИТ. 

 

Септември 2019– 

јануари 2020 

година  

8. Поддршка на 

наставниците во 

идентификување 

(детектирање) на 

наставните потреби 

за децата 

  

Наставниците да ја сменат 

парадигмата од 

идентификување на 

“посебни потреби“ кон 

идентификување на 

потребите за учење на 

децата и кон пристап кој се 

фокусира на 

Консултативни средби УИТ *Зголемен е бројот на 

наставници кои умеат да 

ги идентификуваат и да 

излезат во пресрет на 

специфичните тешкотии 

во учењето на 

учениците 

Во текот на 

учебната година 



идентификување 

(детектирање ) на 

тешкотиите при учењето 

9. Поддршка од 

учениците – 

работилница со 

членови на 

училишната 

заедница 

*Да се обезбеди ученичка 

поддршка за учениците со 

ПОП  

Работилница УИТ 

Наставници 

 

*Зголемен е бројот на 

ученици што во 

наставата и надвор од 

неа им помагаат на 

учениците со потешкоти 

во учењето; 

Во текот на 

учебната година 

10. Следење и 

идентификување на 

децата кои имаат 

потреба од 

дополнителна 

настава 

*Да се користи 

дијагностичко проверување 

на почетокот на учебната 

година 

*Учениците формативно да 

се оценуваат  

 

Изработка на насоки и 

инструменти: за водење 

белешки, за собирање 

изработки, евалутивни и чек 

листи и др. 

Наставници 

УИТ 

*Навремено 

идентификувани 

учениците со 

потешкотиите при 

совладување на 

наставниот материјал во 

редовната настава; 

*Зголемен е бројот на 

ученици што успешно ги 

совладуваат содржините 

од приспособената 

наставна работа кон  

нивните индивидуални 

потреби 

 

Во текот на 

учебната година 

11. Неформални средби 

со наставниот и друг 

кадар  и разговор по 

поедини прашања 

*Да се зголеми соработката 

кадарот во училиштето и да 

се договараат заеднички и 

индивидуални активности 

Размена на идеи, предлози, 

мислења, консултации 

УИТ *Зголемен број на 

наставници што добиле 

поддршка од УИТ. 

 

Во текот на 

учебната година 



или потешкотии 

12. Средби и 

консултации со 

стручни лица надвор 

од училиштето 

*Да се добие дополниелна 

стручна помош и поддршка ; 

 *Да се разменуваат  

искуства и идеи, како и 

соработка во  активности по 

определени содржини 

Ссредби, договарања, 

консултации и др.; 

УИТ *Унапредување на 

инклузивното 

образование и на 

воспитно – образовниот 

процес 

Во текот на 

учебната година 

13. Извештај за работата 

на ИТ 

Да се сумира реализацијата 

на активностите и ефектите 

од работата на  УИТ и на 

инклузивното образование 

во училиштето.  

 

*Самоевалвација на 

инклузивноста на 

училиштето и работењто на 

УИТ 

*Финализирање на 

инклузивното училишно 

портфолио за учебната 

година 

*Сумирање на активностите 

на УИТ 

*Рефлексија на работата на 

УИТ 

УИТ *Документирана е 

работата на УИТ 

*Направена е анализа 

на работата на УИТ 

*Формулирани се 

предлози за работа за 

наредната година 

Јуни 2020 

Програмата е отворена и во текот на учебната година може да бидат вклучени и други активности, доколку има потреба. 

 

 

АКЦИОНЕН ПЛАН НА ТИМОТ ЗА ИНКЛУЗИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ 



 

АКЦИОНЕН ПЛАН 

Задача Активност Време на 

реализација 

Носител Начин на 

спроведување 

(ресурси) 

Инструменти Очекувани 

резултати 

Одговорно 

лице за 

следење 

Потребен 

буџет 

Операционализација 

на политиката 

за работа со ученици 

со посебни 

образовни потреби и 

емоционални 

потешкотии 

 

Изработка на 

годишна 

програма за 

работа и 

акционен план   

Август  УИТ Насоки за 

изработка на 

годишна 

програма за 

работа на 

училиштето 

 Во програмите за 

работа се 

вклучени 

активности за 

инклузивно 

образование 

Член од 

УИТ 

 

Идентификација на 

ученици со ПОП  

Разговори со 

наставници и 

раководител, 

идентификување 

на учениците со 

ПОП запишани 

во I одделение, 

Септември  Наставници 

УИТ 

Дијалог, 

процедура за 

следење и 

изработка на 

ИОП, 

Советодавен 

центар за деца и 

родители СОС 

Детско село, 

патролни 

социјални 

работници 

 Евиденција на 

ученици со 

посебни 

образовни 

потреби  

и изградена  

соодветна 

стратегија за 

работа со нив 

  

Запознавање на 

предметните 

наставници од VI 

Размена на 

искуства меѓу 

одделенските и 

Септември  Стручни 

соработници

, одделенски 

Дискусија Евидентен 

лист за 

следење, 

Соодветна 

прифатеност на 

учениците со 

  



одделение со 

учениците со ПОП 

кои преминуваат од 

одделенска во 

предметна настава 

предметните 

наставници за 

работата со овие 

ученици (со 

ученичко досие) 

наставници 

од V одд. 

предметни 

наставници 

од VI одд. 

досие на 

ученик 

ПОП кои 

преминуваат во 

VI одд. 

 

Изготвување на 

индивидуален 

образовен план 

 

*Ревидирање на 

ИОП (форма, 

содржина...)  

*Изготвување на 

ИОП 

(долгорочен, 

среднорочен, 

дневно 

планирање на 

диференцирани 

цели) 

*Изготвување на 

ИОП за 

учениците со ПП 

од прво 

одделение 

 

Континуирано 

Наставници, 

стручни 

соработници 

родители 

 

 

*Годишна 

програма за 

соодветното 

одделение 

*Наод и 

мислење од 

ЗМЗ, Центар за 

слух, говор, глас, 

Клиника за 

детски болести, 

Клиника за 

психијатрија 

формулар за 

ИОП 

Успешно 

прилагодена 

наставната 

програма за 

учениците со ПП. 

  

Континуирана 

поддршка на 

учениците со ПП  

*Консултативни 

разговори на 

стручните 

соработници со 

одделенските 

наставници, 

раководители и 

родители 

*Советодавно-

Во тек на 

учебната 

година 

Стручни 

соработници

, одделенски 

наставници, 

одделенски 

раководител

и, родители, 

ученици 

Консултативно-

советодавна 

работа, 

Советодавен 

центар за деца и 

родители СОС 

Детско село, 

патролни 

социјални 

Досие на 

ученик со ПП 

*Подобрување 

на постигањата 

*Вклучување во 

животот на 

паралелката, 

училиштето и 

локалната 

заедница 

*Зајакнување на 

  



консултативна 

работа со 

учениците со 

емоционални 

потешкотии и 

посебни потреби 

работници, ЦСР 

 

родителските 

вештини и 

капацитети 

Следење на 

активностите и 

постигањата на 

учениците со ПОП 

 

*Евиденција за 

успехот, 

редовноста и 

однесувањето на 

учениците со 

ПОП 

*Ревидирање на 

ИОП 

 

квартално 

 

тековно 

Тим за 

откривање и 

грижа за 

ученици со 

ПОП, 

стручни 

соработници

, одделенски 

наставници, 

одделенски 

раководител

и 

Евидентни 

листови за 

оценување 

евидентен 

лист за 

следење на 

учениците 

сред. ИОП 

*Процена на 

постигањата 

*Вклучување на 

овие ученици во 

групна работа и 

слободни 

ученички 

активности 

 

  

Обезбедување 

поддршка од 

соучениците 

Советодавно-

консултативни 

разговори со 

одделенските 

наставници и 

раководители со 

одделението, 

ученички 

парламент, 

родителите 

Во тек на 

учебната 

година 

Стручни 

соработници

, одделенски 

наставници, 

одделенски 

раководител

и, предметни 

наставници, 

родители, 

ученици 

Консултативно-

советодавна 

работа, 

Советодавен 

центар за деца и 

родители СОС 

детско село, 

патролни 

социјални 

работници, ЦСР 

Досие на 

ученик со ПП 

Подобрување на 

постигањата и  

на 

социјализацијата 

на ученици со 

ПОП 

  

Подобрување на 

социјалната и 

емоционалната 

*Разговори со 

учениците*Совет

одавни разговори 

ноември Стручни 

соработници

, одделенски 

Консултативно-

советодавна 

Соц. тест 

(Морено),  

Развивање на 

самодоверба и 

самопочитување 

  



состојба на 

учениците со ПОП 

 

со родителите на 

родителски и 

индивидуални 

средби 

*Тестови 

наставници, 

одделенски 

раководител

и, предметни 

наставници, 

родители 

работа Ханес тест кај овие ученици 

Подобрување на 

инклузивната 

практика 

  

   

Инструктивна 

работа со 

наставници 

Во тек на  

учебната 

година 

Стручни 

соработници

, наставници 

Консултативно-

советодавна 

работа 

 Постигање на 

планираните 

цели во воспитно 

образовниот 

процес на децата 

со посебни 

потреби. 

  

 

 

 

 

 

 

 

23. Програма за работа со деца со емоционални потешкотии 

 

Годишна програма за работа со ученици со емоционални потешкотии во учебната 2019/20 година 

 



Задача Активност 

 

Временск

а рамка 

(месец) 

 

Носител Начин на 

спроведува

ње (ресурси) 

инструменти Очекувани 

резултати 

Одговорно 

лице 

Буџет 

Препознавање и 

идентификација 

на учениците кои 

манифестираат 

емоционални 

потешкотии 

Евидентирање на 

ученици со 

емоционални 

проблеми 

Прво 

полугодие 

Стручна 

служба 

Разговор со 

родители. 

Наставници, 

Наоди и 

мислења од 

мед. 

Установи 

Разговор, 

Наодии 

мислење 

Увид на 

ученици со  

емоционални 

проблеми и 

превземање 

мерки   

Стручна 

служба 

Дефектолог 

Одд.и 

предметни 

наставници 

Хартија 

 

Соработка со 

Завод за 

ментално здравје 

и други 

институции 

Добивање на 

насоки и совети 

за понатамошна 

работасо истите 

континуир

ано 

Стручна 

служба, 

дефектолог, 

наставници 

Индивидулен 

пристап кон 

учениците со 

емоционални 

потешкотии 

Дискусија 

Советување, 

Разговори 

Подобрување 

на состојбата 

на учениците 

Стручна 

служба 

Дефектолог 

Наставници 

/ 



Обсервација и 

работа со 

ученици со 

емоционални 

потешкотии 

Работилници: 

-„Три добри 

работи“ 

-„Писмо на 

благодарноста„ 

-„Како да се 

справиме со 

врснички 

притисок“ 

-„Градење 

самопочит и 

самодоверба„ 

-„Обраќање на 

другите за 

помош“ 

Прво и 

второ 

полугодие 

Ученици, Разговор, 

презентација 

Анкета, Подобрена 

состојба, 

зголемена 

самопочит и 

самодоверба 

Стручна 

служба, 

наствници 

Потрош

ен 

материј

ал 

Следење на 

прифатеноста во 

паралелката 

Посета на час, 

разговор 

ноемвр. 

Јануари 

мај 

Ученици 

 

Метод на игра со 

коцка и цртеж 

Социометриска 

постапка, 

 Зголемена емпатија  Наставницис, 

Стручна служба 

 

/Потро

шен 

мтерија

л 



Соработка со 

родители и 

наставници 

  (не)формална 
комуникација, 
презентации и 
работилници: 

-„Поттикнување 
здрав животен 
стил“ 

-„Развој на 
емоционални 
реакции“ 

-„Позитивна 
психологија„ 

-„Комуникација и 
видови 
комуникација„ 

Цела 

година 

Наставници

,родители 

Работилници, 

ППпрезентац

ија, разговор 

 

Дискусија 

Советување, 

Разговори 

Поуспешна и 

по-

професионал

на работа со 

ученици со 

емоционални 

потешкотии 

Стручна 

служба 

Дефектолог 

Одд.и 

предметни 

наставници 

/ 

Набљудување на 

прогресот на 

ученици со 

емоционални 

потешкотии 

Посета на час, 

дискусија 

Континуир

ано 

Стручна 

служба и 

дефектолог  

наставници 

Обсервација Дискусија 

Советување, 

Разговори 

Подобрен 

социјален 

статус и 

лицен развој 

Стручна 

служба 

Дефектолог 

Одд.и 

предметни 

наставници 

/ 

Евалуација  Разговор, 
анализа  

јуни Стручна 

служба 

наставници 

Индивидулен 

пристап  

Евидентни 

листови,изве

штаи 

Разговори 

 

Подобрување 

на 

сосотојбата 

на учениците 

и наставата 

Тим за 

емоционалн

и 

потешкотии 

/ 



 

 

 

 

24. Програма за работа со деца со потешкотии во учењето 

 

Активности Соработници Време на реализација 

Идентификација на учениците кои имаат потешкотии во совладување на 

наставните содржини 

Одделенските раководители 
Стручна служба 

Септември-Јуни 

Дијагностифицирање на проблемот на ученикот Одделенските раководители 
Стручна служба 
Предметни наставници 

Септември-Јуни 

Предлог мерки и активности  
 
Прилагодување на методите на работа спрема можностите на ученикот 
 
Организирање дополнителна настава 
 
Прилагодување на задачите спрема можностите на ученикот 
 
Вклучување на ученикот во други активности со кои може да се 
компензира недостигот 
 
Соработка со родители 

Одделенските раководители 
Стручна служба 
Предметни наставници 

Септември-Јуни 

 

 

 



25. Програма за превенција од насилство 

Цели и задачи 

- учениците да стекнат свесност за негативните емоции кои водат кон насилно однесување  

- да научат ефективно да комуницираат со цел спречување на насилното однесување 

-правовремено реагирање на насилните однесувања и соодветен третман 

Активности за реализација на целите 

 

Планирана 
програмска активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Извори/ ресурси Методи и постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

Формирање тим за 
поддршка 

Август 2019 Членови на тимот Документ-програма Групна работа, разговор Создавање 
квалитетна 
програма за работа 

Опсервација и 
идентификација на 
насилно однесување 

Текот на 
уч.година 

Членовите на 
тимот, др. 
Наставници, 
стручна служба, 
обезбедување 

Листови за 
евиденција 

Набљудување и 
следење на 
однесувањето 

Детектирање на 
секој поединечен 
инцидент и 
навремено 
реагирање 

Анализа на насилното 
однесување 

Полугодие и крај 
на уч.година 

психолог Листови за 
евиденција 

Извештај од анализата 
(тект метода, 
статистичка обработка) 

Проценка на 
состојбата во два 
периоди 

 Клуб на медијатори 

 

Текот на 
уч.година (еднаш 
неделно) 

Психолог 
 
 

Хартија, 
фломастери.. 

Дискусија, презентации 

работа во групи, анализа 

на ситуации, 

цртање,демонстрации, 

симулација 

Стекнување 

вештини во 

медијаторство при 

разрешување 

конфликти; 

 
 

Работилници со 
проблематични 
паралелки 

Текот на 
уч.година 

психолог Хартија, 
фломастери, 
лепак.. 

Дискусија, игровни 
активности, 
демонстрации и 
симулации на ситуации 

Самосвест, 
емпатија, 
толеранција, 
почитување на 
различностите, 
самоодговорност, 
комуникација, 
градење пријателски 
однос 

Изработка на кодекс за Септември 2019 Наставници, Хартија, Дискусија, текст метода Соработка и 



ненасилно однесување ученици фломастери, 
листови 

заедничко 
донесување одлуки 
со цел да се намали 
насилството 

Групни и индивидуални 

разговори со учениците 

Текот на 
уч.година 

Стручна служба, 
наставници, 
ученици 

Евиденција на 
листови од 
разговорите 

Разговор, советување, 
разни активности 

советување, 
разрешување на 
конфликтите, 
примена на правила 
на однесување 

Организирање на 
литературен конкурс 

Тек на уч.година Наставници  Пишан текст Дискусија, анализа, 
презентација 

Дружење меѓу 
останатите ученици, 
да се развие 
љубовта, наместо 
насилството 

Соработка со родители Тек на уч.година Директор, стручна 
служба, 
наставници 

Евиденција за 
разговори 

Разговор, прашалници  Вклучување на 
родителите во 
животот на децата 

Дежурства на 
наставници 

Тек на уч.година наставници              / Опсервација  Зголемена 
прегледност и 
превенција на 
насилното 
однесување  

 

 

26. Програма за професионална ориентација на учениците 

 
Цели и задачи 
- стекнување знаење за изборот на занимање (нови професии, изумрени професии..) кои можат да го изберат 
-одредување на лични интереси и способности за понатамошен избор на занимање 
Активности за реализација на целите 
 

Планирана 
програмска активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Извори/ ресурси Методи и постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

Формирање на 
програма за работа 

Август 2019 психолог Документ-програма Текст метода Создавање 
квалитетна 
програма за работа 

Запознавање на Тек на уч. година Наставници  Слики, Разговор, текст Информирање на 



учениците со изборот 
на занимања 

цртежи,текст метода,презентација учениците за 
изборот на 
занимање уште од 
помала возраст 

Презентации од средни 
училишта за 
продолжување на 
образованието 

Април/мај 2020 лица од средните 
училишта  

Флаери, брошури, 
постери 

Презентација, дискусија, 

демонстрација 

Подетално 
информирање за 
занимањата, 
условите за учење, 
предностите.. 

Примена на Тест за 
интереси и способности 

Мај 2020 
 
 
 
 
 

психолог прашалник Текст метода Конкретно 
спознавање за 
сопствените 
интереси и 
способности 

Изработка на CV и 
мотивационо писмо 

Февруари 2020 психолог Компјутер за 
работа или рачно 
изразување 

Презентација, текст 
метода 
 

Оспособување за 
пишување на 
барана работна 
документација 

Индивидуални и групни 

разговори со учениците 

по потреба за 

продолжување на 

образованието 

Тек на годината Психолог 
 

Евиденција од 
разговорите 

Метод на разговор Помош околу 
изборот на 
занимање 

Пишување на тема 
околу идното занимање 

мај 2020 Наставници по 
мак. јазик 

Писмено 
изразување 

Текст метода Изразување  
сопствен интерес за 
одредено занимање 

 

27. ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ 

За да обезбеди квалитетна образовна настава, училиштето планира професионален развој на воспитно-образовниот кадар кое 

подразбира стекнување на нови и усовршување на постојните компетенции. Согласно приоритетите на училиштето планирани се посети 

на семинари, следење на вебинари, хоризонталното учење кое ќе се остварува преку изведување, присуствување, анализирање на 

нагледни часови, известување и дисеминација од стручни средби и семинари, запознавање со иновативни методи и пристапи со цел 

унапредување на воспитно-образовната дејност. 



Вид на активност Цел  Време на реализација Носители 

Изработка на план за професионален 

развој 

Следење на професионалниот развој на 

наставниците, стручната служба и 

директорот 

Јули Тим за професионален 

развој 

Евидентирање на реализираниот вид 

на професионалниот развој во 

Училишната  база на податоци 

Педагошкиот картон на наставникот; 

Професионалното досие 

Утврдување и дополнување на базата со 

податоци 

Август  Тим за професионален 

развој 

Самостојно следење на стручна и 

прирачна литература  

Унапредување на стручното знаење Континуирано Наставници, Стручна 

служба Директор 

Вклучување на училиштето во проекти 

и семинари кои промовираат 

индивидуален пристап кон ученикот 

Едукација на наставниците, стручната 

служба, директор за усовршување на 

стручното знаење 

Во текот на учебната 

година 

Наставници Стручна 

служба Директор 

Опсервирање на јавни часови кај свои 

колеги од училиштето 

Подобрување на квалитетот на  

наставата 

Континуирано Наставници 

Едукација на наставниците за работа 

со ученици со посебни потреби 

Унапредување на стручното знаење Ноември-декември Дефектолог 

Психолог  

 

Партнерство со други училишта од 

општината и пошироко 

Размена на идеи и искуства Континуирано Наставници Стручна 

служба Директор 

Посетување на on-line курсеви од 

областа на интерес 

Унапредување на стручното знаење Континуирано Наставници Стручна 

служба Директор 



Планирање на дополнителната,  

додатна настава и воннаставни 

активности 

Подобрување на квалитетот на  

наставата 

Во текот на учебната 

година 

Наставници Стручна 

служба Директор 

Изработка на квалитетни годишни и 

тематско-процесни планирања 

Подобрување на квалитетот на 

годишните, тематско процесните  и 

дневните планирања на наставниците 

Август Наставници Стручна 

служба Директор 

Планирање на оценувањето  Подобрување на етичноста во 

оценувањето 

Август Наставници Стручна 

служба Директор 

Изработка на професионално 

портфолио 

Унапредување на наставата Континуирано  Наставници Стручна 

служба Директор 

Оценување на наставниците и 

стручните соработници 

Како до повисока оценка на 

наставниците и стручните соработници 

Јануари  Наставници Стручна 

служба Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧИЛИШНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА НАСТАВНИЦИ  

Компетенции Тема/наслов/ 

носител  

 

 

Активности и 

форми на 

професио-

нален развој 

Очекувани 

исходи  

 Вид на 

професио-

нален развој 

 Потребни 

ресурси 

 Учесници 

 

Време на 

реализација 

Подготовка на 

материјали и 

користење 

разновидни 

извори за 

учење кои ги 

стимулираат 

учениците да 

истражуваат и 

учат 

III.1.1 

СОЗДАВАЊЕ 

СТИМУЛАТИВН

А СРЕДИНА ЗА 

УЧЕЊЕ 

Обука 

 

Соработка на 

ниво на актив 

 

Отворени 

часови 

 

Унапредување на 

вештините на 

наставниците за 

изработка на 

дидактички 

наставни 

материјали и 

стимулирање за 

истражување и 

учење 

Индивидуален

, внатрешен-

во училиштето 

Упатства, 

прирачници, 

хартија, 

печатење 

Наставници од 

одделенска и предметна 

настава 

 

 

Септември 

 

Континуирано 

во текот на 

учебната 

година 

Примена на 

современи и 

различни 

приоди, форми 

и методи 

II. ПОУЧУВАЊЕ 

И УЧЕЊЕ 

 

Мултисензорно 

учење 

Обука Проширени 

знаења на 

наставниците и 

мотивирани 

ученици 

Индивидуален

, внатрешен-

во училиштето 

Истражувањ

е, 

прирачници, 

интернет, 

хартија 

Наставници од 

одделенска и предметна 

настава 

 

 

Септември 



Применување 

инклузивни 

стратегии за 

учење и 

поучување 

IV.1.3 

СОЦИЈАЛНА И 

ОБРАЗОВНА 

ИНКЛУЗИЈА 

Обука 

 

Консултации 

со стручна 

служба 

Обучени 

наставници 

Зајакната 

соработка 

Индивидуален

, внатрешен-

во училиштето 

Прирачници 

, Стручна 

литература 

Наставници од 

одделенска и предметна 

настава, стручни 

соработници 

Второ 

полугодие 

Развивање 

ефективна 

соработка со 

семејствата, 

членовите на 

заедницата и 

училиштето 

V. 1. 

СОРАБОТКА 

СО 

СЕМЕЈСТВАТА 

И ЛОКАЛНАТА 

ЗАЕДНИЦА 

Работилница Зајакната 

соработка меѓу 

родителите и 

училиштето 

Интерна, во 

училиште 

Литература, 

компјутер, 

проектор 

Наставници од 

одделенска и предметна 

настава, стручни 

соработници 

Април - мај 

 

 

 

 

 

 

 

 



28. Програма за водење на Наставничко Портфолио  

Цели Активности Реализатор Време на 

реализација 

Ресурси Очекувани исходи и 

ефекти 

План за работа со 

наставничкото портфолио 

Организирање на 

колекција податоци 

за наставничко 

портфолио 

педагог, 

наставници 

континуирано Дипломи,Сертификати, 

Признанија, 

Пофалници..... 

Понатамошно 

организирање на 

водење на 

наставничкото 

портфолио 

Постојан увид во 

реализирањето на 

планираното 

Евалуација на 

податоците во 

наставничкото 

портфолио 

педагог,  

наставници 

во текот на 

учебната 

година 

Дипломи,Сертификати, 

Признанија, 

Пофалници..... 

Воспоставување на 

однос помеѓу 

поставените цели и 

задачи со наставата и 

учењето 

Обострана информираност 

на наставниците и стручните 

сор.  

Презентација на 

извештајот од 

спроведената 

евалуација 

педагог,  

 

на крајот од 

првото и 

второт 

полугодие 

Извештај, презентација,  Успешно водење на 

наставничкото 

портфолио 

 

 

29. Програма за Педагошка евиденција и документација  

Цели Активности Реализатор Време на 

реализација 

Ресурси Очекувани исходи и ефекти 

Континуирано следење и 

проверка на педагошката 

документација (дневници и 

матични книги) 

Проверка на 

училишните 

дневници и матичните 

Одговорни 

наставници 
континуирано 

Училишни 

дневници и 

матични книги 

Точно, навремено и прецизно 

внесување на податоци на 

училишниот дневник 



книги  

Правилно водење на 

педагошка евиденција и 

документација 

 

Извештај за извршена 

проверка 

на училишните 

дневници и матичните 

книги 

Одговорни 

наставници 
континуирано 

Училишни 

дневници и 

матични книги 

Известување за постоечките 

неправилности. Укажување на 

правилно понатамошно 

водење на 

педагошката документација 

Навремено и правилно 

внесување на податоци во 

електронскиот дневник 

 

Следење на водењето 

на 

електронскиот дневник 

Одговорни 

наставници 

Континуирано 

вотекот на 

годината 

 

Електронски 

дневник 

Известување за постоечките 

неправилности. Укажување на 

правилно понатамошно 

водење на електронскиот 

дневник 

 

30. Програма за следење и вреднување 

Цели и задачи -Подобрување и унапредување на воспитно-образовниот процес 

Планирана 
програмска 
активност 

Време на 
реализација 

Реализатор Методи и постапки при 
реализација 

Очекувани ефекти 

Следење на успехот 
на учениците 

Септември-јуни Одделенски и 
предметни наставници 

Усно и писмено 
проверување,чек 
листи,анегдотски белешки 

Евалуација на квалитет и 
квантитет на постигнатите знаења 

Следење на 
поведението на 
учениците 

Септември-јуни Одделенски ,предметни 
наставници и стручна 
служба на училиштето 

Набљудување,анегдотски 
белешки,инструменти за 
следење,досијеа за ученици 

Надминување на евентуалните 
проблеми и истовремено 
унапредување 

Континуирано Септември- БРО,МОН,соодветни Обука,семинари, предавања, Подобрување,осовременување и 



усовршување на 
наставниот 
кадар,стручната и 
раководната служба 
на училиштето 

јуни,август институции и др. работилници усовршување на воспитно-
образовната работа за 
постигнување на поквалитетни 
знаења 

Редовно водење на 
педагошката 
евиденција и 
документација 

Септември-јуни Одделенски и 
предметни 
наставници,раководна и 
стручна служба на 
училиштето 

Писмено и електронско 
водење на педагошката 
евиденција и документација 

Правилно и навремено водење на 
педагошката евиденција и 
документација 

Применана ИКТ во  
сите сегменти на 
наставата 

Септември-јуни Одделенски и 
предметни наставници 

ИКТ презентации и практична 
работа со потребните 
програми 

Осовременување на наставата со 
примена на ИКТ 

Изработка на 
анализи, извештаи и 
повратни 
информации 

Квартално,на 
крајот од прво 
полугодие,крај 
на учебна 
година 

Одделенски -предметни 
насатвници,стручна 
служба на училиштето 

Писмени извештаи, 
анализа,синтеза, известувања 

Информираност за постигнатите 
резултати на воспитно образовна 
работа како и увид во 
споредбените анализи,со цел за 
унапредување на воспитно 
образовниот процес 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31. ОЦЕНУВАЊЕ НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ 

Една од главните активности на училиштето е наставниците успешно да ги применуваат на стандардите за оценување на 

учениците.  Процесот на спроведувањето на овие критериуми е во постојан континуитет, вметнат со сите наставни програми,  со 

цел да се постигне подобрување на квалитетот на учењето и оценувањето. 

 

Цел: 1. Подобрување на континуитетот на оценувањето  

Задачи  активности: Следење на процесот  на оценувањето 

Реализатори: наставници, стручна служба ( педагог, психолог, дефектолог), директор 

Целна група : сите наставници од одделенска и предметна настава 

Ресурси : учебници, дополнителна литература, годишни, тематски, дневни подготовки 

Инструменти: 

тестови, контролни задачи, нас. листови, аналитички листови, евидентни 

листови, следење-повратна информација, и евидентни листови,примена на 

ИКТ технологија. 

Следење,Повратна информација: извештаи, оценување 

Временска рамка: 
во текот на целата учебна година распоредени по тримесечни извешта-прво 

тримесечие, второ тримесечие, трето тримесечие, крај на учебната година. 

Критериуми за успех (индикатори):  

 

 

 

 



Цел: 2. Подобрување на континуитетот на оценувањето  

Задачи  активности: 
Креирање поддршка и промоција на училишното планирање во 

оценувањето 

Реализатори: 
Директор, стручна служба, наставници (одделенска и предметна 

настава) 

Целна група : Сите наставници вклучени  во образовниот процес   

Ресурси : Литература, дневни подготовки и планови 

Инструменти: 
Тестови на знаења, писмени работи, чек листи, евидентни листови, 

наставно ливче, ИКТ технологија 

Следење, Повратна информација: Правење извештаи 

Временска рамка: Редоследно во текот на целата учебна година 

Критериуми за успех (индикатори): Бодовна листа 

 

Цел: 3. Подобрување на континуитетот на оценувањето  

Задачи  активности: Следење на процесот  на оценувањето 

Реализатори: 
Наставен кадар, предметни наставници од актив на природна и 

општествена  група на предмети 

Целна група : ученици од петто до осмо одделение 

Ресурси : контролни задачи тематски тестови резултати од експерименти 



Инструменти: чек листа портфолиа, тест домашни задачи 

Следење, Повратна информација: анкетни листови, усна повратна информација 

Временска рамка: континуирано 

Критериуми за успех (индикатори): Бодовна листа 

 

 

32.  Програма за Антикорупциска едукација на учениците 

 

Ред.бр. Наставни содржини Време на 
реализација 

1. Стекнување на основни знаења за корупција и антикорупција Септември 

2. Училиштето масто за промовирање на вредностите на човековите права 
(спроведување на анкета за односите меѓу учениците, наставниците и родителите) 

Октомври 

3. Активна борба против корупцијата Ноември 

4. Операционализација на поимот корупција Декември 

5. Корупција - ТВОЈОТ СТАВ се брои! Февруари 

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

7. Стоп за корупцијата – создава нееднаквост, ги намалува можностите на немоќните, ги форсира 
неспособните, го спречува развојот 
.Работилница за антикорупција (Грб со грб) 

Април 



8. Со корупција сите плаќаат двојно. 
Работилница за антикорупција( Јас-пораки и Ти-пораки ) 

Мај 

9. Работилница за меѓусебна толеранција 
( Филм ) 

Јуни 

 
 
 
Цели и задачи: 
Ученикот/ученичката е потребно:  
- да се запознае со поимите корупција, антикорупција, интегритет и етичност; - да се запознае што значи „одолевање на социјален 
притисок“; 
 - да знае за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на спречување и заштита од истата; - да ги препознава 
механизмите за спречување на корупцијата; - да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството; - да ја сфати улогата на 
Државната комисија за спречување на корупција во Република Македонија и механизмите преку кои таа делува;  
- да анализира како и каде може да се појави корупцијата и на кој начин може да се спречи истата;  
- да се стави во ситуација, во која ќе има активна улога, преку која ќе разбере за антикорупцијата и за потребата од антикорупциска 
едукација  
 - да се стави во улога на активен граѓанин, кој ќе придонесе за развојот на Република Македонија. 
 
 Поими  
Корупција, антикорупција, интегритет, етичност, социјален притисок, механизми за спречување на корупцијата, Државна комисија за 
спречување на корупција, пари, подароци, облека, храна, услуги. 
 
Матоди и техники: 

▪ Кратки одговори 
▪ Есејски прашања 
▪ Есеи 
▪ Презентација 
▪ Демонстрација 
▪ Дискусија 
▪ Дебата 
▪ Индивидуална и групна работа 

 
Средства и материјали: 

▪ Листови хартија, бои, папки, ИКТ, LCD-проектор и сл. 
▪ Списанија, прашалници, анкетни листови, фотографии и илустрации, цртежи, шеми и др. 
▪ Учебници, книги, брошури. 

 


