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Преамбула 

Основното образование се развива брз низа на начелата: право на 
бесплатно и квалитетно основно образование за секое дете, еднаквост, 
пристапност и инклизивност, обезбедување на квалитетно образование и 
меѓународна споредливост на знаењата на учениците , активно учство на 
учениците во животот на учениците, унапредување на сличностите и 
прифаќање на различностите, мултикултурализмот, грижата за здравјето на 
учениците, заштита од дискриминација, афтономност, компетентност и 
одговорност, изградено партнерство меѓу училиштето, родителите/старателите 
и единиците на локалната самоуправа.  

На сите овие начела ќе се води училиштето преку планираните и 
реализираните активности од Годишната програма за работа на училиштето 
кое претставува најзначаен документ за работа на училиштето.  

Врз основа на Законот за основно образование член 49 (Сл.весник на 
Р.С.Македонија бр.161 од 05.08.2019 год.) и Правилникот за формата и 
содржината на развојната и годишната програма за работа на основното 
училиште член 6 и 7 изготвен од МОН (објавен 07.07.2020) се изработи 
Годишната програма за учебната 2020/2021 година на ООУ,,Ѓорѓија Пулевски,, 
општина Аеродорм. 

Училишниот одбор, Советот на родители, директорот, стручната служба 
и наставниот кадар ќе ја следат и оценуваат имплементацијата на Годишната 
програма за учебната 2020/2021 година на ООУ,,Ѓорѓија Пулевски,, општина 
Аеродорм и ќе ги собираат сите докази т.е податоци поврзани со индикаторите 
односно критериумите за успех, со цел формирање заклучоци и давање на 
идни препораки.  

Добиените резултати од евалуацијата ќе ни користат за формирање на 
заклучоци за реализацијата на истата и препораки за планирање на следниот 
циклус на Годишната програма за работа. 

Изработената Годишната програма за учебната 2020/2021 година на 
ООУ,,Ѓорѓија Пулевски,, општина Аеродорм, како важен документ комисијата ќе 
ја достави до Наставничкиот совет и Советот на родители за мислење и по 
добиеното позитивно мислење истата ќе ја достави до Училишниот одбор за 
усвојување на предлог на директорот на училиштето 
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Вовед 
Основното општинско училиште „Ѓорѓија Пулевски“, општина Аеродром - 

Скопје, Република Северна Македонија, бележи 35 години непрекината воспитно 
образовна дејност на мајчин македонски јазик (од далечната 1985 година до денес). 
Годишната програма претставува најзначаен документ за работа на училиштето. Тука 
се конкретизирани активностите на ниво на училиште, носителите на тие активности, 
термините за нивна реализација, одговорностите на училишните субјекти како и 
очекуваните исходи и ефекти од нивното остварување.  

Годишната програма за работа на ОOУ„Ѓорѓија Пулевски“ претставува главен 
документ со кој се планираат сите педагошки активности, се одредуваат задачи и 
цели, како и начинот на координирање на сите дејности на педагошките субјекти во 
училиштето и во непосредната локална заедница. На тој начин се обезбедува 
перманентно подобрување на квалитетот на воспитно-образовните активности и 
услови со кои се придонесува за целокупниот развој на учениците и севкупниот 
училишен живот. Програмата за работа на училиштето за учебната 2020/2021 год. е 
документ во кој е испланирана работата на училиштето во сите области на работење и 
во нејзиното изготвување учествуваа сите наставници, стручната служба, директорот 
и административниот кадар. 

ООУ „Ѓорѓија Пулевски“, општина Аеродром- Скопје, ја изработи Годишната 
програма за работа, по Правилник за изработка на годишна програма изготвен и 
објавен на 07 јули 2020 година од  страна на Министерството за Образование и Наука 
при Владата на Р.С. Македонија. При нејзината изработка се водевме од следните 
појдовни основи: Закон за основно образование (Сл.весник на Р.С.Македонија бр.161 
од 05.08.2019 год.), Законот за наставници и стручни соработници во основните и 
средните училишта (Сл.весник на Р.С.Македонија бр.161 од 05.08.2019 год.), Законот 
за работни односи, Законот за јавни набавки, Законот за организација и работа на 
органите на државната управа и други закони, Стратегија за образование 2018-2025, 
наставни планови и програми, подзаконски и интерни акти (Статут, етички кодекс, 
деловници за работа на органите), извештаи (Годишен извештај за работата на 
основното училиште од претходната учебна година 2019-2020 год., извештај од 
интегралната евалвација, само-евалвација 2018-2020 год., извештаи за финасиското 
работење на училиштето) записници итн. Искуствата од партнерството со родителите.  

Оваа учебна година нашата активност ќе продолжи во правец на реализирање 
на приоритетите, а со цел подобрување на успехот на учениците, јакнење на 
социјализацискиот аспект и личноста на ученикот. Целта на нашето училиште е од 
година во година да ги подобруваме и модернизираме условите за работа и воспитно-
образовната работа, со цел ученикот да усвои знаења, да ги развива способностите и 
вештините потребни за продолжување на школувањето и да ги продлабочи и прошири 
знаењата во функција на нивна практична примена, односно да се оспособи да го 
примени стекнатото знаење во разни области. Настојуваме континуирано да го 
усовршуваме наставниот кадар за квалитетно реализирање на планираните 
активности, да го унапредуваме квалитетот на наставата и постигањата на учениците 
и да го отвораме училиштето кон локалната средина и кон разни институтции и 
организации. Со годишната програма за работа направен е обид да се разработат и 
конкретизираат воспитно-образовните задачи, да се синхронизираат сите работни 
задачи, да се обезбеди следење и информирање за квалитетот на извршената работа 
и објективно вреднување на постигнатите резултати. 

ООУ „Ѓорѓија Пулевски“, општина Аеродром како дел од државниот воспитно-
образовен систем со кој се уредува дејноста на основното училиште е институција од 
јавен интерес. Преку Годишната програма ќе ги реализира целите и задачите на 
воспитанието и образованието на Р.С. Македонија зацртани во Законот за основно 
образование. 
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1.Општи податоци за основното училиште 

        1.1.Табела со општи податоци 

Податоци  

Име на основното училиште Општинско Основно Училиште ,,Ѓорѓија Пулевски’’ 

Адреса, место, општина бул. Јане Сандански бр.27А, општина Аеродром, 
Скопје 

Телефон 02/2444-415 

Факс  / 

Веб-страница  https://ougpulevski-aerodrom.edu.mk/ 

Е-маил  gpulevski@yahoo.com 

Основано од 1985 

Верификација-број на актот Акт бр.15-2420/2 од 13-12-1985 год. 

Година на изградба 1983 

Тип на градба Цврста 

Внатрешна површина на 
училиштето (m2) 

4.973 m2 

Училиштен двор (m2) 9354 m2 

Површина на спортски 
терени и игралишта  

1250 m2 

Начин на загревање на 
училиштето 

Централно парно греење 

Училиштето работи во смени Училиштето работи во две смени 

Број на паралелки 39 

Број на комбинирани 
паралелки 

/ 

Јазик/јазици на кој/кои се 
реализира наставата во 
училиштето 

Македонски јазик 

Во основното училиште има 
паралелки за ученици со 
посебни образовни потреби 

Не 

Во основното училиште има 
паралелки од музичко 
училиште 

Не 

Во основното училиште има 
ресурсен центар 

Не 

Други податоци 
карактеристични за 
основното училиште 

Зелено знаме, 26.12.2015 

 

 

 

https://ougpulevski-aerodrom.edu.mk/
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 1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во 
основното училиште 

Членови на училиштен одбор (име и 
презиме) 

 

УО е составен од 9 члена: Марија Минова 
(наставник) – Претседател, Маја Попова 
Мачовска  (наставник), Кристна Костиќ 
(наставник), Виктор Стефковски 
(родител), Маја Герасимова Порјазоска 
(родител), Зоран Наков (родител), 
Валентина Младенова (општина), Лука 
Стојановски (ученик) Јана Јованвска 
(ученик) 

Членови на советот на родители (име и 
презиме) 

 

Советот на родители со 33 члена: 
Славица Димовска II-1, Анета Антовска II-
2, Катерина Сотироска II-3, Антонио 
Николовски II-4, Мартин Максимовски III-
1, Марија Штерјова – Лековска III-2, Маја 
Герасимова – Порјазоска III-3, Ана 
Огненова Цветковска III-4, Сања 
Живановиќ Петровска IV-1, Александра 
Момироска IV-2, Сузана Танева IV-3, 
Анета Цепенковска Николовска IV-4, Игор 
Капеданов V-1, Бојан Захариев V-2, Ана 
Славковска V-3, Зоран Наков V-4, Благоја 
Новковски V-5, Тања Хаџиманова VI-1, 
Дијана Лазаровска VI-2, Марјана 
Ѓорѓиевска  VI-3, Александар Панчевски 
VI-4, Виктор Стевковски VII-1, Тања 
Узуновска VII-2, Јован Зафироски VII-3, 
Оливер Белчовски VII-4, Ана Костовски 
VIII-1, Стојанче Илиевски VIII-2, Татјана 
Соломос VIII-3, Катерина Дрогрешка VIII-
4, Цветанка Соколова Младеновска IX-1, 
Анита Ѓуковиќ IX-2, Зоја Георгиевска IX-3, 
Александар Левески IX-4. 

Стручни активи (видови) 
 

Стручен актив на одделенска настава – 
Катерина Глигоровска  
Стрчен актив на предметна настава – 
Јасмина Илиевска 
Стрчен актив на природно-математичка 
група – Сузана Тасевска 
Стучен актив на  јазична група предмети 
– Теодора Ингилизовска 
Актив на општествено-уметничка група 
предмети – Маријан Лукаревски 

Одделенси совети (број на наставници) 
 

Совет на одделенски наставници 32, 
психолог, педагог и специјален едукатор 
и рехабилитатор   
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Совет на предметни наставници 38, 
психолог, педагог и специјален едукатор 
и рехабилитатор   

Членови на училиштниот инклузивен тим 
(име и презиме) 

 

Марјан Јовановски –Директор, Весна 
Вукелиќ –специјален едукатор и 
рехабилитатор - дефектолог, Билјана 
Николоска – психолог, Елизабета 
Петровиќ – национален обучувач за 
инклизија – одделенски наставник, Маја 
Серафимовска – наставник по англиски 
јазик, Тања Хаџиманова - родител и 
Слободан Здравковиќ – родител.  

Заедница на паралелката (број на 
ученици) 

 

990 

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

на ученичкиот парламент) 
 

Ученичкиот парламент со неговите 
членови ќе се конституира на првиот 
состанок во септември   

Ученички правобранител Ќе биде избран по формирањето на 
ученичкиот парламент 

 
 

2. Податоци за условите за работа на основното училиште 
      2.1. Мапа на основното училиште 

Во централниот дел на општината Аеродром на раскрсницата помеѓу 
бул. ,,Јане Сандански’’ и бул ,,АСНОМ’’ се наоѓа основното училиште ,,Ѓорѓија 
Пулевски’’ во непосредна близина на реката Вардар обиколено со зелени 
површини и урбано градско подрачје на населбата. Во негова близина се и 
ново изградената спортска сала ,,Јане Сандански’’, Клиника за ортопедски 
болести Мајчин дом и детската градинка ,,Срничка’’, клон ,,Чекорче’’ и 
,,Штркче’’, повеќе станбени единици, детски игралишта, шеталишта и паркинг 
простори. 
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     2.2. Податоци за училиштниот простор 
 

Вкупен број на училишни згради 1 

Број на подрачни училишта / 

Бруто површина 14327m2 

Нето површина 4973m2 

Број на спортски терени 2 

Број на катови Приземје и кат 

Број на училници 28 

Број на помошни простории 18 

Училишна библиотека, медијатека 1 

Начин на загревање на училиштето Централно парно греење 

 

         2.3. Простор 

 Просторија 
Вкупен 

број 
Површина 

(m2) 

Состојба 
(се оценува 

од 1 до 5, 
согласно 

Нормативот 
од 2019 
година) 

Забелешка 
(се наведува 
потребата од 

дополнителни 
простории, 

реконструкции и 
сл.) 

Училници 28 1493 m2 3 Во моментот не 
се во целост 
задоволени 
критериумите 
согласно 
Нормативот за 
простор, опрема и 

Кабинети 13 180 m2 3 

Библиотека  1 15 m2 4 

Медијатека  / / 1 

Читална 1 5 m2 3 

Спортска сала 1 513 m2 3 

Канцеларии 5 148 m2 3 
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Училиштен двор 1 9354 m2 4 нагледни 
средства Заеднички простор 

за прослави 
1 150 m2 4 

Кујна 1 54 m2 3 

Трпезарија 1 100 m2 4 

Друго (просторија за 
ученички активности, 
други наставни 
простории, ходници и 
скалила, санитарни 
јазли,магацин,подрум  
други простории 

45 2163 m2 3 

 

2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за 
простор, опрема и наставни средства“  

Наставен 
предмет 

(одделенска и 
предметна 
настава) 

Постоечка опрема и 
наставни средства 

Потребна опрема и 
наставни средства 

Македонски јазик - 
I  одделение  

Компјутер (стар) и принтер 
донација од наставник - 
родител,  
Своерачно изработени 
плакати со букви,  
букварка за составување 
на зборови,  
Своерачно изработени 
маски од картони и сл. 

Компјутер со звучници и 
принтер за сите предмети,  
Магнетчиња за закачување 
на таблата плакат со букви 
печатни и ракописни 
кирилично писмо, креди во 
боја, книги со басни, гатанки, 
брзозборки кратки текстови, 
Кукли - гињолки  за глумење, 
Театарче за да можат 
наставничката и учениците 
те децата да глумат 
самостојно, 

Македонски јаз II 
одделение 

/ Книги- Бајки, сказни 

Македонски јаз IV 
одделение 

Компјутер и проектор на 
ниво на актив 
 

1.Лактири за четрврто 
одделение достапни во 
библиотека: 
Задолжителни: 
1.Петар Пан од Џејмс 
Метју Бари 
2.Сказна за детето Вилен 
од Григор  Поповски 
3.Итар Пејо од Стале 
Попов 
Изборни: 
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1.Орхан од Неџати 
Зекерија 
2.Волшебникот од Оз од 
Лиман Франк Баум. 
3.Сон на тркала(избор 
песни) од Стојан Тарапуза 
 
4. Вистински приказни за 
исчезнувањетона 
приказните од Билјана 
Станковска. 
 

 

Македонски јазик 
IV одделение 

 Книги - бајки и сказни, 
постери со азбука, картички 
со букви 

Македонски јазик 
V одделение 

книги од училишна 
библиотека 

работни листови со 
граматика, книги стручна 
литература 

Математика - I 
одделение  

Плакат ѕид на дропки, 
Своерачно изработени 
плакати со геометриски 
форми 2Д и 3Д, своерачно 
изработен плакат со 
модели за дропки, 
комутативно и 
асоцијативно својство на 
собирањето, множењето. 

Магнетни плочки 2Д (круг, 
тријаголник, правоаголник, 
квадрат), геометриски тела, 
модели за цело, половина, 
четвртина, осмина,  плакат - 
хамери со илјадарки, 
таблица за множење, вага и 
тегови од 0,5, 1, 2, 5 кг, 
бокалче со мерка за 
зафатнина литар и мили 
литар, метро за кројач, ѕидар 
и мајстор столар 

Математика II 
одделение 

Линијар-еден Ленијари,шестар, мерици за 
течност- инструменти за 
мерење волумен, метро, 
геометриски фигури, 
нагледни плакати, слики во 
боја, бројни оски, 
математички игри, плакати 
со таблица,   

Математика III 
одделение 

 Графикон со месна 
вредност, Карти со броеви, 
Комлети со 3д форми-4, 
Комплети на карти со 
дропки, Мензура-4, Ваги за 
мерење -4, аналогни и 
дигитални часовници-4 

Математика IV 
одделение 

 Линијари, шестари,3Д-
форми,нагледни плакати, 
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инструменти за мерење 
должина, 
тежина,течност,време(метро, 
ваги за мерење на 
маса,аналогни и дигитални 
часовници, бокал за течност) 
плакати со таблиците, 
сложувалки, коцки, логички 
игри,табела стотка,бројна 
низа со парни и непарни 
броеви, карти со броеви 

Математика V 
одделение 

креди во боја, различни 
линијари, 2Д и 3Д форми 

интернет конекција, ѕидни 
постери со формули и 
таблиците за множење и 
делење 

Општество - I 
одделение  

Своерачно изработени 
плакати со простории во 
домот, своерачно 
изработен плакат со 
простории во училиштето, 
своерачно изработен 
плакат со сообраќајни 
средства  

Плакат со овоштарни и 
зеленчукови градини - 
водови делови на 
растенијата и видови корен 
стебло, лист (просветно 
дело или топер) плакат со 
сообраќајни знаци, 
крстосница, превозни 
средства, Плакат или 
сликички со професии и 
алати за секоја професија. 

Општество - II 
одделение 

 Глобус, карти со размер, 
рељефни карти- мали 

Општество - III 
одделение 

 Глобус, карти со размер, 
рељефни карти 

Општество - IV 
одделение 

 Нови географски и 
релљефни карти, мапи на 
градови, глобус, постер со 
годишни времиња и постери 
со правила на однесување 

Општество - V 
одделение 

географски карти, проектор интернет конекција, 
традиционални предмети, 
фотографии( постери) од 
убавините на нашата 
татковина 

Природни науки – I 
одделение  

од родителите и учениците 
кои ги користиме и враќаме 
на крајот од учебната 
годината 

Магнети, лампа батериска, 
батерии, оцет алкохолен, 
сода бикарбона, глиномол, 
лепак за хартија, поликолор 
мала кантичка, Модели на 
камиончиња со навртка 
и/или федер за  да се покаже 
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силата на туркање, влечење, 
по можност на далечинско 
управување со батерии, 
садови за топење на 
одредени смеси (чоколадо, 
сладолед, путер)  епрувети, 
чаши, теглички, садови за 
замрзнување, лопатка за 
садење, кантичка за 
полевање, фолија 
алуминиумска, легенче за 
потопување   

Природни науки – 
IIодделение 

 Слики, плакати 

Природни науки – 
III одделение 

 1.Лупи и мали и големи-40 
2.термометар-4 
3.Тегли со песок -4 
4.Тенџере-4 
5.стопека-4 
6.Свеќи-10 
7.кибрит-10 
8.жици -20 
9.батерија /келија-8 
10.штипки крокодилки-8 
11.ламба-8 
12.спојница картон 
,шпенадли-50 
13.Избор на магнети – 
прачка, потковица, стапче, 
лебдечки итн. -8 
14.Струготини од железо 
затворени во провиден сад 
(пр. Петриева шолја). -4 
15.Компас-10 
16.Пластичен скелет 
(човечки) 
17.Метро-4 
18.Ластик од 5 метра -4 
19.Фонометар.-4 
20.Пристап до интернет 
задолжително. 

 

Природни науки – 
IV одделение 

 Инструменти за опити и 
експерименти, 
енциклопедии, постери со 
домашни и диви животни, 
лупа, термометар, компас, 
магнети, метро, постер со 
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пирамида на здрава 
исхрана, тенџере, стоперка, 
штипки крокодилки, 
шпенадли, ластик до 5 метра 

Природни науки – 
Vодделение 

епрувети, човечки скелет, 
проектор 

интернет конекција, магнети, 
материјали за изработка на 
струјно коло 

Ликовно 
образование - I 
одделение  

од родителите и учениците 
кои ги користиме и враќаме 
на крајот од учебната 
годината  

Хамери бели и во боја, 
темперни бои и четки број 4 
и 8, украсна хартија во боја, 
хартија за копирање во боја 
еден топ, чепкалки за уши, 
цевчиња, памук за бришење 
шминка, сунѓерчиња.    

Ликовно 
образование - II 
одделение 

 Хартија во боја, лепак 
Дрвофикс, штафелај 

Ликовно 
образование - III 
одделение 

 Хамери бели и во боја 

Ликовно 
образование - IV 
одделение 

 Хамери бели и во боја 

Ликовно 
образование – V 
одделение 

проектор интернет конекција 

Музичко 
образование – I 
одделение 

од родителите и учениците 
кои ги користиме и враќаме 
на крајот од учебната 
годината 
своерачно изработен 
инструменти тропалки ДМИ 

Детски музички инструменти 
- ДМИ: триангла, чинели, 
тропалки, ѕвонци, дајре, 
тапанче, дрвени удиралки, 
ксилофон, ЦД плеер или 
звучници за компјутер 

Музичко 
образование – II 
одделение 

 Детски музички инструменти 
- ДМИ: триангла, чинели, 
тропалки, ѕвонци, дајре, 
тапанче, дрвени удиралки, 
ксилофон, ЦД плеер или 
звучници за компјутер 

Музичко 
образование – III 
одделение 

 Табла со петолиние 
CD Pleer-4 
Детски музички 
инструменти-1 на актив 

 

Музичко 
образование – IV 
одделение 

 1.Табла со петолиние 
2.CD Pleer-4 
3.Детски музички 
инструменти-1 на актив 

 

Музичко проектор интернет конекција 



16 
Годишна програма за работа на  ООУ,,ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ’’ општина Аеродром Скопје,  за учебната 2020/2021 г 

образование – V 
одделение 

Физичко и 
здравствено 
образование - I 
одделение  

од родителите и учениците 
кои ги користиме и враќаме 
на крајот од учебната 
годината 

Топки (баскет, за фудбал, за 
ракомет, за одбојка, лесни 
гумени топки) ниски кошови 
обрачи за кошарка, јажиња, 
обрачи, сталаци за 
обележување простор, 
шведска клупа за 
прескокнување, вреќички со 
песок, гумени топчиња, кугли 
за топка за куглање, За во 
дворот Игачки реквизити не 
подвижни (вкопани) 
конструкции со лулашки, 
клацкалки, јажиња за 
качување, мост со препреки, 
(мрсна боја и дебели четки, 
лепак селотејп за да се 
обележи просторот за да се 
нацртаат игри за скокање, 
прескокнување во дворот) 

Физичко и 
здравствено 
образование - II 
одделение 

 Топки- одбојка, кошарка, 
фудбал, обрачи, јажиња, 

Физичко и 
здравствено 
образование - III 
оделение 

 Топки-5 
Јажиња -50 
Обрачи-50 
Чуњеви-50 
 

 

Физичко и 
здравствено 
образование - IV 
одделение 

 Топки 
(фудбал,кошарка,одбојка, 
ракомет), јажиња, обрачи, 
кугли за куглање 

Физичко и 
здравствено 
образование - V 
одделение 

топки за различни 
спортови, душеци 

обрачи за вртење, јаже за 
скокање, реквизити да се 
достапни 

Работа со комј. и 
основи на 
програмир. 

проектор интернет конекција, 
Комјутер за секое дете . 
Соодветен софтвер за 
програмата. 
Слушалки и звучници. 

 

Техничко 
образование 

 Овие се потребни за 
макети: 1. Штици -4 
2.Греди-4 
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3.Пила-4 
4.турпија-4 
5.Завртки навртки 
6.Макети – сообраќајни 
знаци 
7.Семафор 

 

Македонски јазик Училишна библиотека и 
кабинет со библиотечен 
фонд, Учебници, Книги, 
лектирни изданија 
 

Набавка на нови наслови на 
лектирни изданија согласно 
промената на планот за 
лектири од МОН 
Компјутер,проектор поврзан 
со интерактивна табла  и 
звучници за звучно 
поврзување на 
интерактивната 
табла,Граматика на 
мак.лит.јазик, Правопис, 
Книги за медиум и филм, 
Речници 

Математика Училница, Табла, Бели 
креди,Компјутер во 

кабинетот матемаика 

 Училница по математика, 
Смарт – табла во 
училницата по математика, 
Креди во боја, Проектор и 
пано за проекторот во 
училницата по математика, 
Компјутер во училницата по 
математика, 5 Нови 
квалитетни триаголници, 5 
ленијари, 5 Нови квалитетни 
шестари, 1 Кертриџ црн за 
принтерот во кабинетот по 
математика,5 Математичко 
списание “Нумерус“  
Збирки задачи од просветно 
дело од 4 до 9 одделение 
Збирки задачи од од 6 до 9 
одд по кембрич програма  
Хамери и хартија во боја 
Постери за 3Д форми 

Физика Амперметар, динамометар, 
сет магнетни игли, 
мензура, магнети, стаклена 
призма 

Електроскоп, дигитална вага, 
резонатор вилушка, кабли за 
поврзување, коцки за 
демонстрација на 
специфична тежина, 
демонстратор на Втор 
Њутнов закон, еднинечен 
прекинувач, електростатика 
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(сет за прикажување на 
заемно дејство на 
електрични полнежи), 
проектор 

Биологија и 
Природни науки 

Модел на бубрег,Модел на 
срце, Скелет, Модел на 
цвет, Постер – Сетило на 
слух, Модел на уво, Модел 
на око, Тело- човечки 
органи, Постер- Рецептори 
во кожа, Микроскоп 

Постер- Фотосинтеза, 
Постер-Систем за 
излачување, Постер- 
Респираторен систем, 
Постер- Циркулаторен 
систем, Постер- Ендокрин 
систем, Постер- Скелетен 
систем, Постер- Дигестивен 
систем, Постер-
Репродуктивен систем, 
Модел - Бели дробови, 
Креди во боја, Магнети, 
Готови препарати - 
животински клетки, 
Епруверти, Реагенси - 
Бенедикт и Биурет, 
Лабораториски чаши, инки, 
Термометар, Проектор, 
Лаптоп 

Хемија -Лабораториски прибор: 
епрувети, стаклени чаши, 
Периоден систем,сталак за 
епрувети, стаклено стапче, 
тапи, Ерленмаер, саатно 
стакло..., 
 
Хемикалии:Етанол,H2SO4, 
HNO3, цврст NaOH, 
глукоза... 

-Прожектор-1, 
-Епрувети-10,  
-Шпиритна ламба-3, 
-Саатнистакла-3, 
-Ерленмаер-3, 
-Стаклени чаши- 3, 
-Мензури – 3, 
-Модел на молекул -1, 
Дестилатор за вода -1, 
Држач за хемиски 
експерименти-2, 
-Филтер хартија(кутија со 
100 ливчиња), 
-Фенолфталеин-100 мл., 
Метил портокалово-100 мл. 
-Универзална лакмусова 
хартија-2, 
-Правила за безбедност во 
лабараторија(постер)-1, 
-Знаци за опасност кај 
хемиските 
супстанци(постер)-1 
 

Географија 1. Географски карти на 1.Карта на Свет-2(две) 
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Македонија,Азија,Африка, 
С.и Ј.Америка 
,Австралија,Балкански 
полуостров,глобус и др. 

2.Глобус 
3.Книга-учебник за 9-то одд. 
од Благоја Марковски -
Тримакс 

Историја  Појава на човекот и првите 
цивилизации-карта, 
Макрдонската држава во 
вррмето на Александар 
Македонски-карта, 
Македонска средновековна 
држава – Самоилово 
царство-карта, 
Административна поделба 
на Македонија 1864-1912 
година –карта, Прва светска 
војна-карта, Македонија во 
времето на Втората светска 
војна-карта, Прожектор 

Англиски јазик  Касетофон, принтер Книги за наставници, 
CD плеер за секој наставник 
посебно, речници, работни 
тетратки (кои за јазиците се 
неопходни), Боја за 
принтер,бели листови,креди 
во боја. 

Информатика Смарт табла, Статичен 
проектор 

Компјутери и звучници 

Музичко 
образование 

Синтисајзер, CD плеар 
(MP3), Мелодика (дувачки 
инструмент со клавијатура)  

1.Кабинет (една училница за 
изведба на настава и 
оркестар), Учебници за 6, 7, 
8 и 9 одд., Детски музички 
инструменти (орфови 
инструменти) – 20 блок 
флејти, 5 металофони, 5 
мелодики, 2 триангли, 2 
чинели и неколку вида на 
тропалки и ѕвончиња), 
Компјутер, глувче монитор, 
тастатура, (звучници (2), 
микрофони (2), 20 пулта ( за 
ноти) 

Етика во 
религиите 

Учебник, креда, табла Компјутер, интернет, 
Илустрирана Библија за 
млади 

 
 
 



20 
Годишна програма за работа на  ООУ,,ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ’’ општина Аеродром Скопје,  за учебната 2020/2021 г 

2.5.  Податоци за училишната библиотека  

Ред.број Библиотечен фонд Количество 

1 Лектири 1800 

2 Стручна литература 367 

3 Литература  за деца  6045 

4 Литература за возрасни 1769 

5 Атласи, енциклопедии и речници 218 

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

Што се преуредува 
или обновува 

Површина во  m 2 Намена 

Промена на предните 
копилити на училиштето 
(два горе и два доле) 

          
           18 x 4 = 72 m 2 

 

Промена на предниот 
главен влез (комплет 
нова влезна врата) 

 
                18 m 2 

Непречено движење во 
училиштето (влез, 
излез) 

Промена на подна 
површина на трпезарија 
со плочки 

            
                90 m 2 

Место каде се хранат 
учениците од 
целодневна настава 

Варосување на 
училници, ходници, 
тоалети, канцеларии и 
други простории. 

    
             8000 m 2 

 
Дезинфекција  

Промена на влезни 
врати  (наставничка 
канцеларија,канцеларија 
на директор, педагошка 
служба и секретар. 

               
 
                   / 

Енергетска ефикасност 

Промена на внатрешни 
прозори во училиштето 

 
              456 m 2 

Подобра енергетска 
ефикасност  

Реновирање на кујната 
на училиштето 

   
               80 m 2 

Квалитет на храна 

Реновирање на две 
училници и два 
кабинета во сутеренот  
на училиштето 

 
200 m 2 

За зголемување на 
капацитетот за 
реализација на 
наставата 
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3. Податоци за вработените и за учениците во основното училиште 
 
3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната 
работа  
 

Ред
. 
бр. 

Име и презиме Годин
а  
на 
раѓањ
е 

Звање Степе
н 
 на 
образ
о-
вание 

Работно 
место 

Менто
р/ 
совет
ник 

Години 
на стаж 

1 Ирина 
Николска 

1978 Дипломиран 
педагог 

VIA Педагог Не 14 

2 Билјана 
Николоска 

1958 Дипломиран 
психолог 

VIA Психолог Не 33 

3 Весна Вукелиќ 1984 Дипломиран 
дефектолог 

VIA Специјален 
едукатор и 
рехабилитато
р 

Не 6 

4 Весна 
Јосифовска 

1962 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Библиотекар Не 35 

5 Ана 
Стамболиска 

1971 Професор по 
македонски 
јазик 

VIA Наставник по 
македонски 
јазик  

Не 14 

6 Ангелова 
Верка 

1972 Професор по 
македонски 
јазик 

VIA Наставник по 
македонски 
јазик  

Не 13 

7 Тодоровска 
Марија 

1979 Професор по 
македонски 
јазик 

VIA Наставник по 
македонски 
јазик  

Не 14 

8 Николоска 
Елена 

1985 Професор по 
македонски 
јазик 

VIA Наставник по 
македонски 
јазик  

Не 5 

9 Цинциевска 
Љубица 

1988 Професор по 
англиски јазик 

VIA Наставник по 
англиски јазик 

Не 8 

10 Серафимовска 
Маја 

1988 Професор по 
англиски јазик 

VIA Наставник по 
англиски јазик 

Не 9 

11 Симоновска 
Елена 

1984 Професор по 
англиски јазик 

VIA Наставник по 
англиски јазик 

Не 12 

12 Наскова Љупка 1986 Професор по 
англиски јазик 

VIA Наставник по 
англиски јазик 

Не 10 
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13 Ингилизовска 
Теодора                              

1990 Професор по 
англиски јазик 

VIA Наставник по 
англиски јазик 

Не 4 

14 Неделкова 
Пенка 

1964 Професор по 
француски 
јазик 

VIA Наставник по 
француски 
јазик 

Не 25 

15 Габриела 
Велева 

1986 Професор по 
француски 
јазик 

VIA Наставник по 
француски 
јазик 

Не 8 

16 Јасмина 
Илиевска 

1979 Професор по 
германски јазик 

VIA Наставник по 
германски 
јазик 

Не 15 

17 Сања 
Јанковска 
Ристова  

1984 Професор по 
германски јазик 

VIA Наставник по 
германски 
јазик 

Не 5 

18 Василевска 
Даниела 

1971 Професор по 
математика 

VIA Наставник по 
математика 

Не 21 

19 Настовска 
Слаѓана 

1978 Професор по 
математика 

VIA Наставник по 
математика 

Не 12 

20 Стојановска 
Билјана 

1984 Професор по 
математика 

VIA Наставник по 
математика 

Не 10 

21 Милена 
Мојсовска  

1988 Професор по 
математика 

VIA Наставник по 
математика 

Не 4 

22 Стојановска 
Љубинка 

1976 Професор по 
математика и 
физика 

VIA Наставник по 
математика и 
физика 

Не 15 

23 Димчевска 
Фотинула 

1959 Професор по 
хемија  

VIA Наставник по 
хемија, 
биологија и 
природни 
науки 

Не 29 

24 Каркинска 
Виолета 

1978 Професор по 
географија 

VIA Наставник по 
географија 

Не 10 

25 Дамчевски 
Љупчо 

1961 Професор по 
географија 

VA Наставник по 
географија и 
историја 

Не 32 

26 Ефремов 
Тодор 

1981 Архивист VIA Професор по 
историја 

Не 10 

27 Костиќ 
Кристина 

1977 Професор по 
биологија 

VIA Наставник по 
биологија и 
природни 
науки 
 

Не 12 
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28 Тасевска 
Сузана 

1969 Професор по 
биологија 

VIA Наставник по 
биологија и 
природни 
науки 

Не 14 

29 Кузев Гоце 1983 Професор по 
физичко и 
здравствено 
образование 

VIIA Наставник по 
физичко и 
здравствено 
образование 

Не 12 

30 Лукаревски 
Маријан 

1983 Професор по 
физичко и 
здравствено 
образование 

VIA Наставник по 
физичко и 
здравствено 
образование 
и спорт 

Не 3 

31 Александар 
Филипчев 

1978 Професор по 
физичко и 
здравствено 
образование 

VIIA Наставник по 
физичко и 
здравствено 
образование 

Не 18 

32 Катерина 
Контески 

1981 Професор по 
физичко и 
здравствено 
образование 

VIA Наставник по 
физичко и 
здравствено 
образование 

Не 12 

33 Станковска 
Зафировска 
Наташа 

1966 Професор по 
ликовно 
образование 

VIA Наставник по 
ликовно 
образование 

Не 22  

34 Алушевска 
Котевска 
Снежана 

1960 Професор по 
музичко 
образование 

VIA Наставник по 
музичко 
образование 

Не 33 

35 Симјановска 
Весна  

1970 Професор по 
музичко 
образование 

VIA Наставник по 
музичко 
образование 

Не 26 

36 Јованов Марјан 1956 Професор по 
техничко 
образование и 
информатика  

VIA Наставник по 
техничко 
образование 

Не 37 

37 Катерина 
Митева  

1988 Професор по 
информатика 

VIA Наставник по 
информатика 

Не 6 

38 Шотаровска 
Билјана 

1969 Професор по 
филозофија 

VIA Наставник по 
граѓанско 
образование 

Не 23 

39 Конеска 
Снежана 

1961 Историчар и 
археолог 

VIA Наставник по 
класилна 
култура на 
европски 
цивилизации 
 

Не 11 
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40 Гаштаровска 
Даниела 

1968 Професор по 
филозофија 

VIA Наставник по 
етика 

Не 10 

41 Петковски 
Бојан  

1988 Економист VIA Наставник по 
иновации 

Не 4 

42 Митковска 
Катерина 

1973 Теолог  VIA Професор 
етика во 
религии 

Не 10 

43 Маја Денковиќ 1981 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 9 

44 Димитрула 
Дукоска 

1960 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 25 

45 Катерина 
Лазев 

1986 Професор по 
одделенска 
настава 

VIIA Одделенски 
наставник 

Не 11 

46 Душко 
Петковски 

1985 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 5 

47 Ана Петровска 1984 Професор по 
одделенска 
настава 

VIIA Одделенски 
наставник 

Не 11 

48 Зорица 
Гоговска 

1980 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 13 

49 Јулија 
Петроска 

1970 Дипломиран 
педагог 

VIIA Одделенски 
наставник 

Не 32 

50 Елена 
Треневска 

1984 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 13 

51 Марија 
Биковска 

1970 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 25 

52 Снежана 
Христова 

1954 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 37 

53 Виолета 
Лаковска 

1962 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 34 

54 Наташа 
Костова 

1977 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 11 

55 Катерина 
Глигоровска 

1981 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 15 
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56 Фроска Јанеска 1981 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 3 

57 Флора 
Божиновска 

1961 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 36 

58 Орхидеја 
Станковска 

1958 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 35 

59 Билјана 
Ефтова 

1971 Дипломиран 
педагог 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 24 

60 Весна Котовска 1977 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 18 

61 Елизабета 
Најдова  

1967 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 36 

62 Наташа 
Богоевска 
Ѓеоргиевска 

1970 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 26 

63 Добрила 
Илијоска 
Дукоска  

1977 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 12 

64 Дијана Кузева  1985 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 9 

65 Ивана 
Трајковска 

1987 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 9 

66 Елизабета 
Петровиќ  

1965 Дипломиран 
педагог 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 27 

67 Маја Попова 
Мачовска  

1972 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 11 

68 Јасна 
Пандовска 

1981 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 12 

69 Љубица 
Јовановска 

1976 Дипломиран 
педагог 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 14 

70 Марија Минова 1954 Професор по 
одделенска 
настава 
 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 34 
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71 Бојана 
Ристовска 

1983 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 8 

72 Катерина 
Соколова 

1979 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 14 

73 Марија 
Ѓеорѓиевска 

1982 Професор по 
одделенска 
настава 

VIA Одделенски 
наставник 

Не 13 

74 Маја 
Георгиевска 
Павловски 

1984 Професор по 
одделенска 
настава 

VIIA Одделенски 
наставник 

Не 13 

 
 
      3.2. Податоци за раководните лица 

Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на 
раѓање 

Звање Степен 
 на 
образо-
вание 

Работно 
место 

Мент
ор/ 
совет
ник 

Години 
на стаж 

1 Марјан Јовановски 1981 Професор 
по физичко 
и 
здравствено 
образование 

VIA Директор Не 13 

 
 
      3.3. Податоци за воспитувачите 

Ред. 
број 

Име и презиме Година  
на 
раѓање 

Звање Степен 
 на 
образо
-вание 

Работно 
место 

Ментор/ 
советник 

Години на 
стаж 

        

 Во ООУ,,Ѓорѓија Пулевски,, нема вработени лица како воспитувачи. 
 
 
 
     3.4. Податоци за вработените административни службеници 

Ред. 
број 

Име и 
презиме 

Година  
на раѓање 

Звање Степен 
 на 
образо-
вание 

Работно 
место 

Години на 
стаж 

1 Лејла Тафил 1982 Дипломиран 
правник  

VIIA Секретар 6 
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       3.5.  Податоци за вработените помошно-технички лица 

Ред. 
број 

Име и презиме Годин
а  
на 
раѓањ
е 

Звање Степе
н 
 на 
образ
о-
вание 

Работно 
место 

Години на 
стаж 

1 Александар Грујиќ 1980 Машински 
техничар  

IVA домаќин  18 

2 Богоевски Мирослав  1957 Општа 
гимназија 

IVA хаус мајстор  24 

3 Ристевска Лиле 1961 Економски 
техничар 

IVA хигиеничар 32 

4 Додевска Владанка 1958 Дектилогр
аф  

IVA хигиеничар 30 

5 Симоновска Анита  1988 Основно IVA хигиеничар 9 

6 Ивановска Љубица 1969 Основно IVA хигиеничар 25 

7 Колевска Роза   1963 Општа 
гимназија 

IVA хигиеничар 13 

8 Сибиновска Виолета 1962 Продавач- 
Трговска 
насока 

IVA хигиеничар 30 

9 Томашевска Шекера 1961 Општа 
гимназија 

IVA хигиеничар 17 

     
  3.6. Податоци за ангажираните образовни медијатори 

  
Ред. 
број 

Име и презиме на 
образовниот 
медијатор 

Годин
а  
на 
раѓањ
е 

Звање Степен 
 на 
образо-
вание 

Годин
и на 
стаж 
 

Временски период за 
кој е ангажиран 
образовниот 
медијатор 

       

 Во ООУ,,Ѓорѓија Пулевски,, нема ангажирано  лица како образовни 
медијатори. 

 
    3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар 

Кадар вкупно Етничка и полова структура на вработените 

Македон
ци 

Албанц
и 

Турци Срби Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

Број на 
вработени 

86 9 76 / / / / 1 / / / / / 

Број на 
наставен кадар 

70 7 63 / / / / / / / / / / 

Број на / / / / / / / / / / / / / 
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воспитувачи 

Број на стручни 
соработници 

4 / 4 / / / / / / / / / / 

Администра-
тивни 

работници 

2 / 2 / / / / / / / / / / 

Помошно-
технички кадар 

9 1 7 / / / 1 / / / / / / 

Директор 
 

1 1 / / / / / / / / / / / 

Помошник 
директор 

/ / / / / / / / / / / /  

Образовни 
медијатори 
(доколку се 

ангажирани во  
училиштето) 

/ / / / / / / / / / / /  

 

      3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените 

Образование Број на вработени 

Последипломски студии-втор циклус 6 

Високо образование 70 

Виша стручна спрема 1 

Средно образование 7 

Основно образование 2 

 

   3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените 

Години Број на вработени 

20-30 1 

31-40 34 

41-50 20 

51-60 20 

61 - пензија 10 

 

3.10. Податоци за учениците во основното училиште 

Одд. Број на 
пара-
лелки 

Број 
 на  

ученици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Албанци Турци Срби Роми други 

м ж м ж м ж м ж м ж м ж 

I 5 109 51 57       1    

II 4 109 53 54   1     1   

III 4 118 65 52     1      
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I-III 13 336 169 163 / / 1 / 1 / 1 1 / / 

IV 4 100 43 54    1  1   1  

V 5 123 64 57   1       1 

IV-V 9 223 107 111 / / 1 1 / 1 / / 1 1 

VI 5 123 58 62         1 2 

VII  4 106 59 44       1  1 1 

VI-VII  9 229 117 106 / / / / / / 1 / 2 3 

VIII 4 94 44 47         3 / 

VII-
VIII 

8 199 103 91 / / / / / / 1 / 4 1 

IX 4 108 48 54   1 2   2   1 

VIII- 
IX 

8 202 92 101 / / 1 2 / / 2 / 3 1 

VI-IX 17 431 209 207 / / 1 2 / / 3 / 5 4 

 

 

4. Материјално-финансиско работење на основното училиште  

Според Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа 
и Законот за извршување на буџетот на Република Северна Македонија, 
општината добива средства, блок дотации од буџетот на Република Северна 
Македонија. Тие средства се распределуваат на основните училишта за да се 
обезбеди реализација на воспитно-образовниот процес во согласност со 
утврдените стандарди и нормативи. Општината може да ги дополни средствата 
од сопствени извори, но училиштето може да добие средства и од други извори 
кои ќе ги користи наменски. Дополнителни финансиски средства се 
обезбедуваат со изнајмување на училишниот простор. Контролирањето на 
овие средства непосредно го врши трезорот на Народна Банка на РСМ, 
локалната самоуправа, директорот како раководен орган, Училишниот одбор.  

Училиштето ги информира органите и телата во училиштето за 
училишниот буџет и трошењето на редовни состаноци на Советот на родители, 
Училишниот одбор и Наставнички совет.  Одговорните лица  преку одлуките 
што ги носат обезбедуваат економичност, ефикасност и правичност во 
распределувањето на финансиските средства,  а финансиските средства се 
распределуваат според потребите и приоритетите во училиштето. На 
почетокот на учебната година се прави анализа на потребите на вработените 
(материјални средства, обуки и сл.), потребите за тековно одржување на 
објектот, па согласно тие потреби и приоритетите се прави распределба на 
средствата. Буџетот на училиштето се користи голем дел за тековно 
одржување на објектот и обезбедување оптимални услови за работа, а дел од 
средствата се користат и за подобрување на квалитетот и учењето преку 
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обезбедување нагледни, наставни средства и обуки за вработените. 
Буџетските средтсва задоволуваат голем дел од приоритетите, но не во 
целост. 

Во училиштето постојат комисии формирани за екскурзии, ужинка, 
обезбедување, фотографирање и превоз на ученици за ученички посети. Во 
сите овие комисии членуваат тројца родители избрани од Советот на родители 
и истите се членови на Советот на родители. Членовите на овие комисии 
секоја година се менуваат на првиот состанок при конституирање на Советот 
на родители. Комисијата за јавни набавки во моментов е составена од двајца 
стручен соработник и домаќинот. Наставниците во Комисијата за јавни набавки 
се избираат на Наставнички совет по предлог на директорот. Комисијата за 
јавни набавки има претседател на комисијата, членови и  заменик членови. Во 
комисијата за јавни набавки нема член од Училишниот одбор на училиштето. 
Комисијата врши отворање на понуди и води записници. За спроведената јавна 
набавка Комисијата подготвува детален извештај кој го доставува до 
директорот на училиштето, а директорот донесува конечна одлука врз основа 
на предлогот од комисијата за избор на најповолна понуда. Училиштето 
поседува и лиценцирано лице  за јавни набави од редот на вработените 

Училишниот одбор го разгледува и усвојува извештајот за завршната 
сметка еднаш годишно во месец февруари по претходно детално даден 
извештај од страна на сметководителот на училиштето.  Усвоената завршна 
сметка се доставува до Општината, Централен регистар, Управа за јавни 
приходи, Државен завод за ревизија. Во месец јануари се разгледува и 
донесува финансискиот план за наредната година предложен од директорот на 
училиштето, односно раководниот орган. Училишниот одбор го следи тековно 
наменското трошење на училишниот буџет на состаноците кои се одржуваат 
преку целата тековна година со цел да се запазат рамките на финансовиот 
план со цел почитување на законските норми. На состаноците се дава 
известување за секоја потреба од промена на буџетот и секоја пренамена на 
парите. Училишниот одбор донесува одлука за пренамена на средства и истата 
се проследува на одобрување од страна на Советот на општина Аеродром. 

Претходните искуства во врска со материјалните и техничките услови за 
спроведување на наставата преку Интернет, како и поддршка на родителите, 
укажуваат на потребата за поддршка од двете насоки:  

1. 1. Формирање училишен тим кој во соработка со Општината ќе 
спроведе детално мапирање на потребите на семејствата на 
учениците за дополнителна техничка поддршка;  

2. 1. Едукација на родители за користење на алатки за следење 
настава преку Интернет;  

2. Обука на наставници за спроведување на ефективна настава 
преку Интернет 
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5. Мисија и визија 
 
 

МОТО НА УЧИЛИШТЕТО: 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
Создавање на позитивно опкружување кое поддржува 
самостојност, самодоверба и истрајност, ја поттикнува 
креативноста и соработката. 
 

 
 
Работиме на поврзување на сите чинители во единствен синџир 
на грижа за детето, семејството и опкружувањето, со цел секое 
дете да има еднакви шанси да ги развие своите способности 
потребни успешно да се носи со предизвиците како личност,  
професионалец, граѓанин. 
 
 
 

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

Успешноста во работата во училиштето се темели на тимската работа и 
исполнување на работните обврски од страна на вработените. Задолжителната 
настава се реализираше целосно благодарение на тоа што наставниците 
поддржани од стручните соработници ги надополнуваа сите изгубени часови по 
разни основи. Изведувањето на наставата со комбинирани методи даде добри 
резултати и затоа истото ќе продолжиме да го реализираме. Увидот на часови 
што го вршеа стручните соработници за наставниците претставуваше значајна 
поддршка за успешно вршење на нивната воспитно образовна работа. Во 
делот на оценувањето цениме дека постигнавме напредок во однос на 
изминатите години, следејќи ги се подоследно методите на формативно 
оценување и почитувајќи го кодексот на оценување. Интензивна  беше  
комуницијата на наставниците со учениците и родителите која се одвиваше 
електронски, но и непосредно, со цел навремено и взаемно информирање. 

„ Успех за сите“ 
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Изминатата година наставниците посетија повеќе обуки, семинари, настани во 
функција на лично усовршување, а своите искуства ги пренесуваа на другите 
наставници и во наставата, што придонесе за нејзино подобрување. Посебно 
значајна и корисна активност беа дисеминациите реализирани во училиштето 
од страна на наставници, стручни соработници и директорот. 

Претходната учебна година стекнавме добри искуства во меѓународна 
соработка, учествувајќи на три Еразмус+ проекти што ќе ни користи за 
зголемување на учеството на повеќе такви проекти. 
 

  7. Подрачја на промени, приоритети и цели  

Приоритетно       
подрачје на 

промени 

Обезбедување квалитет 
(евалуација, самоевалуација и развој) 

Цели:  
Обезбедување на размена на добри практики на иновативна настава во рамки на 
училиштето и со други училишта вклучувајќи и користење на современа образовна 
технологија   
 
Очекувани исходи:  
Зголемено ниво на соработка со училиштата со размена на добри практики на 
иновативна настава и користење на современа образовна технологија  
 
Задачи:  
Одговорните лица во училиштето да воспостават контакт со најмалку 5 основни 
училишта на територија на град Скопје и преку взаемни активнсоти да разменат 
добри практики за користење на современа образовна технологија.  
 

Активности 
 

Индика-
тори за 
успех 
 

Носители на 
активностите 

Временска 
рамка за 
имплементациј
а 
 

Ресурси 
 

Тим за 
следење 
на 
реализа-
цијата на 
актив-
ностите  

Изготвување 
на акционен 
план  и 
временска 
рамка за 
соработка со 
училиштата 

Изготвен 
Акционен 
план  

Директор, 
Стручна 
Служба 

 

Почнувајќи од 
септември 2020, 
според 
однапред 
утврден план 

Директо
р, 
Стручна 
служба, 
наставн
и и 
ученици 
 

Директо
р, 
Стручна 
служба, 
наставни
и 
ученици 
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7.1. План за евалуација на акциските планови 

Одговорни за следење – Училишниот одбор, директор, стручна служба, 
наставници .  
Критериум за успех – Врз основа на зголемена употреба на современа 
образовна технологија за реализација на наставниот план и програма, а со цел 
на нивна поголема примена да се оствари соработка и размена на позитивни 
практики со други училишта за употреба на истата.  
Инструменти – Акциски план. 
Индикатори за успешност – Зголемена примена на современа образовна 
технологија во наставата и подобрување на знаењата и успехот на учениците.  
Повратна информација – Повратна информација од учениците за искуствата 
стекнати од соучениците од други училишта.  

Приоритетно       
подрачје на 

промени 

Финансиско раководење 
Раководење со материјалните ресурси 

Цели:  
Опремување на медиатека за потребите по предметот информатика 
 
Очекувани исходи:  
Опремена на медиатека за предметот информатика. 
 
Задачи:  
1.Формирање на тим за процена на потребите по поредметот информатика.  
2. Подготока на план за опремување на медиатека. 

Активности 
 
 
  

Индика-
тори за 
успех 
 

Носители на 
активностит
е 

Временска 
рамка за 
имплементациј
а 
 

Ресурси 
 

Тим за 
следење 
на 
реализа-
цијата на 
актив-
ностите  

* 
Изготвување 
на акционен 
план  и 
временска 
рамка за 
опремување 
на 
медиатеката 

*Набавка на 
опрема за 
медиатека 

Изготвен 
Акционен 
план  

 

 

Набавена и 
инсталиран
а опрема 

Директор, 
Комисија за 
јавни набаки 

 
 
 
 
 

Директор, 
Комисија за 
јавни набаки 

 

Во текот на 
учебниата 
2020/2021 
година 
 
 
 
 
 
Во текот на 
учебниата 
2020/2021 
година 

Директо
рСметко
водител, 
Наставн
ик по 
информ
атика 
 
Директо
рСметко
водител, 
Наставн
ик по 
информ
атика 

Директо
р, 
Комисија 
за јавни 
набаки 
 
 
 
 
Директо
р, 
Комисија 
за јавни 
набаки 
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 7.1. План за евалуација на акциските планови 

Одговорни за следење – Училишниот одбор, директор, стручна служба, 
комисија за јавни набавки и наставници.   
Критериум за успех – Фукнкционална медиатека и зголемена електронска 
писменост кај учениците.  
Инструменти - Акциски план.  
Индикатори за успешност – Поставениа функционална опрема во 
медиатеката. 
Повратна информација – Поголем успех на учениците.  

 

8.  Програми и организација на работата во основното училиште 

  8.1. Календар за организацијата и  работата во основното училиште 

Месец Денови 

 

 

септември 

2020 

П  В  С  Ч  П  С  Н  

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

8 септември, ден на независноста 

 

Месец Денови 

 

 

октомври 

2020 

П  В  С  Ч  П  С  Н  

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

11 октомври – ден на народното востание 
23 октомври –ден на македонската 
револуционерна борба

Месец Денови 

 

 

ноември 

2020 

П  В  С  Ч  П  С  Н  

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30       

 

Месец Денови 

 

 

декември 

2020 

П  В  С  Ч  П  С  Н  

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

8 декември – Св. Климент Охридски 
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Месец Денови 

 

 

јануари 

2021 

П  В  С  Ч  П  С  Н  

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Месец Денови 

 

 

февруари 

2021 

П  В  С  Ч  П  С  Н  

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 

Месец Денови 

 

 

март 

2021 

П  В  С  Ч  П  С  Н  

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

 

Месец Денови 

 

 

април 

2021 

П  В  С  Ч  П  С  Н  

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

30 април – Велики петок

 

Месец Денови 

 

 

мај 

2021 

П  В  С  Ч  П  С  Н  

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

 24 25 26 27 28 29 30 

31       

3 мај – Велики понеделник (2 ден Велигден) 
12 мај – Рамазан Бајрам 
24 мај – Св. Кирил и Методиј 

Месец Денови 

 

 

Јуни 

2021 

П  В  С  Ч  П  С  Н  

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10    

Од 11 јуни започнува училишниот 

распуст 
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месеци Број на работни денови 

 П  В  С  Ч  П   

Септември 4 4 5 4 4 21 

Октомври 3 4 4 5 4 20 

Ноември 5 4 4 4 4 21 

Декември 4 4 5 5 4 22 

Вкупно 16 16 18 18 16 84 

 

 

 

 Месеци  Денови кога не се реализира  настава 

Септември 21 8 Септември - Ден на независноста 

Октомври 20 

11 Октомври - Ден на народното востание  

23 Октомври -Ден на Македонската 
Револуционерна Борба 

Ноември 21  

Декември 22 8 Декември -Св. Климент Охридски 

Јануари 6  

Февруари 20  

Март 23  

Април 21 
30 Април - Велики Петок,  

 

Мај 18 

03 Мај -  Втор ден Велигден 

12 Мај – Рамазан Бајрам 

24 Мај -„Св. Кирил и Методиј“ 

Јуни 8  

ВКУПНО 180  

 

8.2. Поделба на класно раководство, поделба на часовите на наставниот 
кадар, распоред на часовите 

Класните раководства ќе бидат доделени на предметните наставници 
кои се распределени со полн фонд часови во училиштето (доколку е можно) 
заради непречена комуникација со учениците од својата паралелка и 

месеци Број на работни денови 

 П  В  С  Ч  П   

Јануари 1 1 1 1 2 6 

Февруари 4 4 4 4 4 20 

Март 5 5 5 4 4 23 

Април 4 4 4 5 4 21 

Мај 3 4 3 4 4 18 

Јуни 1 2 2 2 1 8 

Вкупно 18 20 19 20 19 96 
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родителите на истите, ќе се земе во предвид изборот да биде од наставници 
кои веќе завршиле со своето класно раководство, како и тоа да немаат во 
следната учебна година најавено подолго отсуство ( неплатен одмор, 
породилно отсуство и сл.) 

Поделбата на часови ќе ја прави Директорот на училиштето по насоки и 
информации од Стручната служба (педагог, психолог и дефектолог). Вкупниот 
фонд на часови ќе се распредели на наставниците на кои ова им е матично 
училиште, за истите доколу нема доволен фонд часови ќе се пријави во 
општина Аеродром  и ќе дополнуваат во други општински основни училишта, ќе 
има и такви предметни наставници кои ќе го доплнуваат својот фонд во ова 
училиште. 

Распоредот на часови ќе го подготвуваат предметните наставници 
Љубинка Стојановска и Слаѓана Настовска по претходно добиени податоци 
(распределба на часови, класни раководства, изборни предмети и избор на 
странски јазици)  од Директорот во координација со добиени податоци од 
Стручната служба. 
 

  8.3.  Работа во смени 

Задолжителната настава ќе се реализира во две смени, а учениците ќе бидат 
распределени по одделенија. Наставата ќе започнува во 7,30 часот наутро, а  
ќе завршува во 17,35 часот.  Секој час ќе трае 40 минути. После вториот час 
има голем одмор во траење од 15 минути, а останатите одмори меѓу часовите 
се по 5 минути 

 

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

Наставата ќе се изведува на стандарден македонски јазик. 

 Македонски 
јазик 

Албански 
јазик 

Турски 
јазик 

Српски 
јазик 

Босански 
јазик 

Број на 
паралелки 

39     

Број на 
ученици 

988     

Број на 
наставници 

70     

 

    8.5. Проширена програма 

Проширената програма се организира за прифаќање и заштита на учениците 
од прво, второ и трето одделение во согласност со родителите  половина час 
пред започнувањето на наставата и 45 минути по завршување на наставата со 
одделенскиот раководител на паралелката. Учениците кои ќе останат по 15 
часот  и 30 минути од сите паралелки  се згрижуваат во една просторија со 
дежурен наставник до 17 часот.  Доколку има потреба некој ученик да остане 
повеќе од предвиденото време, истите  се прифаќаат од страна на стручна 
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служба. Во делот на проширената програма ги опфаќа дополнителна и додатна 
настава, како и воннаставни и вонучилишни  активности. 

Оперативна проширена програма за  
за прифаќање на учениците од I – III одделение еден час пред наставата и 

еден час по наставата за учебната 2020/2021 г. 
 

С е п т е м в р и 

Цели Активности  
еден час пред 

наставата 

Цели Активности  
еден час по 
наставата 

Раздвижување 
и правилен 
развој на 
телото 

Утринска 
гимнастика 

Зајакнување на 
здравјето преку 
елементарни 
движења и 
правила 

 
Подвижни игри во 

дворот по слободен 
избор 

Збогатување 
на детските 
интереси, 
развивање 
иницијатива и 
самостојност 

Слободни 
активности  
по катчиња 

Запознавање со 
непосредната 
околина околина 

Прошетки во дворот 
и блиската околина 

Развивање 
интерес и 
емоционално 
восприемање 
на музиката 

 
Слушање музика 

Социјализација, 
развивање на 
другарски 
односи 

 
Игри со играчките 

Создавање 
работни и 
културно-
хигиенски 
навики 

Работни 
активности во  

училницата 
(полевање 
цвеќиња, 

уредување 
катчиња ...) 

Запознавање со 
традиционалнит
е игри од 
различни 
региони 

 
Бабини игри:Мижи 

баба 

Развивање на 
медиумска 
култура 

Гледање ТВ- 
емисии 

Развивање на 
основните 
движења и 
мускулатурата  

Игри со топка 

Развивање на 
фантазијата и 
смисла  за 
колористичко 
ликовно 
изразување  

Цртање и сликање 
по слободен избор 

Работни 
активности во 
природната 
околина ( 
собирање суви 
лисја, шишарки 
...) 

Работни активности 
во природната 

околина ( собирање 
суви лисја, шишарки 

...) 

Култивирање 
на 
граматичкиот и 

 
Слушање приказни 

Развивање 
хигиенски навики 
при употреба на 

 
Моделирање по 
слободен избор 
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изразен говор материјалите за 
моделирање 

 
 
 

Развивање 
интерес и 
љубов кон овој 
вид 
активности 

Работа со 
природни 

материјали 

Будење интерес 
за користење на 
списанијата и 
создавање 
културен однос 
кон нив 

Разгледување 
сликовници и детски 

списанија 

Оспособување 
за работа со 
компјутер 

Работа со 
компјутер- игри 

Проширување на 
знаењата за 
карактеристикит
е на есента 

Есенска прошетка 

Да се 
насочуваат кон 
богатството на 
боите и 
формите во 
визуелната 
стварност 

Боење во боенките Социјализација, 
развивање на 
другарски 
односи 

Игра: Нека лета, нека 
лета 

О к т о м в р и 

Раздвижување 
и правилен 
развој на 
телото 

Утринска 
гимнастика 

Зајакнување на 
здравјето преку 
елементарни 
движења и 
правила 

Подвижни игри во 
дворот: Волк и јагне 

Создавање 
љубов кон 
музиката 

Пеење песни Запознавање со 
традиционалнит
е игри од 
различни 
региони 

Бабини игри:Јанино, 
Јанино 

Да се 
усовршуваат 
умеењата за 
моделирање 
разни форми 

Моделирање на 
одредена тема 

Развивање на 
еколошката 
свест и 
културно-
хигиенските 
навики 

Работни активности 
во дворот(собирање 
отпаден материјал: 
шишиња,  хартија...) 

Проширување 
и 
продлабочува
ње на поимите 
за предметите 
и појавите во 
природната и 
општествената 
средина 

 
 

Дидактички игри: 
Погоди што има во 

торбичето 

 
Развивање на 
основните 
движења и 
мускулатурата 

 
Игри со топка 

Култивирање Слушање аудио Запознавање со Прошетки во дворот 
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на 
граматичкиот и 
изразен говор 

приказни непосредната 
околина околина 

и блиската околина 

Оспособување 
за работа со 
компјутер 

Работа со 
компјутер 

Естетко 
уредување на 
училниците 

Работни активности 
во  училницата 
(уредување на 

паноата) 

Развивање на 
способноста 
за решавање 
проблеми 

Истражувачки 
активности 

Поттикнување на 
интеракција и 
соработка меѓу 
децата 

 
Слободни игри со 

играчките 

Будење 
интерес за 
користење на 
списанијата и 
создавање 
културен 
однос кон нив 

Разгледување 
сликовници и 

детски списанија 

Развивање на 
основните 
движења 

Слободно трчање 
Трчање преку мали 
препреки 

Ликовно 
творење и 
изразување 

Ликовна творба на 
тема: Есен 

Јакнење на 
детското здравје 

Игри на воздух: 
Брканица 

 
Н о е м в р и 

Раздвижување 
и правилен 
развој на 
телото 

Утринска 
гимнастика 

Запознавање со 
традиционалнит
е игри од 
различни 
региони 

Бабини игри: 
Прстенче 

Развивање 
смисла за 
обликување на 
предмети и 
умеење за 
комбинирање 
и составување 
на 
материјалите 

Обликување со 
разни материјали 

 
Почитување на 
правила на игра 

 
Подвижни игри во 
дворот: Иде мачка 

покрај тебе 

Развивање 
интерес и 
емоционално 
восприемање 
на музиката 

 
Слушање музика 

од детски 
фестивали 

 
Развивање на 

основните 
движења 

 
Поединечно и групно 

трчање 

Будење 
интерес за 
користење на 
списанијата и 
создавање 

Разгледување 
сликовници и 

детски списанија 

Запознавање со 
непосредната 

околина околина 

Прошетки во дворот 
и блиската околина 
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културен 
однос кон нив 

Проширување 
и 
продлабочува
ње на поимите 
за предметите 
и појавите во 
природната и 
општествената 
средина 

 
 

Дидактички игри: 
Правење дожд 

Збогатување на 
детските 
интереси, 
развивање 

иницијатива и 
самостојност 

Слободни 
активности  
по катчиња 

Оспособување 
за работа со 
компјутер 

На компјутери со 
Тулкид  

Формирање на 
естетски 
критериуми за 
уредување на 
училницата 

Работни активности 
во  училницата 

Развивање на 
поврзан говор 

Раскажување 
интересна случка 

Поттикнување 
кон самостојно 
изразување и 
користење на 
материјалите за 
ликовно 
изразување 

Цртање и сликање 
по слободен избор 

Создавање 
љубов кон 
музиката 

Пеење песни Поттикнување на 
соработка и 
помагање 

Игри со играчките 

Да се 
насочуваат кон 
богатството на 
боите и 
формите во 
визуелната 
стварност 

Боење во боенките Почитување на 
правила на игра 

Игра: Штркот бара 
боја 

 
Д е к е м в р и 

Раздвижување 
и правилен 
развој на 
телото 

Утринска 
гимнастика 

Поттикнување на 
соработка и и 
интеракција меѓу 
децата 

 

Збогатување 
на детските 
интереси, 
развивање 
иницијатива и 
самостојност 

 
Во моето омилено 

катче 

 
Почитување на 
правила на игра 

 
Игра: Погоди по 

гласот кој е 

Оспособување 
за работа со 

Работа со 
компјутер 

Запознавање со 
традиционалнит

Бабини игри: Завор 
(игри со снежни 
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компјутер е игри од 
различни 
региони 

топки) 

Збогатување 
на речникот 

Читање книги по 
избор 

Почитување на 
правила на игра 

Игра:Расипан 
телефон 

Развивање 
смисла за 
обликување 

Изработка на 
украси за 

Новогодишната 
елка 

Да се негува 
смислата за 
убавото 

Ја украсувам елката 

Ликовно 
творење и 
изразување 

Изработка 
Новогодишна 

честитка 

Почитување на 
правила на игра 

Игра: Брза 
географија 

создавање 
весело 
расположение 
кај децата 

Подготовка за 
Новогодишна 

приредба 

Формирање на 
естетски 
критериуми за 
уредување на 
училницата 

Ја украсувам 
училницата 

Создавање 
љубов кон 
музиката 

Пеење песни Поттикнување на 
интеракција и 
соработка меѓу 
децата 

Мојата омилена игра 

Култивирање 
на 
граматичкиот и 
изразен говор 

Слушање аудио 
приказни 

Јакнење на 
детското здравје 

Игри на чист воздух 

Развивање 
способност за 
пишување 
творби 

Пишување творби 
на тема : Зима 

Збогатување на 
детските 
интереси 

Игри на компјутер 

Ј а н у а р и 

Раздвижување 
и правилен 
развој на 
телото 

Утринска 
гимнастика 

Поттикнување на 
соработка и 
помагање 

Игри со играчките 

Развивање на 
поврзан говор 

Мојот зимски 
распуст 

Запознавање со 
традиционалнит
е игри од 
различни 
региони 

Бабини игри: 
Чавкини усти, 
Бабини прсти 

Ликовно 
творење и 
изразување 

Цртање и сликање 
на тема: Зима 

Развивање на 
другарски 
односи 

Игри во училишниот 
двор 

Збогатување 
на детските 
интереси 

Игри на компјутер Почитување на 
правила на игра 

Игра: Прстенче 

Ф е в р у а р и 

Раздвижување Утринска Поттикнување на Игри по слободен 
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и правилен 
развој на 
телото 

гимнастика интеракција и 
соработка меѓу 
децата 

избор 

Развивање 
интерес и 
емоционално 
восприемање 
на музиката 

Слушање музика 
од детски 

фестивали 

Запознавање со 
традиционалнит
е игри од 
различни 
региони 

Бабини игри: 
Кибритче 

Да се 
усовршуваат 
умеењата за 
моделирање 
разни форми 

Моделирање на 
одредена тема 

Запознавање со 
непосредната 
околина  

Прошетки во дворот 
и блиската околина 

Оспособување 
за работа со 
компјутер 

На компјутери со 
Тулкид  

Будење интерес 
за користење на 
списанијата и 
создавање 
културен однос 
кон нив 

Разгледување детски 
списанија 

Развивање на 
медиумска 
култура 

Гледање ТВ- 
емисии 

Почитување на 
правила на игра 

Игра: Штркот бара 
боја 

Ликовно 
творење и 
изразување 

Илустрација: 
Кокиче 

Збогатување на 
детските 
интереси, 
развивање 
иницијатива и 
самостојност 

 
Во моето омилено 

катче 

создавање 
весело 
расположение 
кај децата 

Подготовка за 
приредба по повод 

8 март 

Почитување на 
правила на игра 

Игра: Домино 

М а р т 
 

Раздвижување 
и правилен 
развој на 
телото 

Утринска 
гимнастика 

Развивање на 
другарски 
односи 

Игри во училишниот 
двор 

Ликовно 
творење и 
изразување 

Честитка за мама Формирање 
естетски 
критериуми за 
уредување на 
училницата 

Уредување на 
училницата 

Будење 
интерес за 
користење на 
списанијата 

Низ страниците на 
Другарче 

Запознавање со 
традиционалнит
е игри од 
различни 

Бабини игри:Дама 
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региони 

Оспособување 
за работа со 
компјутер 

Програма: Тулкид Оспособување 
за работа со 
компјутер 

Игра: Погоди кој сум 

Создавање 
работни и 
културно-
хигиенски 
навики 

Работни 
активности во  

училницата 
(полевање 
цвеќиња, 

уредување 
катчиња ...) 

Развивање на 
еколошката 
свест 

Работни активности 
во 

дворот(засадување 
цвеќиња...) 

создавање 
радосно 
расположение 
кај децата 

Пантомима Поттикнување на 
соработка и 
комуникација 

 
Игри со играчките 

 

Развивање 
умеење за 
превиткување 
од хартија 

Оригами Јакнење на 
детското здравје 

Игри на чист воздух 

Создавање 
љубов кон 
музиката 

Пеење песни Почитување на 
правила на игра 

Игра: Мечката и 
пчелите 

А п р и л 
 

Раздвижување 
и правилен 
развој на 
телото 

Утринска 
гимнастика 

Поттикнување на 
интеракција и 
соработка меѓу 
децата 

Игри по слободен 
избор 

Зацврстување 
на знаењата 
за елементи 
на улица 

На раскрсница Запознавање со 
традиционалнит
е игри од 
различни 
региони 

Бабини игри: 
Петкамења 

Развивање на 
говорните 
способности 

Јазична игра: 
Продолжи 
понатаму 

Развивање на 
основните 
движења и 
мускулатурата 

Игри со топка 

Зацврстување 
на знаењата 
за семафорот 

Семафор Развивање на 
основните 
движења 

Игра:Воз 

Развивање на 
творечки 
способности и 
логичко 
мислење 

Создаваме со 
логички 

плочки(сообраќајни 
средства) 

Запознавање со 
непосредната 
околина  

Прошетки во дворот 
и блиската околина 

Развивање на 
говорните 

Гатанки Развивање на 
основните 

Игра: Да бие, да бие 
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способности движења и 
мускулатурата 

Оспособување 
за работа со 
компјутер 

На компјутери со 
Тулкид  

Поттикнување 
кон самостојно 
изразување и 
користење на 
материјалите за 
ликовно 
изразување 

Цртање и сликање 
по слободен избор 

Развивање 
интерес и 
емоционално 
восприемање 
на музиката 

Слушање музика Формирање на 
естетски 
критериуми за 
уредување на 
училницата 

Работни активности 
во  училницата 

Ликовно 
творење и 
изразување 

Го шарам 
Велигденското 

јајце 

Запознавање со 
традиционалнит
е игри од 
различни 
региони 

Бабини игри: Џамија 

 
М а ј 

Раздвижување 
и правилен 
развој на 
телото 

Утринска 
гимнастика 

Поттикнување на 
интеракција и 
соработка меѓу 
децата 

Игри по слободен 
избор 

Развивање на 
медиумска 
култура 

Гледање ТВ- 
емисии 

Запознавање со 
непосредната 
околина  

Прошетки во дворот 
и блиската околина 

Проширување 
и 
продлабочува
ње на поимите 
за предметите 
и појавите во 
природната и 
општествената 
средина 

 
Дидактички 

математички игри 

Поттикнување на 
интеракција и 
соработка меѓу 
децата 

Мојата омилена игра 

Ликовно 
творење и 
изразување 

Цртање и сликање 
на тема: Пролет 

Развивање на 
основните 
движења и 
мускулатурата 

Игри со јаже 

Развивање 
интерес и 
емоционално 
восприемање 
на музиката 

Слушање музика 
од детски 

фестивали 

Зајакнивање на 
здравјето 

Пролетна прошетка 

Оспособување На компјутери со Развивање на Игри со топка 
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за работа со 
компјутер 

Тулкид  основните 
движења и 
мускулатурата 

Ликовно 
творење и 
изразување 

Пролетни цвеќиња  Запознавање со 
традиционалнит
е игри од 
различни 
региони 

Бабини игри: Челик 
 

Ј у н и 

Раздвижување 
и правилен 
развој на 
телото 

Утринска 
гимнастика 

Развивање на 
другарски 
односи 

Игри во училишниот 
двор 

Збогатување 
на детските 
интереси, 
развивање 
иницијатива и 
самостојност 

 
Во моето омилено 

катче 

Поттикнување на 
интеракција и 
соработка меѓу 
децата 

Игри по слободен 
избор 

Развивање на 
поврзан говор 

Мојот летен одмор Запознавање со 
традиционалнит
е игри од 
различни 
региони 

Бабини игри: Плочка 

 

 

  8.6. Комбинирани паралелки 

Заради бројот на запишани ученици,нови и тековни, училиштетето ќе нема 
неопходност од формирање комбинирани паралелки. 
 

   8.7. Странски јазици што се изучуваат во основното училиште 

Во училиштето се изучуваат три странски јазици: англиски, француски и 
германски јазик. Англискиот јазик, како прв странски јазик ќе се изучува од I –IX 
одделение, француски јазик како втор странски јазик од VI – IX одделение и 
германски јазик, како втор странски јазик  од  VI – VIII одделение. Учениците од 
VI одделение ќе имаат можност да одберат втор странски јазик француски или 
германски. 
 

   8.8. Реализација на физичко и здравствено образование со учениците од 
прво до петто одделение 

За реализација на наставата по физичко и здравствено образование со 
учениците од прво и второ одделение училиштето ќе направи избор откако за 
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тоа ќе добие согласност за вработување од МОН и ќе биде објавен јавен 
оглас.  

   8.9. Изборна настава 

Со изборните предмети во основното училиште на учениците им се дава 
можност да ги прошируват и продлабочуваат знаењата и да ги развиваат 
своите индивидуални способности по одделни наставни предмети. Оваа 
настава е задолжителна, а ќе ја следат ученици кои се изјаснија по претходно 
направена анкета .  
Во училиштето ќе се организира изборна настава од следните подрачја: 
Проекти од ликовна уметност; Проекти од музичка уметност; Вештини за 
живеење; Спорт; Класична култура во Европската цивилизација; Етика на 
религиите; Преокти од информатка, Унапредување на здравјето; Проекти од 
ТО. 
 

8.10. Дополнителна настава  

Дополнителна настава ќе се организира со цел да се подобрат резултатите кај 
оние ученици кои имаат тешкотии во учењето и на кои им е потребна 
повремена помош во текот на наставната година. Дополнително, најдоцна до 
15ти септември, согласно распоредот за учебната 2020/21 година ќе биде 
изработен и распоред за дополнителна  настава по одделни предмети. 

8.11. Додатна настава 

Додатна настава ја изведуваат одделенските и предметните наставници кои 
предаваат во паралелката и истата се изведува со талентирани ученици кои 
покажуваат значителни резултати и интереси по одделни предмети. 
Дополнително, најдоцна до 15ти септември, согласно распоредот за учебната 
2020/2021 година ќе биде изработен и распоред за додатна настава по 
одделни предмети. 

  8.12. Работа со надарени и талентирани ученици 

Во соработка со Стручната служба, наставниците во текот на учебната година 
ќе ги следат учениците и со помош на инструменти за идентификување на 
надарени ученици, ќе ги откриваат истите. Потоа наставниците ќе работат со 
тие ученици на часовите по додатна настава и воннаставни активности, како и 
на подготовка на тие ученици за натпревари од конкретниот наставен предмет 
и во зависност од интересот на учениците. Во текот на оваа учебна година 
училиштето ќе изработи програми за работа со надарени и талентирани 
ученици, која ќе опфати време на реализација, наставници, стручни 
соработници и други субјекти кои ќе бидат одговорни за реализација на тие 
програми.   

8.13. Работа со ученици со посебни образовни потреби 

Индивидуализирани програми за деца со посебни образовни потреби  
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Општа цел: Подобрување на квалитетот на животот на децата-ученици 
со потешкотии и поттикнување на развој на сите деца во ,,Училиштето по мерка 
на детето,,. 

За учениците со посебни образовни потреби задолжителните и 
изборните предмети ќе се реализираат со прилагодените програми според 
нивните посебни образовни потреби. Во соработка со дефектологот од 
училиштето, наставниците ќе идентификуваат деца со посебни образовни 
потреби. Потоа наставниците ќе изработуваат прилагодени програми, каде се 
предвидени и опфатени времето на реализација на активностите, нивото на 
постигнување според способноста на ученикот и наставниците кои се вклучени. 
Исто така наставниците ќе водат и посебна рамка за следење на тие ученици.  

Во училиштето ќе продолжи да работи и Инклузивниот тим составен од :  
Марјан Јовановски – Директор, Весна Вукелиќ – специјален едукатор и 
рехабилитатор - дефектолог, Билјана Николоска – психолог, Елизабета 
Петровиќ – национален обучувач за инклизија – одделенски наставник, Маја 
Серафимовска – наставник по англиски јазик, Тања Хаџиманова - родител и 
Слободан Здравковиќ – родител. 

  8.14. Туторска поддршка на учениците 

Училиштето и оваа учебна година ќе продолжи со  проектот ,,Унапредување на 
воспитно-образовниот процес и секојдневна грижа на децата  со посебни 
образовни  потреби’’  спроведуван од општина Аеродром, Агенцијата за 
вработување и УНДП. 
Целта на овој проект е да ја подобри грижата за децата со посебни образовни 
потреби, за нивна уште поголема инклузија во образовниот процес и непречено 
одвивање на сите образовни активности. Во училиштето ќе бидат ангажирани 
тутори (дефектолози,педагози и психолози), а ќе има и индивидуални тутори, 
ангажирани и финансирани од родителитe/старателите на ученикот со посебни 
образовни потреби, на нивно барање. 
 

  8.15. План на образовниот медијатор 

Во училиштето не поседува лица кои се вклучени во образовниот процес како 
образовни медијатори. 

 

9.  Воннаставни активности 

     9.1. Училиштни спортски клубови 

Во ова училиште е  регистриран Училиштен спортски клуб УСК,,Ѓорѓија 
Пулевски’’,  Aеродром- Скопје, активен и успешен во повеќе спортови, истиот 
има активен  фб. профил каде ќе известува за своите активности и победи. 
Училиштниот спортски клуб е основан на 05.09.2012год. и регистриран во 
централен регистар  со деловоден број 30120120029955 и организационен 
облик 10.2 – спортско здружение основано од пет предметни наставници. 
Одговорен наставник по физичко и здравствено образование Гоце Кузев. 
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     9.2. Секции/Клубови  

          

9.3. Акции 

Како претходните години, така и оваа учебна година во училиштето ќе се 
организираат еколошки акции, хуманитарни и ентериерни уредувачки акции, во 
кои активно учество ќе земат сите ученици со што дополнително ќе се поттикне 
нивната свест, хуманост, емпатија и чувството за уредност и естетика преку 
уредувањето на просторот (училници, холови и паноа). 

Акции Име и 
презим
е на 
одгово
рни 
настав

Содржини Време 
на 

реализа
ција 

Потребни средства 
и материјали и 
извори од кои ќе 
се добијат 

Број на 
учениц
и од 
парале
лки 

 
Ред. 
бр 

Секција Одговорни наставници 

1 Млади математичари Даниела Василевска, Милена  Мојсовска , Билјана 
Стојановска, , Слаѓана Настовска  

2 Млади физичари Љубинка Стојановска 

3 Млади хемичари Фотинула Димчевска 

4 Љубители на 
странски јазици 

Љубица Цинциевска, Габриела Ѓурчиновска, Пенка 
Неделкова, Симоновска, Маја Серафимовска, 
Љупка Наскова, Теодора Ингилизовска, Душица 
Димитровска, Јасмина Илиева 

5 Млади биолози Кристина Костиќ, Сузана Тасевска  

6 Млади географичари Виолета Каркинска 

7 Млади историчари Тодор Ефремов, Љупчо Дамчевски 

8 Противпожарна 
заштита 

Фотинула Димчевска 

9 Литературно 
новинарски клуб 

Ана Стамболиска 

10 Јазичен клуб Верка Ангелова 

11 Драмска секција Марија Тодоровска 

12 Хор Весна Симјановска 

13 Оркестар Снежана Алушевска Котевска 

14 Ликовна уметност Наташа Станковска 
Зафировска 

15 Библиотекарска Весна Јосифовска 

16 ПМП (прва 
медицинска помош) 

Кристина Костиќ 

17 Млади спортисти Гоце Кузев, Александар Филипчев, Марјан 
Лукаревски 
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ници 

Базари   Новогодишен 
Базар 

Велигденски 
Базар 

Декемвр
и 

Април 

Соодветни 
материјали и 
средства потребни 
за изработка на 
предмети од 
страна на 
ученици,родители 
и наставници 

Вклуче
ни се 
сите 
учениц
и 

Хепенин
зи 

  Ликовен 
хепенинг 

Литературен 

Првоаприлски 

Контину
ирано 

Контину
ирано 

април 

Хамер,паноа,штаф
елаи,бои 

разни матријали и 
сл.во соработка со 
ученици,наставниц
и,родители 

  

Учениц
и кои 
покажу
ваат 
афини
тети и 
кратив
ност 

Хумани
тарни 
настани 

  Ден на гладта 

Хуманитарни 
Базари 

Меѓународен 
ден на детето 
и други 
тековни 
хуманитарни 
настани 

Септемв
ри-јуни 

Соодветни 
материјали и 
средства донирани 
од страна на 
ученици,наставниц
и и родители 

Вклуче
ни се 
сите 
учениц
и 

Еколош
ки 
акции 

  Одбележувањ
е на денови за 
заштеда на 
енергија,вода, 
заштита на 
планетата 
Земја,климта,о
зонската 
обвивка,живот
ната средина 

Септемв
ри-јуни 

Потребни 
материјали и 
средства за 
одбележување на 
акциите во 
соработлка со 
ученици,наставниц
и,родители 

Вклуче
ни се 
сите 
учениц
и 
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10. Ученичко организирање и учество 

Учениците и оваа година ќе бидат активни во  ,,Клубот на млади’’ (учениците од 
8 и 9 одд.), во соработка со општинската организација на Црвен крст – Кисела 
Вода. 
Активно организирање и ученичко учество ќе имаат и во ,,Ученичкиот 
парламент’’ во кој учениците ќе дискутираат за своите предизвици и предлози, 
взаемно ќе се дополнуваат и ќе ги решаваат евентуалните проблеми. 
Заклучоците и предлозите од нивните состаноци ќе ги пренесуваат до 
раководството на училиштето, истите заеднички ќе се разгледуваат и тековно 
ќе се решаваат. 
Учениците ќе имаат активно учество во Erasmus+ проектите ,,Livable earth for 
happy generations’’ и  ,,Don’t waste , save! The earth is yours “. 
 
 
11.  Вонучилишни активности  

        11.1. Екскурзии, излети и настава во природа 

Со Годишната програма за работа на училиштето во учебната 

2020/21година ќе биде 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. Исто така училиштето во 

делот за бонучилишни активности има изготвено и Програми за организирање 

и реализирање на зимска и летна школа за учениците од  VI-IX одделение   во 

учебната 2020/2021 година 

          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 тридневна наставно-научна екскурзија со 
учениците од IX одделение, како и посета на кино проекции, театарски 
претстави, посета на планетариум, музеи и спортски натпревари. 

Во текот на учебната година планирани се : 
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 Пролетен излет – Тодор Ефремов 

 Научно - образовна екскурзија за ученици од 3те одделенија, тимот го 
сочинуваат наставниците од активот на третите одделенија. Одговорен 
наставник Марија Биковскиа и наставниците Снежана Христова, Виолета 
Лаковска Наташа Костовска, Фроска Јанеска, Катерина Глигоровска, 
Флора Божиновска, Орхидеја Станковска. 

 Настава во природа за ученици од 5те одделенија,  тимот го сочинуваат 
наставниците од активот на петите одделенија. Одговорен наставник 
Маја Попова Мачовска и наставниците Јасна Пандовска, Љубица 
Јовановска, Марија Минова и Бојана Ристовска 

 Дводневна екскурзија за ученици од 6 те одделенија, тимот го 
сочинуваат одделенските раководители од шестите одделенија,  . 
Одговорен наставник Фотинула Димчевска. 

 Тридневна екскурзија за ученици од 9те одделенија тимот го сочинуваат 
одделенските раководители од деветите одделенија. Одговорен 
наставник Љубица Цинциевска и наставниците Сузана Тасевска, Верка 
Ангелова, Снежана Алушевска Котеска.  

 

       11.2. Податоци за учениците од основното училиште вклучени во 
вонучилишни активности 

Податоци за учениците ќе имаме тековно во зависност од афинитетите на 
учениците кон одредени активности, а потврдено со писмена  согласност од 
нивните родители/старатели за активностите, за учество, патување и сл. 
 

12. Натпревари за учениците 

Во текот на оваа учебна година во училиштето ќе се организираат 
меѓуоддленски натпревари по сите предмети на ниво на училиште со што ќе 
се развива соработката помеѓу учениците . Исто така најдобрите ученици  ќе 
земат учество на општинските, реонските, градските и државните натпревари 
каде учениците ќе ги покажат своите вистински знаења. Сите активности каде 
се вклучени ученици ќе бидат реализирани со согласност на родителите. 

13. Унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и 
меѓуетничката  интеграција 

Во текот на изминатата учебна година беше постапено по препораката од 
Интегралната евалуација и ООУ,,Ѓорѓија Пулевски,,- Аеродром, воспостави 
соработка и потпиша Меморандум за соработка со училиштето партнер 
,,Светозар Милошевиќ'' од Старо Нагоричан, училиште со ученици од српска 
националност. Во учебната 2020/21 година ќе се организираат активности, 
целта ќе биде да се спознаат разликите меѓу српската и македонската култура, 
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традиција, музика , обичаи, фолклор и храна.Со ова ќе се зголемат содржините 
за меѓуетничка интеграција во предметна настава. 
Училишниот тим одговорен за реализација на активностите од проектот МИМО 
е во состав: 

1. Марјан Јовановски, директор 

2. Ирина Николоска, педагог- училишен координатор 

3. Маја Попова Мачовска, одделенски наставник 

4. Маја Серафимовска, предметен наставник 

5. Гоце Кузев, предметен наставник 

6. Претседател на ученички парламент 

7. Ученички правобранител 

Оваа учебна година, активностите за МИМО ќе ги реализираме во соработка со 
општина Аеродром. Во тек е  подготвителната фаза која опфаќа : 

 Прв чекор - креирање на општинска стратегија за МИМО, 

 Втор чекор - изработка на акциски план 

Училишниот координатор, во соработка со одговорното лице од општината 
учествува во подготовката на наведените документи. Со оглед на тоа дека 
подготвителната фаза сеуште трае, во овој момент не можеме да внесеме 
конкретни активности за МИМО во оваа птограма за работа на училиштето. 

 

14. Проекти што се реализираат во основното училиште  

1. името на проектот ЕРАЗМУС+ проект „Учиме преку игра“ - „Apprendre 
par ie jeu“ во соработка со 4 земји (Романија, Литванија, Франција и 
Унгарија). 
-целта за реализацијата на проектот 
-Постигнување на знаење кое, според програмската повелби, „мора да им 
помогне на учениците да ги пронајдат своите лежишта во сложеноста на 
светот“ во кој ќе живеат (свет кој денес е претежно непознат); 
-Да им помогнеме на децата да станат слободни, одговорни, просветлени, 
критични граѓани; 
-Да овозможиме да се развиваат на друго место од каде што пораснале; 
-Да ги научиме да зборуваат на друг јазик или да вежбаат професија различна 
од онаа на нивните родители; 
- Да создадеме средина за размена на културни вредности и информации 
насочени кон подобрување на комуникацијата меѓу европските деца; 
- Развивање креативност кај деца; 
- Вреднување на децата кои честопати не успеваат; 
- Подобрување на вештините на децата за време на игри и споделување; 
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- Да го зголемиме знаењето, знае - како, но и знаењето на детето за време на 
игри; 
исходите од реализацијата на проектот 
Проектот вклучува околу 600 ученици на возраст од 3 до 11 години. Студентите 
ќе практикуваат заеднички активности во училницата, да учествуваат во 
размена за мобилност, но не патуваат. Тие придонесуваат за создавање на 
финални производи од проект под водство на нивните наставници. Тие ќе 
учествуваат и ќе ги изработуваат активностите во проектот. Во секој партнер 
училиште, ќе има мобилност учење и обука, имаме вкупно 6 активности 
размена меѓу класи. Два или три наставници ќе учествуваат во секоја 
мобилност. Тие ќе бидат дел од тимот на проектот и ќе придонесе за правилно 
извршување на оваа активност. Таа ќе има позитивно влијание врз учениците, 
наставниците, оваа институција, заедницата поттикнување на учење на 
модерните јазици, со користење на ИКТ и развој на нов пристап кон различни 
групи на ученици. 
Ние ќе придонесеме за обликување на повеќе флексибилни и толерантни 
карактери, како и за подобро разбирање меѓу локалните заедници. 
Новата Европска димензија ќе биде имплементирана. Преку овој проект ќе им 
се даде приоритет на образованието да се соочи со предизвиците со кои се 
соочуваат и Европејците да се промовира образование за да се обезбеди 
европска иднина безбедна, сигурна и здрава за генерациите што доаѓаат. 
Проектните активности ќе се интегрираат во наставните програми и различни 
теми, програмата ќе придонесе за развој на разни интеркултурни образовни 
иницијативи за да се овозможи на детето да се развие на свое темпо и развој 
на краток, среден и долг рок. 
Резултатите од овој проект ќе бидат презентирани на конференции, семинари 
или за време на покана на средно училиште. Ние ќе се обидеме да ги 
информираме локалните и регионалните медиуми за влијанието на овој проект 
за да ги инспирира другите европски училишта. Сите наши продукции и видеа 
ќе бидат јавно споделени преку платформата еТвининг, како и нашата веб-
страница. 
Ние, исто така, планираме да се направи книга - брошура со нашата работа, ќе 
биде објавена во повеќе копии за да се обезбеди нејзиното ширење. 
Нашиот блог, исто така, ќе биде видлив за сите и ќе биде во можност да црпи 
инспирација и да се испратат коментари. 
- име и презиме на вклучениот/ите наставникот/ците или стручни 
соработници 
Координатор на проектот: наставник во одделенска настава Добрила Илијоска 
Дукоска, директор на училиштето: Марјан Јовановски, професор по физика 
Љубинка Стојановска и наставник во одделенска настава Јулија Петроска; 
стручната служба во училиштето, исто така се вклучуваат и други наставници 
од училиштето во текот на изработката на проектот. 
- временска рамка во која се реализира проектот е од 2019 до 2021 но поради 
настаната состојба со пандемија на вирусот Ковид 19 рокот за реализација се 
продолжува. 
- средствата за реализација на проектот се обезбедуваат од Национална 
агенција на Република Северна Македонија  
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2. името на проектот ЕРАЗМУС+ проект од Клучната акција 2 „Жив свет за 
среќни генерации“ во соработка со 4 земји (Турција, Италија, Романија и 
Португалија). 
-целта и исходите од реализацијата на проектот 
Целта на пректот е да се запознаат учениците со обновливите извори на 
енергија, да се подигне свеста на училишно, локално и глобално ниво, за 
искористување на обновливите изори на енергија со цел зачувување на 
животната средина. 
- име и презиме на вклучениот/ите наставникот/ците или стручни 
соработници 
Координатор на проектот е одделенски наставник м-р. Ана Петровска, 
професор по англиски јазик Теодора Ингилизовска, професор по ликовно 
образование Наташа Зафировска и ученици од 10 -14 години 
- временска рамка во која се реализира проектот трае две години, од 
01.09.2019 година до 31. 08.2021 година. Активностите се реализираат на 
месечно ниво, во секоја земја истовремено, а предвидени се и мобилности. 
Поради пандемијата на Коронавирус - Ковид 19, проектот најверојатно ќе има 
продолжен рок.  
- средствата за реализација на проектот и од каде се обезбедуваат: 
Европска Унија односно од Националната агенција за европски образовни 
програми и мобилност  на Република Северна Македонија  
 
3. името на проектот ЕРАЗМУС+ од Клучната акција 2 проектот „Не 
трошете, заштедете, Земјата е ваша“ во соработка со 5 земји (Турција, 
Латвија, Грција, Бугарија и Романија). 
-целта и исходите од реализацијата на проектот  
е грижа за животнат средина и подигање на свеста за рециклирањето и 
зачувувањето на здравата животна средина. 
- име и презиме на вклучениот/ите наставникот/ците или стручни 
соработници 
Координатор на проектот е одделенски наставник м-р Ана Петровска, а 
учесници се: професор по македонски јазик: Марија Тодоровска, професор по 
англиски јазик Теодора Ингилизовска, професор по ликовно образование 
Наташа Зафировска и ученици од 7 -11 години 
- временска рамка во која се реализира проектот е од 2019 до 2021 но поради 
настаната состојба со пандемија на вирусот Ковид 19 рокот за реализација се 
продолжува. 
- средствата за реализација на проектот и од каде се обезбедуваат 
Проектот е финансиран од Европска унија, односно од Националната агенција 
за европски образовни програми и мобилност на Република Северна 
Македонија 
 
4. името на проектот: „ Недела на кодирање“ (EU Code Week) 
-целта и исходите од реализацијата на проектот 
Поддржан од Европска комисија, овој проект се одржува секоја година и целта 
е да се воведат учениците во основите на кодирањето, како и да научат како да 
размислуваат логички и аналитички.  
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-Учениците учат дека кодирањето не вклучува само технологија, туку и 
активности без технологија, како и роботика. 
- Кодирањето може да се вклучи во програмата на секој наставен предмет. По 
предметот англиски јазик учениците со помош на овој проект ќе учат нови 
лексички единици и граматички структури. 
Исходи: Со учениците од пониските одделенија ќе се изработуваат роботска 
рака и истовремено ќе учиме нови зборови. На овој начин учениците ќе се 
запознаат со основните работи од делот роботика.  
Со учениците од погорните одделенија ќе се работи на пиксел арт и на тој 
начин тие ќе се запознаат со основните работи на кодирањето, а истовремено 
ќе ја вежбаат и изучената лексика.  
Сите ученици треба да се здобијат со сертификати од страна на Европката 
комисија. 
- име и презиме на вклучениот/ите наставникот/ците или стручни 
соработници: професор по англиски јазик: Теодора Ингилизовска 
- временска рамка во која се реализира проектот: октомври 2020 година 
- средствата за реализација на проектот и од каде се обезбедуваат: Во 
активностите не беше вклучена технологија, туку учениците со помош на 
рециклирани материјали работеа на актиностите. Подршка од родителите. 
 
5. името на проектот „Неделата на кодирање“ #EUCodeWeek  
-целта и исходите од реализацијата на проектот 
Целта беше воведување во основите на програмирање, побудување интерес и 
мотивација кај учениците. Низ игра да дојдат до решавање на проблем. 
Цели: 
- Промовирање на информатиката помеѓу учениците во училиштата; 
- Зголемување на интересот на учениците за изучување на информатиката; 
- Зголемување на знаењата на учениците за компјутерските апликации; 
- Зголемување на интересот на учениците за изучување на програмирањето; 
- име и презиме на вклучениот/ите наставникот/ците или стручни 
соработници 
Координатор: одделенски наставник Марија Биковска  
- временска рамка во која се реализира проектот: секоја година во ист 
временски период октомври  
- средствата за реализација на проектот и од каде се обезбедуваат: 
Ресурси, секогаш сами со помош од родители ! 
 
6. името на проектот „Неделата на информатиката“ 
-целта и исходите од реализацијата на проектот 
Целта беше воведување во основите на програмирање, побудување интерес и 
мотивација кај учениците. Низ игра да дојдат до решавање на проблем. 
Цели: 
- Промовирање на информатиката помеѓу учениците во училиштата; 
- Зголемување на интересот на учениците за изучување на информатиката; 
- Зголемување на знаењата на учениците за компјутерските апликации; 
- Зголемување на интересот на учениците за изучување на програмирањето; 
- име и презиме на вклучениот/ите наставникот/ците или стручни 
соработници 
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Координатор: одделенски наставник Марија Биковска  
- временска рамка во која се реализира проектот: секоја година во ист 
временски период февруари  
- средствата за реализација на проектот и од каде се обезбедуваат: 
Ресурси, секогаш сами со помош од родители ! 
 
7. името на проектот „Светлина за земјата“ - “Light for the Earth”, 
 „Засади дрво за мир“ - „Plant a tree for peace”,  
 „Климатски договор на училиштата“ Околу животната средина преку 
Интернет - ЕНО -  “Climate agreement of schools” преку Environment Online 
– ENO. 
 ENO – ENVIRONMENT ONLINE, FINLAND. 
-целта и исходите од реализацијата на проектот 
-Нашите решенија се во природата.  
-Со заштита на биолошката разновидност го штитиме животот на планетата 
Земја  
-Време е сите да размислиме за сопствените одлуки и за нашето влијание врз 
околината од која зависиме и со која сме поврзани .... 
- име и презиме на вклучениот/ите наставникот/ците или стручни 
соработници Координатор на проектот ,,Eno planting day "во нашето училиште 
е наставничката Марија Биковска учесници се и учениците но и ученици од 150 
земји во светот. 
- временска рамка во која се реализира проектот: два пати во годината 
садиме дрвца. На 21 септември - Денот на мирот и 22 мај - Светски ден на 
биолошката разновидност. Заради актуелната ситуација во светот оваа година 
настанот се очекува да се реакизира преку онлајн кампања во која ќе 
учествуваат ученици од нашето училиште  
- средствата за реализација на проектот и од каде се обезбедуваат: 
Ресурси, секогаш сами со помош од родители. 
 
8. името на проектот „Училиште на 21ви Век“ 
-целта и исходите од реализацијата на проектот 
-Да се креира животна средина во училиштето по мерка на современите 
потреби на учениците и наставниците, каде секој ќе може да го изрази, негува и 
развива својот тален, интерес кон оделна област како на науката, спортот така 
и кон секојдневниот живот.  
- име и презиме на вклучениот/ите наставникот/ците или стручни 
соработници: педагог Ирина Николоска 
- временска рамка во која се реализира проектот: во континуитет - една 
учебна година 
- средствата за реализација на проектот и од каде се обезбедуваат: 
организиран од Британски Совет, МОН и БРО, 
 
9. името на проектот „Учење преку правење“ 
-целта и исходите од реализацијата на проектот 
- Да се овозможи развој на вештините на учениците преку различни 
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- име и презиме на вклучениот/ите наставникот/ците или стручни 
соработници: Координатор на проектот е педагог Ирина Николоска се 
вклучуваат на наставниците од одделенска и предметна настава 
- временска рамка во која се реализира проектот: Проектот е имплементиран 
во наставата согласно барањата на истиот. Воедно за истиот се планирани и 
активности надвор од наставата. 
- средствата за реализација на проектот и од каде се обезбедуваат: МОН 
на РСМ 
 
10. името на проектот - програма „Интеграција на еколошката едукација 
во македонскиот образовен систем - ЕКО“  
-целта и исходите од реализацијата на проектот 
- младата популација денес треба ги преземе правата и обврските на идните 
генерации за светот; 
- да има иднина и да допринесе во заштитата и унапредувањето на животната 
средина и човековото здравје;  
-учениците се стекнуваат со применливи знаења потребни во секојдневниот 
живот; 
-се развива свеста кај учениците и одговорноста за своите постапки кон 
непосредната животна околина и кон природата воопшто,  
-се поттикнува и развива почитта и грижата за другите како и одговорноста кон 
општеството,  
-се развива свест за унапредување на здравиот начин на живеење и 
преземање одговорност за сопственото здравје, свест и насоченост кон 
заштитата на животната средина и заштитата на биодиверзитетот. 
 Врз основа на добиените резултати од спроведената Анализа на 
состојбата на животната средина, во училиштето се планираат низа еколошки 
активности кои ќе водат кон подобрување на состојбата на животната средина. 
Овие планирани активности содржат точки на акција од еко-стандардите, со 
временски рокови и начин на нивна реализација, одговорните лица и 
планираните потребни средства.   
ЕКО-СТАНДАРД 1. Заштеда на енергија      
Полиса: Рационално користење на електричната и топлинската енергија. 
Цели: Намалување на потрошувачката на електрична енергија за 10%  во 
споредба со претходната година. 
ЕКО-СТАНДАРД 2. Заштеда на вода  
Полиса: Рационално користење на водата. 
Цели: Намалување на потрошувачката на вода за 10%  во споредба со 
претходната година. 
ЕКО-СТАНДАРД 3. Одржување на зградата и здрава внатрешна средина  
Полиса:  Здрава и чиста внатрешна средина за учење и работење. 
Цели: Обезбедување на здрави услови за работење и престој во училиштето и 
градинката. 
ЕКО-СТАНДАРД 4. Уреден и еколошки двор  
Полиса: Уреден и функционален двор кој е во согласност со потребите за 
заштита на животната средина.  
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Цели: Функционално уреден двор според сите еколошки параметри на начин на 
кој максимално ќе користи за потребите на сите кои престојуваат во 
училиштето и градинкат. 
- име и презиме на вклучениот/ите наставникот/ците или стручни 
соработници Во основното образование се врши интеграција на еколошки 
содржини од девет еколошки теми во секој наставен предмет во соодветна 
година. Со тоа, постоечките предмети се збогатуваат со еколошки едукативни 
содржини. 
- временска рамка во која се реализира проектот: продолжува 
- средствата за реализација на проектот и од каде се обезбедуваат: МОН 
на РСМ 
 
11. името на проектот „ Меѓуетничка интеграција во образованието - 
МИО“ 
-целта и исходите од реализацијата на проектот 
- Да се овозможи меѓуетничка интеграција во образованието 
- запознавање на учениците со различни културни вредности преку различни 
настани но и утврдување за сличните потреби како генерација, млади луѓе, 
потреба за едукација, другарување учество во научните истражувања, 
општественото живеење запознавање на нови светови, простори итн  
- Потпишан е меморандум за соработка со ООУ,, Светозар Марковиќ,, с. Старо 
Нагоричани, Куманово. 
- име и презиме на вклучениот/ите наставникот/ците или стручни 
соработници педагог Ирина Николоска заедно со предметниот наставник по 
англиски јазик се одговорни за реализација на проектот за Меѓуетничка 
интеграција во образованието.  
- временска рамка во која се реализира проектот: Во текот на учебната 
година 
- средствата за реализација на проектот и од каде се обезбедуваат: МОН 
на РСМ 
 

12. името на проектот „Социјална инклузија на  ученици со посебни 
пореби“ 
-целта и исходите од реализацијата на проектот 

– Одржани 4 работилници со родители на ученици со учество на најмалку 
80 родители. 

– Одржани 12 работилници со вкупно 80 ученици од 8 одделение за развој 
на дидактички материјали 

– Развиени 12 сета на дидактички материјали за поддршка во 
совладување на образовен материјал 12 ученици со посебни потреби, од 
страна на соученици во училиштето. 

– Одржана трибина за врсничко насилство со акцент на насилство врз 
деца со посебни потреби.  

– ридонес во развој на инклузивно општество за децата со посебни 
потреби. 
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- име и презиме на вклучениот/ите наставникот/ците или стручни 
соработници специјален едукатор и рехабилитатор Весна Вукелиќ, Маја 
Наумовска –волонтер  во ООЦК Кисела Вода, Димче Миланов- волонтер  во 
ООЦК Кисела Вода и Магдалена Бојковска волонтер  во ООЦК Кисела Вода.- 
временска рамка во која се реализира проектот: сепрември – декември 2020  
- средствата за реализација на проектот и од каде се обезбедуваат: 
Општинска организација на Црвен Крст Кисела вода  
 

15. Поддршка на учениците  

    15.1. Постигнување на учениците 

- Постигнување на учениците на крајот од учебната 2019/2020 година 
   Успехот на учениците по генерации е прикажан во табелите од 

статистичкиот преглед. 
Од прво до трето одделение се вкупно 326 ученици кои согласно ЗОО се 

описно оценети. Од IV-IXодд. со бројчани оценки се оценети сите 657 ученици.  
Во табелите е прикажан успехот на учениците од IV-IX одд.- по 

одделение,. 
Овој успех е објективен и се должи на пореалните критериуми за 

следење на учениците преку формативно оценување и пореално изведување 
на сумативна оценка.  

Постигања на учениците по предмети за учебната 2019/2020 
година: 

Наставен 
предмет 

Среде
н 
успех 
IV 

Среде
н 
успех  
V 

Среде
н 
успех 
VI 

Среде
н 
успех 
VII 

Среде
н 
успех 
VIII 

Среде
н 
успех 
IX 

Среден 
успех по 
предмет
и за 
учебната 
2019/ 
2020 
година 

Македонски 
јазик 

4,93 5,00 4,97 4,73 4,84 4,77 4,87 

Англиски 
јазик 

4,99 4,91 5,00 4,93 4,81 4,84 4,91 

Француски 
јазик 

/ / 4,86 4,74 4,75 4,74 4,77 

Германски 
јазик 

/ / 4,67 4,91 5,00 5,00 4,895 

Математика 4,90 5,00 4,72 4,77 4,69 4,71 4,79 

Историја / / 4,97 4,91 4,96 5,00 4,96 

Географија / / 4,85 4,88 4,83 4,72 4,82 
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Етика / / / 4,96 / / 4,96 

Граѓанско 
образование 

/ / / / 4,94 4,85 4,895 

Биологија / / / 4,91 4,82 4,88 4,87 

Физика / / / / 4,79 4,83 4,81 

Хемија / / / / 4,72 4,77 4,745 

Ликовно 4,99 5,00 5,00 4,97 4,98 5,00 4,99 

Музичко 4,99 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,998 

Физичко 4,99 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,998 

Информатика / / 4.95 4,84 / / 4,895 

ТО 4,98 5,00 5,00 / / / 4,99 

Природни 
науки 

4,93 4,80 4,82 / / / 4,85 

Класична 
култура 

/ / 4,99 / / / 4,99 

Етика на 
религии 

/ / 4,88 / / / 4,88 

Проекти-
музичко 

/ / / 5,00 5,00 / 5,00 

Проекти 
ликовно 

/ / / 5,00 5,00 / 5,00 

Проекти 
информатика 

/ / / / / / / 

Иновации / / / / / 4,99 4,99 

Спорт / / / 5,00 5,00 5,00 5,00 

Вештини на 
живеење 

/ / / / / 5,00 5,00 

Природо / / / / / / / 

Општество 4,94 5,00 / / / / 4,975 

Творештво / / / / / / / 

Работа со 
компјутери 

4,98 5,00 / / / / 4,99 

Проекти ТО / / / 5,00 5,00 5,00 5,00 
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Унапредувањ
е на 

здравјето 

/ / / / 5,00 5,00 5,00 

Среден успех 
на училишно 
по генерации 
за учебната 
2019/2020 

година 

4,96 4,97 4.91 4,92 4,90 4,89 4,93 

 

Вкупно со бројчани оценки се  ученици  од IV-IX одделение 

Успех 
Број на ученици 

Одличен 624 

многу добар 33 

Добар 0 

Доволен 0 

Со слаби оценки 0 

Среден успех од IV-IX                                           4,93  

 

Училиштето континуирано ќе ги следи постигањата на учениците.  
Службата со одделенските раководители од прибраните податоци за 
постигнувањето на учениците по сите наставни предмети по квалификациони 
периоди пристапува кон компаративна анализа на поединечни ученички 
успеси. Предвидени се анализи и споредби на средниот успех, поведението и 
изостаноците, како и на постигањата според полот на учениците, по предмети и 
одделенија, етничката припадност, наставен јазик и др.  

Одделенските и предметните наставници континуирано ќе го следат 
напредокот и постигањата на учениците и редовно ќе ги известуваат 
родителите на ученикот. Состојбата на успехот на ученикот по наставни 
предмети ќе ги утврдува одделенскиот совет, а родителот на ученикот ќе се 
информира преку евидентен лист. За крајниот успех на ученикот ќе се изготват 
свидетеслтва. 

Наставниот и стручниот кадар во училиштето континуирано работи на 
имплементација  на стандардите и критериумите за следење и оценување на 
постигањата на учениците.  

За да се подобри оценувањето на учениците, училиштето има изготвено 
„Кодекс за етичко однесување при оценувањето“. Во рамките на активите се 
забележува стандардизација на формулари за следење и оценување на 
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постигањата на учениците. Успехот на учениците  им  е достапен на 
родителите во секое време во електронскиот дневник. Сите наставници 
редовно реализираат додатна и дополнителна настава и настојуваат да се 
подобри  нивниот квалитет, а со тоа да се подобри и успехот на учениците. 
Наставниците применуваат ефективни техники и стратегии за утврдување и 
подобрување на постигањата на учениците, се применуваат различни извори 
на знаења (енциклопедии, стручна литература), а се применува и ИКТ во 
наставата. За да се подобрат постигањата на учениците, потребна е  поголема  
вклученост на родителите во наставниот процес. 

   

   15.2. Професионална ориентација на учениците  

Тимот за професионална ориентација на учениците за оваа учебна година е во 
состав од педагог Ирина Николоска, одделенските раководители на 
паралелките од девето одделение: професор по англиски јазик  Љубица 
Цинциевска, професор по македонски јазик Верка Ангелова, професор по 
биологија и природни науки Сузана Тасевска и професор по класична култура 
на Европската Цивилизација и професор по вештини на живеење Снежана 
Конеска во текот на оваа учебна година ќе продолжи со насочување на 
учениците за професионална ориентација преку активности кои најчесто ќе 
бидат организирани на одделенските часови а ќе опфаќаат:  

- запознавање на учениците со различни занимања, најчесто голем проблем е 
младоста на учениците и тесните хоризонти на спознанието со што се тие 
можат сакаа да се занимаваат но и за што најдобри резултати и задоволство ќе 
имаат. Од таа причина должност на возрасните е да им се долови современиот 
свет на кариерен развој проодност во образовниот систем и можноста за 
проширувањето на една професија. Особено ако се знае дека во денешниот 
свет на кариера секој може да се занимава со повеќе работи и неформално да 
се доедуцира повеќе пати во својот живот, но едно е важно дека основата на 
формалното образование е темел за да можеш да го држиш во раце кормилото 
на патот каде сакаш да стасаш. Ова треба добро да претстави на новите 
генерации средношколци за да можат да ги замислуваат своите можни позиции 
на занимања и успех.    

- следење и откривање на ученици со специфични способности и интереси ова 
е многу битна компонента  за подршка на учениците, особено за неодлучните, 
преку серија на анкети и работилници да се помогне во дефинирање на 
афинитетите на ученикот; 

- средби со личности  со различни занимања оваа активност се пракрицира 
уште во пониските одделенија но доколку се има интерес за поедини професии 
за патот до успехот се предвидуваат и средби со успешни менаџери, новинари, 
пекари, претприемачи, писатели и сл.;  

-реализација на работилници со цел откривање на нови можности, таленти на 
учениците, поврзување на повеќе сродни интереси,  

- професионално советување на учениците,  
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- претставување на средни училишта на отворени денови, презентации, научни 
претставувања на постигнувањата, базари, саеми на образование. 

     15.3. Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, 
од злоупореба и запуштање, спречување дискриминација 

Превентивните програми, планирани едукативни работилници со родители, 
ученици и наставници, вклучувањето на експерти за определените области на 
дејствување што ќе бидат реализирани во текот на оваа учебна година а се во 
однос на добросостојба на учениците нивна заштита и спрешување на 
дискриминација, се продолжува со досегашните планови и искуства. 
Запознавање и вклученост на учениците и родителите под водство и надзор на 
наставниот кадар и стручната служба во координација на директорот во 
организациите кои дејствуваат во нашата средина локална и пошироко како и 
во нашето училиште се со цел запознавање со правата, одговорностите на 
учениците, нивните родители и пошироката заедница во детекција, превенција, 
за пријавување и заштита на ученик-жртва на било која од формите на 
насилство, злоуптреба, занемарување и дискриминација и тоа: 

- Поддршка на работата на детска организација (планирање на работата, 
организирање акции, учество на состаноци). 

- Поддршка на работата на ученичкиот парламент (планирање на работата, 
организирање акции, учество на состаноци).  

- Поддршка на наставниицте и учениците во органиизрање на културни 
настани, екскурзии, хуманитарни акции.  

- Соработката со педагошката служба и дефектолог е континуирана со 
одделенските раководители и наставници како и со техничкиот персонал 
особено истакнувајќи ја соработката со наставниците од физичко и здравсвено 
образование со можност за најбрзо детектирање на повреди и слично, 
врсниците, соучениците и сл.  

- Идентификување на ученици со потешкотии во учењето, емоционални 
проблеми, надарени ученици, ученици со посебни образовни потреби и сл. 
Следење на прилагоденоста на  новодојдените ученици. Следење на процесот 
на преминот од одделенска настава во VI одд. Професионално информирање и 
советување на учениците. Следење на организацијата и реализацијата на 
содржините од воннаставните ученички активности. 

- Советодавна работа со учениците кои покажуваат неадаптирано поведение 
ќе се реализира во континуитет. Почести и поредовни контакти со родителите 
со оние ученици кои манифестираа дисциплински проблеми како и проблеми 
со успехот и редовноста. Во добар дел од овие случаи се очекува 
подобрување на однесувањето, успехот и редовноста на учениците. За таа цел 
се предвидува стручни предавања и материјали пред стручните активи, 
учениците, со изработени анализи, информации, прегледи, извештаи, анкети за 
изборни предмети и др. 

Намалување на насилството се планира имплементација на активности во 
склоп на наставните содржини во текот на учебната година во соработка со 
наставниците и други стручни соработници. Преку одржување работилници и 
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различни активности време на реализација одделенските часови и надвор од 
наставните часови. 

16.  Оценување 

       16.1. Видови оценување и календар на оценувањето 

Учениците од I до III одделение, околу 330 ученици, по задолжителните 
предмети ќе се оценуваат описно во текот на целата учебна година 
(тримесечие, полугодие и на крајот на учебната година 2020/2021). Учениците 
од IV до VI одделенија, околу 320 ученици, по задолжителните и изборните 
предмети ќе се оценуваат комбинирано, значи на тримесецијата ќе добиваат 
описна оценка, а на полугодие и крајот на учебната година ќе се оценуваат 
бројчано. Учениците од VII до IX одделенија, околу 330 ученици, по 
задолжителните и изборните предмети ќе бидат оценувани со бројчани оценки 
во текот на учебната година. 

Родителите и учениците ќе бидат известени за успехот и постигнувањата со 
евидентен лист за тримесечие и полугодие и свидетелство на крајот на 
учебната година со исклучиво бројчана оценка по сите предмети. 
 

      16.2. Тим за следење, анализа и поддршка 

Тимот за следење, анализа и подршка на усогласеноста на оценувањето со 
предвидените стандарди, во оваа учебна година 2020/21 година ќе биде 
составен од Директоерот на училиштето и Стручните соработници во ООУ 
„Ѓорѓија Пулевски“, тимот од својата работа добива резултати од следење, 
анализа на работата на натавниците се евидентира усогласеноста на 
оценувањето со предвидените стандарди. 

Согласно законската рамка се утврдува процедурата за поплаки и жалби по 
добиени оцени, Планот за следење и анализа на состојбите со оценувањето 
со временски период е според начинот на оценување на учениците квартално 
во текот на учебната година прво, второ и трето тромесечие и крајот на 
учебната година и за конкретен наставен предмет од одговорниот наставник кој 
предава на паралелката. Во услови на жалба и поплака од оцената се 
предвидува разгледување на истата од Наставничкиот совет за прифаќање 
или одбивање и/или формирање на комисија за проверка на оцета, односно 
знаењата на ученикот. Оваа комисија е од одделенскиот раководител на 
паралелката и наставници од соодветниот предмет во училиштето или од 
најблиското училиште ивземајќи го соодветниот наставник. 

- презентира планот за поддршка на наставниците кои покажуваат слаби 
резултати во работењето При следењето на работата на секој наставник со 
утврдување на постигнување на слаби резултати во работењето кои се 
добиваат од следење и анализа на работата со учениците и напредување на 
учениците се пристапува кон подршка на истите наставници во нивната работа 
за подобрување на резултатите во работата. 

- поддршка за наставниците кои се иноватори и креатори на развојот на 
квалитетното оценување. При следењето на стилит на работа и начинот на 
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оценување на секој наставник со утврдување на начинот на примена на 
иновативни и креативни модели на квалитетно оценување со следење на 
стандардите на оценувањето, се подржуваат успешните идеи и ќе се 
презентираат на останатите колеги на одделенските часови - состаноци за 
споделување на добра пракса. 

- план на споделување на добрата пракса во рамки на училиштето во 
врска со оценувањето На отворени часови на актив на одделенски наставници 
и предметни групи се споделуваат плановите на добра пракса во врска со 
оценувањето на учениците следејќи ги наставниците и успехот напредувањето 
на учениците. Изборот на колеги кои споделуваат добра пракса се определува 
од анализа и споредба на постигнувањето од учениците во однос на 
претходните оцени во однос на тромесечие или полугодие.  

       16.3.  Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на 
работата на воспитно-образовниот кадар 
 

Тимот за следење и анализа во оваа учебна година ќе биде составен од 
Директоерот на училиштето и Стручните соработници во ООУ „Ѓорѓија 
Пулевски“ врз основа на „Планот за работа на директорот на училиштети и 
посебните“; „Планови на стручните соработници на училиштето“ кои 
подразбира педагог, психолог и дефектолог и врз изработените инструменти за 
следење на посета на наставен час и воннаставна активност на работата на 
наставниот кадар во основното училиште според строго утврдена рамка ќе се 
следи работата на наставниот кадар.  
 Целта е утврдување на нивото на реализација на наставните цели од 
програмата следење на постигнувањата на учениците и нивното напредување, 
согласно стандардите на програмата, постапката на приод од наставник кон 
ученик со потешкотии во учењето и/или работа со талентиран односно ученик 
со посебна програма за работа.  
При откривање на поединец наставник кој има потешкотии и остварува послаби 
резултати во работата се приоѓа кон подршка за подобрување  на работењето.  
Доколку се утврдат со анализите потреби за подршка на наставници кои имаат 
поголеми успеси се мотивираат да се вклопат во дополнителни тимови за 
претставување на училиштето преку натпревари, базари, соработки со 
училишта, презентации во локалната самоуправа и слично. 
 Соработката со други воспитно - образовни институции надвор од 
училиштето и оваа учебна година ќе се одвива во континуитет преку активна 
двонасочна комуникација со тенденција истата да се продлабочи. Контактите 
со МОН, ДПИ и БРО ќе продолжат да се одвиват согласно нивните побарувања 
за податоци и информации за ажурирање на нивната работа. 

 
       16.4. Самоевалуација на училиштето 

Училиштето изработи Самоевалуација за периодот 2018 / 2020 година. Во 
Самоевалуација на училиштето, учествуваа: директорот, стручната служба, 
административната служба и целиот наставен кадар организирани во тим од 
наставници: Наташа Богоевска, Виолета Лаковска, Марија Тодоровска,  
Виолета Каркинска, Снежана Конеска. Самоевалуацијата се прави со цел да се 
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детектираат а потоа и да се елиминираат слабите страни на работата на 
училиштето што се добиени по пат на анализа на претходната самоевалуација 
(примена на анкети, интервју, компарација на резултати) а да се зајакнуваат 
позитивните придобивки и да се јакне добрата стана на работата на 
училиштето, а се во насока на исполнување на визијата на нашето училиште. 
Многу од слабите страни се надминати кои резултати ќе се откријат во 
изработката на новата Самоевалуација на училиштето која е во период на 
изработка од страна на Тимот за изработка на новата самоевалуација. Но се 
разбира и откривање на новите слабости на кои ќе мора училиштето да работи 
со нови планови. Некои од слабите страни кои се надминати се:  

- Се постави лифт за ученици со телесни  пречки  во развојот. 
-Родителите партиципираат за подобрување на условите за работа (од 
технички аспект) за сите ученици, со посебен акцент на учениците со посебни 
потреби; 
-Преуредување на училниците кои имаа намалена функционалност на некои 
училници од поставеноста на компјутерите (несоодветен распоред); 
-Наставниците имаа потреба и добија повеќе дополнителни обуки за креирање 
на индивидуализиран пристап и индивидуална работа со ученици со ПОП.   
-Почна делумна набавка на нагледни средства и дидактички материјал за 
работа со ученици со ПОП, кој процес ќе продолжи и во следниот период. 
- Поголема вклученост на ученичката заедница во работата на училиштето. 
- Позачестена промоција на работа на училиштето користење на web страната 
на училиштето, fb групата на училиштето, подршка и вклученост на училиштето 
во активностите и акциите на локалната средина. 
-Вклучување на дел од членови од Училишни одбори и Совет на родители во 
дел од обуките на кои присуствуваат наставниците. 
 На јаките страни во самоевалуацијата се продолжи да се работи така да 
тие и понатаму се јаки страни кои ја оправдуваат мисијата на нашето 
училиште. 
 
17. Безбедност во училиштето  

На почетокот на учебната година на учениците ќе им се презентира „Планот за 
евакуација на училиштето во случај на незгода“. Учениците ќе бидат 
запознаени со планот на одделенските часови. На одделенските часови 
планирани се вежби за евакуација за лична и колективна заштита и 
безбедност, превенција и заштита од приридни и други несреќи-пожари, 
поплави и слични закани и ризици.  

Планирани се и кратки курсеви и обуки на наставниците за користење на ПП 
апаратите за против пожарна заштита од пожар, брзо реагирање и евакуација 
на учениците, од страна на Фирмата и персоналот за одржување на ПП 
апаратите во училиштето.  

Во училиштето се планира и курсеви за учениците за прва помош и заштита од 
страна на наставниците по хемија, биологија - природни науки во рамките на 
„Секција за прва помош и заштита ППЗ“. Овие знаења и вештини се 
истакнуваат на повеќе натпревари на локално и државно ниво, досегашното 
искуство говори за успешни тимови. Кио пак едуцираат свои врсници, 
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сошеници како и помлади ученици во училиштето под надзор на тимот од 
наставниот кадар. Целта е продолжување по стапките од повозрасните 
меѓусебно другарување и учење вештини, помош и подршка во превентивни 
програми.  

 Ќе продолжиме со спроведување на програмите за превенција на 
насилно однесување во училиштето, превенција на трговија со луѓе, болести на 
зависност и сексуално преносливи болести, во рамките на одделенските 
часови, на состаноците на одделенските заедници, а со помош на стручната 
служба и други стручни лица. Планирани за реализација се едукативни 
работилници со родители, ученици и наставници за подобрување на социо-
емоционалната состојба на учениците, со вклучување на надлежни институции 
и експерти за определените области на дејствување. Во активностите надвор 
од училиштето (при посети на институции, објекти, знаменитости), ќе бидат 
вклучени и родителите преку Советот на родители.  

 

18. Грижа за здравјето 

   18.1. Хигиена во училиштето 

За хигиената во училиштето ќе биде задолжен техничкиот персонал од 
училиштето, но вклучени ќе бидат и сите вработени, а особено одделенските 
раководители преку развивање правилен однос кон  хигиената со учениците и 
преку надзор на извршувањето на дадените задачи, како што се одржување на 
училници, ходници и училишниот двор. Таа цел најдобро ќе се постигне со 
реализација на наставни и воннаставните активности поврзани со оваа тема. 

 Училиштето преку редовни училишни еко акции, предавања, 
работилници и слично ја поттикнува свеста кај учениците за одржување на 
хигиената, акции за чистење на училишниот двор, садење цвеќиња, собирање 
пластични шишиња.  

 Дератизација, дезинсекција и дезинфекција се врши еднаш во годината 
од надлежни институции како и секојдневно дезинфицирање на просториите во 
училиштето при редовното чистење. 

    18.2. Систематски прегледи 

Со систематски прегледи ќе бидат опфатени учениците од прво, трето и седмо 
одделение. Учениците од одделенска настава на систематските прегледи ќе 
бидат придружувани од своите одделенски раководители, додека пак 
учениците од предметна настава ќе бидат придружувани од наставник кој во тој 
момент е слободен или од стручната служба, сè со цел наставата да се одвива 
непречено.  

 За девојчињата од VI одделение ќе се одржи предавање на тема 
,,Едукативна програма за промените во пубертетот кај девојчињата. 

    18.3. Вакцинирање 

Со календарот за имунизација и вакцинација ќе бидат опфатени 
учениците од прво, второ, шесто и осмо одделение: 6 години (I одделение) 
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Мали сипаници, рубеола, заразни заушки (1 доза) - I ревакцинирање 7 години 
(II одделение) Туберкулоза (со тестирање) (1 доза) Детска парализа (1 доза), 
дифтерија, тетанус (1доза) - I ревакцинирање; II ревакцинирање; III 
ревакцинирање 12 години, 2 и 6 месеци после првата доза (VI одделение); 
Инфекции со хуман папилома вирус (HPV) (само за девојчиња) (3 дози) - 
вакцинирање 14 години (завршна година на основно училиште) Рубеола (само 
девојчиња) (1 II ревакционирање доза); Детска парализа (1 доза); Дифтерија, 
тетанус (доза); III ревакцинирање; IV ревакцинирање.  

Дел од учениците ќе  поминат на преглед на заби и ќе се направи 
залевки.  

Процесот на вакцинација и имунизација ќе се изведува како и досега во 
поликлиника “Јане Сандански” Аеродром, a за сето тоа училишниот педагог ќе 
води евиденција. 

    18.4. Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштата 

Училиштето во текот на учебната година континуирано организира оброк/ците 
за учениците во училишната кујна (доручек, ручек и ужина) за ученици во 
продолжен престој од прво до трето одделение околу 310 ученици. За 
останатите ученици до девето одделение во редовната настава се организира 
ужина која бројка е променлива на месечно ниво според потребите на 
учениците. Оброците се подготвуваат според стандардизирано мени од 
Агенцијата за здрава храна на РСМ во соработка со училиштето и Советот на 
родителите во училиштето.  

-Едукација за здрава исхрана 

 Едукација за здрава исхрана и оваа учебна година првенствено ќе вршат 
одделенските раководители преку наставни содржини од оваа област и на 
часовите за одделенска заедница. Исто така, овој тип на наставни содржини ќе 
бидат реализирани на часовите по животни вештини и унапредување на 
здравјето, но секако тука можат да се вклучат и останатите наставници. 

Училиштето во текот на учебната година континуирано реализира едукативни 
предавања за здрава храна како преку редовните наставни содржини така и 
преку соработка со стручни лица од таа област во вид на предавања, трибини 
и работилници.  

Училиштето секоја година во рамките на Програмата „Еко-училиште“ реализира 
најразлични активности. Планирано е да се реализира и Глобален час - Проект 
за храна со Глобални цели: „Секој оброк раскажува приказна“ и ќе се откријат 
од страна на учениците како Глобалните цели се поврзани со нивниот живот. 

 

19. Училишна клима  

19.1. Дисциплина 

Почитувањето на правилата на однесување во училиштето доведува до 
одлична дисциплина и ред на сите кои работат и престојуваат во училиштето. 
Дисциплината во училиштето е на високо ниво, со тендеција сме тоа да се 



70 
Годишна програма за работа на  ООУ,,ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ’’ општина Аеродром Скопје,  за учебната 2020/2021 г 

задржи. Се запазува времето на доаѓање на персоналот и на учениците. 
Вратите на училиштето се отвараат во 6 часот наутро и се затвараат во 21 
часот. За одржување на редот и дисциплината во училиштето и училишниот 
двор се грижат дежурните наставници и дежурните ученици, според строго 
утврден распоред на дежурства. Дежурствата на наставниците ќе бидат 
истакнати на огласната табла во наставничката канцеларија и  на огласната 
табла на училиштето, по тој распоред секој дежурен наставник ја исполнува 
својата обврска. Покрај дежурните наставници ќе биде вклучено и 
обезбедувањето кое ќе биде избрано од страна на Општина Аеродром кое ќе 
врши идентификување на посетителите кои влегуваат во училиштето и при тоа 
ќе се води писмена евиденција на посетите во училиптето. 

19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето   

Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето: Нашето 
училиште има приоритет да се грижи за естетскиот и функционалниот изглед 
на училиштето. Секој наставник пред својата училница има задача и обврска 
да уредува пано според потребите на наставните теми и содржини. 
Содржините на истакнатите изработки на учениците и наставниците ќе бидат 
од различни области меѓу кои ќе има содржини од мултикултурата со што ќе го 
изразиме мултикултурниот карактер на нашата држава со цел запознавање и 
зајакнување на меѓуетничките односи; содржини според оделни настани и 
датуми битни за животот на учениците, со цел запознавање со светски, 
државни и локални прослави, празници и настани. Останатите ѕидови и холот 
ќе го уредуваат ученици од ликовната и литературната секција под раководство 
на нивните наставници.  

19.3. Етички кодекси 

Етички кодекси: Непосредно пред почетокот на учебната година тимот од 
наставници од одделенска и предметна настава и стручната служба 
раководени под некои сугестии и потреби од страна на учениците и родителите 
ќе го обновиме и потврдиме постоечкиот кодекс на однесување. И оваа учебна 
година согласно Кодексот на облекување задолжително е носење на ученичка 
униформа  која е обезбедена од општината Аеродром. Учениците ќе носат 
униформи со амблемот на нашето училиште. Согласно Кодексот на 
облекување во Филскултурна сала на часовите по Физичко и здравствено 
образование задолжително е носење на опрема за ФЗО (бела маичка, темен 
шорц и патика за во сала). Кодексот во себе ќе ги опфати правилата на 
однесување на персоналот, учениците и родителите. Тој ќе биде истакнат на 
видни места  (во наставничка канцеларија и училниците) и со него ќе бидат 
запознаени сите инволвирани. За непочитување на правилата на однесување 
за сите инволвирани следат соодветни мерки. Етичноста е дел од личниот 
систем на вредности. Етички се однесуваме не затоа што така ни налага 
законот, не затоа што некој тоа го очекува од нас, туку затоа што веруваме 
дека така треба и сакаме да се однесуваме. 

19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето 

За подобрување и зајакнување на комуникацијата и меѓусебната доверба и 
соработка од страна на стручната служба ќе се организираат работилници од 
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кои ќе се утврди степенот на задоволство од меѓучовечките односи на 
вработените. Потоа ќе следува изработка на програма во која ќе бидат 
вклучени екскурзии на вработените, прослави и други начини на дружење.  

 За продлабочување на довербата и соработката меѓу структурите во 
училиштето се предвидуваат повеќе конкретни активности со цел да се 
подобри квалитетот на комуникацијата и да зајакне меѓусебната доверба и 
соработка: 

- Соработка помеѓу кадарот од одделенска настава и предметна настава во 
различни соработки меѓу одделенија со подршка на поголемите кон помалите 
соученици во повеќе акции во дворот, холот и ходниците секако и во 
библиотеката, медијатеката, специјализираните училници - кабинет по 
информатика, биологија, историја итн. Анализа на истите од стана на 
наставниот кадар  вадејќи заклучоци на слаби и јаки страни а никако не 
потсетувајќи се на тоа како било некогаш, како треба да биде или како е кај 
соседите кој говор ги насочува кон депресија секогаш држејќи се до тоа што 
правиме а што може да направиме сега во дадениов момент. 

- Соработка на наставниот персонал со стручните служби преку состаноци, 
работилници, дебати за вистинските потреби и подршки во однос на работата и 
животот на училиштето, надминување на проблемите и поткревајќи се на 
успесите и добрите придобивки.  

- Соработка на наставниот персонал, стручните служби и техничкиот персонал 
особено околу рано откривање на деликвентно и недолично однесување на 
учениците, персоналот и сл. Истакнување на важноста на техничкиот персонал 
да соработува брзо и навремено кај наставниот и стручниот персонал во 
дадените ситуации. 

- Соработката преку состаноци, работилници, дебати со Советот на родители и 
родителите општо со училишниот персонал наставнички стручен и сл. во 
едукација на родителите за посветување а не занемарување на своите деца, 
подршка во учењето но и во надминување на потребите на тинејџери и деца, 
особен акцент да се фрли на подршката на социјализацијата интересите на 
децата во слободното време другарувањето и начинот на тие активности 
влијанието на надворешниот свет и справување со ново настанатите ситуации 
во околината.  

20. Професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар  

 20.1 Детектирање на потребите и приоритетите 
   
       Училиштето води грижа за професионалниот развој на образовниот кадар 
водејќи сметка редовно да се посетуваат обуките и семинарите кои се 
одобрени и организирани од МОН и БРО. Стручната служба води 
професионално досие за секој наставник.  
      Професионалниот развој на воспитно-образовниот кадар ке се одвива на 
интерно и екстерно ниво. 
        На интерно ниво ќе се реализирапреку Стручни активи и Наставнички 
совет додека на есктерно ниво представува учество во едукација организирана 
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од БРО ,МОН или други организации на едукации кои се од интерес на 
подобрувањето на квалитетот на наставата како и во зависнот од потребите на 
наставниот кадар и стручна служба. 
Како криетериум за надградување на својот професионален развој 
наставниците ќе се бираат врз основа на изготвениот личен и професионален 
план. По завршување на обуките и семинарите секој  наставник  врши 
дисеминација со кои се запознава и едуцира останатиот наставен кадар .   
 
 
 20.2 Активности за професионален развој 
 
Програма за професионален развој на образовниот кадар која ќе се реалзира 
на ниво на Наставники совет. 
  
Предавања, презентации и представувања на иновации во воспитно-
образовната работа.  
 
Програма  за стручно усовршување  на наставници кои ќе се реазлизираат 
на ниво на Стручен актив: 
 
Корелација со наставни содршини за време на реазлизација понастани 
предмети ( пишни, контролни вежби) 
Одржување нагледни часови со примена на нови форми и методи –анализа на 
истите. 
Посета на часови одделенски-предметни наставници(меѓусебно) и отворени 
часови; 
Следење и анализа на соодветна стручна литература. 
 
Семинари за стручно усовршување на наставници  

Задолжителни семинари за наставници понудени од МОН и БРО
Семинари по избор согласно програма за стручно усовршувања на 
вработените во образованието за учебната 2020/2021 година. 

 

 Индивидуална педагошко- инструктивна работа со наставници и 

 стручни соработници 
 

Менторска работа со наставници приправници; 
Педагошко-инструктивна работа со директорот на училиштето и 
стручните соработници. 

 
За следење и евиденција на стручното усовршување на наставниот кадар и 
стручните соработници се грижи тимот за професионален развој .Тимот за 
професионален развој е состав на : Марјан Јовановски – директор, Ирина 
Николоска – педагог, Весна Вукелиќ-специјален едукатор и рехабилитаор, Гоце 
куев-наставник , Даниела Васиевска-наставник, Ана Петровска-наставник и  
Елена Симоновска-наставник .   
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20.3 Личен професионален развој 
Се планира поединечно следење и напредување на наставниците, нивното 
вреднување преку однапред подготвени интерни критериуми, мотивирање на 
наставниците за постојано посетување на семинари и обуки за стекнување на 
сертификати, вреднување и следење на сите субјекти во училиштето за нивно 
поуспешно учество во конференции, регионални средби, пишани рубрики или 
статии во стручна литература и др. Исто така ќе се следат и дадените насоки 
за Професионални компетенции на наставниците и Прирачникот за 
професионален план на секој од вработените, понудени од БРО и МОН. 
Според нив секој од вработените има изработено личен план за 
професионален развој за сопственото напредување во текот на годината, 
според кои планови училишниот тим за професионален развој на вработените 
изработува годишна програма за професионален развој во училиштето. 
 
Програма за перманентно стручно усовршување на раководниот и воспитно 
образовниот кадар во училиштето: 

Стручно 
усовршување на 
наставниците 

 
Форми на 
усовршување 

 
Носители 

Време на 
реализација 

 
Директор 

Семинари, 
работилници, 
обуки, следење 
на стручна 
литература, 
стручни трудови 

Советници од БРО,  
, ментори 

 
континуирано 

 
Стручни 

соработници 

Семинари, 
работилници, 
обуки, следење 
на стручна 
литература, 
стручни трудови 

Советници од БРО,  
Обучувачи од 
невладини 
организации,ментори... 

 
континуирано 

 
Наставници 

Семинари, 
работилници, 
обуки, 
дисеминација, 
следење на 
стручна 
литература, 
стручни трудови 

 
Советници од БРО,  
Обучувачи од 
невладини 
организации,ментори... 

 
континуирано 
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20.4 Xоризонтално учење 

Се планираат различини видови на организирање и пренесување на 
знаењата или размена на професионално искуство, преку активите, со 
организирање на отворени часови, стручни собири, работилници и сл., кои се 
планиранирани во програмите на стручните активи. Училиштето изготвува 
акциски план со планирани активности кои ќе бидат во прилог на годишната 
програма. 
20.5  Кариерен развој на воспитно образовниот кадар  

Училиштето е вклучено во процесот на кариерен развој на воспитно –
образовниот кадар кој  се одвива во три дела односно фази, првиот дел е 
посветен на приправничкиот период , вториот дел се однесува на периодот  
каде наставникот/стручниот соработик  работи самостојно и третиот дел каде 
што напредува во звање наставник/стручен соработник ментор и 
наставник/стручен соработник советник.  

Како поддршка во кариерниот развој училиштето има за цел да го олесни 
снаоѓањето во училишнит живот и да понуди практични совети и иновативни 
идеи. Образовниот кадар ќе се запознае со стандардите за наставник/ стручен 
соработник –ментори и наставник /стручен соработник советник низ 6 подрачја 
и тоа  : 

 
1. Знаење за наставниот предмет и воспитно-образовниот систем  
2. Поучување и учење 
3. Создавање стимулативна средина за учење 
4. Социјална и оразовна инклузија 
5. Комуникација и соработка со семејството и заедницата 
6. Професионален развој и професионалана соработка 
 

Воспитно- образовниот кадар  ќе се запознае и со критериумите за 
напредување во знањата метор и советник како и процедурата за 
стенување на звање. 

 Критериуми за  наставник /стручен соработник ментор : 

 Наставникот/стручниот соработник ментор има  7 години 
работно искуство како наставник . 

 Ги исполнува професионалните стандарди за ментор . 
Критериуми за  наставник /стручен соработник советник : 

 Наставникот/стручниот соработник ментор има  9 години 
работно искуство како наставник/стручен соработник. 

 Ги исполнува професионалните стандарди за советник.  
Времето за реализација е во текот на учебната 2020/21 година . Додека 

носители на активностите се Директорот , стручните соработници , 
председателите на активи и Насатавничкиот совет.  

 

21.Вклученост на семејствата во училиштето 

          21.1 Во животот и работата на училиштето 

Соработката со родителите  се остварува преку заеднички и 
индивидуални родителски средби, разговори со можност за вклучување на 
родителите во различни аспекти од училишниот живот како и Советот на 
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родители. Советот на родители е формиран од по еден претставник од секое 
одделение кој што го избираат родителите на родителски состанок на 
паралелката. Советот на родители ги извршува следните активности:дава 
мислење за предлог програмата за развој на основното училиште, расправа за 
извештајот за работа на училиштето, предлага програми за подобрување на 
стандардите за наставата, дава согласност на предлозите на директорот за 
воведување на повисоки стандарди, избира претставници во Училишниот 
одбор на основното училиште и врши други работи утврдени со Статутот на 
училиштето.  

Работата на Советот на родители вклучува и активности поврзани со 
развој и имплементација на проекти што ќе придонесат за подобрување на 
училишната инфраструктура и воопшто, подобрување на материјално-
техничките услови за реализација наставни и воннаставни активности. Во овој 
поглед, потребно е да се формира мешовит тим составен од претставници на 
Советот, училишната администрација и наставниците. 

Советот на родители изготвува програма, со чија реализација се 
овозможува организирано остварување на интересите на учениците во 
училиштето. Овој совет ќе заседава најмалку два пати во полугодие по 
претходно утврден дневен ред. Предедател на Советот на родители е Виктор 
Стефковски. 
      Во текот на учебната година е се планирани приемни  и отворени денови на 
кои што родителите имаат можност подетално да се информираат за 
постигнувањата кај секој наставник поединечно. 
 
21.2 Вклученост на родителите/старателите во процесот на учење и 
вонанаставните активности.  
 

 Карактеристики на децата и давање помош за насочување на 
нивниот развој; 

 давање совети за решавање на развојни и други проблеми кај 
учениците кои се последица на дисфункционални семејни односи; 

 советодавна – инструктивна работа со родители чии деца имаат 
тешкотии во развојот; 

 пружање помош во благовремено откривањена надарени деца и 
укажување на можности за поттикнување и насочување на нивниот 
развој; 

 педагошко – психолошка едукација на родителите. 
 Училиштето има постојано добра соработка со родителите, но таа 

треба да биде посуштинска односно поголема и конкретна вклученост 
на родителите во активности кои ќе го подобрат воспитно – 
образовниот процес во училиштето.  

 

   21.3 Едукација на родителите и старателите  
 

Во период од септември до декември 2020 година до во соработка со 
Црвен Крст на Општинска Организација Кисела Вода ќе се релизира проект под 
наслов „ Социјална инклузија на  ученици со посебни пореби “ . Проектот 
претставува развој на организирана форма на дејствување за подобра 
инклузија на лицата со посебни потреби во основните училишта. Преку сет на 
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работилници со ученици и родители за подигање на свест и промовирање на 
толеранција, изработка на дидактички материјали за олеснување на 
образовниот процес на децата со посебни потреби и заеднички вон-наставни 
активности на учениците, проектот настојува да придонесе кон градење на 
инклузивно општество и подобрена социјализација на лицата со посебни 
потреби и воспоставување на одржлива локална програма за работа со деца 
со посебни потреби. 

Се изработува брошура за родители на почетокот од наставната година 
при што им се презентират делови од годишната програма за работа на 
училиштето како и делови од кодексите на однесување и сл., со цел 
родителите да бидат што повеќе информирани за работата на училиштето. 
Брошурата ја изготвува  стручна служба. 
 

Планирани 
активности  

Носители на 
активноста 

Време на 
реазлизација  

Финансиски 
средства  

Изработка на 
брошура за 
родители  

Тим за изработка 
на брошура   

Август 2020  / 

4 едукативни 
работилници за 
родители  за 
подигање на 
свест и 
промовирање на 
толеранција кон 
учениците со 
ПОП  

Специјален 
едукатор  
Црвен крст на ОО 
Кисела Вода  

Септември –
декември 2020 
година  

/ 

Трибини и 
работилници за 
актуелни теми 
наменети од 
родителите за 
родителите  
 
 

родители Септември 2020 год 
–јуни 2021 год. 

/ 

*Планот може да се менува во текот на учебната година во зависнот од 
потребите . 
 
 
22.Комуникација со јавноста и промоција на училиштето 

            Локална заедница 
Ангажираност во училиштето во рамките на својата воспитно-образовна 

дејност ќе се манифестира и преку разновидните културни и образовни 
активности, преку чие остварување се вклучуваат во задоволување на 
културно образовните потреби на локалната средина. Потесна и непосредна 
соработка со локалната средина ќе остваруваме преку родителите на 
учениците, родителските одбори во паралелките и советот на родители. 
Посебно место во соработката со локалната средина ќе претставува 
континуирана соработка со локалната самоуправа. Таа соработка ќе биде 
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поинтензивна во областа на: 

 подобрување на просторните услови за работа, 

 унапредување на воспитно-образовната работа, 

 учество на општествено-корисна работа, 

 разни културни и спортски манифестации, 

 материјалното и финансовото работење, 

 имплементирање на проекти и сл. 
 

           Институции од областа на културата 

Според планот и годишната програма училиштето ги следи сите 
објавени конкурси и покани за натпревари и истите се доставуваат до 
одговорните наставници, кои ќе ги спроведат преку учество на учениците. 
Литературните и ликовните конкурси, посетата на културноисториски 
споменици, музеи, библиотеки и ликовни колонии ќе бидат посетени според 
потребите на наставата и по избор на предметниот или одделенскиот 
наставник. Кино и театарски претстави ќе бидат организирани, исто така 
според потребите на наставата, со избор на кино или театарска претстава од 
страна на одговорните наставници, соодветно на возраста на учениците. Сите 
овие активности се вградени во програмите на стручните активи. 

Носители на наведените активности ќе бидат учениците, одделенските и 
предметните наставници 

 
       Институции од областа на образованието 

 Соработка со МОН при доставување на годишната програма на училиштето, 
доставување годишен извештај од работата на училиштето и тековна 
соработки при воведување и реализација на сите промени и новини кои 
произлегуваат од министерството.  

 Во соработка и организација на БРО во согласност со потребата за 
унапредување и модернизација на наставата, наставниот кадар и оваа учебна 
година перманентно ќе го надградува сопственото знаење со посета на обуки и 
семинари  

 Во текот на учебната година училиштето планира и соработка со Општинскиот 
инспектор и активот на директори на ниво на општина за низа консултации , 
размена на искуства , тековни прашања и разни прослави.  

 Соработката со Државниот просветен инспекторат (ДПИ) ќе се оствари при 
надзорот на овој орган на државната управа на: исполнетоста на образовните 
стандарди, обезбедувањето на квалитетот на образованието, ефективноста 
преку евалуација на работата на воспитно образовните установи, како и 
примената на законите, другите прописи и општи акти од областа на 
образованието и воспитанието. 

 Соработката со детските градинки во непосредната околина ќе се оствари во 
мај при почеток на уписниот рок за запишување на првачињата во училиштето. 

 Соработка со основните и средните училишта ќе се одвива во насока на 
активности кои ги третираат наставните и воннаставните активности како што 
се спортските натпревари и натпревари во разни други подрачја ,литератутни 
читања , размена на искуства помеѓу наставниците и промоции на средните 
училишта.  
 
           Невладини организации 



78 
Годишна програма за работа на  ООУ,,ЃОРЃИЈА ПУЛЕВСКИ’’ општина Аеродром Скопје,  за учебната 2020/2021 г 

           Соработката со невладините организации е од големо значење за 
целокупниот развој и напредок на училиштето. Во учебната 2020/21 година ќе 
продолжи соработката со невладините организации „НВО „Поврзани„ , 
НВО„Отворете ги прозорците“, НВО Отворена Порта, Општинска организација 
на Црвен крст  Кисела Вода,НВО Нулта Отпад,ПАКОМАК,  Институт за брак и 
семејство и Системска пракса АЛТЕРНАТИВА, со кои веќе имаме работено на 
различни активности и проекти.  
Нашето училиште постојано ги следи новините и понудите за соработка од 
невладините организации од областа на образованието и како и досега 
училиштето ќе биде редовен апликант за добивање на одредени проекти. 
Освен аплицирањето, останатите активности од ова подрачје ќе бидат 
спроведувани во согласност со условите кои ќе ги диктираат самите невладини 
организации. 
 

    Спортски друштва   
       Со цел да се афирмира спортот меѓу младите, нашето училиште 
соработува со голем број спортски друштва, меѓу кои се:  

- Федерација на училишен спорт на Р.С. Македонија 

- Сојуз научилишен спорт на град скопје 

- Општински сојузна училишен спорт Аеродром, Скопје 

 

  Здравствени организации 
    Училиштето ќе продолжи да соработува со институциите кои се директно 
поврзани со грижата за здравјето на учениците, а тоа се: Поликлиника „Јане 
Сандански“, Меѓуопштински Центар за социјални работи на град Скопје, Завод 
за ментално здравје, Тим за функционалана процена по меѓурародна 
класификација, . Во текот на годината ќе се организираат и предавања според 
потребата, изведени од стручни лица, надворешни соработници, или од 
Црвениот Крст на Кисела Вода. Одговорни лица ќе бидат стручните 
соработници од Црвениот Крст и одделенските и предметните наставници.  
Целта на ваквата едукација е проширување на знаењата на учениците и 
развивање на свеста за значењето на здравјето и водењето грижа за истото. 
Како и секоја година, така и оваа, училиштето ќе ја продолжи соработката со 
стоматолошката ординација на Поликлиниката „Јане Сандански“ и 
стоматолошката ординација „Д-р Нина“, со цел да се издигне самосвеста за 
оралното здравје. 
 

     Медиуми 
     Соработката со медиумите е важен дел во соработката со јавноста. Како и 
секое современо училиште и нашето училиште има потреба од афирмација на 
неговата работа и постигнатите резултати, со цел јавноста да има увид во 
начинот на работење, целите и резултатите што притоа се постигнуваат. На 
овој начин и ученикото творештво и постигања во разни области добиваат 
можност за поширока афирмација. На овој план е планирана соработка со 
повеќе печатени и електроски медиуми, како што се: МТВ, Сител ТВ, Телма, 
Канал 5, списанијата за деца и млади: Развигор, Другарче, Наш свет,Месечко, 
дневниот печат. Како начин на афирмација и промоција на нашето училиште е 
веб- сајтот и facebook страната на училиштето. 
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23.Следење на имплементацијата на Годишната програма за работа на 
основното училиште  
 

Приоритетни 
подрачја за 
следење  

Начин и време 
на следење 

Одговорно/ни 
лице/ца 

Кој треба да биде 
инфрмиран за 
следењето 

Унапредување на  
професионалниот и 
кариерниот развој 
на воспитно –
образовниот кадар . 

Обуки 
Семинари 
Конференции 
Анкети 
Извештаи 
Записници  
Учебна 2020/2021 
година  

Тимот 
запрофесионален 
развој  

  

Директор  

Обезбедување на 
наставни средства 
и помагала за 
работа со ученици 
со типичен развој и 
ученици со ПОП. 

Анкети 
Чек листи 
Работилници 
Извештаи 
Запсиници 
Учебна 2020/2021 
година 

Директор  

Стручна служба 

наставници 

Надлежни 
институции  

Поголема 
соработка со 
родителите при 
обезбедување на 
технички средства 
за подобрување на 
условите за работа 
на учениците преку 
учество во взаемни 
проектни 
активности. 

Анкети 
Чек листи 
Работилници  
Проектни 
активности 
Извешти 
Записници  
 
Учебна 2020/2021 
година 

Директор  

Стручна служба 

Наставници 

Родители  

Надлежни 
институции 

 

Промовирање на 
работа на 
училиштето и 
неговата 
инклузивна пракса 
во локалната 
средина. 

Флаери 
Јавен настан за 
Извештај 
Записници 
 
Учебна 2020/2021 
година 

Директор 

Стручна служба 

Наставници 

Надлежни 
институции 
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24. Евалуација на годишната прогрма за работа на основното училиште  

 
Активност 

 
Носител 

Начин на 
спроведување 
(ресурси) 

 
инструмен
ти 

Очекувани 
резултати 

Одговорно 
лице 

Временска 
рамка  

 
Индивидуализи
рани програма 
за ученици со 
ПОП 

Училишен 
инклузивен 
тим , 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитат
ор  

 
  Чек листи 
Опсервации 
Прашалници 
Анегдотски 
белешки 
ИОП  

 
Протокол за 
следење на 
планиурањат
а на 
наставницит
е 

 
 
Изработени 
ИОП-и 

Педагошко- 
психолошка 
служба 
наставници 
 
Специјален 
едукатор и 
рехабилитат
ор 

Учебна 2020/21 
година 

 
Ученички 
екскурзии 

 
Тим за 
ексурзии 

Училишен тим и 
туристичка 
агенција 

Програма за 
екскурзии, 
извештаи, 
фотографии 

Запознавање со 
културни 
знаменитости 

 
Директор  

Втроро 
полугодие од  
Учебна 2020/21 
година 

 
Ученички 
парламент 

Одговорен  
наставник 

 
Извештаи,записни
ци 

Записници, 
извештаи, 
фотографии 

Вклучување на 
учениците 
во работата на 

Одговорен 
наставник  

Учебна 2020/21 
година 

 
 
Црвен крст 

 
 
Одговорно 
лице за 
Црвен крст 

 
 
Хуманитарни 
акции, 
предавања,работи
лници,  активности  

 
Записници, 
извештаи, 
фотографии 

Едуцирање на 
учениците и 
подигнување на 
свеста за 
хуманост 

 
 
Кристина 
Костиќ  

Учебна 2020/21 
година 
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Следење и 
поддршка 
на 
оценувањето 

 
Стручна 
служба  

Педагошка 
документација 
 
Критериуми за 
оценување 

 
Извештај од 
прегледани 
дневници 

Усогласеност на 
оценувањето со 
предвиденит е 
стандарди 

 
 
Стручна 
служба  

Учебна 2020/21 
година 

 
 
 
Ученички 
натпревари 

 
 
 
Наставници 

натпревари(општи
нски 
Регионални,држав
ни, 
Меѓународни)конку
рси, проекти 
манифестации 

 
Ранг листи 
 
Правилник 
за награда и 
казна 

Афирмација на 
училиштето и 
поттикнување на 
натпреварува 
чки дух 

 
 
 
Наставници 

Учебна 2020/21 
година 

 
Општествено 
хуманитарна 
работа 

 
Наставници 

Работилници, 
Манифестации, 
штандови 

 
Извештај, 
фотографии 

 
Развиена 
хуманитарна 
свест 

Стручна 
служба  , 
наставници 

Учебна 2020/21 
година 

 
Превентивни 
програми 

 Наставници  
Предавања, 
работилници 

 
Извештај, 
фотографии 

Познавања на 
своите права, 
препознавањ е 
на 
насилничко 
однесување 

Стручна 
служба  , 
наставници, 
родители, 
локална 
средина, 
институции 

Учебна 2020/21 
година 

 
Профеионална 
ориентација 

 
Наставници 
и педагог 

Работилници, 
презентации, 
тестови за 
професионална 
ориентација 

 
Флаери, 
постери 

 
Правилен избор 
на средно обр. 

 
Стручна 
служба  

Учебна 2020/21 
година 
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Безбедност во 
училиштето 

 
 
Директорот 
Стручна 
служба 
Наставници  

 
 
Состаноци и 
практични вежби 

 
 
Анкетни 
листови 

Препознавањ е 
на знак и брз 
реакција во 
случај на 
елементарни 
непогоди 

 
Директор 
Стручна 
служба, 
наставници, 
институции 

Учебна 2020/21 
година 

 
 
Позитивна 
социо 
емоционална 
клима 

 
 
Наставници, 
ученици, 
родители 

 
 
 
Работилници 

 
 
Работни 
листови 

Да согледаат 
дека без 
меѓусебна 
поддршка и 
соработка нема 
другарство 

 
 
Наставници 

Учебна 2020/21 
година 

 
 
Грижа за 
здравјето 

 
Наставници 
и ученици 

Предавања 
Работилници 
презентации 

 
Работни 
листови, 
презентации 

 
Грижа за 
здравјето, 
превенција 

Наставници 
 
Професиона
лни лица 

Учебна 2020/21 
година 

Естетско 
уредување 

Наставници, 
технички 
персонал 

катчиња 
изложби 

Истражувањ
е, визуелно 
изразување 

Пријатен 
простор за 
работа 

Наставници, 
ученици 

Учебна 2020/21 
година 

ЕКО 
активности  

Одговорно 
лице за ЕКО 
– 
активности  

Работилници, 
презентации 

Анкети Подигање на 
ЕКО свеста 

Наставници Учебна 2020/21 
година 

 
Слободни 
ученички 
активности 

Наставници  
Реализирани 
активности 

Одделенски 
дневници, 
анкети 

Продлабочув 
ање на 
знаењата на 
учениците 

 
Наставници 

Учебна 2020/21 
година 
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Мултикултурал
изам 

 
 
Наставници 

Интернет, 
учебници, 
енциклопедии и 
друг пишан 
материјал 

Флаери, 
хамери, 
постери, 
трудови 

Почитување на 
другите и 
намалување на 
предрасудите 

 
 
Наставници 

Учебна 2020/21 
година 

 
Професионале
н развој 

Тим 
запрофесио
нален 
развој  

 
Презентации, 
практични вежби 

Порт фолио 
cv 

Запознавање со 
текот на 
работата на 
тимовите 

Тим за 
професиона
лен развој, 
наставници 

Учебна 2020/21 
година 

Вклученост на 
семејството во 
работата на 
училиштето 

Наставници, 
директор, 
стручна 
служба 

 
Анкетен лист, 
брошура 

 
Работни 
листови 

Подобрување на 
училишната 
клима 

Стручна 
служба, 
наставници, 
родители 

Учебна 2020/21 
година 

 
Комуникација 
со јавноста и 
промоција 
на училиштето 

Стручна 
служба  
 
Наставник 
за 
комуникациј
а. 

 
 
работилници, 
трибини, посети 

 
 
извештаи 

 
промовирање, 
подобрување на 
условите за 
работа 

Педагошко 
водство, тим 
за 
комуникација 
со јавноста, 
ученици, 
наставници 

Учебна 2020/21 
година 
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25.Заклучок  
 

Годишната програма на училиштето носи атрибут на фундаментален 
дидактички документ, курикулум кој се темели на стручно-педагошки-психолошки 
професионализам, користење на педагошко-психолошка литература, 
анализирање на разни модели на планирање и програмирање, анализирање на 
нормативни акти, законски прописи, одлуки, заклучоци за основно образование, 
анализирање на годишните извештаи за работењето на училиштето, познавање 
на најновите измени и дополнувања на програмските основи, тимско вклучување 
во планирањето на курикулумот, преземање на заедничка одговорност со 
наставниците и стручните соработници. Поради јасност, логичност и разбирливост 
во планирањето постои јасен систем на цели и јасност во работењето, избор на 
адекватна стратегија за евалвација на очекуваните резултати, 
полиметодичност,полиморфност. Прецизирани се временските рамки на 
реализирање на работните задачи, oдредени се носителите на активностите, 
прецизирани се програмите со активности, цели, задачи, очекувани резултати. 

При изработка на Годишната програма водевме сметка за просторните услови со 
кои располагаме, бидејќи истите во моментов претставуваат реална пречка за 
нејзино реализирање.  

Успешонста на годишната програма е  заедничка обврска и должност е на сите 
субјекти вклучени во воспитно-образовниот процес како внатрешни или 
надворешни партиципиенти во зависност од нивната улога со истрајност и 
меѓусебна соработка да партиципираат и влијаат на квалитетната реализација и 
конкретизација на воспитнообразовните цели и задачи. Основните димензии на 
педагошкото водство во училиштето се насочени на оптимално искористување на 
емоционалните и духовните ресурси со единствена цел подобрување на работата 
на училиштето и постигнување на високи, но возможни едукативни резултати. 
Разликите мора да се прифатат како предност а не како негативен елемент. 

Во програмата се опфатени  општи податоци за училиштето, податоци за 
наставниот и ненаставниот  кадар, за телата на управување, учениците, 
приоритетните подрачја на промени, видови на настава и воннаставни 
активности,вонучилишни активности (екскурзии, излети), проекти кои ќе се 
реализираат, грижа за здравјето и безбедноста на учениците,унапредување на 
мултикултурализмот и меѓуетничка интеграција, поддршка на учениците, видови 
оценувања, самоевалуација на училиштето, следење на наставата, училишна 
клима, професионален и кариерен развој на наставниците, соработка со 
родителите, комуникација со јавноста и промоција на училиштето.   

Од горенапишаното може да резимираме дека Годишата програма е документ кој 
е  клучен за реализација на воспитно обрзовниот процес и ни служи како основа 
преку индикаторите за мерење на успешноста во реализацијата на активностите 
планирани за уебната 2020-2021  година . 
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26. Комисија за изработка на годишната програма за работа на основното 
училиште  

 

1.Марјан Јовановски- директор 

2.Ирина Николоска-педагог 

3.Весна Вукелиќ – специјален едукатор и рехабилитатор 

4.Јулија Петроска- одделенски наставник 

5.Марија Тодоровска – предметен наставник 

6. Елена Петревска- ученик 
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27. Користена литература  

 

1. Развоен план на ООУ„Ѓоргија Пулевски „ за учебната  
2. Самоевалуација на ООУ„Ѓорѓија Пулевски„  2016-2018 година  
3. Годишен извештај за работа и постигнтите резултати на училиштето во учебната 

2019/2020 година  
4. Статут на ООУ„Ѓоргија Пулевски “ 
5. Извештај од интегралната евалвација на ООУ„Ѓорѓија Пулевски“ 
6. Закон за основно образование (Службен весник на РСМ , бр.161 од 05.08.2019 

година) . 
7. Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните 

училишта (Службен весник на РСМ бр.161 од 05.08.2019 година).  
8. Закон за работни односи  
9. Закон за јавни набавки ( “Службен весник на Република Македонија„ бр.24/19)  
10. Наставник од почетник од ментор -Водич за професионален и кариерен развој на 

наставниците во основните и средните училишта , Македоснки центар за 
граѓанско општество (МЦГО)  Скопје, 2016 година  

11. Стручен соработик од почтник до ментор - Водич за професионален и кариерен 
развој на стручните соработници  во основните и средните училишта, Македоснки 
центар за граѓанско општество (МЦГО)  Скопје, 2016 година  

12. Националната програма за развој на образованието во РСМакедонија 
13. Законот за организација и работа на органите на државната управа  

 

Дата 
Скопје, 11.08.2020 год 
 

 

Потпис на  Директорот на  ООУ ,,Ѓорѓија Пулевски,,                                                            

                                                                    _____________________________ 

Марјан Јовановски 

                                             

 

Потпис на  Претседател на училишен одбор  

на  ООУ ,,Ѓорѓија Пулевски,, 

                                                            
_____________________________ 

Maрија Минова   
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ПРИЛОЗИ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОСНОВНОТО 
УЧИЛИШТЕ 

1. Годишна програма за работа на: директор, сите стручни соработници 
одделно,  училиштен одбор, совет на родители, наставнички совет, стручни 
активи, одделенски совети, училиштен инклузивен тим, хор и оркестар, 
заедница на паралелката, ученички парламент, ученички правобранител.  

2. Распоред на часови 
3. Акциони планови за реализација на сите проекти во училиштето и акциски 

истражувања 
4. Програми за воннаставни активности 
5. Програма за додатна настава 
6. Програма за дополнителна настава  
7. Програми за вонучилишни активности 
8. Програма за реализација на ученички натпревари  
9. Програма за унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и 

меѓуетничката  интеграција 
10. Проекти што се реализираат во основното училиште  
11. План за поддршка на учениците и  за подобрување на резултатите 
12. План за професионална ориентација на учениците 
13. План за промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, 

од злоупореба и запуштање, спречување дискриминација 
14. План за следење и  анализа на состојбите со оценувањето 
15. План за стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на 

работата на воспитно-образовниот кадар 
16. Програма за самоевалуација на училиштето  
17. Програма за заштита и спасување од елементарни непогоди 
18. Распоред на дежурни наставници 
19. План за естетско и функционално уредување на просторот и 

опкружувањето на училиштето 
20. Правилник за однесување на ученици, наставници и родители (во 

училиштето и училишниот двор) 
21. Програма за професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот 

кадар 
22. Програма за соработка на основното училиште со родителите/старателите 
23. Програма за соработка со локална средина и локална заедница 
24. Програма за грижа за здравјето на учениците 
25. Програма за јавна и културна дејност на училиштето 
26. Програма за следење и евалуација на годишната програма за работа на 

основното училиште 
 

 
 
 
 


