ГОДИШНА ПРОГРАМА
на ООУ„Кочо Рацин ―-Петровец, општина Петровец
за учебната 2022/2023година

Јули,2022 година

Преамбула
Општинското основно училиште „Кочо Рацин ―- с. Петровец , изработува Годишна програма за работа на училиштето согласно
со:
- Законот за основно образование „пречистен текст“ („Сл. весник на РМакедонија“ бр. 161/2019 од 05.08.2019);
-Наставните планови и програми (http://www.bro.gov.mk/?q=osnovno-obrazovanie);
- Наставните програми по предмети (одделенска и предметна настава)
-Измените во наставните планови за поедини наставни предмети од оваа учебна година;
-Основи за програмирање на воннаставната образовна работа на основното училиште и на работата на стручните
соработници од 1998 год.;
- Концепција за деветгодишно образование;
- Статутот на училиштето;
- Програма за развој на училиштето;
- Промени и иновации кои ги планира училиштето;
- Програмата за работа на училиштето од претходната година;
-Анализа на степенот на реализација на минатогодишната програма за работа на училиштето;
- Квантитативните и квалитативните резултати од реализација на истата;
- Извештаи (Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година);
- Извештаи од интегрална евалвација, Извештај од самоевалвација;
-Извештај од екстерно оценување, Извештаи за финасиското работење на училиштето, Записници);
- Кадровските и материјалните услови на училштето;
- Најновите сознанија од советувањата, семинари, педагошка литература и пракса и новата концепција за основно
образование;
- Сознанијата добиени од стручното усовршување;
- Соработка со други училишта;
Осовременувањето на училишниот простор и набавката на неопходни нагледни средства се темелат на следните законски
основи: Законот за основно образование, Закон за заштита на лични податоци, Закон за работни односи, Закон за јавни
набавки, Закон за организација и работа на органите на државната управа и други закони - www.pravo.org.mk ;
www.eduligje.mk; www.eduzakoni.mk; www.slvesnik.com.mk )
Подзаконски и интерни акти (Статут, Етички кодекс, Деловници за работа на органите итн.), правилници (Правилник за работа
на комисии, Правилник за дежурства на наставници, Правилник за дежурни ученици, Правилник за изведување на екскурзии,
Правилник за пофалби и награди на ученици, Правилник за изрекување педагошки мерки, Правилник за заштита на лични
податоци, Правилник за начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на училишните натпревари на
учениците)

Изработената Годишна програма за работа на училиштето се доставува на усвојување на Училишниот одбор.

При изработка на Годишната програма за работа на ООУ „ Кочо Рацин “- с. Петровец за оваа учебна година земени
се предвид следните појдовни точки:
-

анализа на степенот на реализација на минатогодишната програма за работа на училиштето;
квантитативните и квалитативните резултати од реализација на истата;
промени во наставните планови според бројот на часовите и промена во наставните содржини;
промени и иновации кои ги планира училиштето;
планови и програми за работа на директорот и стручните соработници (педагогот, психологот и
библиотекарот), наставниците, наставничкиот совет, одделенските совети и стручните активи.

Вовед
Воспитно - образовниот процес во училиштето започнува со учениците од прво одд. до девето одделение како основен сегмент на
организирана, планска, воспитно – образовна дејност која содржи настава, подготовка, јавна и културна дејност, соработка со родителите
и унапредување на воспитно - образовната работа.
ОУ ― Кочо Рацин‖ е лоцирано на територија на Општина ―Петровец‖, во Петровец. Училиштето е воспитно-образовен субјект во кој
настава посетуваат ученици кои живеат во Петровец, Огњанци и Катланово.
Во својот состав ООУ,, Кочо Рацин‗‗ опфаќа:
а) ООУ ―Кочо Рацин‗‗-Петровец, опфаќа ученици од І, ІІ, ІІІ, IV V, VI, VII, VIII и IX одд. од основното образование.
б) ПУ Огњанци опфаќа ученици на албански наставен јазик од І, ІІ, ІІІ, IV V, V, VI, VII, VIII и IX одд. од основното образование и на
македонски наставен јазик паралелки од I, II и IIIодд. и комбинирани паралелки (IV и V) одд.
в) ПУ с.Катланово опфаќа ученици од I, II,III, IV и V одд. деветгодишно.
На територијата на Општина Петровец-Скопје е сместено училиштето ,,Кочо Рацин‗‗ кое го сочинуваат централното училиште во
Петровец и подрачните училишта во Огњанци и Катланово.

Наставата во централното училиште се одржува во една смена, додека пак во двете подрачни училишта се изведува во две
смени
Во реализацијата на Годишната програма се користат принципите на економичност, квалитет, стручност и професионалност со
примена на:


Теоретски, дидактички и методски основи како и педагошко - психолошки принципи на современо воспитание и образование по
предмети и подрачја;
Материјално - техничките потенцијали на ООУ ―Кочо Рацин‗‗-Петровец и неговото непосредно опкружување.

1.Ппшти ппдатпци за пснпвнптп училиште
1.1.Табела сп ппщуи ппдаупци

Податоци
Име на основното училиште
Адреса, место, општина
Телефон
Факс
Веб-страница
Е-маил
Основано од
Верификација-број на актот
Година на изградба
Тип на градба
Внатрешна површина на
училиштето (m2)
Училиштен двор (m2)
Површина на спортски терени и
игралишта
Начин на загревање на
училиштето
Училиштето работи во смени
Број на паралелки
Број на комбинирани паралелки
Јазик/јазици на кој/кои се
реализира наставата во

ООУ ,,Кочо Рацин„„
с.Петровец, Општина Петровец, 1 043
Скопје
(02) 2561-342
02/ 2561-342
http://www.ooukocoracinpetrovec.edu.mk/
oukocoracin@yahoo.com
Министерство за образование и наука
14-2693/1 од.26.02.1986г.
2015
Тврда градба
3 000м2
37 150 м2
1 200 м 2 сала
Сопствено парно
Не
21
/
Македонски јазик

училиштето
Во основното училиште има
паралелки за ученици со посебни
образовни потреби
Во основното училиште има
паралелки од музичко училиште
Во основното училиште има
ресурсен центар
Други податоци карактеристични
за основното училиште

Податоци
Име на основното училиште
Адреса, место, општина
Телефон
Факс
Веб-страница
Е-маил
Основано од..
Верификација-број на актот
Година на изградба
Тип на градба
Внатрешна површина на
училиштето (m2)
Училиштен двор (m2)
Површина на спортски терени и
игралишта
Начин на загревање на
училиштето
Училиштето работи во смени
Број на паралелки
Број на комбинирани паралелки

Не
Не
Не

ПОУ ,,Кочо Рацин„„ с.Катланово
Катланово, Петровец
075 389 662
/
http://www.ooukocoracinpetrovec.edu.mk/
oukocoracin@yahoo.com
14-2693/1 од.26.02.1986г.
1947
Тврда градба
300 м2 Катланово
105 м 2 сала
7 645 m2
/
Сопствено парно
Да
5
/

Јазик/јазици на кој/кои се
реализира наставата во
училиштето
Во основното училиште има
паралелки за ученици со посебни
образовни потреби
Во основното училиште има
паралелки од музичко училиште
Во основното училиште има
ресурсен центар
Други податоци карактеристични
за основното училиште
Податоци
Име на основното училиште
Адреса, место, општина
Телефон
Факс
Веб-страница
Е-маил
Основано од..
Верификација-број на актот
Година на изградба
Тип на градба
Внатрешна површина на
училиштето (m2)
Училиштен двор (m2)
Површина на спортски терени и
игралишта
Начин на загревање на
училиштето
Училиштето работи во смени
Број на паралелки
Број на комбинирани паралелки
Јазик/јазици на кој/кои се
реализира наставата во
училиштето

Македонски јазик
Не
Не
Не

ПОУ ,,Кочо Рацин„„ с.Огњанци
Огњанци , Петровец
075 389 663
/
http://www.ooukocoracinpetrovec.edu.mk/
oukocoracin@yahoo.com
14-2693/1 од.26.02.1986г.
1947
Тврда градба
470 м2
5 040 м2
Сопствено парно
Да
12
2
Македонски јазик и албански јазик

Во основното училиште има
паралелки за ученици со посебни
образовни потреби
Во основното училиште има
паралелки од музичко училиште
Во основното училиште има
ресурсен центар
Други податоци карактеристични
за основното училиште

Не
Не
Не

1.2. Органи на управуваое, сурушни пргани и ушенишкп прганизираое вп пснпвнпуп ушилищуе
Членови на училиштен одбор (име и
презиме)

Членови на советот на родители (име и
презиме)

Стручни активи (видови)

Претседател на Училишен одбор
- Горан Јакимовски
Членови:
Маријана Трипуновска
Ивица Василевски
Наташа Здравковска
Бојана Спасовска Кузевска
Јосиф Станковиќ
Елена Максимова
Членовите на Совет на родители
ќе бидат дополнително внесени
на почетокот на учебната година
по изборот на членови од прво
одделение
Стручен актив на одделенска
настава - 24
Стручен актив на наставата по
странски јазик -6
Стручен актив на природни
науки - 12
Стручен актив на мајчин јазик,
општествени науки, уметност и
спорт-9

Одделенси совети (број на наставници)

Одделенки совет на одделенска
настава -24
Одделенски совет на предметна
настава-27

Членови на училиштниот инклузивен тим
(име и презиме)

Заедница на паралелката (број на
ученици)

Виолета Јаневска – директор
Горан Шотаровски – психолог
Вероника Стојановска –
специјален едукатор и
рехабилитатор
Сузана Тодоровска – предметен
наставник
Марија Чиплаковска –
одделенски наставник
Игор Блажевски – родител
Татјана Арсовска - родител
40

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

Членови на ученичкиот
парламент (број на ученици, име
и презиме на претседателот на
ученичкиот
парламент),дополнително ќе
бидат внесени во септември

Ученички правобранител

Бојана Стојковиќ -9б

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

сл.1 Местоположбата на Општинското основно училиште „Кочо Рацин― во с.Петровец

Сл. 2 План на простотиите на ООУ„ Кочо Рацин― с. Петровец

Слика 3. Местоположбата на ПОУ „Кочо Рацин― с. Катланово

Слика 4. План на ПОУ „Кочо Рацин― с. Катланово

Слика 5. Местоположба на ПОУ „Кочо Рацин― с. Огњанци

Слика 6. План на ПОУ „Кочо Рацин― с. Огњанци

2.2. Ппдаупци за ушилищунипу прпсупр
Вкупен брпј на ушилищни згради
Брпј на ппдрашни ушилищуа
Брууп ппврщина
Неуп ппврщина
Брпј на сппруски уерени
Брпј на каупви
Брпј на ушилници
Брпј на ппмпщни прпсуприи
Ушилищна библипуека, медијауека
Нашин на загреваое на ушилищуеуп

3
2
54 910 000 м2
3 770 м2
7
2
31
10
1 библипуека, / медијауека
Сопствено парно на нафта

2.3. Прпсупр
Ценуралнп ушилищуе Пеурпвец

Прпстприја

Ушилници
Кабинеуи
Библипуека
Медијауека
Чиуална
Сппруска сала
Канцеларии
Ушилищуен двпр
Заеднишки
прпсупр за
прпслави
Кујна
Трпезарија
Кпулара
Другп

ПУ Катланово

Вкупен брпј

Ппвршина
(m2)

25
6
1
1
1
1
8

1 280
443
24
49
24
1200
158

1

130

2
/
1
Ходници

33
/
30.59
2041

Спстпјба
(се пценува
пд 1 дп 5,
спгласнп
Нпрмативпт
пд 2019
гпдина)

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
/
5

Забелешка
(се наведува пптребата пд
дппплнителни прпстприи,
рекпнструкции и сл.)

Прпстприја

Ушилници
Кабинеуи
Библипуека
Медијауека
Чиуална
Сппруска сала
Канцеларии
Ушилищуен двпр
Заеднишки
прпсупр за
прпслави
Кујна
Трпезарија
Другп

Вкупен брпј

3
/
/
/
/
1
1
1

Ппвршина
(m2)

Спстпјба
(се пценува
пд 1 дп 5,
спгласнп
Нпрмативпт
пд 2019
гпдина)

Забелешка
(се наведува пптребата пд
дппплнителни прпстприи,
рекпнструкции и сл.)

Спстпјба
(се пценува
пд 1 дп 5,
спгласнп
Нпрмативпт
пд 2019
гпдина)

Забелешка
(се наведува пптребата пд
дппплнителни прпстприи,
рекпнструкции и сл.)

131,25

12,81
7 645

/
/
/
Ходници и Тоалети
тоалети
15,48
Ходници
75.22

ПУ Огњанци

Прпстприја

Ушилници
Кабинеуи
Библипуека
Медијауека
Чиуална

Вкупен брпј

6
/
/
/
/

Ппвршина
(m2)

240.5

Сппруска сала
Канцеларии
Ушилищуен двпр
Заеднишки
прпсупр за
прпслави
Кујна
Трпезарија

Другп

/
1
1

20
5 040

/
/
/
Ходници
Тоалети и
помошна
просторија

Ходник
112
Тоалети
17,28
Котлара
17,5

2.4. Опрема и насуавни средсува спгласнп „Нпрмауивпу и суандардиуе за прпсупр, ппрема и насуавни средсува“
ООУ„Кочо Рацин― с. Петровец
Наставен предмет
(пдделенска и
предметна настава)
Македонски јазик

Математика

Англиски јазик

Ппстпечка ппрема и наставни
средства

Пптребна ппрема и наставни
средства

Сликовници,
постери со букви-кирилица
Книги,
стари
касетофони, печатни
и
ракописни
и
звучноци,
латиница
печатни
и
ракописни...) Букварка, аудио и
видео касети дискови со
текстови слики,-2
Постери и манипулативи од
Манипулативи од пластика и
хартија, линијари,3Д форми
хартија(сметалки,2Д форми, 3Д
има едни за цела одделенска,
форми, табела- 100, постери со
кутија со дропки, картички со
броеви и букви, кутија со
дропки, Постери и
дропки, картички со
манипулативи од хартија,
дропки,бројни низи, табела со
правени од учениците
мерки, вага, мерки за
линијари
зафатнина

Ликовно образ.

Историја

Работа со компјутери

Етика на религии
Информатика

Селотејп, ножички ,маркери ,
фломастери
,хартија
за
копиранје,
хартија
во
боја,шпенагли.
Поголем дел од потребните
Карти
за
следните
содржини:
карти за соодветни наставни
*Појава на човекот и најстарите
теми и содржини,
цивилизации
*
Египет
во
време
на
Неколку соодветни
фараоните,
Илирски
и
епирски
енциклопедии за 6, 7 и 8 одд.
племиња во античко време
*Ширење
на
Македонското
Кралство 359-334 ст.е.,
*Македонија во XIV век
*Распад на ОИ 1800 – 1923
*Македонското
револуционерно
ослободително движење (1893
– 1912) и Илинденско востание
Соодветна сталажа за
подобра
прегледност
на
картите
*Европа во 19 век.
-Лап топ
-Кабинет по историја
-Повеќе достапни принтери во
училиштето
-Хартија
Мали лаптопи кои не се во ако може
целосна употреба
задолжително),ТЕЛЕВИЗОР,
Смарт табла, ПРОЕКТОР,
Кабел продолжен подолг со
повеќе штекови, принтер и лап
топ за секој наставник,

1 кабинет со:
11 PC компјутери (Windows ОС)
1 Електронска табла

1 PC компјутер за поврзување
со електронската табла

1 Бела табла
1 Печатар

Биологија

Географија
Музичко
Хемија
Физика
Техничко образовани

2 ЛЦД проектори (1 за
електронската табла, 1 посебен
-Микроскопи,Трајни препарати,
Сет за подготовка на свежи
препарати
Скелет, Модел на човечко тело,
торзо, Модел на полов систем,
Модел
на
систем
за
излачување, Модел на срце,
Модел на бубрег,Модел на
мозок,
Модел
на
бели
дробови,Модел на око,
Модел на уво,Модел на заб,
Модел на кожа, Модел на цвет,
Повеќе едукативни постери,
Повеќе
едукативни
енциклопедии
стари касетофони, звучноци,
Комплетно опремен
Комплетно опремен
Комплетно опремен

1 до 2 компјутери за работа на
учениците

Тонер
-Дигитална вага
-Лакмусова хартија
-Стаклени чаши
-Стаклена инка
-Филтер хартија
-Епрувети
-Цедалки
-Термометар од -10 до + 100 Ц
-Азбесна мрежа
-Статив, држач за епрувети
-Шпиритна ламба
-Лупи

Касетофон

Одделенска настава

Декпрауивни крафупви( лисупви,цвеупви,елки,пшиоа,твездишки) спакувани вп кесишки.
Дрвени щуипки мали вп разлишни бпи, 32 паршиоа.
Декпрауивни крафу уппшиоа вп разлишни бпи сп свеуки
Пласуишна кууија сп разлишни фпрми и бпи за креауивен развпј,развпј на финауа мпуприка и
креауивнпсуа . Димензии: 22*16*11см
Сппбраќаен свеу(рабпуенка)
Сппбраќаен свеу е рабпуна книга
наменеуа за ушеници пд 6-10 гпдини. Едукауивна сликпвница сп сликишки за лепеое, пищи-брищи
дел, вежби, за сппбраќајпу. Сп сисуемпу пищи-брищи, децауа мпжау безбрпј пауи да цруаау и бпјау.
Сеу музишки инсуруменуи (дајре,маракас

урппалки,касуаоеуи,шинели,споали,уриангл,твпншиоа,твпншиоа сп рашка,уик-упн)
Едукауивна игра спакувана вп кууија. Вп внаурещнауа сурана на капакпу да има магнеуна ппдлпга
на кпја ќе се прикашуваау магнеуни фпрми кпи се вп вид на живпуни, расуенија и впзила на
фарма.Сеу пд минимум 40 паршиоа.
Едукауивна игра спакувана вп кууија. Вп внаурещнауа сурана на капакпу да има магнеуна ппдлпга сп
слика на мпмше / девпјше на кпја ќе се прикашуваау магнеуни фпрми кпи се вп вид на пблека за
мпмше / пблека за девпјше. Сеу пд минимум 52 паршиоа.
Едукауивна игра спакувана вп кууија. Вп внаурещнауа сурана на капакпу да има магнеуна ппдлпга сп
слика на деуе сп прикажани делпви пд уелпуп (рака, нпга, прсуи иун.) на кпја ќе се прикашуваау
магнеуни фпрми кпи се вп вид на делпви пд уелпуп. Сеу пд минимум 58 паршиоа.
Едукауивна игра спакувана вп кууија. Вп внаурещнауа сурана на капакпу да има магнеуна ппдлпга сп
слики на гпдищни времиоа, на кпи ќе се прикашуваау магнеуни фпрми кпи се сппдвеуни на
гпдищнпуп време. Сеу пд минимум 56 паршиоа.
Едукауивна игра спакувана вп кууија. Вп внаурещнауа сурана на капакпу да има бела магнеуна
ппдлпга, на кпја ќе се прикашуваау магнеуни фпрми кпи се вп вид на брпеви, рашиоа и каруишки сп
упшки, кпи ппмагаау при мауемауишки пперации. Сеу пд минимум 58 паршиоа.
Едукауивна игра спакувана вп кууија. Вп внаурещнауа сурана на капакпу да има магнеуна ппдлпга
вп вид на улица, на кпја ќе се прикашуваау магнеуни фпрми кпи се вп вид на превпзни средсува и
пплицајци. Сеу пд минимум 42 паршиоа.

Мини сисуем
Димензии: 220 x 220 x 120 мм
Мини сисуем сп: LCDекран;CD/MP3,CD,CD-R/RW плеер,
блуууу; USB /SDCard; Наппјуваое: AC 230V ~ 50Hz
Гаранција: 1 гпдинa
Лупа щкплска сеу пд две лупи 60мм и 90мм
Меуалнп твпнп за на маса
Свирше
Свирше израбпуенп пд пласика сп врвка за на врау
Магнеуи вп разлишни бпи Ф20
Анаупмски аулас минимум 48 сурани сп сликии факуи
за шпвешкпуп уелп
енциклппедија Деуски аулас на свеу

енциклппедија Вселена
енциклппедија Мпеуп здравје
Физишки гепграфски глпбус Ф30 свеулешки, пищи
брищи
Свеу Физишкп – гепграфска каруа
Оупешауена каруа вп кплпр на харуија 135 г/м2,
двпсуранп пласуифицирана, прицврсуена сп пласуишни
лајсни. На каруауа да се преусуавени релјеф,
хидрпграфија, населени месуа, пауна мрежа, кпуи. Од
другауа сурана да е пупешауена пплиуишкауа каруа.
Димензии минимум: 140х100см.
Размер минимум: 1:30 000 000
Свеу ушилищна каруа
Ушилищна физишкп - гепграфска каруа на
расклппуваое, сп ппмала пплиуишка каруа, каруи на
Северен и Јужен Ппл и каруа на Свеу сп шаспвни зпни.
Димензии минимум: 28*22см
Размер минимум: 1:70 000 000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

каруи сп букви пд македпнскауа азбука
каруи сп букви пд албанскауа азбука
Каруи за спбираое и пдземаое
Каруи за мнпжеое и делеое
каруи сп брпеви
дпминп каруи
дпминп игри
каруи сп сурелки пд 1 дп 9 000
ппсуер уабела за дрппки, децимали и прпценуи
брпјна низа
уабела супуки
рељефна каруа РС Македпнија
мала каруа РС Македпнија
нема каруа
нема каруа
ппсуер азбука

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

тид сп дрппки
мауемауишки семафпр
жеупни за брпеое
круг единици мерки
смеуалка абакус
круг гепмеурија мк
круг гепмеурија алб.
мауемауишки плпшки
сеу букви
сеу брпјки
глпбус
круг Македпнија
Букварка алб.ј 531205
Букварка алб.ј 531206
Букварка алб.ј 531207
ПОСТЕРИ Се грижиме за планеуауа Земја
Селекуираое на пупадпу
Гпдищни времиоа
Од семе дп расуение
Дпмащни живпуни
Диви Живпуни
Зеленшукпва градина
Мпрски свеу
Чпвекпвп уелп
Брпеви пд 0 дп 5
Брпеви пд дп 10
Фпрми и фигури

Наставен предмет
(пдделенска настава)
Македонски јазик

Математика

Англиски јазик
Музичко

Ппстпечка ппрема и
Пптребна ппрема и наставни средства
наставни средства
Книги,
сликовници, Лектирни изданиа од 1одд- 5одд- по 10
Телевизор,
книги
Сликовници за 1 одд, енциклопедии,
Фломастери, боички, боја, четки, моливи,
пенкала и креди, Пластични играчки со лик
на луѓе или животни;
слики со животни,букви печатни и
ракописни
Триаголници – 2;
сложувалки,
лего
коцки, лавиринти,
Линиари – 2( еден е Линиари-2, Триаголници- 4 (поголеми)
скршен);Агломери – 4;
Шестар-2, ваги и други средства за
Шестари – 4;(не се во мерење,2д форми 3 комплета, 3д-форми функција)Дрвени плочки 3 комплета, алатки за проценти,
– 1 комплет;Пластични
мечиња – 1 комплет;
Пластични форми – 1
комплет;Метална табла
– 1;Ваги – 2, дропки,
CD плеер-1
Флеш картици, CD плеер-1, слики, постери
Касетофони – 2
Синтисајзер-1,ксилофон-3,
триангл-2,

ПОУ„Кпшп Рацин“ с. Кауланпвп

Природни науки

Ликовно обр.
Општество
Физичко и здр.обр.
Работа со компјутери

чинели-2,маракас-2, тапани-1, дајре-2, уред
за снимање, Звучна виљушка
Компас – 1;
Карпи, Глина, плута,Магнети,Лупа, Ваги,
Магнет – потковица – 1;
динамометар, Научни енциклопедии и
списанија, Микроскоп, Глобус, Текстури со
различна дебелина и боја, Петриева
шолја,Разни парчиња руда, Мензури,Слики
од
животни,
Пластичен
скелет,
Термометар, свеќи, прекинувач, батерија,
жици и светилки.
Хартија во боја, топ хартија, хамери,
ножички, селотејп, креп хартија, хефталка
Слики,
постери, Крстосница, семафор, постери
географски карти
Душек – 1;
Спортски реквизити, душеци-10, јажиња,
ластик, обрачи, топки,....
ЛЦД проектор-1
SMART-Интерактивна табла
МИМИО – 1;
Лап топ за секој наставник-5 и мали
Бела табла – 1;
лаптопчиња уште 8, глувчиња15,
Лаптопи – 6 исправни
Продолжен кабел-3( со повеќе утикачи)
Продолжен кабел-2

ПОУ„Кпшп Рацин“ с. Огоанци
2.5. Ппдаупци за ушилищнауа библипуека
Ред.број
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Библиотечен фонд
Учебници, лектири, стручна литература
Лектирни
Стручни
други жанрови
Англиски јазик
Албански јазик
Турски јазик
Српски јазик
Руски јазик

Количество
Вкупно 12 389
1 946
248
5062
389,
36
23
4 680
5

2.6. План за пбнпвуваое и адапуација вп пснпвнпуп ушилищуе вп пваа ушебна гпдина
Ппвршина вп m 2

Штп се преуредува или
пбнпвува
/

/

Намена
/

3. Податоци за вработените и за учениците во основното училиште
3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната работа
Ред.
број

Име и
презиме

1.

Горан
Шотаровски
Зорица
Трајковска
Наташа
Велковска

2.
3.

Годи
на
на
раѓа
ње
1960
1982
1985

Звање

Дипломиран
психолог
Дипломиран
Педагог
Дипл.професо
р по
македонски
јазик и
книжевност

Степен на
образова
ние

Работно
место

Менто
р
Совет
ник

Годи
ни на
стаж

VII/1

психолог

не

25.4

VII/1

педагог

не

14.1

VII/1

Наст.по
мак.јазик

не

8.8

4.

Наташа
Здравковска

1979

5.

Елена
Димитриевиќ

1978

6.

Александар
Јованов

1970

Сандра
Милојевиќ
Анѓелевска

1989

9.

Виолета
Петковска

1969

10.

Кистина
Јовановска

1990

11.

Мира
Стојановска

1979

12.

Јосиф
Станковиќ

1987

13.

Бојана
Спасевска
Кузевска

1989

14.

Анета
Панчевска

1979

15.

Антонио

1987

7.
8.

Дипл.професо
р. по
македонски
јазик и
книжевност
Дипл.професо
р по
француски јаз.
Дипл.сликар со
рачна
изработка на
хартија

VII/1

Наст.по
мак.јазик

не

15.3

VII/1

Наст.по
франц.јаз

не

10.6

VII/1

Наст.по
ликовно
образ.

не

25.6

Дипл.професо
р по
одделенска
настава
Дипл.преведув
ач по англиски
ј. со
македонски ј.
со
доквалификац
ија
Дипломиран
професор по
одделенска
настава
Дипл.професо
р по биологија
хемија
Дипл.проф.по
физичко обр.

VII/1

Одд.настав не
ник

8.6

VII/1

Наставник
по
англиски
јаз.

не

25.9

VII/1

Одделенск
и
наставник

не

500

VII/1

Наставник
по хемија

не

13.5

VII/1

не

7.11

Магистер по
историски
науки и
архивистика
Дипломиран
професор по
географија
Дипломиран

VII/А

Наставник
по физичко
обр.
Наставник
по историја

не

9.8

Наставник
по
географија
Наставник

не

7.4

не

11.8

VII/1

VII/1

Трајчевски

16.

17.

Амет
Незири(пензиј
а)
Теодора
Димитровска

спортски
тренер по
фудбал

1997

Дивна
Јаковлевска
(пензија)
Виолета
Јакимовска
Зорица
Здравковска

1961

21.

Дрина
Јовановска

1962

22.

Славица
Бубало

1963

23.

Светлана
Томиќ

1962

24.

Иле Илиевски

1960

25.

Ремзије Беќа

1965

26.

Соња
Митровиќ

1986

27.

Снежана
Тасевска

1964

28.

Катерина
Петрушевска

1973

18.

19.
20.

1988
1984

Дипломиран
професор по
физичко
образование
Дипл.професо
р по
одд.настава
Дипломиран
педагог
Дипл.професо
р по
одд.настава
Дипл.професо
р по
одд.настава
Дипл.професо
р по
одд.настава
Дипл.професо
р по
одд.настава
Дипл.професо
р по
одд.настава
Дипл.професо
р по
одд.настава
Дипл.професо
р по
одд.настава
Дипл.професо
р по
одд.настава
Дипл.професо
р по
одд.настава

по физичко
обр.

Наставник не
по физичко
образован
ие
Одд.настав не
ник

0.5

Одд.настав не
ник
Одд.настав не
ник

10.4

VII/1

Одд.настав не
ник

37.9

VII/1

Одд.настав не
ник

36.9

VII/1

Одд.настав не
ник

34.6

VII/1

Одд.настав не
ник

41

VII/1

Одд.настав не
ник

29.7

VII/1

Одд.настав не
ник

8.8

VII/1

Одд.настав не
ник

34

VII/1

Одд.настав не
ник

18.9

VII/1

VII/1

VII/1
VII/1

39.1

11

29.

Блерта
Бајрами

1981

30.

Рамизе
Мемедовска

1965

31.

Валентина
Јагуриновска

1972

32.

Саније
Бакиевска

1973

33.

Марјан Јанев

1967

34.

Емилија
Ковилоска

1981

35.

Бесарт Гоца

1997

36.

Зоран
Глоговац

1963

37.

Халил Љачи

1963

38.

Мимоза
Мухтари

49.

Татјана
Трајановска

1979

40.

Маја
Стојановска

1975

Дипл.професо
р по
одд.настава
Дипл.професо
р по
одд.настава
Дипл.професо
р по
одд.настава

VII/1

Одд.настав не
ник

17

VII/1

Одд.настав не
ник

22

VII/1

Одд.настав не
ник

23.8

Дипл.професо
р по
одд.настава
Дипломиран
музичар,теоре
тичар педагог
Дипломиран
филолог по
анг.јазик и
положени
испити по
пед.псих.доккв
ал.
Општа
гимназија

VII/1

Одд.настав не
ник

21.1

VII/1

Наставник
по музичко
обр.
Наставник
по
англиски ј.

не

25.6

не

13.8

не

1.4

Дипл.професо
р по физичко
образ.
Наставник по
математика и
физика

VII/1

не

27

не

20.6

Дипл.професо
р по
одд.настава
Дипл.професо
р по
одд.настава

VII/1

Наставник
по физичко
образ.
Професор
по физичко
образ.
Наставник
по
математик
а и физика
Одд.настав
ник

Не

11.4

VII/1

Одд.настав не
ник

14.9

Магистер по
филолошки

VII/А

Наставник
по

17.1

VII/1

IV

VI

не

науки по
англиски ј.
Дипломиран
проф.по
математика и
физика
Дипломиран
маш.инж.со
пед.и
псих.доквалиф
.
Дипл.професо
р по
одд.настава

41.

Билјана
Тасевска

1975

42.

Билјана
Наумовска

1979

43.

Теодора
Стојмановска

1979

44.

Мерита Имери

1992

45.

Славица
Велковска

1975

46.

Катерина
Талевска

1984

47.

Владимир
Никчевски

1984

48.

Назими
Маљоку

1988

49.

Марија
Чиплаковска

1989

Дипл.проф. по
одд.настава

VII/1

50.

Сузана
Тодоровска

1968

Наставник по
математика

VII/1

51.

Емилија
Крстиќ

1994

Магистер по
менаџмент во
образованието

VII/А

VII/1

VII/1

англиски
јазик
Наставник
по
математик
а и физика
Наставник
по
математик
а

не

14

не

13

VII/1

Одд.настав не
ник

16.3

Дипл.професо
р по албански
јазик

VII/1

Наставник
по
албански ј.

не

4.8

Дипломиран
проф. По
мак.јуж.л.писм
еност
Дипл.професо
р по
одд.настава
Дипломиран
проф.по
биологија
Дипл.професо
р по анг.јазик

VII/1

Наставник
по
мак.јазик

не

12.6

VII/1

Одд.настав не
ник

12.6

VII/1

Наставник
по
биологија
Наставник
по
англиски ј.

не

12.6

не

4.11

VII/1

не
Одд.наста
вник
Наставник не
по
математик
а
Наставник не
во дневен
престој

6.1

23

4

52.

Мартина
Станковиќ

1990

Дипл.професор
по анг.јазик

VII/1

53.

Шенѓуле
Муста
Фа
Сузана
Арсовска

1961

Дипл.професор
по биологија и
хемија
Дипломиран
професор по
одделенска
настава
Дипломиран
специјален
едукатор и
рехабилитатор

VII/1

54.

55.

1969

1995
Вероника
Стојановска

56.

Реџеп
Станковиќ

57.

Елица
Гоцевска(пенз
ија)

1959 Основи нса
техника и
производство

Наставник
по англиски
ј.
Наставник
по биологија
и хемија
Одделенски
наставник

не

5.2

не

21

не

14

VII/1

специјален
едукатор и
рехабилитат
ор

не

4

VII/1

Наставник
по ТО

не

29

VII/1

3.2. Податоци за раководните лица
Ред.
број

Име и презиме

Година
на
раѓање

Звање

Степен
на
образо
-вание

1

Виолета Јаневска

1973

Дипломи VII/1
ран
Професо
р по одд
настава

Работно
место

Ментор/
советник

Години
на стаж

Директор

не

26

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

1.

Соња Митровиќ

1986

Дипломира
н
воспитувач
за
предучили
шна
настава

VII/1

Одд.нас
тавник

не

10.9

3.4. Податоци за вработените административни службеници
Ред.
број

Име и презиме

Година
на
раѓање

Звање

Степен
на образование

Работно место

1.

Даниела
Џеповска

1974

VII/1

2.

Хајрија
Криштевац

1965

Дипло
миран
правни
к
Средн
о
економ
ско

Советник
за 16
општи
и
нормативни
работи-Секретар
Економист
26.1

IV

Години
на стаж

3.5. Ппдаупци за врабпуениуе ппмпщнп-уехнишки лица
Ред.
брпј

Име и презиме

Гпдина
на
радаое

Зваое

Степен
на пбразпвание

Рабптнп местп

Гпдини
на стаж

1.

Синан Османи

1974

VIIIодд.

хигиеничар

17

2.

Билјана
Димитриевска
Љубица
Тодоровска
Лиле Ковиловска

1976

основн
о
средно

IV

Хигиеничар

6

1981

средно

IV

хигиеничар

9.7

1969

средно

IV

хигиеничар

24.5

Благица Јаневска
Рената
Ангеловска
Тимотијевиќ
Драгомир
Никчевски
Сашо
Стоилковски
Елизабета
Ангеловска
Сашо
Дилберовски

1965
1983

средно
средно

IV
III

хигиеничар
хигиеничар

25
2

1962

електр
о
машин
ско
средно

IV

хаусмајстор

38

IV

домаќин

27

IV

хигиеничар

6.10

III

чувар

2.7

Жаклина
Димитриевска

1968

бравоз
аварув
ач
средно

III

хигиеничар

28.8

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.

1966
1968
1974

3.6. Ппдаупци за ангажираниуе пбразпвни медијаупри
Ред.
број

Име и презиме на
образовниот
медијатор

Година
на
раѓање

/

/

/

Звање

Степен
на образование

Години
на стаж

Временски период
за кој е ангажиран
образовниот
медијатор

/

/

/

3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар
Кадар

вкупно

Етничка и полова структура на вработените
Македонци
м

Број на
вработени
Број на
наставен
кадар
Број на
воспитувачи
Број на
стручни
соработници
Административни
работници
Помошнотехнички
кадар
Директор
Помошник
директор
Образовни
медијатори
(доколку се
ангажирани
во
училиштето)

ж

68

13

41

51

9

30

1
3

1

м

ж

5

7

4

7

Турци
м

ж

Срби
м

1

ж

Роми
м

ж

Други
м

Ж

1

1

1
1

2
11

Албанци

2
1

3

7
1

1
1

3.8. Вкупни податоци за степенот на образование на вработените
Образование
Последипломски студии-втор циклус
Високо образование
Виша стручна спрема
Средно образование
Основно образование

Број на вработени
3
52
1
11
1

3.9. Вкупни ппдаупци за суарпснауа сурукуура на врабпуениуе
Гпдини
20-30
31-40
41-50
51-60
61 - пензија

Брпј на врабптени
3
17
18
21
8

Ппдаупци за ушенициуе вп пснпвнпуп ушилищуе

Етничка и родова структура на учениците
Одд

Бр. на
паралелки

Бр. на
ученици

Македонци
м

I

5

II

5

III

4

IV

85

ж

Албанци
м

ж

Срби
м

ж

Бошњ.
м

други

ж

25

23

9

18

2

8

83

26

23

16

10

4

4

5 IV/V

80

19

20

12

12

5

7

V

4

93

27

25

3

6

I-V

24

15

14

3
1 1

м

ж

2
1

VI

4

77

25

VII

4

92

27

VIII

4

95

26

23

IX

4

82

23

22

VI-IX

16

21
25

13

9

1

1

2

15

12

3

1

2

17

15

2

1

3

12

16

1

5

2

2
6

3
1

7

1
1

I-IX

4. Материјално-финансиско работење на основното училиште
Материјално-финансиските средства во училиштето се добиваат од блок дотациите од буџетската сметка со цел исплати на
фактурите за одвивање на работите во текот на целата година во училиштето.
На крајот од годината се изработува Годишна сметка со цел да се увиди каде се потрошени средствата во текот на годината и
таа се доставува до Државен завод за ревизија, Централен регистар и Општината.

5. Мисија и визија
МИСИЈА: Формирање на здрави личности полни сo знаење, умеење и креативност кои ќе го афирмираат нашето
училиште на сите степени на образование и во иднина вредни работници кои што ќе придонесат за
развој на општествената заедница.Заедничка соработка со другите етникуми, запознавање на
културата и
традицијата, меѓеусебно запознавање и почитување меѓу учениците, наставниците и
родителите.

ВИЗИЈА: Воспитно-образовна организација која што ќе обезбеди квалитет во процесот на стекнување на знаења,
умеења и вештини. Развиена позитивна училишна клима. Развиена способност за тимска работа кај
наставниот кадар. Развиено другарство кај учениците. Добра соработка со родителите. Почитување
на другите без разлика на нивната националност и верска припадност. Почитување на правата и

обврските без разлика на верска, етничка, полова припадност и социјален статус. Запознавање на
другата култура и традиција преку заеднички активности на ученици, наставници и родители.

6. „LESSONS LEAMED“- Веќе наученп/стекнати искуства
Учениците имаат развиено работни навики за навремено извршување на работните задачи. Развиено е чувство на
одговорност, истрајност и доследност во работата. Има развиено љубов и грижа кон природата и непосредната
околина. Учениците ги почитуваат другарчињата, останатите и луѓето околу себе, без оглед на верска, етничка,
полова припадност и социјален статус.
7. Ппдрачја на прпмени, припритети и цели

Приоритетно Наставни планови и програми, Постигања на учениците , Учење и
подрачје на настава, Поддршка на учениците, Училишна клима, Ресурси,
промени
Управување, раководење и креирање политика
Цели обновување на нагледните средства и помагала ; збогатување со
инфорнатичко-компјутерска технологија, изградба на фискултурна сала во ПОУ во
Огњанци, оградување на училишните дворово во ПОУ Катланово и во ЦОУ во
Петровец, Креирање на политика за работа со надарени ученици
Очекувани исходи подобрување на квалитетот на наставата, подобрување на
условите за изведување на наставата по ФЗО, подобрување на безбедноста на
објектите на училиштето, Успешна реализација на планираните активности

Задачи Обезбед. финан. средства за спортски сала во Огњанци и ограда во Катл. и
Петр. Редовна примена на ИКТ во наставата,

Активности

Индикатори за
успех

носители
на
активност
ите

Временска
рамка за
имплемента
ција

Ресурси

-Да се направи
проценка на
потребата од
нагледни
средства во
подрачното
училиште во
Огњанци Формиран е
тим

Подобрувањ
е на
условите за
реализација
на часовите
по физичко и
здравствено
образование
во
подрачното
училиште во
Огњанци

Директор

Во текот на
учебната
година

обезбедувањ Директо
е на финански р ,
средства
раковод
ите во
ПОУ
Огњанци
,
домаќин.

- Увид во
извештајот од
пописната
комисија
- Изготвен
преглед на
потребни
спортски
реквизити

- Набавени
спортски
реквизити

Наставници
во
одделенска
настава
Домаќин
Директор
Училишен
одбор
Градоначал
ник

- Набавка на
спортски
реквизити
- Доставување
Барање до
Градоначалник

Наставник
по Физичко
и
здравствен
о
образовани
е,

Совет на
општина
-Изградба на
фискултурна

Тим за
следењ
е на
реализа
-цијата
на
активностите

и Совет на
Општина
Петровец за
обезбедување
на средства за
изградба на
фискултурна
сала

сала

-Изготвување
на годишна
програма за
работа

Успешна
реализација
на
планираните
активности

Евидентирање
на надарените
ученици

-Примена на
современа
настава

Стручни
соработниц
и

Во текот на
годината

-реализација
на обуки и
обезбедувањ
е стручна
литература

Директо
ри
стручни
соработ
ници

Во текот на
учебната
година

Книги,
списанија,
енциклопеди,
ЦД-а
информатичк
о
компјутерска
опрема

Директо
р
наставни
кпо
информа
тика и
педагог.

Одд.
наставници
Одд.раково
дители

-Разговор со
одд.
наставници и
раководители
-да се
формира
стручен тим

поквалитетн
а настава

-утврдување
на потребата
од видот на
информатичкокомпјутерска
технологија.

Мотивирани
ученици и
наставници

-да се изготви
преглед за
набавка на

-директор
Стручен
тим
Наставник
по
информати
ка

Зголемена
аудиоНаставници
визуелност
во
во наставата
одделенска
Постигнувањ настава
е на подобар

-интернет
мрежа и рутер

потребните
материјали
Спроведување
на постапка за
јавна набавка

успех
Зголемен
број
корисници

Дусги
наставници

Набавка на
копјутерска
технологија

7.1. План за евалуација на акциските планпви
- Критериум за успех
Со воведувањето на промените има повеќе позитивни промени како што се: оспособени наставници за користење на адекватни
разновидни методи, примена на средства и форми во реализирање на воспитно - образовниот процес; креативност во работата,
формиран интерес кај учениците за стекнување знаења, умеења и навики, оспособени ученици за самостојна работа, стекнати трајни и
применливи знаења, умеења и навики; оспособени за користење на разни извори на знаења; овозможен напредок на учениците во
рамките на нивните можности, способности и интереси; поголема соработка со родителите

- Инструменти

Анкетирања, тестирања, посети, интервјуирања, консултации, обработка на податоци, анализи, следење на стручна
литература , стручни материјали ; протоколи за снимање, евидентни листи, тестови, анкети, социограми и др.
- Индикатор за успешност
. Со подигнување на квалитетот на следење, вреднување и оценување на напредокот на учениците очекуваме да се постигнат
следниве цели: континуирано следење и навремено оценување во текот на целата учебна година; мотивирање на ученикот за
постигнување подобри резултати; воспоставена интеракција меѓу наставникот, ученикот и родителот. Преку различни форми на работа на
одделенските совети, стручните активи и наставничкиот колегиум се планираат тематски расправи, предавања и работилници со цел да

се унапреди воспитната компонента во основното образование. Секој наставник редовно и уредно врши подготовка за наставниот час и
ги реализира планираните програмски содржини.
- Одговорен за следење
Директорот на училиштето
- Повратна информација
Врз основа на проектираните програми, условите за работа и дефинираната методологија и организација на наставата степенот на
наставната работа е издигнат на повисоко ниво. Особен напредок во однос на воспитната компонента на воспитно - образовната
работа.

8. Прпграми и прганизација на рабптата вп пснпвнптп училиште
8.1. Календар за прганизацијауа и рабпуауа вп пснпвнпуп ушилищуе
Планирано е да се реализираат 180 наставни денови, согласно одредбите од Законот за основното образование во РМ (―Службен Весник
на РСМ‖ бр. 161 од 05. 08. 2019). Календарот на работните денови е согласно ―Службен Весник на РМ‖ .
1. Учебната година започнува на 01. 09. 2022 год., а завршува на 31. 08. 2023 година;
2. Наставата се остварува во траење од 180 наставни денови;
3. Деновите кога се изведуваат ученичките екскурзии, Денот на дрвото и Денот на еколошката акција на младите во РСМ, денот на
училиштето се наставни денови кога се реализираат посебни програми.;
4. Ученичките одмори се организираат во текот на учебната година и тоа како зимски и летен одмор за учениците;
5. Зимскиот одмор за учениците се организира и користи Согласно Календарот за за организација на учебната 2022/23 г. во основните
училишта.
6. Летниот одмор за учениците се организира и користи од 11.06.2023 год. и завршува на 31.08.2023 година;
7. Со денот на влегувањето во сила на овој календар престанува да важи календарот за организација за учебната 2022/2023година.

8.2 Ппделба на класнп ракпвпдсувп, ппделба на шаспвиуе на насуавнипу кадар, расппред на шаспвиуе

Ппделба на часпвите на настванипт кадар

Распоред за класно раководство за ООУ,,Кочо Рацин‘‘за учебната 2022/23 г.
Централно училиште - Петровец
Славица Велковска 6а
Бојана С. Кузевска 6б
Антонио Трајчевски 6 в
Сузана Тодоровска 7а
Наташа Велковска 7б
Анета Панчевска 7в
Наташа Здравковска 8 а
Мартина Станковиќ 8 б
Елена Димитриевиќ 8 в
Емилија Ковилоска 9а

Владимир Никчевски 9 б
Мира Стојановска класна 9 в

ПУ Огњанци
Назми Маљоку 6одд.
Мерита Имери 7 одд.
Халил Љачи 8 одд.
Амет Незири 9одд

РАСППРЕД НА ЧАСПВИ ПП ПРЕДМЕТНА НАСТАВА ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023гпд.
Расппредите на часпви ќе бидат дппплнителнп внесени на ппчетпкпт на учебната 2022/2023 гпдина.

Распоред на часови за учебната 2022/2023 година
Предметна настава
РАСПОРЕД ЗА ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ/ПРЕДМЕТНА/
2022/2023 год

ПРИЗЕМЈЕ
ПОНЕДЕЛНИК

1. Наташа Велковска
2. Билјана Тасевска

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВРТОК

КАТ
1.Мартина Станковиќ
2.Александар Јованов

1.Наташа Здравковска

1.Здравка Ангеловска

2.Реџеп Станковиќ

2.Јован А

1.Елена Димитријевиќ

1. Мира Стојановска

2. Владимир Никчевски

2. Антонио Трајчевски

1.Сузана Тодоровска

1.Славица Велковска

2. Билјана Наумовска

2.Елизабета Петковска

ПЕТОК

1.Анета Панчевска

1.Емилија Ковилоска

2. Бојана К.Спасовска

2.Марјан Јанев

РАСПОРЕД ЗА ПРИЕМЕН
Наставник

ДЕН ЗА НАСТАВНИЦИТЕ ОД ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 2022/2023
Наставен
предмет

Паралелки во

ПРИЕМЕН

кои предаваат

ДЕН И ЧАС

Наташа
Здравковс
ка

Македпнски јазик

7а,7б,7в,8а,8б

Славица
Велковска

Македпнски јазик

Наташа
Велковска

Македпнски јазик

СузанаТод
оровска

Математика

Билјана
Тасевска

Математика

Билјана
Наумовска

Физика,Математи
ка

Среда
9:10 - 9:50

6а,6в,9а,9б,9в

Понеделник
9:10 - 9:50

6б,8в,Огоанци

Понеделник
9:10 - 9:50

6а,7в,8а,8б,8в

Четврток
10:40 –
11:10

6б,7а,7б,9а,9б

Понеделник
10:40 –
11:10

6в,8а,8б,8в,9а,9б,
9в

Вторник
11:15 –

11:55

Инпвации
Виолета
Петковска

Англиски јазик

Емилија
Ковилоска

Англиски јазик

Маја
Стојановск
а

Англиски јазик

Мартина
Станковиќ

Англиски јазик

Елена
Димитријев
иќ

Француски јазик

Анета
Панчевска

Гепграфија

Бојана
С.Кузевска

Истприја

Мира
Стојановска

Хемија,Прирпдни
науки

5а,5б,6в,8а,8б,8в,
9а,9б,9в

Понеделник

Владимир
Никчевски

Биплпгија,Прирпдн
и науки

6а,6б,7а,7б,7в,8а,
8б,8в,9а9б,9в

Вторник

Марјан
Јанев

Музичкп
пбразпвание

6а,6б,7а,7б,7в,8а,
8б,8в,9а9б,9в,Ого
анци

Александар

Ликпвнп

6а,6б,7а,7б,7в,8а,

1а,3а,5а,5б,9а,9б,
9в

1б,2б,3б,6а,6б,8а,
8б,8в
2а,4а,6в,
Кауланпвп

4б,7а,7б,7в,
Огоанци
6а,6б,6в,7а,7б,7в,
8а,8б,8в9а,9б,9в
6а,6б,6в,7а,7б,7в,
8а,8б,8в9а,9б,9в
6б,7а,7б,7в,8а,8б,
8в,9а,9б9в

Среда
10:40 –
11:10
Вторник
9:55 – 10:35
Среда
11:15 –
11:55
Среда
9:55 – 10:35
Петок
9:55 – 10:35
Среда
9:55 – 10:35
Петок
9:10 – 9:50

9:55 – 10:35

9:10 – 9:50
Петок
11:15 –
11:55
Вторник

Јованов

пбразпвание

8б,8в,9а9б,9в,Ого
анци

9:55 – 10:35

Зоран
Глоговац

Физичкп
пбразпвание

7а,7б,7в,8а,8б,8в

Среда

Јосиф
Станковиќ

Физичкп
пбразпвание

6а,6б,9а,9б,9в
Огоанци

Антонио
Трајчевски

Физичкп
пбразпвание

2а,2б,3а,3б,6в

Елизабета
Петковска

Граданскп
пбразпвание,Етика

6а,6б,6в,7а,7б,7в,
8а,8б,8в9а,9б,9в,К
поари

Здравка
Ангеловска

Инфпрматика,Прп
грамираое

6а,6б,6в,7а,7б,7в

Четврток

Кпоари

9:10 – 9:50

Техничкп
пбразпвание

5а,5б,6а,6б,6в
Огоанци,Кауланп
вп

Реџеп
Станковиќ

10:40 –
11:10

Кауланпвп

Петок
11:15 –
11:55
Среда
9:55 – 10:35
Четврток
9:55 – 10:35

Вторник
9:55 – 10:35

Мерита Имери

Втпрник –

Наташа Велкпвска

Среда

ПOНEДEЛНИК

СРEДA

10 00 - 10 30 / 15 00 – 15 30

СРЕДА

ВТОРНИК

Назми Малпку

Втпрник
00

09 30 – 10 00 / 14 30 - 15

СРЕДА

ВТОРНИК

Амет Незири

Втпрник

10 00 – 10 30 / 15 00 – 15 30

ЧЕТВРТОК/ПЕТОК

ВТОРНИК/ СРЕДА

Халил Љачи

Втпрник

10 00 – 10 30 / 15 00 – 15 30

ЧЕТВРТОК

ПОНЕДЕЛНИК

Бесарт Гпца

Втпрник

09 30 – 10 00 / 14 30 – 15 00

ЧЕТВРТОК

ВТОРНИК

Менду Цури

Ппнеделник

09 30 – 10 00 / 14 30 – 15 00

Марјан Јанев

Среда

09 30 – 10 00 / 14 30 – 15 00

Александар
Јпванпв

Петпк
30

10 00 - 10 30 / 15 00 – 15

Марија Митрпвиќ

Ппнеделник

09 30 – 10 00 / 14 30 – 15 00

Шендуле Мустафа

Втпрник –

09 00 – 09 20 / 14 00 – 14 20

-

09 00 – 09 20 / 14 00 – 14 20

8.3. Рабпуа вп смени
ЦОУ„ Кочо Рацин― работи во една смена. Наставата започнува во 7часот 30 минути а завршува во 13 часот.
ПОУ„ Кочо Рацин― с. Катланово работи во две смени. Првата смена започнува во 7часот 30 минути а завршува во 12 часот и
50 минути . Втората смена започнува 12 часот и 15 минути а завршува во17 часот и 35 минути.
Смените се делат според воспитни периоди ( прв и втор).
ПОУ„Кочо Рацин― с. Огњанци работи во две смени. Првата смена започнува во 7часот 30 минути а завршува во 12 часот и 55
минути. Втората смена за одделенска настава започнува во 13 часот а завршува во 18 часот и 25 минути. Втората смена за
предметна настава започнува во 12 часот и 15 минути а завршува во 17 часот и 40 минути.
Смените се делат според критериум предметна и одделенска настава и број на ученици.

8.4. Јазик /јазици на кпј/и се изведува насуавауа

Брпј на
паралелки
Брпј на
ученици
Брпј на
наставници

Македпнски
јазик
32

Албански
јазик

Турски
јазик

Српски
јазик

Бпсански
јазик

9

/

/

/

636

159

/

/

/

46

11

/

/

/

8.5. Прпщирена прпграма
Во училиштето се организира продолжен престој за ученици од различни одделенија и паралелки. Опфатени се ученици од I
до III одделение. Наставата ја реализира наставникот Сузана Арсовска.
Организација на прифаќање и заштита на учениците од прво, второ и трето одделение еден час пред започнувањето на
наставата и еден час по завршување на наставата. Прво одделение- наставник Теодора Стојмановска и Виолета Јакимовски.
Второ одделение- Татјана Трајановска и Кристина Јовановска. Трето одделение-Дрина Јовановска и Валентина Јагуриновска.

8.6. Кпмбинирани паралелки
Во подрачното училиште во Огњанци има една комбинирана паралека, IV(6 ученици) и V(6ученици),одд.наставник Сандра М.Анѓелковска..

8.7. Сурански јазици щуп се изушуваау вп пснпвнпуп ушилищуе

Странски јазик

Број на паралелки

Број на ученици

Англиски јазик

41

444

Француски јазик

16

351

8.8. Реализација на физишкп и здравсувенп пбразпвание сп ушенициуе пд првп , вупрп,уреуп пдделение
Настава по Физичко и здравствено образование во прво и второ одделение ја спроведуваат одделенските наставници од прво
и второ одделение од централното и прво и второ одделение од подрачните училишта во Катланово и Огњаци и предметниот
наставник Јосиф Станковиќ и Антонио Трајчевски,Теодора Димитриевска.

8.9. Избпрна насуава
Изборните предмети даваат можност учениците да ги прошират и продлабочат знаењата по одделени наставни
предмети и да ги развиваат своите способности. Се однесува за секој ученик, а суштината се состои во тоа што самиот ученик
врши избор на предметите што ќе ги изучува во зависност од своите потреби и интереси.
Конкретно во нашето училиште се организира изборна настава по Работа со компјутери и Творештво за учениците од IV одд.
Светлана Томиќ,Марија Чиплаковска,Иле Илиевски,Сандра М.Анѓелковска,Блерта Бајрами.

Во V одд деветогодишно-Творештво и Компјутери. Наставници: Зорица Здравковска,Катерина Петрушевска,Иле Илиевски,
Сандра М.Анѓелковска и Рамизе Мемеди.
VI одд. Етика на религиите и Класична култура во европски цивилизации. Наставници Елизабета Петковска.
за учениците во VII одд. – Спорт, Вештини за живеење и Воспитание за околината, VII одд.Спорт, Проекти од информатика,
Програмирање и вештини за живеење и VIII одд. Проекти од информатика, Истражување на родниот крај, ТО и спорт.

Анкетен лист за изборен предмет за учениците

ОДД.

Име

VI
1
2
3

Презиме

Класична култура во европската цивилизација
Етика во религиите
Запознавање со религиите

Вп кпнсулуација сп рпдиуелиуе направи гп свпјпу избпр (запкружи гп брпјпу)...

Унапредување на
здравјето

Изборен спорт

Проекти од
информатика

Техничко образование

Програми од ликовна
уметост

Презиме

Проекти од музичка
уметност

Воспитание за
околина

Име

Народни танци и ора

VII-IX

Истражување на
роден крај

ОДД.

Нашата татковина

Потпис од родител/старател:

Вештини
на
живеење

Означете го вашиот прв избор со број 1 а вториот избор со бројот 2 во правоаголникот
под соодветниот изборен предмет
НАПОМЕНА: Несмее да се бира изборен предмет кој веќе сте го посетувале!
Потпис од родител/старател:

8.10. Дппплниуелна насуава
Дополнителна настава се организира за оние ученици кои од одредени причини заостануваат во совладување на наставниот
материјали или од оправдани причини подолго време отсуствувале од редовната настава, а со цел да ги совладаат
наставните содржини предвидени за нивната возраст со плановите и програмите.
Во текот на целиот воспитно-образовен процес на учениците кои покажуваат послаби резултати им се даваат
приспособени форми на помош во совладување на воспитно - образовните содржини.
Стручната служба активно учествува во реализацијата на дополнителната настава со цел да се детектираат причините
за послабиот успех кај секој ученик поединечна, од што произлегуваат најсоодветни постапки за корекција на послабиот успех
како негативност.
За успешно организирање на дополнителната настава неопходно е целосно и континуирано следење и вреднување на
успехот и напредокот на секој ученик, како и поставување на точна и навремена дијагноза за неговите развојни и особености и
потреби, постигнувања, заостанувања и др.
Носители: Соодветните наставници во соработка со стручната служба и директорот Рок: перманентно во текот на целата
наставна година 36 часа годишно.
Расппредпу за дппплниуелна е внесен вп следнпуп ппглавје.

8.11. Дпдауна насуава

Се организира за учениците кои за учениците кои во текот на редовната настава постигнуваат надпросечни резултати и
пројавуваат особена надареност и талентираност во одредени наставни предмети. Додатната настава ќе организира самиот
наставник во зависност од сопствените согледувања за работата и талентот на учениците.
Учениците се подготвуваат за натпревари, со што училиштето пошироко ги презентира своите воспитно - образовни
потенцијали, а се овозможува афирмација на учениците кои со својот труд и талент тоа го заслужуваат.
Носители: Соодветните наставници во соработка со стручната служба и директорот
Рок: перманентно во текот на целата наставна година 36 часа гогишно.

8.12. Рабпуа сп надарени и уаленуирани ушеници

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.

цели

спдржини и

реализаупр

време

пшекувани ефекуи

акуивнпсуи

-Креираое на пплиуика
за рабпуа сп
уаленуирани, надарени
ушеници
-Фпрмираое на
Ушилищен уим за рабпуа
сп надарени ушеници

-Фпрмираое на уим за
ппддрщка
-Изгпувуваое на
гпдищна прпграма за
рабпуа

Сурушни спрабпуници
Одд. насуавници

сепуември

Одд.ракпвпдиуели

пкупмври

-Успещна реализација на
планираниуе акуивнпсуи

-Евиденуираое на
надарениуе ушеници
-Разгпвпр сп пдд.
насуавници и
ракпвпдиуели

-Иденуификација на
надарениуе ушеници
преку пращалници за
лпгишкп-мауемауишка
надаренпсу, музишка,
ликпвна и надаренпсу за
јазик
-Заппзнаваое на уимпу
сп надарениуе ушеници
и видпу на надаренпсу

-Задаваое на уесупви за
ууврдуваое на
специфишниуе

-Разгпвпри сп
пдд.насуавници,
ракпвпдиуели,
предмеуни насуавници и
рпдиуели

Сурушни спрабпуници

- Преглед и евиденција на
надарениуе ушеници сппред
видпу на надаренпсуа на
ушенициуе

Одд. насуавници и
ракпвпдиуели
Предмеуни насуавници

Окупмври

сппспбнпсуи на
ушенициуе преку
бауеријауа ДАТ

-Вклушуваое на
надарениуе ушеници вп
дпдауна насуава и
впннасуавни ушенишки
акуивнпсуи

-Следеое на
индивидуалниуе
ппсуигаоа на
надарениуе ушенициуе
( на крајпу на секпј
квалификаципнен
перипд)

Сурушни спрабпуници,
Спв.кпнсул.разгпвпри сп
пдд.насувници,
ракпвпвпдиуели,
предмеуни
насуавници,ушеници и
нивниуе рпдиуели

пдд.насуавници,
пдд.ракпвпдиуели и

Примена на спвремени
насуавни меупди и
фпрми

Одд.насуавници и
ракпвпдиуели

-Планираое и прганизација на
ппушуваоеуп на пвие ушеници

Предмеуни насуавници

-Прпщируваое на прпграмиуе
за рабпуа сп сппдвеуни
спдржини прилагпдени кпн
ппуребиуе на
уаленуирани,надарениуе
ушеници

предмеуни насуавници
ушеници, рпдиуели

-Избпр на задаши,
мауеријали,
дппплниуелна
лиуерауура за развиваое
на инуересиуе и
надаренпсуа на пвие
ушеници

-Евиденција
на успехпу, редпвнпсуа
и пднесуваоеуп
-Анализа на
ппсуигаоауа на
надарениуе ушеници пд
рабпуауа вп
впннасуавниуе ушенишки
акуивнпсуи и дпдаунауа

Јануари, февруари

-Примена на сппдвеуни
фпрми/меупди за рабпуа сп
пвие ушеници

Вп уекпу на гпдинауа

Одд. насуавници

-Прпценка на ппсуигаоауа на
пвие ушеници

Одд.ракпвпдиуели
Сурушни спрабпуници
Предмеуни насуавници
Рпдиуели

-Прпценка на специфишниуе
сппспбнпсуи на
уаленуирани,надарениуе
ушеници

нпември, јануари,
април,јуни

-Определуваое на сппдвеуни
фпрми/меупди за
ппнауампщна рабпуа
-Podobruvawe na
postigawata надарениуе

насуава

-Ппдпбруваое на
спцијалнипу и
емпципналнипу суауус
на уаленуирани,
надарениуе ушеници

-Разгпвпри сп ушенициуе
на пдд.шаспви
-Разгпвпри сп
рпдиуелиуе на
рпдиуелски и
индивидуални средби

Сурушни спрабпуници,
рпдиуели,

Вп уек на гпдинауа

пдд.насуавници и
ракпвпдиуели,

-Развиваое на ппзиуивни
суавпви кај ушенициуе кпн
надарениуе ушенициуе
-Вклушуваое на уаленуирани,
надарениуе ушеници вп
акуивнпсуи пд лпкалнауа
заедница

предмеуни насуавници

-Ппдпбруваое на
спцијализацијауа на
уаленуирани,надарениуе
u~enicite

-Евалуација на
акуивнпсуиуе
предвидени сп
прпграмауа за рабпуа сп
уаленуирани,
надарениуе ушеници

-Ууврдуваое на
јаки/слаби сурани пд
реализацијауа на
прпграмауа за рабпуа сп
надарени ушеници

Сурушни спрабпуници
Одд. насуавници
Одд.ракпвпдиуели

-Изгпувуваое на
сурауегија за
ппнауампщна рабпуа

8.13. Рабпуа сп ушеници сп ппсебни пбразпвни ппуреби

Јуни

Прпценка на ефекуиуе и
ппсуигнаупсуа на планираниуе
цели вп впспиунп пбразпвнипу
прпцес сп пвие деца

Кпнкретна
цел

активнпсти

1. Да се
пткријат
учениците
сп ппсебни
пптреби

- фпрмираое на
уим за спрабпука,

- пдредуваое на
временски перипд
за спрабпука сп
насуавници,

- пдредуваое на
нашин и временски
перипд за
спрабпука сп
рпдиуели,

- пдредуваое на
инсуиууцијауа сп
кпја ке
спрабпууваме за
пдреден прпблем,

Вклучени Инструменти Временск Индикатп
субјекти
и техники
а рамка
ри на
кпи се
успех
кпристат
- ушеници,

- сурушни
спрабпуници

насуавници
(пдд.ракпвп
диуел, други
насуавници),

- рпдиуели,

-сурушни
лица пд
други
инсуиууции,

- дирекупр
- пдредуваое на
нашин и временска
рамка за спрабпука
сп други
инсуиууции,

- Тесупви за
ппщуи
инуелекууални
сппспбнпсуи,

- Прпекуивни
уехники,

- Сурушна
лиуерауура,

- Насуавни
средсува и
ппмагала

кпнуинуиран
п вп уекпу на
целауа
ушебна
гпдина

- фпрмиран
е уимпу за
спрабпука

- пукриени
се
ушенициуе
сп ппсебни
ппуреби,

2. Да се
пткрие
прпблемпт
кај
кпнкретен
ученик

- пдредуваое на
нашин и временски
перипд за
спрабпука сп
рпдиуели,
- пдредуваое на
инсуиууцијауа сп
кпја ке
спрабпууваме за
пдреден прпблем,
- пдредуваое на
нашин и временска
рамка за спрабпука
сп други
инсуиууции,
- впдеое на
ушенишкп дпсие,
- пдредуваое на
прпупкпл на рабпуа.

- ушеници,

- сурушни
спрабпуници
насуавници
(пдд.ракпвп
диуел, други
насуавници),
- рпдиуели,
-сурушни
лица пд
други
инсуиууции,
- дирекупр

- Тесупви за
ппщуи
инуелекууални
сппспбнпсуи,
- Прпекуивни
уехники,
- Сурушна
лиуерауура,
- Насуавни
средсува и
ппмагала

кпнуинуиран
п вп уекпу на
целауа
ушебна
гпдина

- пукриени
се
прпблемиуе
кај
ушенициуе,
- псуварена
е спрабпука
сп сиуе
вклушени
субјекуи,
- кприсуени
се
планираниуе
инсуруменуи
, уехники,
насуавни
средсува и
ппмагала
дпкуменуир
ана е
рабпуауа ,
впденп е
ушеницкп
дпсие.

3. Да се
ппстигне
сппдветен
успех кај
ученикпт

- следеое на
прпупкплпу за
рабпуа,
- пдредуваое на
меупди на рабпуа,
- кпнуинуиранп
спрабпууваое сп
сиуе вклушени
субјекуи,
- прпверуваое на
ушеникпу сп
сппдвеуни
меупди,

- ушеник,

насуавници
,

- насуавни
средсува и
ппмагала

- вклушени се
кпнуинуиран сиуе субјекуи,
п, дпдека
има ппуреба
- изведени се
планираниуе
акуивнпсуи,

- сурушни
спрабпуниц
и,

- ушеникпу е
прпверен сп
сппдвеуни
меупди,

- рпдиуели

- инфпрмираое
на рпдуелиуе.

- инфпрмирани
се рпдиуелиуе.

За учениците со посебни образовни потреби задолжителните и изборните предмети ќе се реализираат со
прилагодените програми според нивните посебни образовни потреби. Во соработка со стручните соработници, 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 :
Виолета Јаневска – директор
Горан Шотаровски – психолог
Вероника Стојановска – специјален едукатор и рехабилитатор
Сузана Тодоровска – предметен наставник
Марија Чиплаковска – одделенски наставник
Игор Блажевски – родител
Татјана Арсовска - родител

8.14. Туторска поддршка на учениците
Во досегашното раборење на нашето училиште немаме ангажирано туторска подршка на учениците но доколку се пројави
потреба,нашето училиште ќе ангажира од педагошките факултети студенти како тутори за оние ученици каде што ќе се
детектира потреба и тековно ќе бидат назначени тутори и ќе биде изготвена програма за туторство по соодветен предмет со
соодветно дадени насоки од МОН.

8.15. План на образовниот медијатор
Во ООУ-,,Кочо Рацин,, –Петровец досега немаме ангажирано образовни медијатори за ученици Роми кои потекнуваат од социјално
загрозените семејства и/или се долго време надвор од образовниот систем,но доколку се јави потреба тековно ќе бидат назначени
образовни медијатори и ќе бидат иготвени план и активности кои ќе ги реализира образовниот медијатор.

9. Впннаставни активнпсти
9.1. Училиштни спортски клубови
УСК Кочо Рацин Петровец основан 14.05.2015 г. одговорни наставници Зоран Глоговац претседател и професор по Физичко и
здравствено образвание и Јосиф Станковиќ професор по Физичко и здравствено образвание.
УСК Кочо Рацин Петровец како општи цели ги има запознавање на учениците со важноста на Физичкото и здравствено
образование, неговите цели и задачи, како и важноста на нивното учество во Училишните спортски клубови како продолжена
рака на Физичкото образование.
За таа цел УСК Кочо Рацин Петровец има отворено повеке спортски секции како Одбојкарска секција, Гимнастичка секција,
Бадминтон секција преку кои ги реализира своите цели.
Со Одбојкарската секција учествуваме на Училишните натпревари, учествуваме во Скопската лига за одбојка, а имаме и
девојчиња кои како позајмени играчи играа и во првата одбојкарска лига за нивна возраст. Со овие активности продолжуваме
и понатаму. Гимнастичката секција работи повеке во рамките на училиштето, бидејки овој спорт за жал нема лига натпревари,
повремено земаме учество на завршниот турнир што се одржува еднаш годишно под покровителство на ФУСМАК.
Бадминтон секцијата редовно учествува во натпреварите што ги организира Бадминтон федерација на Македонија.
Во овие активности учествуваат ученици од сите возрасти и пол, активностите се изведуваат воннаставно кога учениците не
се на настава.
УСК Кочо Рацин Петровец се финансира од членарина и подршка од Општина Петровец и Федерација на Училишен Спорт.
УСК Кочо Рацин Петровец преку преку претседателот Зоран Глоговац и проф. Јосиф Станковиќ врши следење на овие
активности за што испраќа извештај на училишниот одбор на О.О.У. Кочо Рацин Петровец.

9.2. Секции/Клубпви
Секциите и Слободните ученички активности имаат за цел да ги задоволат и негуваат индивидуалните интереси и
способности на учениците, да ги развиваат самостојноста, доследноста, истрајноста, како и создавањето навики за правилно
користење на слободното време. Во слободните ученички активности можат да учествуваат учениците кои имаат склоности и
интереси без оглед на успехот во наставата. Личниот интерес на ученикот има примарно значење при определувањето на
видот на слободните активности.
Секциите и слободните ученички активности се поделени во групи и тоа :








Секции: Математичка, Литературна, Драмско-рецитаторска, Ритмичко-балетска, Ликовна, Млади историчари,
Млади Биолози, Млади хемичари, Млади географичари, Млади Физичари, Љубители на англискиот јазик, Љубители на
францускиот јазик, Спортска секција
Слободни ученички активности: Детска организација, , Подмладок на Црвениот крст, Општествено хуманитарна
работа, Грижа за здравјето на учениците, Организирани ученички екскурзии, Соработка со локалната средина и други:
културно - уметнички слободни активности ;
слободно - технички активности ;
работно - производствени слободни активности ;
слободни спортски активности

Одговорни наставници за секции:
Билјана Тасевска (Сузана Тодоровска) -Математичка секција
Анета Панчевска -Млади географичари
Билјана Наумовска -Млади физичари
Мира Стојановска- Млади хемичари
Владимир Никчевски -Млади биолози
Славица Велковска – раководител на рецитаторска секција
Наташа Велковска –раководител на литературна секција

Наташа Здравковска –раководител на драмска секција
Елизабета Петковска- раководител на програмата за антикорупциска едукација
Бојана Спасовска Кузевска- раководител на историска секција
Алeксандар Јованов-раководител на ликовна секција
Марјан Јанев-раководител на музичка секција
Зоран Глоговац- раководител на спортска секција
Јосиф Станковиќ -раководител на спортска секција
Амет Незир-раководител на историска секција
Бесарт Гоца -раководител на спортската секција

9.3. Акции
Програмска содржина

Одд
I

-

II

-

реализатор

Изработка на нагледни средства од
текстил и хартија
Изработка на маски за Априлијада

цела
наставник

III

Изработка на одд. честитки за Нова
година, Божиќ,, Ден на пролетта,
Велигденските празници, роденденски
честитки и сл.

Собирни акции и акции за солидарност

реализација

учебна
година

Одд
.

Програмска содржина

I–
VIII

-

-

Стара хартија, книги
-Новогодишен Базар

Собирање облека, доброволни
прилози, прифаќа акции на Црвениот
крст

реализатор

реализација

наставник одд.

цела

наставници

учебна

и ученици

година

ПЦК

цела

УЗ

учебна година

Еколошки акции
Од
д

I–
VII
I

Програмска содржина
-

Уредување на простор во училиштето

-

Уредување и одржу вање на
училишните паноа за одбележување
значајни датуми и настани
Одржување на училишен инвентар
Чистење на училишниот двор
Пошумување на голините во
непосредната околина

-

реализатор

реализација
по потреба

одделенс
ки

и во текот

раководите
л

на целата

УЗ

учебна

година

година

Производствена дејност

Одд
I–

Програмска содржина
-

Изработка на предмети од
глина, дрво, хартија и др.

Реализатор
Одговорни

реализација
во текот

наставници

VIII
-

Изработка на наставни
нагледни средства

на целата
учебна
година

Акција за солидарнист

Одд

Програмска содржина
-

I–
VIII
-

Реализатор

Собирање облека добротворни прилози
и прифаќање акции во рамките на ПЦК
УЗ, ПЦК
Собирање стара хартија, учебници

Одделенски
раководители

реализација
во текот
на целата
учебна
година

10. Ученичкп прганизираое и учествп

УЧЕНИЧКО ОРГАНИЗИРАЊЕ- УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Ученичкото учество има посебно,лично и општествено значење ако се земе предвид дека е најдобро средство преку кое учениците можат
да учат како да застанат во одбрана на своите и правата на другите,како да влијаат врз процесите на одлучување и како се учествува
демократски во животот на училиштето и заедницата.
Училиштето им овозможува активно учество на учениците во одвивањето на сите активности во училиштето кои се однесуваат на него.
Сите ученици во училиштето ја сочинуваат училишната заедница.Учениците имаат правона уќеничко организирање на ниво на паралелки
и училиште.
За организирано остварување на интересите на учениците во училиштето,учениците е организираат во заедница на паралелка ученички
парламент.
Ученичкиот парламент го сочинуваат претседателите на заедницитена паралелките.
Првото свикување на ученички паралемент го повикува Директорот на училиштето.

Ученички парламент:
-активно учествува во застапување и промовирање на правата и интересите на учениците,
-го промовира ученичкиот активизам,
-учествува во активности за обезбедување на врсничка подршка на учениците со посебни образовни потреби,во реализација на наставни
и воннаставни активности,
-Учествува во подготовка за годишна програма за работа,
-дава предлог за активности и годишни екскурзии,
-дава предлог за воннаставни активности во училиштето,
-дава предлози за подобрување на ученичкиот стандард,
-учествува во евалуацијата на работат во училиштето,
-преку свои претставници учествува во Совет за родители и Наставнички совет,
-организира и учество во хуманитарни и еколошки активности и општествено корисна работа,
Претседателот на ученичкиот парламент се избира со мнозиство гласови од вкупниот број на претсавници од паралелките на заедницата
по пат на тајно гласање.

Реден
број

Задачи

Активности

Очекувани
резултати

Временска
рамка

Одговорни

1.

Да се изготви
програма за
ученичко
организирање
и учество,како
и план за
работа на
ученичкиот
парламент и
ученикправобранител
за учебната
2022/2023 год.

-состанок на
тимот

Изработка на
годишна програма

VIII

Стручна
служба

Конкретно
испланирани
активности за
успешна
реализација
,согласно
правилникот за
формата и
содржината за
изработка на
годишна програма

2.

Организирање
заедница во
паралелка

-информирањ е
на учениците за
избор на тела во
одделенската
заедница на
првиот
одделенски час

Информираност
на сите ученици правилно
разбирање на
процесот на
организирање на
заедница во
паралелката

IX

Одделенск и
раководите
ли на
паралелка

3.

Да се изврши
избор на
претседател,
заменик
претседател,
постојани и
повремени
тела во
одделенскa
заедница

-Процедура за
избор на
претседател,
заменик
претседател,
постојани и
повремени тела: пополнет
формулар за
пријавување за
избор на
претседател листа со потписи
за поддршка мотивационо
писмо

- транспарентно
изведување на
изборот и
запазување на
процедурата за
избор

Послед на
недела од
првиот месец
од учебната
2021 год

Одделенск и
раководители
на паралелки

4.

Функција и
задолженија на
претседател на
одделенска
заедница

-ги претставува
учениците од
одделенската
заедница во
Ученичкиот
парламент и пред
останатите
структури во
училиштето -ги
информира
учениците од
одделенската
заедница за
работите за кои

Подготвеност,
активност и
правилно
извршување на
задолженијата

Контину
ирано

Претседател
на
одделенска
заедница ученици

се одлучува во
Ученичкиот
парламент -се
грижи за мирно
решавање на
споровите во
одделението соработува со
претседатели те
на другите
одделенски
заедници активно
учествува во
работата на
Ученичкиот
парламент одржува редовни
состаноци со
учениците
-изготвува план
за работа во кој
ќе бидат вклучени
сите ученици
5.

Формирање на
Ученички
парламент

-избор на
претседател на
ученички
парламент изготвување на
Правилник за
работа на
одделенските
заедници изготвување на
годишна
програма за
работа на
Ученичкиот

Правилно
разбрана улога на
ученичкиот
парламент активно учество
во застапување и
промовирање на
своите права и
различни нивоа
на одлучување за
прашања кои ги
засегаат

X

Континуирано

Претседат
ели на
одделенски
те заедници

парламент активно учество
во процесот на
планирање на
развојот на
училиштето активно учество
за промовирање ,
заштита и
застапување на
првата и
интересите на
учениците промоција на
ученички
активизам преку
едукативни
работилници,
дебати,
хуманитарни,
еколошки акции,
културни и
спортски
манифестации и
сл.
6.

План за работа
на ученичкиот
парламент

Изготвување
на презентација
на искуства и
модели за работа
на ученички
парламент Работилница 1:
„Познавање на
основни човекови
права‖

Запознаени
ученици со
содржината и
значењето на
човековите права
, како и
Конвенцијата за
права на детето,
прилагодени кон
соодветната
возраст на
учениците

XI

Стручни
соработниц и

XI

XII

Претседат
ели на
одделенски
заедници
Тим за
ученичка
заедница

XII
-водење дебата
на одредена тема
(по избор на
учениците)
следејќи ги
правилата за
водење дебата Предложувањ е
на активности,
споделување на
идеи, иницијативи
за -дискусија на
тема: „Знаењето
е пат кон успехот―
–Работилница 2
„Справување со
насилно
однесување ― Дебата: ―Постои
ли булинг во
моето училиште ‖
–

Превземање
акција во
училиштето, по
повод Ден на
планетата Земја –

Работилница :
―Почитување на
другитенедискриминација

Успешно
аргументирање на
одредена теза
II
- Успешни
активности,
работилници и
изработки во
корелација со
граѓанското
образование
подобрување на
успехот кај
учениците

Разбирање на
односот физички
и вербален
конфликт и
механизми за
справување –

Препознавање на
поимот,
карактеристиките
и последиците од
булинг Аргументирана
дискусија со
правила на
дебата - чистење
и разубавување
на училишниот
двор -утврдување

Стручни
соработниц и
Претседат
ели на
одделенски
заедници

III

IV

Тим за
ученичка
заедница Еко
секција

V
Претседат
ели на
одделенски
заедници

Стручни
соработниц и

Претседат
ели на
одделенски
заедници
Тим за
ученичка
заедница

на конкретната
состојба на
училишната
клима во однос на
дискриминација
7.

Избор на
ученикправобранител

-изготвување на
отворен повик за
избор на ученикправобранител и
негов заменик утврдување на
критериуми за
избор -формулар
за пријавување формирање на
Комисија за
евалуација на
пријавите

Правилен избор
на ученикправобранител и
негови / нејзини
заменици

8.

План за работа
на ученик правобранител

-запознавање на
училишниот
парламент со
моделот- ученикправобранител

Запознаени
ученици со
содржината и
значењето на
човековите права
, како и
Конвенцијата за
права на детето

-промовирање на
детските права
(едукативни
работилници,
инфо-денови и
сл.)

-промовирање и
давање на
поддршка и

-подобрена
состојба на

X

заштита на
учениците

-споделување на
искуства од
примена на
Ресурсниот пакет
за имплементац
ија на ученичко
учество
-изготвување на
процедура за
поднесување
претставки,
поплаки, пријави
и сл.

-формирање на
Комисија за
евалуација на
претставки и
пријави

- активно
учестува во
работата на
ученичкиот
парламент

-редовно одржува
состаноци со
стручните

имплементацијата
за ученичкото
учество и
поддршка за
проактивно
учество во
донесување на
одлуки;

-развиено
критичко мислење
кај учениците,
поддршка за
проактивно
учество во
донесување на
одлуки

-правилно
насочување на
работата на
Ученикот
правобранител и
соодветно
процесуирање на
пријавитe

соработници доставува
извештај за
својата работа
9.

Изготвување
на годишен
извештај за
работата на
Ученичката
заедница/
Ученички
парламент

- записници од
состаноци извештаи од
реализирани
активности,ин
ицијативи,
работилници и сл.

Успешно
спроведени и
реализирани
активности од
акциониот
план/програма

VI

Ученички
парламент

10.

Ученичко
партиципирање
во воннаставни
активности

спроведувањ е на
анкета за
места/локаци и
кои би сакале да
ги посетат анкета за секции
кои учениците би
сакале да се
застапени во
училиштете

-предложените
локации, доколку
се соодветни и
според
Правилникот за
изведување на
екскурии и
слободни
ученички
активности, да се
вметнат при
изработка на
годишната
програма за
екскурзии за
учебната 20212022 год. предложените
секции да се
вметнат како
опција за
следната учебна
2022-2023 година

VI

Ученички
парламент

Педагог:

Зорица Трајковска

ООУ,,Кочо Рацин,,-Петровец

Програма за работа на ученички правобранител на ниво на
училиште

Ученикот Правобранител претставува ученик кој ќе се грижи за заштита и почитување на правата на децата
во училиштето, кој ќе има обврска да ги промовира правата на детето, да препознава повреда на детските
права во рамките на училиштето и да ги пријави на сите случаи на повреда на детските права до
надлежните органи во/вон училиштето. Задачата на ученикот правобранител за промовирањето на детските
права примарно ќе биде реализирана преку различни активности (едукативни работилници, дебати, инфо
денови итн.). Реализацијата на ваквите активности ќе биде потпомогната од страна на стручната служба во
училиштето. Исто така, учениците правобранители и замениците ќе можат да организираат информативни
настани преку кои ќе се промовираат детските права. Втората задача на ученикот правобранител и неговите
заменици е поддршка за заштита на детските права и информирање на учениците во училиштето. Ученикот
правобранител препознава прекршување на детските права и прибира поплаки од учениците. Понатаму
ученикот правобранител ги доставува поплаките до стручната служба на натамошно решавање и редовно го
консултира заменик народниот правобранител задолжен за детски права. Во рамки на оваа задача е
прибирање на податоци од сите органи и тела на училишната заедница и стручната служба во училиштето,
добивајќи улога на постојан набљудувач. Учениците правобранители имаат редовни месечни состаноци со
стручната служба на училиштето. Ученикот правобранител учествува во работата на ученичкиот парламент.

Програма за работа на ученички правобранител
Реден
бр.

Содржина

Време на
реализација

Реализатор

1.

Запознавање на
учениците со
Конвенцијата за
правата на децата

октомври

стручна служба,
ученички
правобранител,
заменици

2.

Работилница 1:
Правата на децата Имам право да ги
знам моите права

октомври

стручна служба,
ученички
правобранител(
заменици),
Ученички
парламент

3.

Комуникација со
членовите на
Ученичкиот
парламент и
останатите ученици

Во текот на
целата учебна
година

ученички
правобранител
(заменици)

4.

Учество на
состаноците на
Ученичкиот
парламент, давање
предлози и сугестии

Во текот на
целата учебна
година

ученички
правобранител
(заменици)

5.

Работилница 2: Моја
одлука, твоја одлука

ноември

стручна служба,
ученички
правобранител,
Ученички
парламент

6.

Инфо ден за
промоција на
работата на

декември

стручна служба,
ученички
правобранител,

ученичкиот
правобранител
Дебата : Борба
против корупцијата

Ученички
парламент,
одговорен
наставник

( со ученици од осмо
и деветто одделение

7.

Прибирање поплаки
од ученици и
доставување до
стручна служба

Во текот на
целата учебна
година

Стручна
служба,ученички
правобранител

8.

Работилница 3:
Превземање акција
во училиште

февруари

стручна служба,
ученички
правобранител,
Ученички
парламент,

9.

Работилница 4:
Интеркултурно
образование

март

стручна служба,
ученички
правобранител,
Ученички
парламент,

10.

Учество во дебати

Во текот на
целата учебна
година

стручна служба,
ученички
правобранител,
Ученички
парламент,
одговорен
наставник

11.

Дебата:
Почитувањето на
различностите –
услов за добра
училишна клима;

април

стручна служба,
ученички
правобранител,
Ученички
парламент,
одговорен
наставник

12.

Дебата : Кпи се
пдликите на дпбрипт
лидер?

мај

стручна служба,
ученички
правобранител,
Ученички
парламент,
одговорен
наставник

13.

Извештај за работата
на ученичкиот
правобранител во
учебната 2021-2022г.

јуни

стручна служба,
ученички
правобранител,
Ученички
парламент,
одговорен
наставник

Изготвил:
Педагог:Зорица Трајковска

11. Вонучилишни активности
11.1. Екскурзии, излети и настава во природа
Во текот на наставната година планирано е да се организираат излети со учениците од I до IX одд до локалитетот Сарај и
Гази. Раководител на излетите е наставникот Реџеп Станковиќ.
За учениците од III одделение изготвен е план и програма за изведување на екскурзија со локација Лешички манастир и
Шарена џамиија. Раководител на екскурзијата е наставникот Светлана Томиќ.
За учениците од V одд изготвен е план и програма за изведување на настава во природа. Раководител е наставникот Теодора
Стојмановска.
За учениците од VI одделение изготвен е план и програма за изведување на дводневна екскурзија. Раководител на
екскурзијата е: наставникот ќе биде дополнително внесен на почетокот на учебната година по изборот раководителот.

За учениците од IX одделение изготвен е план и програма за изведување на тродневна екскурзија. Раководител на
екскурзијата е: наставникот ќе биде дополнително внесен на почетокот на учебната година по изборот раководителот.

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

12. Натпревари за учениците
Ученичките натпревари играат значајна улога во развојот на личноста на ученикот и претставуваат мотивирачки фактор за
постигнување на повисоки резултати во одредени области.
Ученичките натпревари придонесуваат да се зголеми интересот на учениците кон слободните активности, да се развива
натпреварувачкиот дух, да се зближуваат учениците од разни средини и да се врши правилен избор на талентирани
ученици.
Натпреварите се организираат на ниво на училиште, општина и во рамките на државата. Училишните натпревари ќе бидат
организирани во месец март, а најдобрите ученици ќе учествуваат во повисоките степени на натпреварување.

Нашето училиште ќе земе учество во слични натпревари организирани во други училишта кои имаат добиено акредитација од
МОН.
 Општински,регионален и државен натпревар по Математика -Сојуз на математичари при ПМФ ; Кенгур-Сојуз на
математичари при ПМФ
 Англиски јазик-Здружение на наставници по англиски јазик,Елтам
 Натпревар по Англиски јазик и Хемија-Јаџија Кемал колеџ ; Натпревар по Англиски и математика -Пета приватна
гимназија
 Натпревар по ликовно образование-Другарче
 Натпревар по географија-Друштво на географичари-ПМФ
 Хорскооркестарски смотри-Здружение на музичари
 Противпожарен квиз и крос натпревар-Противпожарен сојуз на град Скопје
 Сообрќај -Народна техника Натпревар во областа на радиотехника
Натпревар по Биологија

 Регионален и државен натпревар по Информатика-Здружение на информатичари
 Натпревари по физичко образование-Сојуз на училишен спорт
 Натпревар по хемија , Натпревар по физика
 Републички совет за безбедност на сообраќајот на патиштата – Детски семафор
Во текот на учебната година ќе бидат внесени дополнителни информации

13. Унапредуваое на мултикултурализмпт/интеркуртуларизмпт и медуетничката интеграција

Прпграма за Медуетничка интеграција вп пбразпваниетп
Цели

Активности

Реализатор

Спроведување
самоевалуација на
реализацијата на
активностите за
меѓуетничка
интеграција во
образованието и
планирање на
активностите врз
основа на резултатите
од самоевалуацијата

Планирање на
МИО – активности
во Годишна
програма и
самоевалуација за
состојбите

Тим за
училишна
интеграција

Пренесување на
знаењата стекнати на
обуката за
меѓуетничка
интеграција во
образованието на

Дисеминација на
активностите на
училишно ниво
(работилници и
состаноци со сите
структури на

Време на
реализаци
ја

Ресурси

Прашалници
- Анкети
- Годишна
програма за
работа на
училиштето

Очекувани исходи и ефекти

- Спроведена самоевалуација на
реализацијата на активностите
меѓуетничка интеграција во
образованието и планирање на
активностите врз основа на
резултатите од
самоевалуацијата
- Изготвени акциони планови за
интегрирање на активностите за
меѓуетничка интеграција во
образованието во Годишната
програма за работа на
училиштето

Тимот за
училишна
интеграција

јули

Материјали за
обука
(прирачници,
работни
листови)

Обучени училишни капацитети
за реализација на меѓуетничка
интеграција во образованието

новите вработени

училиштето)

Комуникација,
планирање и
спроведување
заеднички активности
со училиште од
албански наставен
јазик

Формирање
партнерство со
други училишта

Тимовите за
училишна
интеграција
на двете
училишта

Ноември
април

Он лајн
комуникација

Воспоставени партнерски односи
со ОУ „Ристо Крле―

Зајакнување на
училишните
капацитети за
реализација на
меѓуетничка
интеграција во
образованието

Реализација на
самостојни
активности:
работилници од
Образование за
животни вештини;
активности за
демократска
партиципација на
учениците;

- тим за
училишна
интеграција;

Септември – јуни

- прирачници за
ОЖВ

Успешно спроведени планирани
активности во училиштето

Реализација на
заеднички
активности:

- тимовите
за училишна
интеграција
на двете
училишта

Координирање на
активностите меѓу
партнерските
училиштата учество на
средби за размена на
искуства со другите
училишта

-програма за
работа на тимот
за училишна
интеграција

- наставници
- ученици
-ученичка
заедница

- програма за
работа на УЗ

-тим за
поддршка на
УЗ

 Редовна
настава –
- наставници
настава по
некои предмети, -родители
истражувачки
-ученици
проекти во
рамки на
предметите;
 Воннаставни
активности –
излети,
екскурзии,

ноември –
април

-акциони
планови

- Подготвеност за соработка и
интеракција

-програми за
работа

- Успешно реализирани
активности за меѓуетничка
интеграција со партнерско
училиште

-дневни,
тематски
планирања
- правилници

Иницирање активности
за вклучување на
родителите и
Општината во
активностите за
меѓуетничка
интеграција во
образованието и
координација на
нивната реализација

приредби,
проекти-секции,
спортски игри;
Соработка со
родители и
Општината

- тим за
училишна
интеграција

ноември –
април

-акциони
планови

наставници

-програми за
работа

- ученици

- правилници

Активно вклучување и поддршка
во спроведување и промовирање
на самостојните и заедничките
активности

- Совет на
родители
- Училишен
одбор

Инструмент за подготовка, следење и евалвација на програмите и акционите планови

Временска рамка(месец)
Активност

9

1
0

1
1

1
2

1

2

3

4

5

6

7

8

Носител

Начин на
спроведува
ње

инструм
енти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

x

(ресурси)
Изготвување на план

Изготвување на план

√

√

Тим за Мио

√

Директор,
Градоначалник

Доставување на
Писмено барање до
Градоначалникот на
Општина Петровец,

Локална самоуправа
-Невладини
Организации
-Амбасади

Изработен
план

√

План и
распоре
д на
одговорн
и лица

Развиена
толеранција,
соработка и
почитување

Директор

Директор

Потребен
буџет

-Бизнис сектор

Вметнување на
содржини во
програмата и
реализација

√

Наставници

ИКТ опрема

Број на
часови

Подобрен
успех

Директор

Изработка на глобален
план за МИО

√

Одговорни
наставници

Вметнувањ
е во
годишна
програма

Изготвен
и
планови

Застапеност
на МИО во и
вон наставата

Директор

Сите наставници

Реализира
ње на
часови

Изработ
ени
планови

Застапеност
на
мултикултури
змот во
наставата

Носители
на
проектот

Позитивна
клима за
работа

Сите
наставниц
и

Изработка на глобален
план за МИО

Зголемување и грижа
за катчињата

√

√

√

√

√

Сите вработени

Директор:
Виолета Јаневска

14. Прпекти штп се реализираат вп пснпвнптп училиште

Во оваа учебна година во училиштето се спроведуваат следните проекти:
програмски активности и
-Primena na IKT vo nastavata
-TOOLKID- kompjuterska nastava vo oddelenskan-va
-Програмата ―Образование за животни вештини― ( од I до IX одд.)
-Компоненти од ПЕП: Унапредување на оценувањето, Унапредување на

ИКТ
технологи
ја

Сретства
за
реализац
ија

наставата по математика и природните науки во одделенска и предметна настава
Подготовка на работна сила , Подобрување на употребата на ИКТ во наставата,
Математика со размислување и Јазична писменост во
почетните одделенија,Сумативно оценување
-Водење на Е-дневник во наставата
-Користење на информационен систем за Управување со образованието ( ЕМИС )
-Edubuntu во наставата
-Intel class во одделенска настава
-G- compris во одделенска настав
-Интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем
-Претприемништво во образованието во соработка со CEESEL
-Меѓуетничка интеграција во образованието.
-

Употреба на ИКТ во наставата
Примена на ИКТ во содржините по секој наставен предмет.

15. Ппддршка на учениците
15.1. Ппсуигнуваое на ушенициуе
- Постигнување на учениците на крајот од учебната 2022/2023 година
Успехот на учениците по генерации е прикажан во табелите од статистичкиот преглед.
Од прво до трето одделение учениците кои согласно ЗОО се описно оценети. Од IV-IXодд. со бројчани оценки се
оценети учениците.
Во табелите е прикажан успехот на учениците од IV-IX одд.- по одделение,на македонски наставен јазик и ана албански
наставен јазик во подрачното училиште ви Огњанци.
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 2021/2022година:

ПРЕГЛЕД
на вкупниот број на ученици на крајот од
учебна 2021/22 год по наставни јазици
Табела бр.1
Одд.

Македпнски

Албански

Турски

Српски

јазик

јазик

јазик

јазик

се

ж

се

ж

I

73

49

14

II

71

33

III

65

IV
V

се

ж

се

Вкупнп

ж

се

ж

9

87

58

12

3

83

36

30

15

10

80

40

77

37

17

9

94

45

58

28

16

6

74

34

I-V

344

177

74

37

418

213

VI

74

39

27

13

101

52

VII

70

37

25

9

95

46

VIII

59

31

20

11

79

42

IX

57

22

16

7

73

29

VI-IX

260

129

121

50

358

169

I-IX

604

306

162

81

776

380

ПРЕГЛЕД
На изостаноци на учениците на крајот на
учебната 2021/22год

Табела бр.2
Наставен јазик
Македпнски јаз.

вид

Оправдани
Непправдани
Се

Iд

IIд

IIIд

IVд

Vд

1383

3478

2075

3169

2009

2282

1444

43

185

30

592

2118

3354

2039

2874

60
1443

3478

VIд

VIIд

VIII

IX

Се

1983

1741

19564

985

302

285

2482

2429

2285

2016

22046

Албански јаз

Оправдани

1140

Непправдани
Се

Туески јаз.

1140

802

2075

700

649

370

919

37

739

7431

5

43

29

45

28

1193

913

918

3174

807

2118

729

794

398

2112

950

1657

10605

Оправдани
Непправдани
Се

Српски јаз.

Оправдани
Непправдани
Се

ПРЕГЛЕД
На неоценети ученици на крајот на
учебната 2021/22год година
Табела бр.3

Наставен
јазик

I
Вк.

II
ж вк

III
ж

вк

IV
ж

вк

V
ж

Македпнск
Албански

1

1

ВКУПНП:

1

1

VI

VII

вк

ж

вк

ж

1

1

1

/

1

1

1

/

вк

VIII
ж

вк

IX
ж

вк

ж

ПРЕГЛЕД
На ученици кои повторуваат
Табела бр.4

I
Македпнск

II

III

IV

V

VI

VII

1

1

Албански
ВКУПНП:

1

VIII

IX

Вк
2

1

1

1

3

2

1

1

5

ПРЕГЛЕД
на ппщуипу успех на ушенициуе на крајпу на
ушебна 2021/22год вп насуавауа
на македпнски насуавен јазик

Одд.

вкупнп

1

2

3

4

Вкупнп

Одл

Мн.

Дпб

Дпв

сп1слаба

сп2слаби

сп3 и над

непценеу.

ушеници

Опщу
успех

повторува

дпб
се

ж

бр

%

бр

%

бр

%

бр

%

бр

%

бр

%

бр

%

бр

% неп

%

пписнп

ц

I

73

49

73

II

71

33

71

III

65

30

65

IV

77

37

39

51%

18

23%

15

19%

5

6%

77

100

3.99

V

58

28

28

48%

13

23%

7

12%

9

15%

57

98.00

IV-V

135

65

67

50%

31

23%

22

16%

14

10%

134

99,00

VI

74

39

23

31%

22

29%

27

38%

1

1%

73

99,00

1

1%

VII

70

37

20

29%

14

20%

33

47%

1

1%

68

97.00

1

1%

VIII

59

31

23

39%

14

24%

18

30%

4

7%

59

100

3,80

IX

57

22

26

46%

15

26%

14

25%

2

3%

57

100

4,08

VI- IX

260

129

92

35%

65

25%

92

35%

9

3%

258

99.00

I- IX

604 306

159

96

114

23

392

1

4.18

2%

4,08

2
2

0.7%

1

3,80

1%

3,60

2
2

3.95

0.7%

209

Табела бр 6а

психплпг: Гпран Шпуарпвски

ПРЕГЛЕД
на ппщуипу успех на ушенициуе на крајпу на
ушебна 2021/22год вп насуавауа
на албански насуавен јазик
Табела бр 6б

вкупнп

1

2

3

4

Вкупнп

сп1слаба

ушеници
Одд.

Одл

Мн.

Дпб

сп2слаб
и

Дпв

сп3 и над

4

Средна
пцена

ппвупрува

дпб
се

ж

бр

%

бр

%

бр

%

бр

%

бр

% бр

%

бр

%

бр

%

не
пц.

ппис

I

14

9

14

100

14

14

II

12

3

12

100

12

12

III

15

10

15

100

15

15

IV

17

9

3

19%

5

31%

3

19%

5

31%

16

94,00

6%

3.49

V

16

6

4

25%

3

19%

5

31%

4

25%

16

100

IV-V

33

19

7

21%

8

24%

8

24%

9

27%

32

97,00

VI

27

13

5

19%

1

3%

15

55%

6

22%

27

100

VII

25

9

6

24%

12

48%

6

24%

24

96.00

1

4%

2.84

VIII

20

11

4

20%

4

20%

9

45%

2

10%

19

95.00

1

5%

3.40

IX

16

7

1

6%

9

56%

4

25%

1

6%

15

94.00

1

6%

3.63

VI- IX

121

59

17

14%

28

23%

48

40%

22

18%

117

97.00

3

2%

I- IX

162

81

24

158

98.00

3

36

56

31

1

3.34
1

3%

3.41
2.99

1

0,08%

1

41

3.28

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
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 Зорица Трајковска, психолог-Горан Шотаровски и класните
раководители од деветто одд. 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,
- претставување на средни училишта на отворени денови, презентации, научни
претставувања на постигнувањата, базари, саеми на образование.

ППДРАЧЈЕ
НА
ДЕЛУВАОЕ
Впспиунп
пбразпвни
акуивнпсуи
за ушеници
пд
VIII и IX
пдд.

ЦЕЛ

 Да се сппзнае важнпсуа на
мпменупу на избпр за
прпдплжуваое на щкплуваоеуп
 Да се наспшау ушенициуе да
размислуваау за иднинауа
Ппууик за дпживпунп ушеое
 Инфпрмираое на ушенициуе
за мрежауа на ушилищуа за
среднп пбразпвание и за
кпнкурс за упис сп примена на
ИКТ

СПДРЖИНА

Рабпуа преку
рабпуилници(на
пдделенски шас) ,
израбпука на
плакауи, суауисуишки
пбрабпуки на
спбрани ппдаупци,
презенуација на
исуражуваоеуп,
предсуавуваое на
средни ушилищуа

ЗАДАЧИ

Пребаруваое и
исуражуваое (на
инуернеу, вп
енциклппедии,
прирашници и у. н. )
спрпведуваое на
анкеуа и евенууални
уесуираоа на ппщуи и
специфишни
сппспбнпсуи

ФПРМИ И
МЕТПДИ НА
РАБПТА
- групни
индивидуалн
и
- работа во
парови
- разговор
- предавање

НПСИТЕЛИ
НА
АКТИВНПСТИ
Психолог,
класни
раководител
и на осмо
одделение,
директор на
училиштето
и
преставници
од средни
училишта

МЕСТП НА
ПДРЖУВАОЕ

Училници
(спортска
сала)
кабинет по
информатик
а, средни
училишта во
градот.

ВРЕМЕ НА
ПДРЖУВАО
Е

Во тек на
учебната
год.со
зголемена
активност
во Април
Мај

ВРЕДНУВАОЕ
НА
АКТИВНПСТИТ
Е
Зиден весник
плакати ,
резултати од
анкетата и
тестирањата,
презентација.
.

ТРПШПЦИ ЗА
АКТИВНПСТИТЕ

Xартии и
останати
канцелариски
материјали, а
родителите за
посети на средни
училишта(превоз)
и сл.

15.3. Прпмпција на дпбрпспсупјба на ушенициуе, защуиуа пд насилсувп, пд злпуппреба и
запущуаое, спрешуваое дискриминација
Програма за превенција од асоцијални појави
Време на реализација: тековна учебна година
Реализатори: психолог и наставен кадар
Цел: Идентификација,превенција и работа со ученици кои манифестираат
вакво однесување.
Непосредни соработници: наставем кадар ,родители врсници и др.
Посредни соработници: стручни лица од МВР, ЦСР, основни и средни
училишта, специјализирани центри за третирање на оваа проблематика и сл.
Реализација: преку следење на однесувањето , разговор со родителите
наставниците и учениците. Спроведување на интервјуа тестирања анкети како и
преку работа со помали групи , предавања, симулации и др.
Индикатори за ефикасност: следење на бројот на асоцијални појави во текот
на целата година одн намалениот број на асоцијални пројавности.

Програма за превенција од насилство
Афирмација на позитивните вредности наспроти насилството
1. Цели

 Да се развива партнерскиот однос меѓу училиштето и заедницата
 Неопходна е соработката и координираното дејствување на сите
релевантни (надлежни) органи и стручни институции(МВР;Центар за
социјална заштита; стручни медицински лица и др.) На учениците
треба да им се понудат активности за креативно слободно време не
само од страна на училиштето туку и од други организации кои работат
во ова подрачје (или да се потикнат родителите да основаат нови).
 Да се осигура дека училиштето е место во кое има нулта толеранција за
насилството.Секое насилно однесување ќе се регистрира и реагира
според правилниците на училиштето со кои е регулирано ваквото
однесување.На учениците на кои тоа им е потребно да им се овозможи
стручна помош..
2. План на активностите
1.

Едукативна работа со учениците кои ги регистрираат наставниците во
секојдневната воспитно образовна работа.
Идентификација на насилничкото однесување
Создавање на позитивна училишна клима
Развивање на комуникациски вештини
Развивање на отпорност (одбивност ) кон негативните појави
Промоција на здрав стил на живеење
Соработка на училиштето и родителите низ едукации и советодавна работа
Работилници за време на класните часови и родителски состаноци
Следење на ризичното однесување на ученикот во тек на училишната
година(досие)
Носители активности
: класните раководители , стручната служба и
директорот на училиштето. Во спроведување на активностите ќе бидат
вклучени и родителите на учениците, служби за социјална заштита како и
здруженија од граѓанскиот сектор.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ЗАВИСНОСТИ
Цели на програмата
Основната цел е да се унапреди заштитата на здравјето на учениците и со тоа да се
намали интересот за средствата за зависност. Ваквиот програм има за цел да му
овозможи на детето создавање на позитивна слика за себе, помош во решавање на
кризни ситуации, да се отвори комуникација помеѓу наставникот и ученикот, да се
прифати разликата помеѓу децата, да се организира слободното време, да се
понудат различни воннаставни активности, да можат учениците сами да си помогнат
и да се заштитат.
Задачи на програмата
Поучување на учениците со општите животни вештини со акцент врз спречување на
ризични облици на однесување и погрешни избори, решавање на проблеми,
критичко мислење, самопотврдување, отпорност спрема притисокот на поедини
групи, вештини на комуницирање,надминување на стресот и анксиозноста.

Општи задачи на програмата:
 Да се вклучат во програмот за превенција не само воспитно образовните работници, туку и останатите
фактори:здравсвени
работници, социјални служби МВР, како и други стручни лица по
потреба.
 Со подршка на локалната заеднца да се организира предавање и
советување на родителите учениците и наставниците.
 Да се обезбеди соработка со спортските клубови и други организации
кои го промовираат здравиот начин на живеење.

Организираност на Училишната Превентивна Програма
Основното училиште е воспитно - образовна установа која покрај семејството има
најважна улога во воспитувањето на младите, па според тоа и во превентцијата
против злоупотреба на сретствата на зависност.

УПП ќе се спроведе во две фази:
1. ПРИМАРНА ПРЕВЕНЦИЈА - ги опфаќа сите ученици во училиштето, работата на
класните часови, работата во воннаставните активности но и во вонучилишни
активности на учениците.
2. СЕКУНДАРНА ПРЕВЕНЦИЈА - всмерена кон група ученици кои спаѓаат во т. н
група со ризично однесување, со која ќе работи стручната служба во училиштето,
здравствени работници социјални работници и МВР.

Активности:
За да се спроведе превентивната работа , неопходно е да се едуцираат пред се
наставниците и стручната служба, кои пак понатаму би работеле на здравственото
образование на учениците и нивните родители.Превенцијата во училиштето ја
спроведуваат класните раководители и стручниот соработник преку реализирање на
теми од наставниот програм за време на класните часови, но и преку организирање
на слободното време на учениците.
1.Активности на УПП низ наставните предмети:
Македонски јазик - преку лектири, филм ТВ култура и сл.се разработуваат семејните
релации, одговорноста за сопствените постапки, созревањето , смислата за
постоење, вредности и сл.Преку давање на слободни теми за писмено изразување,
наставникот може да насети кај поедини ученици дека тие можеби имаат сопствени

или семејни проблеми кои би ги ставиле во т. н. ризична група.На овој начин можна
е превентивна и благовремена интервенцијa
Ликовно образование - ликовното изразување е едно од најкарактеристичните
одсликувања на чувствата и особините кај ученикот. Доколку
трудовите се
анализираат од овој аспект може да се откријат учениците со проблематично
однесување. Самата работа на часот по ликовно помага кај ученикот да се
развиваат особини како што се истрајноста самодовербата, прецизноста ,
креативност и естетски вредности.
Физичко и здравствено образование - ја развива физичката кондизија, моториката,
координација на движењата, здравствено хигиенските навики, здрава исхрана.
Биологија - проблеми во созревање, Полови, Заразни болести, Негативно
самопотврдување преку пушење и пиење алкохол, Да за здравиот живот, Вирус СИДА и хепатитис, Полови односи, Штетно дејствие на никотинот алкохолот и
дрогата, таблетоманија, како да се сочува животот и здравјето.
Хемија - Лекови – важност од правилна употреба и дозирање, што се антибиотици и
аналгетици, што се седативи.

2.Работа со учениците на одделенските часови
Важно е на овие часови да низ разговор на учениците им се дадат точни
информации од областа на зависностите, со што учениците ќе се охрабрат да
разговараат на овие теми. Ваквата комуникација често во домовите е блокирана, па
училиштето е тука да дава вистински одговори на некои прашања.
Низ својата работа одделенскиот раководител го следи класот во целина но и
ученикот како индивидуа. Тоја ја следи редовноста ,намалувањето на успехот,
агресивноста, повлекување во себе , неадекватни реакции, крадење, промените во
семејните ситуации, експериментирање со цигари лепила и многу други промени кво
самата личност на ученикот што му овозможува да дејствува превентивно.Секако за
ова се консултира и соработува со психологот на училиштето.
3. Дискретена програма за заштита
Оваа програма ќе се спроведува индивидуално или за мали групи на оние ученици
кои покажуваат проблематично однесување, слаб успех во учењето или за оние кои
веќе припаѓаат во ризичните групи. Во зависност од конкретните воспитно социјални
проблеми класниот раководител и психологот ќе разработат индивидуален
пристап(програма) за секој ученик поединечно.
4. Соработка со родителите
На родителите ќе им се помага во воспоставување на комуникација со детето
(проблематична во време на пубертет и адолесценција), ќе им се укажува на

важноста и влијанието на семејните односи, но и како да ги препознаат знаците и
симптомите на употреба на дрога , алкохол и тутун.
Материјални услови и дидактичка опременост
Училиштето во целост ќе ги искористи веќе постоечките дидактички сретства, и по
потреба ќе набави нови . Неопходно е да се збогати библиотекарскиот фонд со
литература од оваа област, како за наставниците така и за учениците Од посебна
важност е користење на интернетот како извор на информации.
Носители на Училишната Превентивна Програма:

Координатор на УПП е училишниот психолог, а во реализацијата ќе
учествуваат класните раководители и наставник по Биологија и Хемија како и
други стручни лица

16. Пценуваое
16.1. Видови оценување и календар на оценувањето
Училиштето ги применува законските прописи што го регулираат
оценувањето на учениците. Наставничкиот совет на училиштето има усвоено кодекс
на оценување и училишни критериуми и стандарди за оценување, чија основна цел
е да го поддржи учењето на секој ученик. Постигнувањата на учениците се
оценуваат описно и бројчано. Оценувањето од I до IIIодделение е описно, а од IV до
VIодделение описно (во прво и трето тримесечие и прво полугодие) и бројчано
(накрај на наставната година) и само бројчано се оценуваат учениците од VII,
VIIIдеветгодишно и IX деветгодишно образование.
Наставниците во своите планирања имаат испланирано дијагностичко,
формативно и сумативно оценување. Тие користат различни методи и форми за
оценување при што континуирано го следат и оценуваат напредокот на учениците
за формативно оценување (дискусија за време на часот, усна повратна
информација, пишана повратна информација, сложеност на прашања,
самооценување и оценување од страна на учениците, проекти, портфолио).
Оценувањето е вградено во секој дел од секој час, и при тоа се применува
критериумско сумативно оценување според усвоените критериуми на ниво на
училиште (објективни тестови, есејски прашања, усни одговори, усни презентации,
демонстрации, изведби и др.)
Наставниците имаат изработено критериуми, стандарди на оценување на
ниво на наставен предмет и теми, користат инструменти за оценување. Со нив
учениците се запознаваат и самите се креатори, на почетокот на реализација на
наставната тема, во текот на часовите истите се истакнуваат на видно место во
училниците, ги имаат во портфолиото на паралелката. Во своите дневни
планирања наставниците издвојуваат сегменти од часот со цел учениците

самостојно да изработат инструменти за оценување и учениците се поттикнуваат на
самооценување и соученичко самоооценување.
-Видови на оценување и календар на оценување: Формативно во текот на целата учебна
година и сумативно оценување по завршување на прв квартал, на полугодие, трет
квартал и на крај од учебната

ВИДОВИ ОЦЕНУВАЊА
Со воведувањето на промените во образованието и моделот на
деветгодишно образование, следуваат и промени во оценувањето на учениците. За
таа цел веќе неколку години е присутно описното оценување во периодот од прво до
трето одделение. Истото е присутно и од четврто до шесто одделение на првото и
третото тримесечје и на крајот од првото полугодие, додека на крајот од учебната
година се оценува сумативно. Значи секој вид на оценување е застапен во
одделенска настава со различен интензитетет во зависност од периодот. За да
имаме настава и учење на 21 век, целта на секој наставник треба да биде да ги
научиме нашите ученици да учат. Затоа, ако сакаме процесот на оценување да биде
ефикасен, треба јасно да ги означиме целите кои планираме да ги постигнеме, да ги
одредиме саканите постигнувања
и да направиме план за вреднување на
учениците, а со тоа да ги запознаеме и нашите ученици. Да им се каже што се
нашите очекувања, односно што ќе очекуваме. Притоа да им дадеме повратна
информација за постигнатото и за тоа што понатаму.

Описно оценување
Кога би се направиле споредба помеѓу описното и формативното оценување
ќе најдеме многу сличности и заеднички елементи. Всушност описното оценување го
реализираме со комбинација од дијагностичко и формативно оценување.
Дијагностичко оценување
Дијагностичкото оценување се состои од разновидни активности на
наставникот за систематско и организирано прибирање на податоци и нивно
аналитичко - синтетичко интерпретирање и вреднување, а во врска со
предзнаењата,
вештините,
способностите,
мотивацијата,
интересите,
социјализацијата и физичката и здравствената состојба на учениците.
Спознавањето на состојбата во најголема мера се практикува на почетокот на
учебната година (особено е важно во прво одделение и кога доаѓаат нови
наставници во одделението – по англиски јазик во прво одделение, природни науки
и техничко образование во петто одделение и секако во предметна настава ), но и
во текот на годината пред да се започне со изучување на некоја нова програмска
целина.
Како ќе ја формираме описната оцена

Kога сакаме да формираме објективен описен исказ за учениците треба да се
придржуваме до следното:
- да имаме сознанија за состојбата на учениците на почетокот на годината или
програмската целина;
- да се оценуваат сите активности во наставата, секојдневно;
- учениците треба да бидат свесни што, зошто и како учат, за да го следат
својот напредок;
- наставниците треба да укажуваат на појаката страна на учениците и да ги
советуваат за понатамошен развој, а кога постојат слабости, наставникот треба
конкретно и јасно да ги укаже и да помогне да се отстранат;
- оцената треба да го мотивира ученикот, а наставникот да биде свесен дека
неговата оцена и мислење поттикнува цела низа на чувства и затоа треба мудро и
внимателно да проценува;
- на ученикот треба да му биде јасно што се бара од него, кои се критериумите
и целта на учењето;
- да се поттикнува развивање на самопроценка (самооценување);
- да се оценува целокупното ученичко постигнување и знаење.
Значи оцената има за цел да го поттикне, мотивира, заинтересира ученикот.
Таа мора да биде јасна, конкретна и базирана на факти кои можат да се мерат и
утврдуваат.
За да биде таква наставниците имаат поставени цели по предмети, кои
настојуваат да ги остварат. Тие цели се како скалила по кои ученикот се качува.
Затоа во оцената мора да се каже што детето знае и што следно треба да постигне.

Што содржи описната оцена
Описната оцена треба да биде јасна и разбирлива и за учениците и за
родителите.
- треба да содржи што ПОСТИГНАЛ ученикот (на пример: ги знае и пишува
сите ракописни букви) и ДО КОЈ СТЕПЕН (целосно, делумно, работи со помош) ;
- ако постигнувањето на ученикот е послабо исказот треба да го приспособиме
во позитивен облик;
- оцената треба да го насочи следниот чекор за да се знае што понатаму;
- треба да содржи позитивен коментар за однесувањето и залагањето, со цел
ученикот да се мотивира и да му се развива самопочитувањето.
Затоа описното оценување е важен елемент од прво до трето одделение, кое
продолжува и во периодот од четврто до шесто одделение на првото и третото
тримесечје и на крајот од првото полугодие-формативно оценување, додека на
крајот од учебната година се оценува бројчано односно сумативно.
Формативно оценување

Формативното оценување има за цел да го подобри самото учење, а
резултатите од учењето на учениците се користат за давање повратна информација,
при што наставниците го подобруваат поучувањето и учењето.
Следењето, проверувањето и формативното оценување на текот на
реализацијата на ефектите од планираните активности на учениците се интегрални
елементи на наставниот процес и тесно поврзани меѓу себе.
Согласно членот 72 од Законот за основно образование училиштето ја
утврдува процедурата за поплаки и жалби по добиени оценки т.е родителот има
право во рок од три дена на соопштувањето на успехот да поднесе писмен приговор
до Наставничкиот совет на училиштето кој треба да биде образложен. Понатаму
Наставничкиот совет донесува и одлука соглаcно одредбите од законот.
Постапки и инструменти за следење и оценување
РАЗГОВОР И СЛУШАЊЕ – најчесто користени постапки во оценувањето во
одделенска настава. Понекогаш треба да му се дозволи на ученикот да го води
разговорот, за да не се претвори во ,,испрашување―. Преку разговорот и слушањето
наставникот може да прибере информации за тоа како ученикот ги решава
проблемите, како размислува, со какви факти и податоци располага, како ги разбира
процесите, какви ставови и вредности има. Основен недостаток на овие постапки е
тоа што бараат многу наставно време.
АНАЛИЗА НА ТРУДОВИ – литературни трудови, одговори на поставени прашања,
извештаи од проекти, цртежи, музичко-ритмички вежби, цртежи, практични
изработки... Анализата на трудовите обезбедува многу информации затоа што голем
дел од трудовите им се дадени на учениците баш со цел да се проверат нивните
знаења.
Оваа постапка е многу рационална од аспект на наставно време, затоа што сите
ученици ги создаваат на час, со исклучок кога се работат и надвор од наставното
време. Меѓутоа анализата и оценувањето бара многу време од наставникот.
НАБЉУДУВАЊЕ – многу повеќе од гледање. Преку набљудувањето се добиваат
највалидни информации за практичната оспособеност, практичната примена на
знаењата и за социјалните вештини. Бара многу наставно време и вештини на
забележување.
БЕЛЕЖЕЊЕ НА ИНФОРМАЦИИТЕ – чек листи, аналитички листи, анегдотски
белешки, листи за самооценување ... Сите постапки на следење нема да бидат
корисни и ефикасни ако информациите до кои наставникот дошол не ги забележал
на соодветен начин, така да може и да ги користи.
Повратни информации за постигнувањата во формативното оценување

Известувањето за постигањата кое е ставено во функција на учењето има за цел да
помогне да се развие стратегија за учење што ќе го доведе ученикот до максимално
искористување на неговите потенцијали. Да согледа што постигнал, до каде е во
однос на поставените цели, односно што уште треба да научи и како понатаму.
Известувањето за постигнувањата е наменето и на родителите, особено на
родителите на помалите деца кои и самите му помагаат на детето во учењето. Со
тоа се оддржува комунукацијата на наставниците, учениците и родителите. Таа
може да биде усна и писмена. Најголем дел од информациите се даваат во текот на
учењето или додека ученикот го презентира својот труд, усно и неформално.
Коментарите можат да се дадат и во текот на оценување на готов продукт и како дел
од микросумативно оценување. Тогаш тие обично се во писмена форма.
Сумативно оценување
Покрај повремените микросумативни оценувања во текот од наставната година, на
крајот на истата се врши завршно сумативно оценување на постигнувањето на
учениците. Тоа е сложен и одговорен процесна критичко, аналитичко-синтетичко
просудување на постигнувањата на ученикот од страна на наставникот со цел да се
анализираат и сумираат сознанијата, односно информациите и податоците до кои
тој дошол при следењето и проверувањето на работата и однесувањето на секој
ученик во текот на учебната година, да се идентификуваат постигнатите резултати,
да се споредат со целите и врз основа на тоа да се утврди вредноста на напредокот
што го остварил ученикот. Како резултат на такво сеопфатно вреднување,
наставникот формира сумативна оценка за постигнувањата на секој ученик и истата
ја искажува бројчано.
Оценување на учениците
Во училиштето се оценуваат постигнувањата на учениците. Оценувањето се одвива
континуирано во текот на целата учебна година со анализа на состојбите во четири
класификациони периоди. – Постигнувањата на учениците во училиштето се
оценуваат описно и бројчано. Во првиот период ( I - III одд. ) се оценува описно, во
вториот период (IV – VI одд.) постигнувањата по задолжителните и изборните
предмети се оценуваат описно ( прво и трето тримесечје и прво полугодие), а на
крајот на учебната година оценувањето е бројчано. Учениците од третиот период
(VII – IX одд.) се оценуваат бројчано со оценки од ( 1 ) до ( 5 ).

I,II,III

Прв квартал
(прво
тримесечие)
Описна оцена

Втор квартал
(второ
тримесечие)
Описна оцена

IV, V,VI,

Описна оцена

Описна оцена

Одделен
ие

Описна оцена

Трет квартал
(трето
тримесечие)
Описна оцена

Описна оцена

Описна оцена

Полугодишна
оценка

Годишна
оценка
Описна оцена
Бројчана
оценка

VII,VIII,IX

Бројчана
оценка

Бројчана
оценка

Бројчана
оценка

Бројчана
оценка

Бројчана
оценка

- По предметите за писмено оценување наставниците прават план имајќи ги предвид
законските ограничувања (дневно најмногу по едно, а седмично по две писмени
работи).
- Оценувањето на учениците се врши според критериуми и стандарди утврдени од
Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието.
Критериумите за оценување на постигнувањата на учениците се темелат на
стандардите за оценување и Блумовата таксономија.
Оценувањето како дел од наставата:
Оценувањето на почетокот на наставата
- за да се утврдат предзнаењата на учениците,
- за да се планира наставата - за да се утврдат интересите, мотивацијата на
учениците
Оценување во текот на наставата
- за да се следи како ученикот учи и напредува во учењето
- за да се информираат родителите за напредокот
- за да се поттикнува ученикот подобро да учи
- за да се приспособи поучувањето на учениците
Оценување по завршување на наставата
- за да се утврди што ученикот научил - за да се информираат сите заинтересирани
за постигањата на ученикот - за да се процени ефикасноста на наставата.
За постигнувањата на учениците, родителите се известуваат преку одржување на
родителски средби и евидентни листови.
Членовите на комисиите за повторна проверка на знаењата и испитната комисија за
одделенски испит, поправен испит и испит за побрзо напредување, се избираат и се
формираат комисии доколку има ученици кои треба да се оценуваат на овие начини.

16.2. Тим за следење, анализа и поддршка


Директор, психолог, педагог, стручни активи

Училиштето има формирано тим во чиј состав влегуваат директор стручната
служба, одделенски и предметни наставници со конкретни задолженија. Овој тим ги
следи сите планирани активности во училиштето. Се следи и се врши проверка на
усогласеноста на оценувњето со предвидените стандарди, се утврдува процентот на
поплаки и жалби по добиените оценки, се утврдува начинот на информирање на
родителите и др. планирани активности. Тимот изготвува план на следење за секој
период и наставен предмет. На крајот се прави една конечна анализа на состојбата,
за да се процени дали предвиденото е реализирано за да се превземаат потребните
чекори.

Евалвација на воспитно - образовната дејност
Евалвацијата во ООУ ―Кочо Рацин‗‗-Петровец, за оваа учебна година опфаќа систематско
следење и унапредување на воспитно - образовната работа на наставниците и учениците.
Следењето, унапредувањето на воспитно - образовната дејност опфаќа:
-

следење на наставата;
следење на наставата во прво одд. во деветгодишното образование,
унапредување на наставата;
следење на воспитно - образовната дејност воннаставните подрачја;
унапредување на воспитно - образовната дејност во воннастаните подрачја;
следење на културните и образовните активности на Училиштето во локалната
средина;
унапредување на соработката на училиштето со локалната средина;
следење на реализација на училишните проекти;
соработка со стручни институции и организации;
следење на стручна литература и печат;
организирање и следење на стручни предавања и семинари

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
Директорот на училиштето и Стручните соработници во ООУ „Кочо Рацин-Петровец
― врз основа на „Планот за работа на директорот на училиштети и посебните―;
„Планови на стручните соработници на училиштето― кои подразбира педагог,
психолог 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.
Тимот за следење и анализа ќе ја следи наставата во сите четри квартали.
ИНСТРУМЕНТ ЗА СЛЕДЕОЕ НА РАБПТАТА НА НАСТАВНИК
вп ООУ- “Кпшп Рацин”--------------------------------------------

Име и презиме на насуавникпу
Одделение
Насуавен предмеу
Тема/Насуавна спдржина
Дауа
ОПИС
Целп
снп

Ц

Делу
мнп

Д

Недпвп
лнп

Нема
мпжнпсу за
манифесуи
раое

Н

/

ПЛАНИРАОЕ И ППДГПТПВКА НА ЧАСПТ
I.
Ц
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Целиуе на шаспу се јаснп дефинирани
Исхпдиуе се јаснп дефинирани и
прпизлегуваау пд целиуе
Определени се сппдвеуни
нашини(сурауегии,фпрми, меупди,уехники) за
реализираое на насуавнауа рабпуа
Планирани се ппуребниуе
средсува,мауеријали,ппрема и кприсуеое на
ИКТ
Определена е ппуребнауа лиуерауура и
кпрелација сп други предмеуи и извпри
Планирани се сппдвеуни меупди,ппсуапки и

Д

Н

/

7.
8.

II

инсуруменуи за следеое на ппсуигаоауа на
ушенициуе
Јаснп се ппределени aскуивнпсуиуе на
насуавникпу и акуивнпсуиуе на ушеникпу
За ушенициуе сп ппсебни пбразпвни ппуерби
планирани се акуивнпсуи сппред
индивидуалнипу пбразпвен план

ПРГАНИЗАЦИЈА,ТЕК И ИЗВЕДБА НА ЧАСПТ

1.
2.
3.
4.
5.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

III
1.
2.

3.
4.

5.

Заппшнуваоеуп на шаспу е сигурнп и
ппущуенп
Ги ууврдува преухпдниуе знаеоа и искусува
на ушеникпу
Ушенициуе ги заппзнава сп пшекуваниуе
исхпди
Однапред има ппдгпувенп сппдвеуен
мауеријал за рабпуа
Кприсуи сппдвеуни насуавни средсува и
ппмагала
Кприсуи преухпднп планирани и сппдвеуни
фпрми,меупди и уехники вп насуавауа
Применува ИКТ вп насуавауа
Упаусувауа за рабпуа,пбјаснуваоеуп и
пращаоауа се јасни и разбирливи
Нејасниуе спдржини и уермини
дппплниуелнп ги пбјаснува
Сиуе ушеници ги вклушува вп реализација на
акуивнпсуиуе
Прави индивидуализација и деференцијација
вп ппушуваое сппред ппуребиуе на ушенициуе
Пренесува јасна ппрака (заклушпк) и исуауa ја
изведува заеднп сп ушенициуе
Организацијауа на шаспу гп ппкажува
вниманиеуп,заинуерисиранпсуа и
мпуивацијауа на ушенициуе
КПМУНИКАЦИЈА СП УЧЕНИЦИТЕ
На ушенициуе им се пбраќа сп име и сп ппшиу
Вп ушиницауа ппсупјау јасни правила за
пднесуваое кпи ушенициуе и насуавникпу ги
кприсуау за пбезбедуваое на рабпуна
аумпсфеа
Ппсуавува пращаоа кпи ппууикнуваау и
пдгпвара на пращаоа
Ги ппууикнува ушенициуе да ппсуавуваау
пращаоа ,да дискууираау и слпбпднп да се
изразуваау
Ги суимулира на пдгпвпри сиуе ушеници

Ц

Д

Н

Ц

/

Д

Н

/

6.
IV
1.
2.
3.
4.
5.

V
1.
2.
3.
4.
5.

ппдеднаквп
При групна рабпуа сиуе групи ги ппууикнува
ппдеднаквп
ПЦЕНУВАОЕ НА УЧЕНИЦИТЕ
Кприсуи сппдвеуни меупди за ууврдуваое на
предзнаеоауа на ушенициуе
Кприсуи разлишни и сппдвеуни пценувашки
акуивнпсуи и меупди
Секпја пценувашка акривнпсу е сппдвеуна на
наменауа
Дава ппзиуивна и кпнсурукуивна ппврауна
инфпрмација
Гп следи и прпценува ппсуигаоеуп и развпјпу
на ушеникпу спгласнп индивидуалниуе цели

СПЗДАВАОЕ БЕЗБЕДНА И СТИМУЛАТИВНА
СРЕДИНА ЗА УЧЕОЕ
Има ппдгпувенп и кприсуи разни суимулауивни
мауеријали за ушеое
Гп присппспбува прпсупрпу на
индивидуалниуе и групниуе ппуреби
Овпзмпжува средсувауа и мауеријалиуе за
рабпуа да се леснп дпсуапни за сиуе ушеници
Придпнесува за спздаваое дпбри физишки
услпви вп прпсупрпу за ушеое
Дисциплинауа вп паралелкауа е заснпвана врз
ппзиуивнауа пдделенска клима и дпбрауа
прганизација и впдеоеуп на шаспу
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СРЕДБА ПП СЛЕДЕОЕТП
Наставникпт прави рефлексија

Предлпзи и сугесуии:

16.4. Сампевалуација на ушилищуеуп
Изработена е самоевалуација на училиштето во јуни. Активностите во однос
на самоевалуацијата се спроведуваа и реализираа од работните групи во кои
работеа сите наставници распоредени по подрачја под раководство на
координатори.

Училишна комисија за за спроведување на самоевалуацијата :
1.
2.
3.
4.
5.

Горан Јакимовски – родител (претседател на комисијата)
Лилјана Гроздановска - родител (член)
Халил Љачи – наставник (член)
Зорица Трајковска – педагог (член)
Горан Шотаровски –психолог (член)

Координатор-Наташа Велковска-наставник

17. Безбеднпст вп училиштетп
Постојано следење на однесувањето на учениците и другите субјекти од одделенските
наставници, раководители и вработени посебно на учениците со
несоодветно
однесување, одговорно дежурство од страна на наставниците и учениците, добра меѓусебна
соработка помеѓу одд. наставници и раководители и брзо и адекватно реагирање при појави
.
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18. Грижа за здравјетп
18.1. Хигиена вп ушилищуеуп
Тековно одржување на хигиената во училиштето од страна на технички персонал.
Фрлање на отпадоците на соодветно место од страна на учениците.
Одржување на хигиената во училишниот двор.
Вклучени лица се ученици, одделенски раководители, наставници и други вработени.

18.2. Сисуемауски прегледи
За сочувување на здравјето ќе бидат реализирани редовните систематски прегледи
организирани од ЈЗО - Здравствен дом,
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Систематските прегледи се задолжителни за учениците и за вработените.
Систематските прегледи на учениците се вршат во договорените термини од страна
на екипа од здравствената установа надлежна за нашето училиште.Во истите се
вклучени учениците од прво, трето, петто и седмо одделение. Во задолжителните
стоматолошки прегледи за учениците ќе бидат вклучени учениците од прво до
деветто одделение кои се реализираат во Стоматолошка ординација-ЈЗУ
Автокоманда. За сите прегледи
навремено се информирани родителите, а
учениците се придружувани од одделенскиот раководител. За учениците од прво до
петто одделение вклучено е и присуство на родител. При договарање на термините
за вршење на прегледите се води сметка истите да се извршуваат во термини пред
започнување или по завршување на часовите за да не се попречува наставниот
процес. За вработените покрај редовниот годишен санитарен преглед, на секои три
години се врши и систематски преглед.

18.3. Вакцинирање

Со календарот за имунизација и вакцинација ќе бидат опфатени учениците на 6-7
години и на 12-13 години според планот на Здравствениот дом односно:
-во прво одделение, за учениците со навршени шест години- ревакцина MRP (мали
сипаници-морбили, рубеола, заразни заушки-паротит);
-во второ одделение-DT (дифтерија, тетанус) адултна, Polio (детска парализа)-II
ревакцинирање;
- во седмо одделение, на 12 години (само девојчиња), инфекции со Хуман папилома
вирус HPV -вакцинирање;
-во деветто одделение - Polio (детска парализа), DT (дифтерија, тетанус-адултна) III
ревакцинирање.
Одговорно лице од училиштето е педагогот кој во соработка со одделенските
раководители, навремено ги проследуваат добиените информациите од
здравствениот дом. Вакцинирањето се врши во Здравствениот дом. При
вакцинирањето на малите ученици задолжително е присуство на нивните родители,
а за поголемите присуство на одделенскиот раководител.
18.4. Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштата
Наставните содржини за здравата исхрана во одделенска настава ќе се
реализираат на часовите по запознавање на околината, по природа и природни
науки, а во предметна настава на часовите по биологија и на одделенскиот час.Ќе се
организираат едукативни предавања од стручни предавачи како и родители кои што
се едуцирани за соодветни теми. Наставниците со учениците ќе реализираат
активности насловени како „Здрава храна за детство без мана― со цел едукација на
учениците за здравата исхрана, подигање на свеста кај учениците да продолжи, а
вклучени ќе бидат и родителите.

19. Училишна клима
19.1. Дисциплина
Советодавна работа со учениците кои нередовно ја посетуваат наставата , недисциплина и
соработка со нивните родители. Целта е да се спречат несаканите појави и оштетување на
инвентароти да се отстранат причините за нередовно посетување на наставата.

- превземање навремени педагошки мерки за учениците ки ја нарушуваат работната
атмосфера на часовите и не го почитуваат куќниот ред во училиштето;
-наставниците да имаат еднаков однос кон сите ученици.

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИЦИ ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА:

-

наставниците ќе бидат дополнително внесени на почетокот на учебната година
по изборот.

Втора и четврта недала во тековниот месец:

-

наставниците ќе бидат дополнително внесени на почетокот на учебната година
по изборот.

19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето
Изработка и поставување паноа во училиштето
Формирање на Еко-патрола ;
Засадување на дрвја во училишниот двор
Редовно чистење на училишниот двор
Засадување на цвеќиња во училишниот двор
Означени места со изработени и поставени знаци видливи за сите во дворот ( за
место за игра, место за одмор, место каде што не треба да се гази и слично).
19.3. Етички кодекси
Општи правила за однесување на учениците, правила поврзани со наставата,
Правила на однесување за време на одморот, Правила на однесување на
наставниците и другите вработени во училиштето;
Етички кодекс за оценување на постигњата на учениците (за наставници, ученици и
родители).

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Родителите прифаќаат:
-да го поддржуваат учењето на своите деца преку залагање за фер оценување;
-да се воздржат од активности кои неоправдано би ги довеле нивните деца во
повластена положба во оценувањето во однос на другите деца;
-да ги почитуваат професионалните одлуки и совети на наставниците во врска со
оценувањето на нивните деца;
-кај своите деца-ученици да поттикнуваат чесен и фер однос и со своето
однесување во врска со оценувањето на постигањата на учениците да им бидат
пример за тоа;
-кај своите деца да ги препознаат и спречуваат евентуалните обиди со недозволени
постапки да добијат поповолна оценка од објективно утврдената.

Прифатено од Советот на родители при ООУ,,Кочо Рацин“-Петровец.

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Учениците прифаќаат:
-да се залагаат за праведно и фер оценување на сите ученици и да се
спротивстават на појави кои доведуваат до необјективно оценување;
-да ги почитуваат барањата и договорените процедури во врска со оценувањето и
да се информираат за последиците од нивното непочитување;
-да не поставуваат неприфатливи барања во врска со оценувањето на нивните
постигања;
-да ги почитуваат советите на наставниците поврзани со оценувањето и учењето;
-да не се служат со недозволени постапки во текот на презентирањето на бараните
знаења и вештини и да одбегнуваат да вршат какво било влијание (непосредно или
посредно) со цел некој ученик да се здобие со повисока оценка од реално
заслужената.

Прифатено од Ученичката заедница при ООУ,,Кочо Рацин“-Петровец.

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Наставниците прифаќаат:
-да бидат непристрасни,објективни,позитивни,отворени и подготвени да им дадат
поддршка и помош на учениците во процесот на оценување;
-во процесот на оценување да промовираат високи морални вредности и да бидат
пример за учениците;
-да избегнуваат ситуации што може да претставуваат конфликт на интереси;
-да бидат непристрасни и принципиелни во процесот на оценување;
-да одбиваат секаков вид на интервенција со цел да дадат оценка различна од
заслужената;
-да се спротивстават на неетичко оценување на други субјекти во
оценувањето(ученици,родители,колеги);

-во процесот на оценување да ја почитуваат личноста на ученикот и на неговите
родители;
-да водат грижа за приватноста на ученикот и сознанијата за неговото учење да не
ги споделуваат со лица кои не се дел од процесот на наставата);
-да соработуваат со колегите со цел да се подобри оценувањето;
-при оценувањето да не прават дискриминација на учениците по која било
основа(национална,верска,полова,расна,социјална состојба и сл.).

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ
Општи правила за однесување на учениците:
1.Учениците се должни да ја посетуваат наставата редовно, како и да ги извршуваат
сите обврски утврдени со Годишната Програма за работењето на училиштето.
2.Во училиштето се доаѓа навреме,без задоцнување,задоцнувањето се смета како
неоправдано отсуствување.
3.Отсуствувањето од часови ученикот или родителот се должни да го оправдаат во
рок од најмногу 8 дена, во спротивно ќе се сметаат за неоправдани изостаноци.
4.Строго е забрането носење на оружје и орудија во училиштето,со кои би можело
да се повредат другите.
5.Строго е забрането носење и конзумирање на алкохол,цигари и дрога во објектот и
дворот на училиштето.
6.Забрането е и казниво фрлање на петарди во објектот и дворот на училиштето.
7.Казниво е секакво физичко и психичко малтретирање и предизвикување на
тепачки,како и учество во истите.
8.Учениците се должни да се почитуваат меѓусено,како и да ги почитуваат
наставниците,наставниците, вработените во училиштето и возрасните.
9.Задолжително е учениците да ги почитуваат учениците од друга нација и
вероисповед.
10.Забрането е навредување и омаловажување на учениците на основа на
материјалниот и социјалниот статус.
11.Постарите ученици имаат обврска да ги заштитуваат помладите ученици и
меѓусебно да се почитуваат.
12.Најстрого е забрането изнудување пари или други предмети од учениците.

13.Се казнува допишување оценки и други податоци во дневникот,како и во
евидентните листови.
14.Строго е забрането и казниво уништувањето на училишниот имот, пишувањето по
ѕидовите,чкртање по маси, столови и сл.
15.Забрането е и казниво да се снима со мобилен телефон, да се снимаат ученици
или пак тепачка помеѓу нив.
16.Ученикот го претставува училиштето и кога не е во неговите простории. Треба да
знае дека неговото однесување го зголемува или намалува угледот на училиштето.
17.На училиште се доаѓа чист, исчешлан и во гардероба која е соодветна за
возраста и ситуацијата.Строго се забранува на училиште да се доаѓа во мини-сукња,
маица на прерамки, кратки панталони и сл.
18.Забрането е во училиште да се доаѓа нашминкано, може да се користи само сјај
за усни.
19.Учениците не треба да се огледуваат на лоши примери, има многу позитивни
примери за идентификација.
20.Учениците би требало да развиваат позитивни особини на личноста како што
се:несебичност, чесност, искреност.
21.Препорачливо е книгите од училишната библиотека да се враќаат навреме, во
дадениот рок и во состојба каква што биле кога се земале.

ПРАВИЛА ВРЗАНИ ЗА НАСТАВАТА:

22.Ученикот има обврска редовно да ја посетува наставата и да биде мисловно
вклучен во наставниот процес.
23.Неприфатливо е зборување и пречење во текот на наставата.
24.Часот не е наменет за конзумирање храна и пијалоци, за тоа е предвиден
одморот.
25.Забрането е користење на мобилни телефони,МПЗ,МП4 плеери во текот на
наставата. Доколку некој од учениците го користи, наставникот има право да му го
одземе, да го однесе кај директорот или педагошко-психолошката служба, каде ќе
остане се додека не дојде родителот да го земе.
26.Казниво е препишувањето на контролните и писмените задачи, како и секакво
друго однесување со кое може да им се наштети на останатите ученици.

27.На час треба пристојно да се седи, а не да се лула во столчето, да се лежи на
клупата и сл.
28.Учениците кои имаат незадоволителни оценки, би требало да посетуваат
дополнителна настава. Со оваа настава би стекнале соодветни знаења за
постигнување повисока оценка.
29.Не треба да се одбегнуваат часовите по физичко воспитување, ниту да се
изнаоѓаат изговори и оправдувања за да не се работи на истите.

ПРАВИЛА ЗА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ОДМОРОТ:

30.Во училиштето треба да се влегува во ред и без туркање.
31.Строго се забранува трчање по ходниците и скалилата.
32.Учениците треба во ред да го чекаат почетокот на часот пред училницата, а не да
седат и лежат по ходниците.
33.Забрането е да се грабнува ужината и да се фрла низ ходниците и училишниот
двор.
34.Училишниот тоалет треба да служи за ссвојата намена, а не за собирање на
ученицитево него.
35.Казниво е непристојно допирање со кое се навредува личноста на друг ученик.
36.Треба да се избегнува излегувањето во дворот за време на малиот одмор.

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО
УЧИЛИШТЕТО:

37.Обврска на наставниците е да држат часови од редовна, дополнителна и додатна
настава.
38.Наставниците не смеат да доцнат на час.
39.Наставниците мораат редовно да дежураат по ходниците, како би се подигнала
безбедноста на учениците на повисоко ниво.
40.Наставниците во училиштето треба да доаѓаат уредни и чисти.Облекувањето
треба да биде прикладно- не смее да се доаѓа во кратки сукњи, кратки маици, маици
на прерамки, ниту во облека со многу длабок израз.Во тренерки може да доаѓаат
само наставниците по физичко образование.Шминката не треба да биде нападна.

41.На наставниците им се забранува употребата на мобилни телефони за време на
часот.
42.Наставниците мора да бидат способни да го одржат редот на часот, за да можат
учениците да ги слушаат предавањата и објаснувањата.
43.Наставниците не смеат да им викаат на учениците.
44.Наставниците не смеат да ги бркаат учениците од час. Доколку ученикот пречи на
час треба да се прати кај педагошко-психолошката служба или кај директорот.
45.Наставниците треба да ја прилагодат наставата кон учениците и да им објаснат
се што не им е јасно.
46.Наставниците треба да ја почитуваат личноста на ученикот. Не смеат да
навредуваат, да им даваат ментални квалификации, да ги исмејуваат пред
одделението, да ги дискриминираат по било која основа, ниту да изразуваат
реваншизам.Сите ученици треба да бидат рамноправни.Наставниците не смеат да
фаворизираат определени ученици.
47.Секое напредување, резултат или успех кој ученикот ќе го постигне, треба да се
пофали.Наставникот не може да го омаловажува успехот на ученикот ако не ги
задоволува критериумите кои наставникот ги поставил.
48.Во работата со учениците наставникот мора да изрази толеранција.Да им
овозможи секаква помош која им е потребна на учениците,да ги охрабрува и
мотивира.
49.Училишниот чувар мора совесно да ја извршува својата должност.Правовремено
да реагира да се избегнуваат тепачките меѓу учениците.Да води сметка за тоа кој
влегува и излегува од училиштето.

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ:

50.Родителот или старателот е должен своето дете редовно да го праќа во
училиште.
51.Родителот е должен редовно да го следи успехот, учењето и поведението на
своето дете.
52.Соработката со училиштето треба да биде редовна,а не само пред крајот на
полугодието или крајот на учебната година.
53.Родителот треба да соработува со одделенскиот наставник, да го информира за
изостаноците на ученикот како и за индивидуалните карактеристики на своето дете.

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

КОДЕКСОТ НА ОДНЕСУВАЊЕ е донесен на предлог на Ученичкиот парламент,
Советот на родители и Наставничкиот совет.

19.4. Односи меѓу сите структури

19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето
Во нашето училиште постои задоволителна комуникација и меѓусебно
почитување и соработка помеѓу сите структури на училиштето.Со цел градење на
подобри меѓучовечки односи помеѓу истите, во текот на училишната година се

одржуваат заеднички дискусии на кои се разгледуваат можности за подобрување на
меѓусебната комуникацијата и се предлагаат нови начини за подобрување на
училишната клима. За подигнување на квалитетот и комуникацијата во училиштето
организираме заеднички прослави, ексурзии, свечености, посети во и надвор од
училштето и одбележување на денот на училиштето со активности кои ги вклучуваат
сите ученици, наставници и вработени во училиштето.

20. Професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар
20.1. Деуекуираое на ппуребиуе и приприуеуиуе
За професионалниот развој на образовниот кадар особено е важно да се согледа каде има
потреба да се вложи во обуки, семинари, проекти и материјални ресурси.
Упатување на воспитно-образовниот кадар на стручно усовршување надвор од Училиштето
(повратно информирање за ефектите од советувањето

20.2. Акуивнпсуи за прпфесипнален развпј
Наставниците и стручните соработници активно се вклучуваат во работата на
стручните органи на училиштето. Се работи по однапред изготвена програма, се
третираат стручни прашања, се разменуваат искуства од наставната пракса, тимски
се решаваат одредени прашања. Професионалната обука во извесна смисла
претставува завршен дел во процесот на развојот на човечките ресурси, бидејќи
води кон оспособување на поединецот за успешно вршење на нивната работа во
институцијата. Во таа смисла обуката е рационално планирано системско учење на
работното однесување, специфично за одредени работни задачи. Оттука може да се
заклучи дека добро организираната обука е процес кој е насочен кон стекнување
само на важните и неопходните знаења, умеења или вештини за вршење на
комплетната работа. Училиштето води грижа за професионалниот развој на
наставниот кадар, водејќи сметка редовно да се посетуваат обуки, семинари,
работилници, едукации кои се одобрени и организирани од МОН и БРО. Стручните
соработници водат професионално досие за образовниот кадар во училиштето.
Редовно се вршат десиминации на обуките и семинарите со кои се запознаваат и
едуцираат и наставниците кои не биле на обуката и семинарот.
Акуивнпсуи за прпфесипнален развпј
Формирање база на податоци за досегашниот професионален развој на наставниците,
стручната служба и директорот
Вклучување на училиштето во проекти и семинари кои промовираат инклузивна настава
Подобрување на квалитетот на тематските и дневните планирања на наставниците
Интерна обука на наставниот кадар за користење на тех. средства и помагала со кои
располага училиштето.

20.3. Лишен прпфесипнален развпј
Индивидуална работа на сопствено стручно усовршување. Наставникот и останатиот
образовен кадар со својот ентузијазам што го вложуваат за своето професионално
усовршување ќе овозможи создавање на услови кои ќе придонесат за социјално, емотивно и
когнитивно развивање на учениците. Со применување на тие сознанија во практиката
значително ќе се подобри квалитетот на воспитно-образовната работа.

20.4. Хпризпнуалнп ушеое
Мотивирање на учениците и насочување кон хоризонтално учење да бидат експерти во
различни области. Новото знаење да произлегува од сите а се трансферира преку
дискусии, презентации, решавање на проблеми. Насочување кон стекнување на знаење
кое лесно може да се примени во практиката.

20.5. Кариерен развпј на впспиунп-пбразпвнипу кадар

21. Спрабптка на пснпвнптп училиште сп рпдителите/старателите
21.1. Вклушенпсу на рпдиуелиуе/суарауелиуе вп живпупу и рабпуауа на ушилищуеуп
Организирање и координирање на активности за информирање на родителите
Навремено запознавање на родителите со редот во училиштето
Редовно информирање на родителите од животот и работата со училиштето, непосредно и
посредно преку одделенските раководители

Оперативна програма за работа на Совет на родителите

Содржина на активностите

Време

Реализатори:

Административно - правни работи
-

Конституирање на Советот на родители

IX

-

Разгледување на Годишна програма за работа
на Советот на родители

IX

Директор, Стручна
Совет на родители

служба,

Теми од образовната дејност
-

Измени дополнување на Законот за основно
образование на РМ
Измени и дополнување на нставните планови и
програми по наставни подрачја
Тековни и нови Проекти - цел и предности
Родителски средби, одбирање теми и
реализирање работилници ( со родителите)

тековно

Директор, Стручна
Совет на родители

служба,

тековно

Директор, Стручна служба,
Совет
на
родители,
наставници

Воспитни теми
-

-

Запознавање со куќниот ред и негово
почитување
Запознавање на родителите со Правилникот на
училиштето за педагошки мерки - награди,
пофалби и казни
Подобрување на успехот на учениците,
мотивација за учење и поголемо постигнување

IX

Наставници

IX

Директор, Стручна служба,
Совет
на
родители,
наставници

тековно

Директор, Стручна служба,
Совет
на
родители,
наставници

Консултативни теми и предавања
-

-

Презентирање стручна тема

Предавања кои ќе се однесуваат на било какви
промени во воспитно- образовната дејност

тековно

Директор, Стручна служба,
Совет
на
родители,
наставници,
надворешни
консултанти

тековно

Директор, Стручна служба,
Совет
на
родители,
наставници

Стандард на учениците
-

Исхрана на учениците

-

Ученички екскурзии

-

Зимувања и летувања

-

Посети и набљуденија

-

Фотографирање и алманаси

-

Полуматурска вечер

IX

Директор, Стручна служба,
Совет
на
родители,
наставници
XII, V
VI

-

Подобрување на условите за работа на
училиштето
IX - VI
a) Набавка на нагледни
средства
b) Уредување на училишниот простор
Хуманитарни работни акции

-

Собирни акции

-

Помош на учениците кои се социјално загрозани
Хигиена и уредување на просторот во и вон
училиштето

тековно

Директор, Стручна служба,
Совет
на
родители,
наставници

Директор, Стручна служба,
Совет на родители,
наставници

21.2. Вклушенпсу на рпдиуелиуе/суарауелиуе вп прпцеспу на ушеое и впннасуавниуе
акуивнпсуи
Непосредно вклучување на родителите во процесот на реализацијата на плановите и
програмите во училиштето
Во своите програми за работа, во работата на културни и образовни активности, посебно
внимание ќе се посвети на соработката со родителите и тоа преку секојдневни средби и
разговори, родителски средби, а особено програмите за работа на одборите на родители
кои ќе се формираат во рамките на одделенија и училиште. На ваквите средби и разговори
ќе се третираат прашања директно поврзани со животот и работата на учениците во
училиштето (успех, дисциплина), потоа, подобрување на условите за работа во училиштето
и ученичкиот стандард, исхраната и слично.
Во соработка со родителите ќе се организираат и разновидни акции, средби, прослави,
посети, екскурзии и др. За таа цел ќе се изработат програми за реализирање на содржините
и активностите и ќе се формира совет на родителите во рамките на паралелката и на
училиштето

21.3. Едукација на рпдиуелиуе/суарауелиуе
Едукацијата помеѓу родителите и училиштето е двонасочна.Многу често родителите
соработуваат со училиштето ,исто така и училиштето се јавува како едукатор за
теми кои се актуелни и се од интерес за нивните деца.Подигање и развивање на
педагошката култура ќе се врши преку организирање на стручни презентации во
соработка со родителите за активностите и приоритетите на училиштето.
21.4. Израбпука на брпщура за рпдиуели
Училиштето има изработена Брошура за родители. Со цел запознавање со активностите во
училиштето.

.

2. Кпмуникација сп јавнпста и прпмпција на пснпвнптп училиште
-Локална заедница (локална самоуправа, бизнис заедница, местно население)
- Набљудување на непосредната околина
- Посета на Општина Петровец
- Посета на Собрание на Р. Македонија –отворен ден
-Посета на Катлановска Бања
- Посета на касарна Петровец
- -Институции од областа на културата
- Театар за деца и млади – детска претстава
- Посета на Драмски театар,
- Посета на Музички фестивал- ,, Златно славејче ―
- Музеј на град Скопје
- Саем на книгата – предмети по јазик и одделенска настава
- Етнолошки и природно – научен музеј ( Природни науки V одделение
- Градски кина - Македонски јазик
- Скопска тврдина ,,Кале ― и црква ,, Св. Спас – одд. настава
- Посета на Спомен куќата на Мајка Тереза
- Посета на Спомен куќата на Блаже Конески – Небрегово
- Посета на Спомен куќата на Кочо Рацин – Велес
- Посета на Музеј на ,, Холокаустот ― – Скопје
- Посета на Музеј на независностa
- Посета на Археолошки музеј
- Музеј на илузии
- Градска библиотека
- Институции од областа на образованието
- Посета на планетариум – Природни науки и
Географија
-

Објекти од интерес на наставата ( пошта , ЗОО,
Аеродром , Железничка станица)

- Посета на Метереолошка станица, Планетариум – Географија
- Посета на сточарска фарма – одд. настава и Географија
- Посета на основни и средни училишта и други образовни институции
-Невладини организации: Организација за заштита на животните,
-

-Спортски друштва: Пливачки клубови, Планинарски клуб,

- Здравствени организации: Здравствен дом, амбуланта, стоматолошлка
ординација, аптека
-Медиуми (со цел на промоција на училиштето)
МТВ телевизија, МТМ телевизија,Алфа телевизија,Сител телевизија,Канал 5
телевизија,Телма,Нова Македонија,Коха, Вечер, Росица, Другарче , Развигор, Наш
Свет,Интернет, Webb страна,
Facebook.

23. Следеое на имплементацијата на гпдишната прпграма за рабпта на пснпвнптп
училиште

Припритетни
ппдрачја за следеое

Реализација
на
насуавни планпви и
прпграми,
ушеое,
ппддрщка
на
ушенициуе

Начин и време на
следеое

Пдгпвпрнп/ни лице/а

Неделнп, месешнп, Дирекупр
кваруалнп
,
на Педагпг
пплугпдие и на крај психплпг
на ушебнауа гпдина

Кпј треба да биде
инфпрмиран за
следеоетп

Ушилищен пдбпр,
Опщуина Пеурпвец

24.Евалуација на гпдишната прпграма за рабпта на пснпвнптп училиште

Акциски план

Подобрување
на квалитетот
на наставата

Критериуми
за успех

Инструмент
и

-Број на
оддржани

-Записници
од средби

обуки

-Изменети и
изготвени
нови

-Број на
опфатени

наставни

Индикатор
за
успешност

Одговоре
н за
следење

Повратна
информација
-Извештаи,

Реализација
на
акцискиот
план 100%

Директор
Педагог

-Информација
и насоки на
наставниот
кадар од
спроведените
посети на час и

наставници

увиди во
планирањата

планирања

-Број на
оддржани
нагледни
часови

Мерки и
активности

-Поголема
ангажираност
и
заинтересиран
ост на
пасивните
ученици и
намалување
на
негативниот
успех

-Реализација
на плановите
при важни
настани
Подобрување и
унапредување
на училишната
клима и
култура

-Навремено
информирање
за важни
настани и
случувања

-Увид во
ученичко
досие
-Искази од
наставници
-Записници
од
Наставнички
и Одделенски
совет

-Извештај од
реализиранат
а практична
работа и
активност

-Извештај од
реализиранат
а активност
-Реализација
на
планираните
активности

Директор
Педагог

-Споредбени
анализи

-Зголемен
успех

-Почитување
на кодексите
на однесување

Унапредување
на здравјето и
еколошката
свест

Реализација
на
акцискиот
план 100%

-Известување
за состаноци
-Записници
од состаноци

-Зголемена
соработка и
мотивација
на
учениците

-Извештаи за
постигнатите
резултати
Директор

-Добивање
идеи за
професиона
лна
ориентација
на
учениците
-Развивање
на
позитивна,
морална
личност со
животен
оптимизам и
со навики за
здраво
живеење

- Информација
и насоки на
наставниот
кадар

Директор
Еко одбор

-Извештаи со
повратна
информација
за
постигнатите
резултати од
спроведени
активности

24. Заклучпк

25.

Кпмисија за израбптка на гпдишната прпграма за рабпта на пснпвнптп училиште
Директор- Виолета Јаневска
Стручни соработници- Зорица Трајковска

Претставници од училишниот парламент: наставниците ќе бидат дополнително
внесени на почетокот на учебната година.

26.Кпристена литература
- Законот за основно образование „пречистен текст“ („Сл. весник на РМакедонија“ бр.
161/2019 од 05.08.2019);
-Наставните планови и програми (http://www.bro.gov.mk/?q=osnovno-obrazovanie);
- Наставните програми по предмети (одделенска и предметна настава)
-Измените во наставните планови за поедини наставни предмети од оваа учебна година;
-Основи за програмирање на воннаставната образовна работа на основното училиште и
на работата на стручните соработници од 1998 год.;
- Концепција за деветгодишно образование;
- Статутот на училиштето;
- Програма за развој на училиштето;
- Промени и иновации кои ги планира училиштето;
- Програмата за работа на училиштето од претходната година;
-Анализа на степенот на реализација на минатогодишната програма за работа на
училиштето;
- Квантитативните и квалитативните резултати од реализација на истата;
- Извештаи (Годишен извештај на училиштето од претходната учебна година);
- Извештаи од интегрална евалвација, Извештај од самоевалвација;
-Извештај од екстерно оценување, Извештаи за финасиското работење на училиштето,
Записници);
- Кадровските и материјалните услови на училштето;

- Најновите сознанија од советувањата, семинари, педагошка литература и пракса и
новата концепција за основно образование;
- Сознанијата добиени од стручното усовршување;
Директор
Виолета Јаневска

Претседател на Училишен одбор
Горан Јакимовски

Јули 2022 год.

ПРИЛПЗИ НА ГПДИШНАТА ПРПГРАМА ЗА РАБПТА НА ПСНПВНПТП УЧИЛИШТЕ

-Поврзување со наставната програма еколошка интеграција
-Проидзвоствена и општествено корисна работа
-Организација на учениците
-Оперативна програма за културна и јавна дејност
-Грижа на училиштето за здравјето на учениците
-Заштита од земјотреси, пожари и други непогоди
-Културни и образовна ангажираност на училиштето во локалната средина
-Ученички натпревари
-Раководител на паралелка
-Годишна програма за работа на директорот

-Училишен одбор
-Совед на родители
-Програма за работа на стручната служба
-Наставнички совет
-Одделенски совет
-Програма за работа на стручните активи
-Програма за мегуетничка интеграција во образованието
-Програма за хор и оркестар

Училиште ООУ„Кочо Рацин“ Петровец Општина Петровец
Поврзување со наставната програма
Еколошка интеграција
(одделенска/предметна настава)

I. ТЕМА: ВОДА

Еколошки содржини

Предмет
Природни
науки

Одде
ление

Наставна содржина

Број на
часови

Март

Истражувачки активности
I

3
57/59/77

Истражување на факторите кои влијааат
на процесот на фотосинтезата
Читање и анализа на текстот

Значење на водата
за живиот свет
1.

IX
Биологија

Време на реализација

1

,,Мостови― од Г.Поповски

1

Изработка на релјеф ( земјиште, води
)од тесто ( разговор за водата и
климатските промени)

Април

1

IX

Анализа на извадок од поемата Вардар
1

Македонски
јазик

Истражувачки активности
VI
V

Ноември

1
2

Истражувачки активности за вода

2

Септември

VI
VI
Творештво

Природни
науки

Математика

IX

Анализа на живиот свет
Септември

Април

Октомври

Септември

Географија

Хемија

Февруари

VIII
Истражување на реакции со вода

Ликовно обр.

2.

Извори на вода
и нивна
искористеност

Загадување на
водата

III

Вода-Здрава вода за пиење – Отворен
простор – „Планински извор― – темпера

Физика

IX

Мерење на длабочината на водата

Ликовно

I

Линија – Дождовни капки, (цртање)

Биологија

IX

Адаптации на животните и растнијата

Македонски
јазика за
другите
заедници

IX

Природни
науки

VI

Обработка на текстот Приказна за
раѓањето на Мавровското езеро

1
2

Април

1
Мај
1

Февруари

1

Март

2

Април

2

Април

Реакции со вода
Решавање на задачи со загдување на
вода

2
Математика

V

Септември

пожар
4

3.

Вештини за

IIX

февруари

ѓивеење
1

Македонски

VI
Јуни,
1
Текст: „Езерска бајка― стр.207
Вежби за раскажување и
прераскажување Милосија и Езерска
бајка

Англиски јазик
Рационално
користење на
водата

VIII
Крај изворот на Вардар

Хемија

IX

Географија

VI

Дебата за рационално користење на
водата

декември,
1
1

април

1

ноември

1

Март

1

Февруари

Реагирање на металите со вода
Извори на вода и нивна искористеност
4.

5.

Обезбедување

Информатика

VI

Изработка на флаер на тема пивка вода

1

ноември

Општество

II

Простории во училиштето

1

Октомври

на техничка
вода
Македонски

Природни
науики
Географија
Здрава вода за
пиење

1

Различни состојби на водата

1

VI

Хидрогравски карактеристики во Африка

1

IX

Здрава вода за пиење

1

VI

Зошто се дебелееме

VIII

7.

Собирање и
употреба на
дождовница

8.

Анализа на
состојбата на
водоводната
инсталација
Изработка на
упатства за
рационално
користење на
водата

Иноваци

Ноември

Октомври

Септември
2

Одделенски
час

6.

9.

Природни
науки

Обработка на текст ,,Дожд

I

Октомври

IX

Mерење и анализа за дождовници

1

Април

1

Декември

1

Ноември

1

Декември

1

Септември

Мерни единици за плоштина и волумен
Математика

VIII

Математика

VI

Мерење и анализа на водоводна
инсталација

Македонски
јазик

II

Пишување реченици

Природни
науики

V
IX

Кондинзација и воден циклус

Географија

10.

Подигање на
свеста на
пошироката
заедница
(домот,
локалната
заедница и сл.)

Луѓето и животната средина
Природни
науки

Грижа за животната средина
IV

Септември
1

Декември

Решавање геометриски проблеми

11.

Дистрибуција
на водата

Математика

IX

физика

VIII

Ноември
Цртање на графикони

1

Ноември

1

Декември

Природни катастрофи

1

Септември

Unite 3 Il neige

1

Ноември

Македонски
Водата и
климатските
промени

Водата и
одржливиот
развој
ВКУПНО

III
IV

Француски
јазик

12.

13.

Природни
науки

VII

Расказ: „Маѓепсникот и птицата― стр.92

II. ТЕМА: ЕНЕРГИЈА
Еколошки содржини
Значење на енергијата за живиот свет

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Македонски

I

Бајка „Девојчето со
кибритчињата―

Македонски
Природни науки

VIII
IV

Број на
часови
1
1
1

Електричната енергија во
нашиот живот

Ноември
Декември

1

VII
Македонски
јазик

Време на
реализација

Октомври
Презентација на лирски песни
со различни мотиви

1.

1
Извори на енергија и нивна
искористеност

III
Музичко обр.

Песна: „Роденден― – слушање
на музика
Количина на енергија кај
одреден вид на храна
Стопанството во средна Европа

Ноември
1
Ноември
1

2.
Видови енергија

3.

Биологија
Географија
Физика
Одделенски час
Mакедонски
јазик за другите
заедници
Иноваци
Општество

VIII
VII
IX
IX
VII
IX
V
IX

Создавање на електрична
енергија
Заштита на планетата Земјаработилница Што е различно
Oбработка на текстот
Месечината што сакаше да
биде Сонце
Енергија – алтернативна
можност – видови енергија (

1
1

Март
Фебруар
Мај
Октомври

1
1
1

Ноември
Мај
Април

1

Хемија
Физика

IX

Рационално користење на енергијата

II
Македонски

разговор)
Горење – егзотермна реакција
Облици на енергија
Пишување реченици со
ракописни букви
Рационално користење на
електричната и топлотната
енергија во училиштето и
домот

1

Јануар

1
Јануари
1

Природни науки

Природни науки
Француски јаз
Физика
Географија

III

V

IV
VI
VIII
VIII
VIII
VI

Информатика
4.
Обезбедување на енергија преку
алтернативни извори: соларен
систем/фотоволтаици/ветерници
5.

Физика
Македонски
Биологија

IX
III
VII

Рецитирање и анализа на
песната
Нашето сонце
Мерење на јачина на светлина
Unite 8 Agir pour le monde
Изработка примери за
енергетска ефикасност на
потрошувачите
Стопанството во западна
Европа (некогаш и сега)
Истражувачка активност
Етичко користење на
компјутери
Искористување и губење на
енергијата
Приказна „Човекот учи додека е
жив― стр.74
Обновливи извори на енергија
Видови на обновливи извори на

2

јануари
Февруари
Април
Јануари

1

2

Ноември
Октомври
Октомври

1

1
1
1
1

Јануари
Декември
Мај

Физика
Математика
Изработка на упатства за рационално
користење на енергијата

IX
VIII

Природни науки
II
Англиски јазик

6.

7.
Подигање на свеста на пошироката
заедница (домот, локалната заедница и
сл.)
Дистрибуција на енергијата

9.
10
.
11
.

Врската помеѓу енергијата и
емитувањето на карбон диоксид

Април
октомври
1

Математика

VII

Решавање
проблеми(проценти,дропки,дец
имални броеви како
процент).Процентно
зголемување и намалување

Општество
Хемија
Математика

III
VIII
IX

Простории во домот – Грижа за
домот и опасностите
Фосилни горива
График на функција

1
1
1

јануари
Мај
Март

Веѓтини за
живеење

IX

Земјотрес

2

Март

IX
I

Создавање на електрична
енергија од пареа во движење
Апарати за домакинство.

1
1

Фебруар
Декември, 2 сед.

Физика
Општество

Заштита од опасности во
домот.
Опасни игри
12
.

Декември
Декември

1

Пишување на краток текст

Енергијата и климатските промени
Енергијата и одржливиот развој

1

1

VI
Анализа на состојбата на електричната
инсталација

8.

енергија и нивни предности
Прибирање и видови
податоци.Табели на
фреквенција
Сонцето е услов за живот

2

Ноември

Значење на енергијата за живиот свет

Ликовно
образование

I

Изготвување на ЕКО пароли за
штедењето

1

1
физика

IX

13
.

Изработка на постери за
опасности од звуци со ввисока
енергија

Мај

ВКУПНО

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

Еколошки содржини
1.

Важноста на хигиената во зградата

Предмет

Одделение

Наставна содржина

Општество

I

Општество

III

Правила на однесување во
училиштето/29

Број
на
часов
и
1
1

Го разубавувам моето
училиште – училница
Македонски
јазик
Биологија

II
VII

Приказна со илустрации и текст
―Чистотата е половина здравје―
Расипување на храната и
микроорганизми

Време на
реализација
Септември,
1седмица
Октомври/ноември
Декамври

1
1

Декември
Септември,

Француски јазик

VIII

Unite 1 Une experience ecolo

V

Чистење и разубавување на
просторот во училиштето

Македонски
јазик
Mузичко
образование

VI

3.

Еколошки средства за одржување на
хигиена
Еколошки бои за бојадисување

1
1

1

Ликовно
образование

VIII

Ликовно
образование

I

Сликање -Моето училиште

1

IX

Пресметување периметар и
плоштина на 2Д и 3Д форми

1

Математика
Хемија

VIII

физика

Неупотребливи предмети

Англиски јазик

IV

Септември

1

Спречување на ргосување

Февруари
1

Декември

Примена на законот за
рефлексија

1

Април
Март

Презентирање на вокабулар за
делови од домот, Користење на

1

Ноември

IX
4.

Октомври

Песна ЕСЕН

Морско дно

2.

Март

Физика

5.

ПВЦ амбалажа

6.

Подигање на свеста на пошироката
заедница за хигиената и здрава
средина

игра од веб-страната
IX

Како ги гледаме нештата

Биологија
Македонски

IX
I

Македонски
јазик

III

Разградувачи
Правила на однесување во
училиштето /18стр

Етика
Англиски јазик

VII
V

Фебруар

1
1

Април
Септември, 2 сед.

1

Април

Текст: „Дрво за сите― стр.172
Еколошка етика

Март
2

VII

Пишување правила за
правилно однесување кон
местото во кое

1

Октомври

IX

Живееме

1

Мај

Подигање на свеста кај
учениците за здравје и хигена

1

Ноември

Изработка на постери за
опасности од звуци со високата
енергија

1

Декември

Уредување на содржина на
веб-дневник

1

Географија

Фозика
VII
Информатика
VII
Одделенски час

1

Работилница V – 2.3 :

мај

Темјанушка
7.

Влијанието на хигиената врз здравјето

ФЗО

I

Пешачење во блиската околина

1

Образование за
животни
вештини

III

Здрава храна – стр.236-239

1

III

1

Општество

II

Грижа за приборот и
инвентарот во училиштето
Ја разубавувам мојата
училница

Општество
8.

Влијанието на човекот врз средината

1

I

Што ќе се случи ако /70

1

Македонски
јазик

IV

Текст „Валканата училница―

1

IV

Проблемите во мојата населба

1

VII

Универзални етички вредности

3

Етика
Ооделенски час

VIII

Решавање на задачи врзани за
струјата и напонот кај струјните
кола

Ноември

Февруари, 4
седмица
Февруари,
Февруари
Декември-јануари

Моите одговорности
VIII

Јануари

ноември

Природни науки

Општество

Февруари, 4
седмица

1
март

Физика
9.

Анализа на состојбата во училишната
зграда/градинката

Иновации

IX

Пресметување на зградата за
состојба на училишен двор

ВКУПНО

IV. ТЕМА: УРЕДЕН ДВОР

2

Април

1.

Еколошки содржини
Важноста на дворот

Предмет
Општество

Одделение
I

Општество

III
II

Математика

Број на
часови
1

Време на
реализација
Април, 4 сед.

1

Октомври

Училишен двор

VIII

Работа со
податоци:Претставување на
податоци со слики

1

Мај

VII

Абиотичка и биотичка животна
средина

1

Април

1

јануари,

1

Ноември

Како да ја заштитиме околината

1

Декември

VIII

Урбана средина

1

Февруари

VII

Временски параметри на м.м.
презентација—Изработка на
презентација за уреден

1

март

Биологија

Македонски
јазик

Наставна содржина
Како да ја заштитиме
околината, 83 стр

IV

Македонски
јазик

V

Географија

VI

Урбана средина, архитектура

Текст „Препирка―

Редовно чистење на
училишниот збор

Ликовно
образование
2.

Биодиверзитетот во дворот
Информатика

3.

Анализа на функционалноста на
дворот

Ликовно
образование

I

4.

Важноста на хигиената во дворот

Музичко
образование

IX

Mакедонски
јазик за другите
заедници

еколошки двор
Изработка на ликовни творби
Творење на песни за здрава
чиста околина

1

3/4

1

Март

2

Април

VII
Обработка на текстот Еколошки
проблем

1

5.

Подигање на свеста на пошироката
заедница за хигиената во дворот

Училишен двор

1
ноември

Етика

VII
VI

Македонски
јазик

VIII

Еика и морал

1

Анализа на песните Боите на
татковината и Ти ли беше
пролет

1

Цвеќе на мирот

Октомври,
Јануари

IX
III
Општество
Одделенски час

VII

О таа земја
Работилница II – 3.1: Помагање
дома, во училиште и во
заедницата

1

, февруари
Октомври

6.

Изработка на упатства за одржување
на дворот

Ликовно
образование
Англиски јазик
Одделенски час

I

IX
VIII
VII

Математика
7.

Наводнување на зелени површини

ФЗО
Mакедонски
јазик за другите
заедници

8.

I

Пишување пораки за правила
на однесување
Училиштен живот
Нешто се смени ,а нешто
остана исто

1

1
1

Решавање задачи со
должина,маса и зафатнина

1

Дигање и носење

1

Април, 4
седмица
Март
Септември

Април
3/
4

IV

Обработка на текстот Работа
во градината

2

Хортикултурно уредување

Април
Февруари

Растенија
Природни науки

III

Математика

IX

Шаблони со правилни
многуаголници(тесалација)

Природни науки

II

Цветна градина

Музичко обр.

IV

Хемија

IX

Обработка на песна „Цвеќе
шарено―
Фотосинтеза

1

Март

1

Март
Мај

9.

Компост и компостирање
ВКУПНО

1
1
1

Мај

V. ТЕМА: ОТПАД

1.

2.
3.
4.

Еколошки содржини
Видови отпад

Анализа на отпадот во зградата и
дворот
Селекција на отпад
Рециклирање

Број на
часови

Време на
реализација

Предмет

Одделение

Наставна содржина
Истражувачка активност-дизајн,
декорирање, амбалажа

Ликовно
Француски јазик
Творештво
Географија

II
VIII
V
VI

Unite 1 Une experience ecolo
Пишување и истакнување на
упатство
Рециклирање на отпад

1
1
1

Април
Септември
Ноември
Јануари

Одделенски час
Ликовно
Математика
Техничко обр.
Француски јазик

IX

Работилница Темјанушка

1

Април

Англиски јазик
Македонски
јазик

III
VII
IV
VI
VII
VII

Одделенски час
VII

Изработување на новогодишни
лампиони – материјал по желба
Модели на 3Д форми
Рециклирање на стара хартија
Unite 7 Ma nouvelle maison
Вокабулар за материјали рециклирање
Говорна вежба-Импровизиран
разговор
Работилница V –
2.1:Рециклираме

1
1
1
1
1
1

Март
Март

VIII
Реупотреба
Ликовно
Техничко обр.
6.

Депонии и диви депонии

Мај
Декември

1

Одделенски час
5.

Декември
Април
Ноември
Април

III
IV

Заштита на виолетовите црви
Композиција со разни отпадни
материјали
Изработка на макети (оригами)

1
1
1

Февруари
Декември

7.

Влијанието на отпадот врз здравјето и
средината

Природни науки

I

Етика

VII

Физика

VIII

Mакедонски
јазик за другите

VII

заедници
Биологија

Како да ја заштитиме околината
/83
Биоетика

1
2
1

Невидливи сили

IV

Mакедонски
јазик

Обработка на текстот Дрвца
Зачувување на загрозени
видови

Март
Јануари

1
VII

Април, 4
седмица

1

Март
Април

1
Февруари

Драматизација на драмскиот
текст „Пластеса, Хартеса и
Платнеса―

8.

Подигање на свеста на пошироката
заедница за управување со отпад

Текст: „Болното дрво― – стр.142
Човекови права
Македонски
Граѓанско обр
III
Физика

Едукација на учениците управување со
отпад

Музичко
образование.
Македонски
јазик
Ликовно
образование

VIII
VIII
VII
VI
VI

Рециклирање на пластична
анбалажа
Свирење на ДМИ еколошка
содржина на тема отпад
Читање и анализа на текстот
,,Весела вселена― од
А.Кујунџиски
Рециклирање на отпаден
материјал од хартија

1
3

Март
Ноември
Мај
Септември

1
1
1

Декември

9.

10
.
11
.

Изработка на упатства за управување
со отпад

Анализа на состојбата со отпадот во
зградата и дворот
План за намалување на отпадот

Ликовно

I

Македонски
јазик

III

Математика

VIII

Македонски јаз

IV

Изработка на пароли и
таблички со упатства

1

Април

1

март

Проблемски задачи со размер и
правопропорционалност

1

Март

Техника „Коцка―

1

Март

Болното дрво

ВКУПНО
VI. ТЕМА: БИОДИВЕРЗИТЕТ

1.
2.

3.

Еколошки содржини
Локален и национален биодиверзитет
Анализа на биодиверзитетот во
локалната средина

Еколошки акции

Предмет

Одделение

Приросни науки

IV

Mакедонски
јазик за другите
заедници

VII

Општество
Општество

V

ФЗО

Наставна содржина
Различни живеалишта и
различни приспособувања
Обработка на текстот Кравата
без убава ливада
Релјеф на РМ ( релјеф, клима,
води) - разговор
-Што сум можел, а што можам
сега, 10/11 стр
-Што можам со моето тело (
дигање носење,

Број
на
часов
и

Време на
реализација

1

септември

1

Април

1

септември
октомври

2
септември

I
Одделенски час

VIII

Математика

IX

Одделенски час

IX

физ.активности)
1

декември

1

Април

Мораш –не сакам
Избирање,цртање и толкување
дијаграми и графици

Мај

Градење на позитивен однос
кон растенијата и =ивотните –
Синџир на исхрана
4.

5.

6.
7.
8.

Влијанието на човекот врз
биодиверзитетот
Влијанието на климатските промени
врз биодиверзитетот

Подигање на свеста на пошироката
заедница за локалниот биодиверзитет
Влијанието на отпадот врз
биодиверзитетот
Изработка на упатства за заштита на
биодиверзитетот

Англиски јазик
Одделенски час

VIII
VIII

1
1

Февруари
Март

III
V
VIII
VIII

I‘ve changed the world
Да го дефинираме оружјето
Особини на семињата и
расејување
Со вода или без вода?
Изразување и творерњеПродожување текст
Притисок

Природни науки
Природни науки
Македонски
јазик
физика

1
1
1
1

Март
ноември
Април
Мај

Граѓанско обр.

IX

Граѓамски здруженија

1

Март-април

Македонски/лико
вно образование

I

Пишување на пораки и
илустрирање на истите

2

Март

1

Ноември

Математика

VII

Конструкција на
правоаголник,квадрат и
правилни многуаголници

ВКУПНО
VII. ТЕМА: ТРАНСПОРТ

1.

Еколошки содржини
Видови транспорт

Предмет
Општество

Одделение
I

Наставна содржина
Сообраќај

Број на
часови
1

Општество

III

Видови сообраќај – стр.102

1

Време на
реализација
Март
Мај/јуни

Музичко образ.

IX

Француски јазик

VI

F- dur скала – еколошка
содржина

1
Септември
1

Unite 5 Vive les vacances
2.

Влијанието на транспортот врз
здравјето

3.

Влијанието на транспортот врз
животната средина
Анализа на состојбата со локалниот
транспорт
Транспортот и безбедноста

4.
5.

Биологија

VIII

Општество

V

Македонски

III

Ликовно

I

Општество

III

февруари

Патување низ дигестивниот
систем
Глобален свет и сообраќајот разговор
Текст: „Ако летаат
автомобилите― – стр.150

1

Мај

1

Мај

1

март

-Сообраќајно возило – текстил
и картон, (моделирање и
обликување)

1

Мај,3 седмица

1

мај

Видови сообраќај

-Формирање на сообраќајни
средства со: кутии, текстил,
хартија и др.- (моделирање и
обликување)

Македонски јазик

1

-Самостојно прераскажување
на приказни слушнати од
возрасните, за безбедно
доаѓање на училиште

Општество

Како се однесуваме во
сообраќајот, 86 стр.
Mакедонски јазик
за другите
заедници

V

Општество

IV

Математика

VII
VIII

Мај/4 седмица

1
1

Декември

1

Април

Комунални дејности

1

Декември

Транслација на 2Д форми

1

Ноември

Културно однесување -―Каде
сакам да одам за летниот
одмор и со што ќе патувам‖.

1

5м

Возење велосипед

2

Обработка на текстот
Автобусот и топката

Испитување график на
функција y=mx+c

6.

Подигање на свеста на пошироката
заедница за користење на јавен
превоз и велосипед

Македонски

ФЗО
Општество

I

Прошетка до најблиската

/6м

раскрсница

7.

Музичко

II

Слушање и препозн авање
звуци на сообраќајните
средства

1

Април

Граѓанско обр.

VII

Предрасуди и стереотипи

2

Октомври

ФЗО

IV

Игри без граници

1

Изработка на упатства за користење
на јавен превоз и велосипед
ВКУПНО
VIII. ТЕМА: ЗДРАВЈЕ

1.

Еколошки содржини
Органска храна

Предмет
Природни науки
Одделенски час

Одделение

Наставна содржина

Број
на
часов
и

V
VIII

Продукти на фотосинтеза

1

Синџир на исхрана

1

Време на
реализација
Мај
април

2.
3.

Органско производство
Квалитет на храна и
нутриционизам

Физика
Етика

VIII
VII

Македонски јазик

IV

Одделенски час

VII

Свецко користење на
енергијата
Еколошка етика и Биоетика
Драматизација на драмскиот
текст „Овошна караница―
Работилница IV – 1.2 :Исхрана
за здравје

1
2
1

Декември
Октомври-ноември
ноември

1
февруари

4.

5.

Пирамида на исхрана

Влијанието на физичката
активност врз здравјето

ОЖВ
Природни науки
Француски јазик
Англиски јазик
Природни науки

II
III
Ix
VI
I

Македонски јазик
Физичко обр.

III

Музичко образование
VIII
Физика

VIII

Ноември
септември
1
1
1
1
1

1

Опишување на овошје – јаболко
/33
Што прават силите

Излет

1
1
3

Ix

1

VI

1
Unite 2 Un esprit sain un corps
sain

Македонски јазик

Географија

Обработка на текстот: ―Во
зеленчукова градина‖ /31

Период

Француски јазик

Физичко и здравствено
образование

Здрава исхрана2
Здрава исхрана
Unite 2 Un esprit sain un corps
sain
Вокабулар за храна
Со здрава храна до подобро
здравје, 42 стр Во зеленчукова
градина /55

V
VII

Обработка на народната
приказна ,,Не знаел колку е
богат―
Вежби за игри и правилен
физички развој и подготовкаразговор за влијанието на

Декември
октомври
Декември/ 1
седмица

Април, 3 седмица

Февруари
Октомври
Септември
Декември
Декември

Септемцри
1

Ликовно образование
Штетно влијание врз здравјето
на младите

IX

физичката активност

IX

врз здравјето
Визуелни комуникации
(тетоважи)

Математика

1

ноември
Февруари

1

Март

2
2
2
2
1

Април
Ноември
Октомври
Септември
Март

1
1

Април
Декември

Здрава храна
Составување и решавање
линеарни неравенки со една
непозната

6.

7.

8.

Влијанието на храната врз
здравјето

Подигање на свеста на
пошироката заедница за
користење здрава храна
Изработка на упатства за
користење на здрава храна

IV

Mакедонски јазик за
другите заедници
Вежтини за живеење
Вежтини за живеење
Вежтини за живеење
Одделенски час

IX
IX
IX
IX
IX

Англиски јазик
Ликовно

I
I

Македонски

Чистотата е половина здравје –
обработка на текст
Миење, лупење на храна
Здрава храна
Брза храна
Стекнување навики за здрва
исхрана
Разговор за здрава и нездрава
храна и илустрирање на здрава
и нездрава храна
Изработка на пирамада за
здрава храна

Граѓанско обр.

IX

3

Април-мај

1

Декември

1

Септември

Медиуми
Англиски јазик

II

Одделенски час

VIII

Изработка на проект за здрава
храна преку изучување именки
и правилна множина
Meни

ВКУПНО
IX. ТЕМА: ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ

1.

Еколошки содржини
Дефиниција и значење на
одржливиот развој

2.

Важност од зачувување на
природните живеалишта

Предмет

Одделение

Одделенски час
Музичко
образование

IX
I

Физика

III
VIII

Наставна содржина
Заштита на Планетата Земја
Работилница Вилена нова
планета
Пеење на песнички

Број на часови

Време на
реализација

1
1

Мај
Март

Што ни треба да останеме
живи

1

септември

1

Мај

1

Септември

1

Септември

1

Април и Мај

Природни науки

Нафта и нафтени деривати

Природни науки

Истражување на различни
живеалишта

Природни науки

IV

IV

Животните и нивните
живеалишта

Географија

Француски јазик

Англиски јазик

3.
4.

5.

6.

Локална, национална и
глобална нееднаквост
Социјална правда

Општество
Општество

IX

Одговорност кон животната
средина

Unite 9 Vacances au vert

1

Мај

Текст The tiger

1

Мај

1
1

Мај
Април

1

Септември

1

Ноември

1
1

Април
Април
декември

VII

VII

IV
IV

Рационално користење на
природните ресурси

Историја
физика
Општество
Математика
Ликовно

Услови за добри живеалишта

VIII
VIII
V
VIII
I

Невработеност, зависност,
насилство
Работа, вработување, денари,
трговија
Рационално користење на
изворите на греење (нафта,
дрва) – планирање на
изворите за греење
Намалување на топлинската
загуба
Основни проблеми во светот
на РМ- разговор за
равионално
користење на природните
ресурси
Составување и решавање
линеарни равенки
Сликање – Пожар – водени

Македонски јазик
Физичко и
здравствено
образование

Англиски јазик

III

VIII

бои, (сликање)

1

Пожар во шумата

1

април

Пешачење во непосредна
околина

1

октомври

Пешачење со бавно темпо во
непосредна околина

мај
1

февруари

Текст - Take action!
7.

Одговорна и рационална
потрошувачка

Штедливост во однос на
водата и нејзино рационално
користење

1
Октомври
1

Работилница III –
7.1:Одговорно однесување
Историја

Решавање проблемски задачи
со размер

Одделенски час

Отстранување на ладењеиспарување

VI

1

Декември

Март

VII
Математика
Физика

VII

VIII

Ноември

8.

Подигање на свеста на
пошироката заедница за
граѓански активизам

Граѓанско обр

IX
Граѓански здруженија
IV
VI

Комунални дејности

Општество.
Општество

IV

Јавни прашања и проблеми во
општината

Природни науки

1
1
1
1

Мај

Септември
Луѓето и животната средина

ВКУПНО

Мај

IV

Производствена и општествено - корисна работа

Производствената и општествено - корисната работа во училиштето е планирана активност со однапред изготвена програма за
работа. Во оваа активност се вклучени сите ученици и вработени во училиштето. Целта на вклучувањето на училиштето во
производствената и друга општествено-корисна работа е да се развие љубов и позитивен однос спрема трудот, почит кон работниот
човек, средствата за производство како и резултатите од трудот.
Програмска содржина

Одд
I

-

II

-

реализатор

Изработка на нагледни средства од
текстил и хартија
Изработка на маски за Априлијада

цела
наставник

III

реализација

Изработка на одд. честитки за Нова
година, Божиќ,, Ден на пролетта,
Велигденските празници, роденденски
честитки и сл.

учебна
година

Собирни акции и акции за солидарност

Одд
.

Програмска содржина

реализатор

реализација

I–
VIII

-

Стара хартија, книги
-Новогодишен Базар

-

Собирање облека, доброволни
прилози, прифаќа акции на Црвениот
крст

наставник одд.

цела

наставници

учебна

и ученици

година

ПЦК

цела

УЗ

учебна година

Еколошки акции
Одд

I–
VIII

Програмска содржина

реализатор

-

Уредување на простор во училиштето

-

Уредување и одржу вање на училишните паноа за
одбележување значајни датуми и настани
Одржување на училишен инвентар
Чистење на училишниот двор
Пошумување на голините во непосредната околина

-

реализација
по потреба

одделенски
раководител
УЗ

и во текот
година
на целата
учебна
година

Производствена дејност

Одд

Програмска содржина

Реализатор

реализација

I–
VIII
-

Изработка на предмети од
глина, дрво, хартија и др.
Изработка на наставни
нагледни средства

во текот
Одговорни
наставници

на целата
учебна
година

Акција за солидарнист

Одд

Програмска содржина
-

I–
VIII
-

Реализатор

Собирање облека добротворни прилози
и прифаќање акции во рамките на ПЦК
УЗ, ПЦК
Собирање стара хартија, учебници

Одделенски
раководители

реализација
во текот
на целата
учебна
година

ОРГАНИЗИРАНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ
ООУ-,,Кочо Рацин,,-Петровец

УЧЕНИЧКО ОРГАНИЗИРАЊЕ- УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ
Ученичкото учество има посебно,лично и општествено значење ако се земе предвид дека е најдобро средство преку кое
учениците можат да учат како да застанат во одбрана на своите и правата на другите,како да влијаат врз процесите на
одлучување и како се учествува демократски во животот на училиштето и заедницата.
Училиштето им овозможува активно учество на учениците во одвивањето на сите активности во училиштето кои се
однесуваат на него.
Сите ученици во училиштето ја сочинуваат училишната заедница.Учениците имаат право на ученичко организирање на
ниво на паралелки и училиште.
За организирано остварување на интересите на учениците во училиштето,учениците е организираат во заедница на
паралелка ученички парламент.
Ученичкиот парламент го сочинуваат претседателите на заедницитена паралелките.
Првото свикување на ученички паралемент го повикува Директорот на училиштето.
Ученички парламент:
-активно учествува во застапување и промовирање на правата и интересите на учениците,
-го промовира ученичкиот активизам,

-учествува во активности за обезбедување на врсничка подршка на учениците со посебни образовни потреби,во
реализација на наставни и воннаставни активности,
-Учествува во подготовка за годишна програма за работа,
-дава предлог за активности и годишни екскурзии,
-дава предлог за воннаставни активности во училиштето,
-дава предлози за подобрување на ученичкиот стандард,
-учествува во евалуацијата на работат во училиштето,
-преку свои претставници учествува во Совет за родители и Наставнички совет,
-организира и учество во хуманитарни и еколошки активности и општествено корисна работа,
Претседателот на ученичкиот парламент се избира со мнозиство гласови од вкупниот број на претсавници од паралелките
на заедницата по пат на тајно гласање.
Претседателите на заедниците се членови на ученичкиот парламент.
Ученичкиот парламент работи на седници кои се организираат најмалку еднаш во текот на месецот ,освен во месеците
кога учениците се на распуст.
Седниците ги свикува претседателот на ученичкиот парламент.Ученичкиот парламент може да заседава,да одлучува
доколку се присутни најмалку половина плус еден од вкупниот број претседатели на заедницина паралелки.
На седниците на ученичкиот парламент без право на глас може да учествува секој ученик,директорот,училишниот
педагог,психолог и други стручни соработници и преставници од родителите од Совет на родители.
Ученичкиот парламент:
-активно учествува во застапување и промовираање на правата и интересите на учениците

-го промовира ученичкиот активизам
-учествува во активности за обезбедување на врсничка подршка на учениците со посебни образовни потреби,во
реализација на наставни и воннаставни активности
-учествува во подготовка за годишна програма за работа
-дава предлог активности за годишна програма за екскурзии,
-дава предлози за воннаставни активности во училиштето,
-дава предлози за подобрување на наставничкиот стандард,
-учествува во евалуација во работата во училиштето,
-преку свои претставници учествува во работата во Училишниот одбор,Советот на родители и Наставнички совет,без
право на глас,
-организира и учествува во хуманитарни активности,еколошки активности и општествено корисна работа,
-ги донесува Правилникот на работа на заедницата на паралелки и ученичкиот парламент,годишната програма за работа и
други акти и други акти изработени од координативното тело на ученичкиот парламент..
Координативно тело на ученичкиот парламент:
-активно учествува во процесот на планирање на развојот на училиштето.
-го промовира ученичкиот активизам преку едукативни содржини,тркалезни
маси,дикусии,дебати,истражувања,хуманитарни и еколошки акции,културни и спортски манифестации.
-поднесува иницијативни барања до училишни органи за подобрување на пристапот и квалитетот на образование во
училишната установа
-соработува со институциите идруги организации кои работат со младите и

-промовира отчетност и транспарентност пред сите ученици преку јавно информирање за своитеактивности.
За непречено одвивање на активностите на ученичкото организирање и учество се применува дел од законот за основно
образование-делот за ученичко организирање и активности кои се изведени како посебен правилник на нашето училиште.

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ –УЧЕНИЧКИ ПРАВОБРАНИТЕЛ

Реден Задачи
број
1.

Да се изготви
програма за
ученичко
организирање
и учество,како
и план за
работа на
ученичкиот
парламент и
ученикправобранител
за учебната
2021/2022 год.

Активности

Очекувани
резултати

Временска
рамка

Одговорни

-состанок на
тимот

Изработка на
годишна програма

VIII

Стручна служба

Конкретно
испланирани
активности за
успешна
реализација
,согласно
правилникот за
формата и
содржината за
изработка на
годишна програма

2.

Организирање
заедница во
паралелка

информирањ е на
учениците за
избор на тела во
одделенската
заедница на
првиот
одделенски час

Информираност на
сите ученици правилно
разбирање на
процесот на
организирање на
заедница во
паралелката

IX

Одделенск и раководите ли на
паралелка

3.

Да се изврши
избор на
претседател,
заменик
претседател,
постојани и
повремени
тела во
одделенскa
заедница

Процедура за
избор на
претседател,
заменик
претседател,
постојани и
повремени тела: пополнет
формулар за
пријавување за
избор на
претседател листа со потписи
за поддршка мотивационо
писмо

транспарентно
изведување на
изборот и
запазување на
процедурата за
избор

Послед на
недела од
првиот месец
од учебната
2021 год

Одделенск и раководители на
паралелки

4.

Функција и
задолженија на

-ги претставува
учениците од

Подготвеност,
активност и

Контину
ирано

Претседател на одделенска заедница
-ученици

претседател на одделенската
одделенска
заедница во
заедница
Ученичкиот
парламент и пред
останатите
структури во
училиштето -ги
информира
учениците од
одделенската
заедница за
работите за кои
се одлучува во
Ученичкиот
парламент -се
грижи за мирно
решавање на
споровите во
одделението соработува со
претседатели те
на другите
одделенски
заедници активно
учествува во
работата на

правилно
извршување на
задолженијата

Ученичкиот
парламент одржува редовни
состаноци со
учениците
-изготвува план
за работа во кој
ќе бидат вклучени
сите ученици
5.

Формирање на
Ученички
парламент

-избор на
претседател на
ученички
парламент изготвување на
Правилник за
работа на
одделенските
заедници изготвување на
годишна
програма за
работа на
Ученичкиот
парламент активно учество
во процесот на

Правилно разбрана
улога на ученичкиот
парламент -активно
учество во
застапување и
промовирање на
своите права и
различни нивоа на
одлучување за
прашања кои ги
засегаат

X

Континуирано

Претседат ели на одделенски те
заедници

планирање на
развојот на
училиштето активно учество
за промовирање ,
заштита и
застапување на
првата и
интересите на
учениците промоција на
ученички
активизам преку
едукативни
работилници,
дебати,
хуманитарни,
еколошки акции,
културни и
спортски
манифестации и
сл.
6.

План за работа
на ученичкиот
парламент

Изготвување
на презентација
на искуства и
модели за работа

Запознаени ученици
со содржината и
значењето на
човековите права ,
како и Конвенцијата

XI

Стручни соработниц и

на ученички
парламент Работилница 1:
„Познавање на
основни човекови
права‖

за права на детето,
прилагодени кон
соодветната возраст
на учениците

„Справување со
насилно

Претседат ели на одделенски
заедници Тим за ученичка заедница

XII
Стручни соработниц и Претседат ели
на одделенски заедници

Успешно
аргументирање на
одредена теза
-водење дебата
на одредена тема
(по избор на
учениците)
следејќи ги
правилата за
водење дебата Предложувањ е
на активности,
споделување на
идеи, иницијативи
за -дискусија на
тема: „Знаењето
е пат кон успехот―
–Работилница 2

XI

XII
Тим за ученичка заедница Еко секција

- Успешни
активности
работилници и
изработки во
корелација со
граѓанското
образование
подобрување на
успехот кај
учениците

Разбирање на
односот физички и
вербален конфликт
и механизми за

II

Претседатели на одделенски
заедници

III
Стручни соработниц и
IV
Претседат ели на одделенски
заедници Тим за ученичка заедница
V

однесување ― Дебата: ―Постои
ли булинг во
моето училиште ‖

справување –

изготвување на
отворен повик за
избор на ученикправобранител и
негов заменик утврдување на
критериуми за
избор -формулар

Правилен избор на
ученикправобранител и
негови / нејзини
заменици

Препознавање на
поимот,
карактеристиките и
Превземање
последиците од
акција во
булинг училиштето, по
Аргументирана
повод Ден на
дискусија со
планетата Земја – правила на дебата чистење и
разубавување на
училишниот двор Работилница :
утврдување на
―Почитување на
конкретната состојба
другитенедискриминација на училишната
клима во однос на
дискриминација
7.

Избор на
ученикправобранител

X

за пријавување формирање на
Комисија за
евалуација на
пријавите
8.

План за работа
на ученик правобранител

запознавање на
училишниот
парламент со
моделот- ученикправобранител

Запознаени ученици
со содржината и
значењето на
човековите права ,
како и Конвенцијата
за права на детето

промовирање на
детските права
(едукативни
работилници,
инфо-денови и
сл.)

промовирање и
давање на
поддршка и
заштита на
учениците

-подобрена состојба
на
имплементацијата
за ученичкото
учество и поддршка
за проактивно

споделување на
искуства од
примена на
Ресурсниот пакет
за имплементац
ија на ученичко
учество
-изготвување на
процедура за
поднесување
претставки,
поплаки, пријави
и сл.

-формирање на
Комисија за
евалуација на
претставки и
пријави

- активно
учестува во
работата на

учество во
донесување на
одлуки;

-развиено критичко
мислење кај
учениците,
поддршка за
проактивно учество
во донесување на
одлуки

-правилно
насочување на
работата на
Ученикот
правобранител и
соодветно
процесуирање на
пријавитe

ученичкиот
парламент

-редовно одржува
состаноци со
стручните
соработници доставува
извештај за
својата работа
9.

Изготвување
на годишен
извештај за
работата на
Ученичката
заедница/
Ученички
парламент

- записници од
состаноци извештаи од
реализирани
активности,ин
ицијативи,
работилници и сл.

Успешно
спроведени и
реализирани
активности од
акциониот
план/програма

10.

Ученичко
партиципирање
во воннаставни
активности

спроведувањ е на
анкета за
места/локаци и
кои би сакале да
ги посетат анкета за секции

предложените
локации, доколку се
соодветни и според
Правилникот за
изведување на
екскурии и слободни

VI

VI

Ученички парламент

Ученички парламент

кои учениците би
сакале да се
застапени во
училиштете

Директор:Виолета Јаневска

ученички
активности, да се
вметнат при
изработка на
годишната програма
за екскурзии за
учебната 2022-2023
год. -предложените
секции да се
вметнат како опција
за следната учебна
2022-2023 година

Педагог:Зорица Трајковска

Детска организација
Оперативна програма за работа на Детската организација

Содржина на активноста:
-

Свечен почеток на учебната година

-

Формирање Детска Организација
Изготвување план за слободни активности
Избор на претседателство
Донесување Годишна програма за работа на
Детска организација

-

-

Одбележување на 8-ми Септември

Време
IX

Реализатори:
Сите ученици и
наставници
Одговорни
наставници

IX

Ученици
Детска
организација

IX

Одбележување на : - Денот на детето

Детска
организација

X

Детска
организација

X

Наставници,
секции, Детска
организација

XI

Наставници,
секции, Детска
организација

Месец на книгата (посета на библиотека
―Другарче‖,собирање книги за библиотека)
Уредување на училници и кабинети

XI

Наставници,
секции, Детска
организација

-

Одбележување Нова Година

XII

Наставници,
секции, Детска
организација

-

Подготовки за учество на натпревари
II

Наставници,
секции, Детска
организација

-

Детска недела
Денот наООН
11-ти Октомври
Свечен прием на првачињата во Детска
организација

Одбележување на:
- 13-ти Ноември
- Прием на првачињата во ПЦК
- Денот на толеранцијата
Акции :
-

Одбележување на:
-

8-ми Март, Ден на жената
21-ви Март, Ден на пролетта

III

Наставници,
секции, Детска
организација

Акции:

-

Зазеленување и уредување на дворот
Уредување на училниците, ходници и
кабинети
Собирање секундарни суровини
Подготовки за Денот на Шегата
Учество на Априлијада
Учество на натпревари

-

Одбележување на 1-ви Мај
Одбележување на 4-ти Мај, Гоцеви денови

-

Осврт на успехот и работата на Детската
организација

-

-

Организирано летување

III-IV

Наставници,
секции, Детска
организација

IV-V

Наставници,
секции, Детска
организација

IV-V

Наставници,
секции, Детска
организација

VІ

Одговорни
наставници

VІ

Раководство и
членови на
Детската
организација

Оперативна програма за културна и јавна дејност

Приредба /настан:

Време:

Прием на првачињата во училиштето

IX

Љубов кон училиштето

-

Ден на независноста на Македонија

IX

Да се самосвест за значењето
независноста и самостојноста
на РМ

-

Ден на просветните работници

X

Одбележување на Денот на
просветните работници

-

Детска недела
Пригодна програма прием на
првачињата во детската организација

X

Осознавање на Детските
права, меѓусебното почитувањеи самопочит

-

Цели:

Ден на борбата против фашизмот во
Македонија

X

Осознавање на придобивките
од борбата против фашизмот

Одбележување на 13-ти Ноември

XI

Осознавање на историјата на
градот и неговото ослободување
од фашистичките сили

-

Ден на толеранцијата

XI

Развивање на толеранцијата на
учениците кон различни култури,
религии и етнички заедници

-

Прием на првачињата во ПЦК

XI

Запознавање на активностите
на ПЦК

-

Одбележување на денот на човековите
права

-

-

XII

Осознавање на човековите
права

-

8-ми Март, Ден на жените

III

Согледување на значењето на
жената во општеството, нејзината
улога во сите сфери на работата

-

Одбележување на денот на пролетта
еко - акции

III

Будење на свест за еколошки
чиста средина

-

Одбележување на 1-ви Април , денот
на Шегата

IV

Низ шегата и смеата проблемите полесно се совладуваат

-

Одбележување на денот на здравјето

IV

Апел за негување на здравјето,
правилен начин на живеење

-

Одбележување на Велигден

IV

Негување на традициите и
македонското народно и
културно творештво

-

1ви Мај, Ден на трудот

V

Почит кон трудот и работникот

Ден на смртта на Гоце Делчев

V

Улогата на личноста на Гоце
Делчев во македонската
историја

-

Улогата, значењето и по -

Ден на македонските просветители

V

-

Ден на училиштето

V

Прослава по повод патрониот
празник

-

Полуматурска забава за учениците од
ДЕВЕТТО одделение

VI

Прослава по повод завршувањето на основното образование

читта кон словенските
просветители

ГРИЖА НА УЧИЛИШТЕТО ЗА ЗДРАВЈЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

Реализирајќи

ја

програмата

за

здравствена

заштита

и

здравствено

воспитување ќе се допринесе во изградување на здрава личност (психички,
физички и социјална) способна да се грижи за своето здравје и здравјето на
своето семејство, поблиската околина и заедница. За таа цел покрај редовните
вакцинации и систематски прегледи организирани од ЈЗО - Здравствен дом, во
училиштето ќе се организираат повеќе предавања (реферати) за ТБЦ, детска
парализа, болести на зависност кај младите, заразни болести, правилна
исхрана, СИДА и др. Исто така, грижата за здравјето на учениците ќе се одвива
преку организирање излети, летување, а изборот ќе зависи од многу фактори и
моментни состојби. Еднодневни излети за учениците од

V-IX одделение со

рекреативен и спортски карактер ќе се организираат во есен и пролет.
Училиштето особено ќе се заложи за правилна исхрана на учениците.Во
зависност од потребите на Училиштето ќе бидат организирани трибини и
предавања

на

одредени

тема

од

страна

на

стручни

лица.

Планирана програмска
активност

Време на

За кого или
пред кого е

реализација

реализира
на

Осигурување на
учениците

Септември

Училиште

Недела на борба против
туберкулозата

. Септември

Вакцина Рубеола

Септември

Реализатор

Форма

Очекувани цели и ефекти

Групна

1-9одделение

Надомест при евентуални
повреди

Наставник

Фронтална

1-9 одделение

Мерки за заштита и превенција

Амбуланта

Групна

9 одделение
девојчиња

Заштита и превенција
Мерки за заштита и
превенција,навремено
откривање на евентуални
болести и аномалии

Систематски преглед

Септември

Амбуланта

Фронтална

1 одделение

Одржување на хигиената
во домот иучилилштето

Октомври

Наставник

Фронтална

1-9 одделение

Октомври

Наставник

Фронтална

1-9 одделение

Предавање на тема жолтицата
заразна болест и заштита

Подобрување на хигиената во
домот и училиштето

Како да се заштитиме од
жолтицата,мерки и заштита

Умерена и разновидна
исхрана-важна за
здравјето на учениците

Октомври

Систематски преглед

Октомври

Наставник
Амбуланта

Фронтална
Фронтална

1-9 одделение

Мерки за заштита и

3 одделение

превенција,навремено
откривање
на евентуални болести и
аномалии

Манту тест- вакцина

Октомври

Амбуланта

Групна

9 одделение

Заштита и превенција

Пушењето,алкохолот и
дрогата се штетни по
здравјето

Систематски преглед

1 Декември-Светски ден
на борба против сидата

Ноември

Наставник

Фронтална

1-9 одделение

учениците од овие пороци

Ноември

Декември

Амбуланта

Наставник

Фронтална

Фронтална

5 одделение

1-9 одделение

Мерки за заштита и
превенција,навремено
откривање на евентуални
болести и аномалии
Едукација за болеста,како да
се
заштитиме од оваа болест

Витаминитедополнителни и
заштитни материи по
човековото

Заштита и
превенција,оттргнување на

Подобрување на здравјето
на
Декември

Наставник

Фронтална

1-9 одделение

учениците преку внесување
на

здравје

витамините во исхраната

Систематски преглед

Мерки за заштита и
превенција,навремено
откривање на евентуални
болести и аномалии

Декември

Амбуланта

Фронтална

7 одделение

Поголема безбедносрт за
Безбедност и прва
помош

Февруари

Наставник

Фронтална

1-9 одделение

учениците во секакви
ситуации и
помош на лицата на кои им е

потребна

Недела на борба против
срцевите заболувања 2128.02

Февруари

Наставник

Фронтална

1-9 одделение

Превенција и заштита

Недела на борба против
ракот 01- 08.03

Март

Наставник

Фронтална

1-9 одделение

Како да се заштитиме од
оваа болест

Ч иста и здрава околина
работна акција

Март

Училиште

Групна

1-9 одделение

Подигање на еколошката
свест кај учениците

Ден на екологијата

Март

Училиште

Групна

1-9 одделение

Одбележување на 24 мартденот на

Март

Училиште

Фронтална

1-9 одделение

борба против туберкулозата
Учество на кошаркарски и
фудбалски

Март

Наставник

Групна

8 и 9 одделение

натпревари
Одболежување на 7 априлСветскиот ден на здравјето

Ч истење на училишниот двор
Како да се заштитиме и
одбраниме од оваа болест
Развој на натпреварувачкиот
дух
кај учениците

Април

Наставник

Фронтална

1-9 одделение

Како да го чуваме и негуваме
здравјето на учениците

Учество на еколошкиот
хепенинг по
повод 22.04-Денот на
планетата

Како да ја сочуваме и да се
Април

Училиште

Групна

1-9 одделение

грижиме за чистата животна
средина

Земја
Никотинот алкохолот и дрогата
се

Април

Училиште

Фронтална

8 и 9 одделение

штетни за човечкиот организам
Проверка на БСЖ вакцината

Мерки за превенција и заштита
од
овие пороци

Април

Амбуланта

Групна

Успешност на претходно
1-9одделение

извршенената вакцина
Запознавање на учениците со

Еднодневен излет од наставно
научен карактер

Есен/пролет

Училиште

Групна

1-9 одделение

културно - историските
споменици
развој на другарството и
социјализација

Ден наборба против пушењето
31.05
Еднодневна дводневна и
тродневна екскурзија и Настава
во природа од наставно-научен
карактер

Мај

Училиште

Фронтална

1-9 одделение

Групна

3, 5, 6 и 9
одделение

Мерки за заштита и превенција
од ушењето
Запознавање со татковината

пролет

Училиште

развој на колективниот дух и
другарството

Заштита од пожари, земјотреси и други непогоди
Содржина активност

Цели

Реализатор

Тестирање на
сигналите за
опасност

Утврдување на

Тим за

вистински сигнал

планирање

Вежбовна активност

Оспособување на

против пожар за
предметна настава

тимот за брзо
делување

Евакуација за
спроведена
активност

Согледување на
пропусти

Вежбовна активност

Оспособување на

против пожар за
одделенска настава

тимот за брзо
делување

Евакуација за
спроведена
активност
Тестирање на
сигналите за
опасност

Согледување на
пропусти
Проверка за успеш
ност на сигналот

Ресурси

План

Тим за
противпожарна
заштита

Противпожарни
апарати

Тим од наставници

План и записник

Тим за
противпожарна
заштита

Противпожарни
апарати

Тим од наставници

План и записник

Тим за планирање

План

Очекувани ефекти
Учениците го препознаваат
знакот

Тимот е оспособен за акција

Пропустите се
согледани и отстранети

Тимот е оспособен за акција

Пропустите се
согледани и отстранети
Учениците го препознаваат
сигналот

Време

Септември

Ноември

Ноември

Март

Март

Април

Вежбовна активност
за прва медицинска
помош
Евалуација на
спроведените
активности

Оспособување на
тимот за прва помош

Тим за прва помош

Медицински
материјал

Практична и успешна
интервенција

Мај

Тим од наставници

Записници

Согледани се мерки за
понатаму

Мај

Согледување на
позитивни и негативни
страни

КУЛТУРНА И ОБРАЗОВНА АНГАЖИРАНОСТ
НА УЧИЛИШТЕТО ВО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА

Ангажираност на 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.

Во тие рамки училиштето ќе остварува:
1. Организација на родителите
2. Соработка со семејството, односно родителите на учениците;
3. Соработка со воспитно - образовните установи, институции и
организации од областа на културата, стопанството и др.;
4.Организирање разновидни општествени,
активности со локалното население;

културни

и

образовни

5.Информирање на учениците и на пошироката јавност за работата и
резултатите што ги постигнува училиштето.

1. Организација на родителите

Тргнувајќи од заедничките интереси на училиштето и родителите, Училиштето им
овозможува на родителите да се организираат.
Задачата на претставникот на родителите е да му помага на раководителот на
паралелката во остварувањето на програмските задачи и други активности во врска со
психо-физичкиот развиток на учениците.

2. Соработка со семејството, односно родителите на учениците

Во своите програми за работа, во работата на културни и образовни активности,
посебно внимание ќе се посвети на соработката со родителите и тоа преку секојдневни

средби и разговори, родителски средби, а особено програмите за работа на одборите на
родители кои ќе се формираат во рамките на одделенија и училиште. На ваквите средби и
разговори ќе се третираат прашања директно поврзани со животот и работата на учениците
во училиштето (успех, дисциплина), потоа, подобрување на условите за работа во
училиштето и ученичкиот стандард, исхраната и слично.
Во соработка со родителите ќе се организираат и разновидни акции, средби,
прослави, посети, екскурзии и др. За таа цел ќе се изработат програми за реализирање на
содржините и активностите и ќе се формира совет на родителите во рамките на
паралелката и на училиштето.
3. Соработка со воспитно - образовни установи, институции и организации
од областа на културата, стопанството и др.

Соработката со други воспитно - образовни установи ќе значи соработка со
основните училишта од општина Петровец, градот и пошироко и ќе се одвива во насока на
активности кои ги третираат наставата и воннаставните активности како што се
натпреварите во знаење во разни подрачја, ликовни хепенинзи и литературни читања и
разновидни спортски натпревари. Во текот на годината ќе се организираат посети на музеи,
изложби, театарски и кино претстави.

4.Организирање разновидни општествени, културни и образовни активности
со локалното население

Дел од културно образовните активности во училиштето ќе се реализираат во
соработка со населението од локалната средина и преку Детската организација на
училиштето, која е основен двигател на сите активности и ќе се превземаат најразлични
акции за соработка, а кои се од интерес и на училиштето и на локалната средина.

Ученички натпревари

Ученичките натпревари играат значајна улога во развојот на личноста на ученикот и
претставуваат мотивирачки фактор за постигнување на повисоки резултати во одредени
области.
Ученичките натпревари придонесуваат да се зголеми интересот на учениците кон
слободните активности, да се развива натпреварувачкиот дух, да се зближуваат учениците
од разни средини и да се врши правилен избор на талентирани ученици.

Натпреварите се организираат на ниво на училиште, општина и во рамките на
државата. Училишните натпревари ќе бидат организирани во месец март, а најдобрите
ученици ќе учествуваат во повисоките степени на натпреварување.

Раководител на паралелка
Одд. раководител ги следи постигнувањата на учениците во паралелката,
соработува со наставниците, родителите, стручната служба, директорот на Училиштето и
др. субјекти што се заинтересирани за успехот и општиот развој на учениците. Уредно води
педагошка евиденција и документација за паралелката. Одд. раководител по предлог на
директорот го назначува Наставничкиот совет на Училиштето. Како педагошки,
организационен и административен раководител работата на одделенскиот раководител е
фокусирана на:
ангажирање околу подобрување на успехот на учениците;
соработка со родителите на учениците;
воспитување и воспитно делување;
детекција на тековни проблеми или превенција на истите;
подобрување на ученичкиот стандард;
водење педагошка документација;
естетско уредување на просторот на работа и учење.
Одделенскиот раководител работи по планот изготвен за учебната година. Негови
задолженија се:
да одржувава одделенски часови на кој се разгледуваат воспитно - образовните и други
проблеми,
изрекува пофалби, применува воспитно - педагошки мерки кон учениците за кои е
овластен и предлага на одделенскиот односно наставничкиот совет ученици за награди
или други педагошки мерки,
одржува родителски средби,
организира други видови на соработка со родителите на учениците и со самите ученици,
соработува со стручната служба,
го организира одделението за прослави, приредби и посети,
им одобрува отсуство до еден ден на учениците од свооето одделение,
ги води сите видови педагошка документација

Унапредување на работата на одделенскиот раководител
Цели и задачи:
наставникот да ги познава задачите, обврските и одговорностите на одделенскиот
раководител
да се зајакне функцијата на одделенскиот раководител
да се едуцираат и оспособат одделенските раководители
за успешно изврчување на својата одговорна улога да се едуцираат и оспособат
одделенските раководители за успешно водење на педагошката евиденција и
документација

Планирање и програмирање на директорот за
СЛЕДЕЊЕ,

педагошко раководење на воспитно -

УНАПРЕДУВАЊЕ

образовниот процес во училиштето.

И ВРЕДНУВАЊЕ
НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНТА
ДЕЈНОСТ

Програма за работа на училишниот педагог.
План и програма за работа на Наставничкиот
совет.
План и програма за работа на Одделенските
совети.
План и програма за работа на стручните активи
во
училиштето.
Програма за работа на Советот на родители.
Програма за работа на Училишниот одбор

Годишна програма за работа на директорот
Работата на директорот треба да е насочена кон унапредување на сите сегменти на воспитно
образовната работа и целосно остварување на целите и задачите на воспитанието и
образованието.
Пред да отпочне со планирањето и програмирањето на својата работа, директорот најпрво
треба да ги проучи и анализира сите услови, состојби со цел да се здобие со соодветни познавања
и квалитетни оценки за она што треба да биде приоритет во планирањето.
Директорот треба да ја организира воспитно- образовната работа во училиштето. Од него
зависи организацијата и реализацијата на сите подрачја на надворешната и внатрешната структура
на наставата, а индиректно и работата на наставниците.
Програмата за работа на директорот е интегрален дел на програмата за работа на
училиштето. Но, ако појдеме од фактот дека директорот е главниот носител на таа програма,
сосема е разбирливо дека програмата за работа на директорот е камен - темелник на кој се
потпираат сите други програми, спојница која ги поврзува и надоврзува сите поединечни програми.
Директорот како педагошки раководител во училиштето, во функција на таа примарна
компонента, предметот и содржината на својата програма за работа глобално ја структуира во две
основни групи на работа и тоа:
- административно организаторска и
- педагошко - инструктивна.

АДМИНИСТРАТИВНО ОРГАНИЗАТОРСКА РАБОТА

Во рамките на оваа подрачје директорот се јавува како организатор и иницијатор на
целокупната работа во училиштето. Како орган на раководење ги спроведува насоките и одлуките
што ги донесуваат органите на управување (Училишен одбор, стручни органи, Наставнички и
одделенски совет, одделенски раководители, стручни активи).

Административно-организаторска работа

А
I.

Административна работа
Финансиска
Материјална
Нормативна работа (проучување закони и прописи)
Извршување увид
Давање помош
Вреднување и корекција

II

Организационо-техничко средување на училиштето
Функционалност научилници, работилници, спорт. терени, библиотека и др.
Претплата и користење на стручна литература, педагошки списанија и весници,
ученичка лектира, наставни средства и учебни помагала.
Планирање и организација на ученички екскурзии од научен и рекреативен карактер.
Планирање посети на музеи, театри, изложби и слично

III

Административно-правна работа
Работа со органот на управување
Помош при изработка на нацрт-акти и слично

IV

Документација и евиденција
Водење педагошка документација
Персонални досиеа за наставниците

Документација за планирање на воспитно-образовната работа
Документација за следење на воспитно-образовната работа
Документација за истражувања и испитувања извршени во училиштето
Документација за извршени посети на часови
Б

Педагошко-инструктивна работа
V

Концепциско – програмско
Изготвување на оперативна програма на активности за период јуни-август
Утврдување на општите состојби во училиштето за остварување на дејноста
Изготвување на предлог-распределба на одделенските раководства и распределба на
часови
Изготвување на програма за работа на Наставничкиот совет и стручно усовршување на
наставниците
Изготвување на Годишна програма за работа на Директорот
Помош на наставниците во изготвување на годишните Глобални и тематски планирања
Изготвување на Годишна програма за работа на Училиштето
Изготвување распоред на часови и слободни ученички активности
Вложување во унапредување на климата за работа
Соработка со стручни органи

II

Следење на организацијата и реализацијата на наставно - образовната работа
и друга стручно педагошка работа во училиштето
Увид во годишните и тематските планирање и програмирања на наставата и воспитно
образовната работа
Преглед на одделенските дневници и матични книги со осврт на истите
Увид, следење, насочување и водење евиденција за изработка на дневните планирања
Увид,контрола и следење на остварување на стручните оперативно-организациски,
материјално-техничките и дидактичко-методските подготовки за реализација на
наставната и воннаставната активност
Посета на часови
Посета на часот на одделенскиот раководител со цел да се види реализацијата на
воспитната компонента во наставата

Посета на часови за додатна и дополнителна настава
Остварување на задолжителни разговори, консултации
Советување и давање помош на наставниците за подобрување на состојбите
Насочување и следење на активностите во врска со интензивирање на воспитната
функција на училиштето
III

Работа со наставници - педагошки увид во наставата
Запознавање со општо програмска структура посебно со измените и дополнувањата во
наствните планови и програми
Непосредна стручна методско - дидактичка помош во реализацијата
Непосредна стручна помош на наставник почетник
Следење и вреднување на работата
Советодавна работа со наставници, ученици и родители
Увид во дневните подготовки на наставниците за часови
Посета на часови (редовни, дополнителни, додатни и др. активности)
Анализа на часовите и консултации со наставниците

IV

Работа со стручни органи ви училиштето
Запознавање со соодветните законски акти за дејноста
Планирање и програмирање на работата на Наставничкиот совет и реализација на
програмските задачи
Помош во планирање и реализација на задачите на одделенските совети
Помош, учество, давање насоки за работа на стручните активи
Помош, следење на реализација на часот на одделенскиот раководител
Запознавање со соодветните законски акти за дејноста
Редовно следење на литература за организацијата на работа на стручните органи во
училиштето.
Редовно присуство на сите седници на стручните активи во училиштето.

Поттикнување стручни и целосни расправи по сите прашања кои се на дневен ред на
состаноците.
Подготвување и водење на седниците на Наставнички совет и настоју- вање да се
реализираат донесените заклучоци.
Поднесување извештаи пред Наставнички совет за превземените мерки во врска со
унапредувањето на ВОР во училиштето.
V

Работа со ученици и ученички организации
Индивидуален контакт
Помош во конструирање и работа на ученичките организации
Помош во работата на новодојдените ученици и надарени ученици
Работа со ученици кои покажуваат асоцијално однесување
Работа со ученици кои покажуваат слаби резултати
Насочување и давање помош во организирање на културно забавниот и спортскиот
живот на учениците
Давање иницијатива за реализацијата на зимски и летни одмори на учениците
Поттикнување за естетско уредување на просторот во училиштето
Поттикнување на соработка со локалната средина (со организациите од општината)
Поттикнување на соработка со културни институции и организации од локалната
средина (кино, театар, библиотека, музичко училиште, пионерски дом и сл.)

VI

Следење и разрешување на карактеристични воспитно-образовни проблеми и
други негативни појави во работата на училиштето

VII

Аналитичко-студиска работа и осовременување на восп.-образовната работа
Анализа на годишните глобални и тематски планови на наставниците
Увид во дневните подготовки на наставниците
Изработка на анализи, извештаи на постигнатите резултати во работата на Училиштето
Упатување на наставниците во аналитичка работа во наставата и останатите области

Изготвување информации: за работа на ученичките организации
за одржување натпревари на учениците за соработка со др. воспит.образ.институции
VIII

Соработка со стручни служби во училиштето и стручни институции надвор
од Училиштето
Учество во работата на стручниот соработник во училиштето при програмирање,
следење и контрола над работата
Соработка со МОН, Биро за развој на образование и локалната заедница на Р.
Македонија
Соработка со стручни организации, друштва и институции
Обезбедување на стручно усовршување на наставниот кадар преку семинари, курсеви,
консултативни состаноци, следење евиденција и увид во резултатате од тоа усовршување
Сертификација на наставниците за компонентатаПримена на стандардите за
оценување
Изготвување на Училишно планирање за унапредување за оценувањето
Организирање на Екстерното оценување во училиштето

IX

Перманентно стручно педагошко-психолошко усовршување на наставниот,
воспитниот и друг стручен кадар
Грижа за обезбедување на Училиштето со неопходна стручна литература како и
поттикнување за користење на истата
Упатување на воспитно-образовниот кадар на стручно усовршување надвор од
Училиштето (повратно информирање за ефектите од советувањето)
Непосредна стручна помош во реализацијата на наставните содржини
Индивидуална работа на сопствено стручно усовршување

X

Работа со наставници, воспитувачи и стручни соработници
Запознавање со општата програмска структура, посебно со измените и дополнувањето
на наставните планови и програми
Непосредна стручна, методско-дидактичка помош во реализацијата
Непосредна стручна помош како и воведување во задачите на наставниот предмет што
го предава: наставник-почетник, новодојден - наставник во Училиштето
Давање поддршка во работа со ученици кои покажуваат асоцијално однесување
Давање поддршка во работа со ученици кои покажуваат послаби резултати во учењето

Насочување и давање помош во организирањето на културно-забавниот живот на
учениците
Помош во организирање на зимување и летување на учениците
XI

Соработка со родителите на учениците
Непосредно вклучување на родителите во процесот на реализацијата на плановите и
програмите во училиштето.
Планирање, програмирање и грижа за реализација на задачите за работа на Советот
на родители
Планирање, подготовка и реализација на соработката со родителите
Помош во планирање и реализација на состаноците со родителите
Организирање и координирање на активности за информирање на родителите
Непосредно учество во педагошкото образование на родителите
Индивидуални и групни средби и разговори со родителите
Откривање на родители кои можат да се вклучат и придонесат во реализирање на
одредени активности
Редовно информирање на родителите од животот и работата со училиштето,
непосредно и посредно преку одделенските раководители.
Навремено запознавање на родителите со редот во училиштето.

XII

Други работни задачи на директорот
Постојано обезбедување материјално-технички услови за работа
Следење и увид во финансиско-административното работење во училиштето;
Грижа за хигиената во училиштето;
Следење на законските прописи
Работа со управните органи;
Подготовка и учество во седниците на Училишниот одбор и неговите комисии и тела.
Подобрување на климата во училиштето

По потреба Годишната програма за работа на директорот може да претрпи промени во склоп со
актуелни тековни проблематики и информации од воспитно
образовната дејност.

Оперативна програма за работа на директорот
Програмска содржина

Очекувани резултати

Соработници и
комуникација

Време на
реализација

Стручни активи,
Организација на животот и работата во
училиштето, распоред, задолженија и
дежурства на наставниците и целиот персонал

Подготовка за успешен почеток
на учебната година.

Стручна служба
Наставници,
Активи

Соработка со Локалната самоуправа,
Министерство за образование и наука и Бирото
за развој на образованието на РМ

Да се увидат и применат сите
новини и промени

Министерство за
образование, Педагошки
завод и претставници на
Министерството

Септември

Септември

Директор,
Насоки и координација во планирањето и
програмирањето

Планирањето и програмирањето
да се изврши квалитетно според
наставниот план и програм

Стручна служба
Претседатели на стручни
активи

Септември

Стручни активи,

Увид и учество во подготовките за прием на
учениците во училиштето , особено
организирање на програма за прием на
првачиња

Да се одбележи почетокот на
учебната година.

Увид во годишните и тематските
распределенија (планирања) на наставниците.

Да се види квалитетот на
планирањето и да се укаже на
недостатоците.

Психолог,
Одделенски раководители

Септември

Директор,
Стручна служба,
Наставници

Септември

Работа со наставниците почетници

Програмска содржина

Заеднички да се
индентификуваат проблемите во
планирањето и организирањето
на наставата

Очекувани резултати

Психолог,
Претседатели на активи
Наставници - ментори

Соработници и
комуникација

Септември
континуирано
Време на
реализација

Директор,
Општествено корисна работа – одржување на
училишните простории и дворот.

Увид во работата на проектите

Да се уреди училишниот двор.

Изготвување на одделенските
―портфолио‖.

Хигиеничари, Наставници,
Ученици

Континуирао

Директор,
Стручна служба,
Наставници

Септември

Директор,
Увид и давање на упатства за правилно водење
на педагошката документација во училиштето

Да се види квалитетот на
планирањето и де се отстранат
евентуалните грешки.

Психолог,
Наставници

Септември

Директор,
Стручен и аналитички увид во сите планови
доставени до дирекророт

Работа со одделенски раководители за
реализирање на одделенски часови

Да се види квалитетот на
планирањето и да се отстранат
евентуалните грешки

Да се упатат одд.раководители
за правилно и функционално
реализирање на одд. час

Стручен работник
Претседатели на стручни
активи

Септември

Директор,
Психолог,
Одделенски раководители

Септември

Увид во организационата поставеност на
ученичките организации и слободните ученички
активности

Да се увиди функционалноста и
организираноста на слободните
ученички активности

Подготовка и реализација на екскурзии.

Добро осмислување и
реализирање на екскурзиите.

Програмска содржина

Очекувани резултати

Размена на искуства со други директори.

Стекнување на нови искуства од
областа на раководењето

Сертификација на наставниците за
компонентатаПримена на стандардите за
оценување и Математика со размислување

Да се сертифицираат 70% од
наставниците по предметна
настава

Посета на часови од I до IX одд.

Да се види како се реализираат
предвидените задачи со
програмите и квалитетот на
извршените задачи

Директор,
Психолог
Наставници

Септември

Директор,
Стручна служба,
Наставници
Соработници и
комуникација

Директор

IX-X, V-VI

Време на
реализација
Во текот на
цела година

Директор,
Стручна служба
Одговорни наставници,
преставник од БРО

Цела година

Директор,
Стручен работник,
Претседатели на стручни
активи

Во текот на
цела година

Преглед на одделенските книги (дневници )

Со цел правилно да се
евидентираат соджините во нив
и нивниот реден број

Увид во главната книга -запишување на
првооделенците.

Да се види квалитетот на
извршените задачи.

Програмска содржина

Очекувани резултати

Директор,
Комисија за преглед

Директор,
Стручна служба

Соработници и
комуникација

Октомври

Октомври

Време на
реализација

Директор,
Увид во дневните подготовки на наставниците

Да се види дневната подготовка
за час и примената на современи
форми и методи.

Психолог,
Претседатели на стручни
активи

Октомври

Директор,
Следење на примената на нови наставни
форми,методи и средства во наставата

Да се унапредува воспитнообразовната работа во
училиштето

Стручна служба,

Континуирано

Претседатели на стручни
активи
Директор,

Увид во водењето на педагошката евиденција и
документација

Поефикасно водење на
педагошката евиденција и
документација

Организација и прием на првачињата во
Детската организација.

Организирано стапување на
децата во детската организација.

Стручна служба,

Континуирано

Претседатели на стручни
активи

Одговорен наставник

Октомври

Следење на примената на нови наставни
форми, методи и средства во наставата.

Да се унапредува воспитнообразовната работа во
училиштето.

Увид на часовите од дополнителна и додатна
настава со цел да се оцени нејзината
ефикасност и изготвување на извештај на
извршените педагошки увиди

Да се види ефикасноста од
реализацијата на додатната и
дополнителната настава

Програмска содржина

Очекувани резултати

Усовршување на формите за соработка со
родителите.

Да се запознаат и иницираат
родителите за поголема
соработка со училиштето.

Увид во работата на хигиеничарите.

Да се подобри хигиената во
училиштето и санитарните јазли.

Организација и одржување на Одделенските
совети за првото тромесечие.

Да се види успехот на учениците
и да се согледаат пропустите.

Подготовка , одржување разгледување и
анализа на успехот и дисциплината на
учениците во првото тромесечие на
Наставнички совет.

Анализа на успехот и
поведението во ова тромесечие.

Директор,
Стручна
служба,Претседатели на
стручни активи

Континуирао

Директор,
Психолог, Претседатели
на стручни активи

Соработници и
комуникација

Октомври

Време на
реализација

Директор,
Стручна служба,
Родители, Наставници

Континуи-

Директор,

Континуи-

Хигиеничари

рано

рано

Директор,
Стручен работник
наставници

Ноември

Директор,
Стручен работник
наставници

Ноември

Увид во работата на Стручниот актив,
Посета на нагледен час во паралелка со
примена на современи форми на наставна
работа

Анализа на структурата со реализираниот час
со наставниците на ниво на стручен актив

Да се види час во кој се
применети современи форми на
наставна работа

Да се увидат позитивните и
негативните страни и да се
разменат идеи

Директор,Психолог,
Наставници

Ноември

Директор,
Психолог,

Ноември

Наставници

Увид во одделенските книги во реализација на
редовната и воннаставните активности

Да се види како се реализираат
програмите од редовната
настава и воннаставните
активности.

Директор, Стручни активи
,Психолог

Консултативни состаноци во ПЕ на МОНПетровец

Запознавање со новините во
воспитно-образовниот процес

Директор, Претставници
на ПЕ-Петровец

Планирање и подготовки за одбележување на
Денот на училиштето , задолженија по активи ,
програма и сл.

Успешно да се реализираат
подготовките за патрониот
празник на училиштето.

Директор,

Ноември

По потреба

Стручни активи,
Ноември

Следење на реализацијата на програмата за
дополнителна и додатна настава

Да се види квалитетот на
реализацијата на
дополнителната и додатната
настава

Директор,
Стручен работник
Претседатели на стручни
активи

Континуирано

Следење и насоки за поуспешна реализација
на програмите за слободните ученички
активности

Да се види квалитетот на точките
за приредбите/патронатот

Стручна с.,

Декември

Наставници

Програмска содржина

Очекувани резултати

Увид во дневниците со нагласок на
оценувањето и примена на формите на
оценувањето на знаењето на учениците

Упатување на наставниците во
правилно користење на формите
на оценувањето

Советодавна работа со учениците кои
нередовно ја посетуваат наставата ,
недисциплина и соработка со нивните родители

Директор,

Да се спречат несаканите појави
и оштетување на инвентароти да
се отстранат причините за
нередовно посетување на
наставата

Соработници и
комуникација

Време на
реализација

Директор,
Психолог
Наставници

Декември

Директор,
Психолог
Одделенски раководители
Континуирано

Организација и подготовка за одржување на
Одделенски совети на крајот од првото
полугодие.

Да се види успехот на учениците
и да се согледаат пропустите.

Организација и одржување на Наставнички
совет на крајот од првото полугодие.

Анализа на успехот и
поведението на учениците во
првото полугодие.

Директор,
Стручна служба,
Наставници
Директор,
Стручна служба,
Наставници

Декември
Јануари

Декември
Јануари

Директор,
Подготовки и учество во одржување на
родителските средби

Разрешување на тековни
проблеми.

Психолог,
Одделенски раководители

Изготвување на полугодишен извештај за
работата на учениците во првото полугодие

Да се соберат податоци за
квалитетен полугодишен
извештај

Директор,

ДекемвриЈануари

Јануари

Стручна с.,
Наставници

Разговор со наставниците за проблемите кои се
јавуваат кај нив при реализацијата на
програмските задачи

Да се најдат и отстранат
проблемите за поуспешно
одвивање на наставата

Увид во работата на пописната комисија

Да се види квалитетот на
извршениот попис

Состанок со Училишниот одбор-разгледување
на полугодишниот извештај за работата на
училиштето

Да се информира Училишниот
одбор за содржината на
полугодишниот извештај

Предавања против болести на зависност и
социо-девијантните појави

Заштита, превенција и
отргнување на учениците од
овие пороци

Присуство и учество во работата на Стручните

Директор,
Наставници

Директор,
Чл. на пописна ком.

Да се види како се реализираат
предвидените задачи со
програмите и квалитетот на
извршените задачи.

По потреба

Директор, Секретар,
Сметководител, Членови
на УО

Јануари

Јануари

Директор,
Стручни активи ,
Психолог
Наставници ,
Психолог

Јануари

активи

Тековно

Програмска содржина

Очекувани резултати

Соработници и
комуникација

Увид во водење на педагошката евиденција и
документација

Поефикасно водење на
педагошката евиденција и
документација

Директор,

Учество и насоки за професионално
ориентирање на учениците од VIII и IX одд.

Помош на учениците за избор на
идно занимање

Време на
реализација

Комисија за прегледување

Јануари

Психолог,

Во текот на
цела година

Наставници

Увид во работата на библиотеката-стручен и
детски печат(списанија)

Да се зголеми бројот на
претплата на детски печат

Директор,

Директор,

Увид во работата на училишната заедница

Поднесување извештај за
работата на ученичката
заедница

Изнаоѓање на форми за користење на
слободното време на учениците во рамките на
училиштето

Правилно и рационално
користење на слободното време
на учениците во училиштето

Одговорни наставници

Февруари

Февруари

Директор,
Психолог.,

Март

Наставници

Увид во работата на библиотекатамедијатеката

Програмска содржина

Да се види искористеноста на
фондот на книги

Директор,
Март

Очекувани резултати

Соработници и
комуникација

Време на
реализација

Директор,
Увид во дневните подготовки на наставниците

Да се види дневната подготовка
за час и примената на современи
форми и методи

Стручна служба

Континуи-

Претседали на стручни
активи

рно-

Директор,
Организација и реализација на Одделенските
совети за третото тромесечие

Да се види успехот на учениците
и да се согледа пропуштеното

Стручна с.,
Наставници

Подготвување и одржување седница на
Наставничкиот совет на кој ќе се разгледува
анализата на успехот и поведението на
учениците во третото тромесечие на учебната
година

Анализа на резултатите од
наставно-воспитната работа во
третото тромесечие на учебната
година

Март -Април

Директор,
Стручна с.,
Наставници

Март-Април

Организација на Велигденски базар

Увид во Реализација на наставата I од IX до
одделение

Да се сочува и негува
традицијата и обичаите

Да се увиди правилноста во
реализациајта на наставта и
примената современи наставни
средства и помагала

Директор, Наставници.
Ученици

Април

Директор,
Психолог
Претседатели на стручни
активи

Предавања на теми зацртани со Годишниот
план –алкохол и дрога

Превенција од зависностите
алкохол и дрога

Одговорни наставници ,

Увид во Реализацијата на воннаставните
активности и друга стручно – педагошка дејност
производно – корисна работа , еко активности и
грижа за здравјето

Да се уреди училишниот двор и
истиот да се засади со дрвца и
цвеќе

Психолог

Стручни служби

Април

Април

Одговорни наставници,
Еколошка секција
Април

Изготвување на упатсво за работа на
наставниците со учениците кои покажуваат
незадоволителни резултати

Упатување на наставниците да
работат со ученици кои
покажуваат незадоволителни
резултати

Спроведување на уписот во прво одделение

Опфаќање на сите деца од таа
возраст

Директор,
Психолог
Претседатели на стручни
активи

Април

Стручни активи ,
Одговорни наставници

Мај во текот на

целиот месец

Организација и изведување на екскурзии низ
Р Македонија-маршрута и траење.

Да се запознаат учениците со
местата кои ќе ги посетат.

Директор,
наставници

Мај

Директор,
Информации и насоки за родителите за упис на
учениците во средните училишта

Да се запознаат родителите со
условите за упис во средните
училишта

Програмска содржина

Очекувани резултати

Организирање состанок на одделенската
заедница и родителите на деветто одделениеполуматурска забава.

Подготовка за успешно
организирање на полуматурската
забава.

Учество во работата на Стручните активи

Дасе увиди работата на
стручните активи. Давање
предлози и сугестии

Стручен р.,
Наставници,

Мај

Родители

Јуни

Соработници и
комуникација

Време на
реализација

Директор,
наставници,
родители

Мај

Директор , Психолог
Наставници ,
Стручни активи

Мај

Набавка на сведителства за учениците

Организација и одржување на Одделенски
совети на крајот од учебната година

Навремено набавување на
сведителства за учениците

Директор,

Јуни

Секретар

Да се внимава на единствен
критериум за оценување на
крајот од учебната година

Директор,
Стручна с.,

Јуни

Наставници

Анализа и утврдување на постигнатите
резултати на учениците на крајот од учебната
година на Наставнички совет

Да се утврдат рез. на учениците
пост. во оваа учебна година

Директор,
Стручна с.,

Јуни

Наставници
Директор,
Увид во изготвување на распоред за
изведување на продолжителна настава

Поефикасно изведување на
продолжителна настава

Стручна с.,

Јуни

Наставници

Програмска содржина

Разгледување на резултатите од
продолжителната настава на Одделенски и
Наставнички совет

Очекувани резултати

Соработници и
комуникација

Време на
реализација

Директор,
Да се видат резултатите од
продолжителната настава

Стручна с.,
Наставници

Јуни

Директор,

Подготовка за изработка на статистички и
текстуален Годишен извештај за работата на
училиштето

Правилно да се пополнат
табелите за Годишниот извештај

Изработка на Годишен извештај за работата на
училиштето

Навремено изготвување на
Годишниот извештај

Разгледување на Годишниот извештај за
работата на училиштето на Наставнички совет

Стручна с.,
Наставници
Директор,
Стручна с.

Јуни

Јуни

Директор,
Разгледување на Годишниот
извештај

Стручна с.,

Јуни

Наставници
Одржување на седница со Училишниот одборусвојување на Годишниот извештај за работата
на училиштето

Усвојување на Годишниот
извештај за работата на
училиштето

Организирање на доделување на сведителства
за завршено одделение

Доделување на сведителства за
завр. одд.

Програмска содржина

Очекувани резултати

Подготвување на упатство за изготвување на
распоред на часовите за наредната година

Навремено изготвување на
распоред на часовите за
наредната година и правилно

Директор,
Членови на УО

Јуни

Директор,
Наставници

Соработници и
комуникација

Јуни

Време на
реализација

Директор,
Психолог, Наставници

Јуни

- одржување на продолжителна настава и
поправни испити
- состаноци со активи

Директор,

- издавање решенија за користење на
год.одмори

Психолог,
Наставници

- подготовка за поправка –санација на
простории

Соработка со Бирото за развој на
образованието и Министерството за
образование и ПЕ при Општина Петровец

Да се прегледаат сите простории на
училиштето поради утврдување на состојба
пред почетокот на новата учебна година

Подготовка и одржување на работната седница
на Стручните активи и наставничкиот совет

Да се следат промените и
новините во сите делови на
планирањето и подготовките за
почетокот на учебната година

Тековно

Одговорни лица во
Министерството и
соработници во Биро за
развој на образованиетоР.Македонија

Август

Технички персонал

Август

утврдување на состојба пред
почетокот на новата учебна
година

Давање инструкции за
изготвување на програма на
Стручните активи

Стручни активи на
настава ,

Август

Директор

Конечна(завршна фаза) на изготвувањето на
Годишната програма за работа на училиштето

Изготвување на Годишната
програма по делови и како
целина

Стручни активи на
настава ,
Директор

Август

Изготвување на годишен извештај за работата
на училиштето во учебната година

Да сеувиди целокупната работа
на училиштето во учебната
година

Стручни активи ,

Јуни-Август

Директор
Изготвување на предлог листа на нагледни
средства и помагала кои треба да се
дообезбедат и докомплетираат и по одреден
распоред да се стават во функција

Подготовка и одржвање на Наставничкиот
совет на кој ќе се изврши распределба на
предметите на наставниците , одделенските
раководства и определување на евентуален
технолошки вишок

Збогтување со нагледни
средства и помагала за
поуспешно реализирање на
наставата

Подготовка за успешен почеток
на учебната година

Претседател на активи ,
соработници

Август

Директор,Стручни активи
на наставата

Август
Учество во Изготвување на распоред на часови
во учебната година

Седница на Училишниот одбор-усвојување на
Годишната програма за работа на училиштето

Да се изготви прецизен
распоред на часови во учебната
година

Директор, Одговорен кој
ќе го изготвува
распоредот

Да се усвои Годишната програма
за работа на училиштето

Директор, Членови на УО

Август

Август
Седница на Советот на родители

Конституирање на Советот на
родители и соработка за
подобру-вање на успехот и дис-

Директор,
Стручна служба, Членови

циплината на ученици-те како и
подобрување на условите за
работа

на СР

Август

Училишен одбор
Орган на управување во училиштето е Училишниот одбор.
Составот, надлежностите и задачите на Училишниот одбор се определени со Законот за основно образование и Статутот на
училиштето.
Училишниот одбор е одлучувачко тело одговорно за управување со училиштето.
Основна цел на Училишниот одбор е заштита на законитоста во работата, заштита на правата на сите учесници во
воспитно - образовната работа, јавност и транспарентност во работата, навремено и правилно информирање, усогласување
на актите со законски одредби поради непречено одвивање на воспитно - образовниот процес во училиштето.

Улогата на Училишниот одбор во училиштето е да ги покрива следните области:
- визија и развој на училиштето,
- избор на персонал,
- надзор врз раководењето,
- финансиски надзор,
- прибирање средства,
- подршка на проекти,
- следење на квалитетот на оценувањето,
- следење на благосостојбата на учениците,
- подобрување на односите со властите,
- подготвување на извештаи до заедницата и МОН.

Училишниот одбор во соработка со директорот на училиштето и училишните тимови постојано поттикнува
активности кои ќе обезбедат квалитет во работењето.

Училишниот одбор во нашето училиште е составен од седум членови.

Оперативна програма за работа на Училишниот одбор
Содржина на активностите

Време

Реализатори:

VIII

Членови на Училишниот одбор, директор

-

Разгледување и донесување Годишната програма за работа на училиштето

-

Кадровски прашања
Утврдување на состојбата со сотојбата на работните места, технолошки
вишок, вишок на часови според Законот за основно образование, Закон за
работни односи, Колективен договор

VIII - IX

Членови на Училишниот одбор, директор

-

Разгледување на одредени измени и дополнувања во Законот на основно
образование

tekovno

Членови на Училишниот одбор, директор

-

Формирање Пописна комисија

XI

Членови на Училишниот одбор, директор

-

Отпис и расходување на искршен, амортизиран, непотребен инвентар

tekovno

Членови на Училишниот одбор, директор

-

Донесување одлука за набавка и користење основни средства

tekovno

Членови на Училишниот одбор, директор

-

Разгледување на елаборатот од Пописот

I –II

Членови на Училишниот одбор, директор

-

Разгедување на Правилници,акти и други прописи и нивно усогласување со
законската регулатива
Анализа на изврешените санации и потребните тековни и инвестициони
вложувања
Разгледување на финансовиот извештај и други извешти кои се однесуваат
на материјално - финансовото работење во училиштето
Разгледување и усвојување на годишната, завршна пресметка за
материјално - финансовото работење на училиштето
Усвојување на Извештајот за работата на училиштето во прво полугодие

tekovno

Членови на Училишниот одбор, директор

tekovno

Членови на Училишниот одбор, директор

I -II

Членови на Училишниот одбор, директор

I-II

Членови на Училишниот одбор, директор

I- II

Членови на Училишниот одбор, директор

-

Усвојување на Годишниот извештај за работата на училиштето на крајот од
учебната година

VI-VIII

Членови на Училишниот одбор, директор

-

Евалуација на развојните цели на училиштето

Во текот
на целата
година

Директор

-

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

Совет на родители во рамките на училиштето
Овој Совет ќе води грижа за задоволување на потребите на учениците на ниво на училиште, пред се за постигнување
добри резултати во учењето, правилно користење на нивното слободно време, соработка со наставниците, давање помош
во обезбедување подобри услови за работа во училиштето и др. За таа цел самите изготвуваат годишна програма со
приоритетни задачи.

Оперативна програма за работа на Совет на родителите

Содржина на активностите

Време

Реализатори:

Административно - правни работи
-

Конституирање на Советот на родители

-

Разгледување на Годишна програма за работа на Советот
IX
на родители
Теми од образовната дејност

-

Измени дополнување на Законот за основно образование
на РМ
Измени и дополнување на нставните планови и програми по
наставни подрачја
Тековни и нови Проекти - цел и предности

-

IX

тековно

Директор, Стручна служба, Совет на
родители

Директор, Стручна служба, Совет на
родители

-

Родителски средби, одбирање теми и реализирање
работилници ( со родителите)

тековно

Директор, Стручна служба, Совет на
родители, наставници

Воспитни теми
-

Запознавање со куќниот ред и негово почитување

IX

Наставници

-

Запознавање на родителите со Правилникот на училиштето
за педагошки мерки - награди, пофалби и казни

IX

Директор, Стручна служба, Совет на
родители, наставници

-

Подобрување на успехот на учениците, мотивација за
учење и поголемо постигнување

тековно

Директор, Стручна служба, Совет на
родители, наставници

Консултативни теми и предавања
-

-

Презентирање стручна тема

Предавања кои ќе се однесуваат на било какви промени во
воспитно- образовната дејност

тековно

Директор, Стручна служба, Совет на
родители, наставници, надворешни
консултанти

тековно

Директор, Стручна служба, Совет на
родители, наставници

Стандард на учениците
-

Исхрана на учениците

-

Ученички екскурзии

-

Зимувања и летувања

-

Посети и набљуденија

-

Фотографирање и алманаси

-

Полуматурска вечер

-

Подобрување на условите за работа на училиштето
IX - VI
c) Набавка на нагледни
средства
d) Уредување на училишниот простор
Хуманитарни работни акции

IX

Директор, Стручна служба, Совет на
родители, наставници
XII, V
VI
Директор, Стручна служба, Совет на
родители, наставници

-

Собирни акции

-

Помош на учениците кои се социјално загрозани
Хигиена и уредување на просторот во и вон училиштето

тековно

Директор, Стручна служба, Совет на
родители, наставници

ПРОГРАМА
ЗА СОРАБОТКА НА СТРУЧНATA СЛУЖБA ВО УЧИЛИШТETO

Ред.

Содржина на работата

Соработници

Ресурси

1.

Размена на стручни материјали

Стручни соработници од
други училишта

литература

2.

Консултации во врска со одредени проблеми кај
учениците

Стручни соработници од
други училишта

Медицински белешки, родители
наставници

3.

Заедничка изработка на работилници за
ученици, родители и наставници

Стручни соработници од
други училишта

литература

4.

Советување околу подготовка на анкети, разни
Стручни соработници од
инструменти , извештаи, анализи, протоколи и сл други училишта

литература

5.

Изработка на програми за реализирање на
активности во училиштето

Стручни соработници од
други училишта

литература

6.

Размена на искуства околу реализирање на
воспитно-образовната работа во училиштето

Стручни соработници од
други училишта

7.

Размена на искуства околу решавање на тековни
проблеми во училиштето

Стручни соработници од
други училишта

број

Активностите во Програмата ќе се реализираат перманентно во текот на учебната година по потреба.

Освен планираните содржини и активности во Годишната програма за работа, педагогот ќе се вклучи и во
други активности кои ќе произлезат во текот на учебната година и се од интерес за учениците и за училиштето.
За реализација на содржините во Годишната Програма педагогот ќе ги користи: Законот за Основно
образовзние, Статутот на училиштето, Правилници од областа на Основното образование, Наставните планови и
програми, Годишната Програма за работа на училиштето, Полугодишниот и Годишниот Извештај за работата на
училиштето, Распоредот на часови за редовната, изборната , факултативната, дополнителната и додатната

настава, Програмите за воннаставните активности, Календарот за работа на училиштето , Куќниот ред во
училиштето, Стручни материјали од разни институции, Здруженија, асоцијации и други документи и материјали
кои произлегуваат од секојдневната работа.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ ПЕДАГОГ

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГОТ ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Поддршка на учениците во учењето

1. РАБОТА СО УЧЕНИЦИ
активности

цели

Идентификување
на когнитивни
способности на
учениците

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

Идентификување
и работа со
ученици кои
нередовно ја
посетуваат
наставата,
значително го
намалуваат
училишниот успех
или пројавуваат
различни облици

реализ
ација
Во текот
на
годинат
а

соработници

Во текот
на
годинат
а

Психолог
Ученици
Наставници
Инклузивен
тим

Наставници
Родители
Инклузивен
тим

индикатори/докази
/ форми/методи
Евиденција на
педагогот
Групна
индивидуална
Разговор

следење/повратна
информација
Извештај од спроведена
активност.

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

Извештаи од спроведени
активности со учениците.

на несоодветно
однесување
Посета на часови
– анализа на
вклученост на
учениците во
активностите на
часот и ефекти од
применети методи
врз напредок на
поедини ученици

Анкета за
ученици: „Во кои
секции би сакал
да членувам?―
Анкета со ученици
од 6-9 одделение
,,Како учам,, и
реализација на
работилници
,,Како да го
подобрам
учењето,,
Утврдување на
причини за слаб
успех и напредок
на учениците со
потешкотии во
учењето,
индивидуални
консултации/
советувања

успех
Идентификува
ње и
поддршка на
ученици кои
имаат
потешкотии со
учењето,
несоодветно
однесување и
слаб
училишен
успех
Поддршка и
развој на
силни страни
на учениците
Проценка на
причините за
неуспех во
учењето на
учениците,
поддршка на
учениците во
учење
Поддршка и
помош на
учениците во
учењето и во
подобрување
на
училишниот
успех

Во текот
на
годинат
а

Директор
Наставници
Психолог
Инклузивен
тим

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

Извештаи од посети на часови
Консултации со наставникот по
посетениот час

Септем
ври
Октомв
ри
Ноемвр
и
Декемв
ри

Психолог
Одделенски
раководители
Наставници
Ученици
Наставници
Психолог
Инклузивен
тим

Анкетни листови и
извештај од
спроведена анкета.

Документација на училиштето.

Извештаи од анкета

Извештај од спроведена
активност.

Во текот
на
годинат
а

Ученици
Психолог
Наставници
Родители
Одделенски
совет
Инклузивен
тим

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

Записници од активности
на педагогот

Следење на
напредокот на
учениците со
потешкотии во
учењето

Поддршка на
учениците во
учењето и
помош во
подобрување
на
училишниот
успех
Препознавање
и работа со
ученици со
емоционални
потешкотии ,
проблеми во
однесувањето
и
приспособува
ње на
средината

Во текот
на
годинат
а

Наставници
Психолог
Директор
Родители

Евиденција на
педагогот
Разговор/ посета на
час/анализи на
успех

Записници од одделенски
и наставнички совет

Мај

Комисија за
упис на
првачиња

Документи за упис
на ученици во I одд.
Индивидуална/
Групна/
разговор/набљудув
ање

Извештај – процена на
иницијална состојба на
идните првачиња

Посета на часови
и следење на
приспособување
и напредок на
учениците

Подршка на
учениците

Во текот
на
годинат
а

Инклузивен
тим
Наставници
Родители

Записници од
посета на час.
Разговори/
Набљудување

Записници од разговори со
наставници/родители

Откривање на
ученици од I одд
со потешкотии во
напредокот,
консултации со
надлежни
институции

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

Во текот
на
годинат
а

Психолог
Наставници
Родители
Директор
Инклузивен
тим

Евиденција на
педагогот/
Индивидуална
работа/Разговор/
набљудување

Записници од активности
со учениците.

Процена на
подготвеност на
идните првачиња
за вклучување и
напредување во
училиштето

Следење и поддршка на развојот на учениците

Следење на
напредокот на
учениците со
посебни
образовни
потреби,
индивидуална
работа и помош
на учениците

Поддршка на
учениците со
посебни
образовни
потреби и
помош во
подобрување
на
постигнувањат
а

Во текот
на
годинат
а

Наставници
Психолог
Ученици
Родители
Инклузивен
тим

Евиденција на
педагогот.
Записници од
посета на
час/Индивидуална
работа
Разговори/
едукација
Набљудување/
Советување

Записници од разговори
,со ученици, родители,
наставници, чек листи/
виденција од посета на час

Индивидуална
работа со
надарени и
талентирани
ученици

Препознавање
,
идентификува
ње и работа
со надарени и
талентирани
ученици
Унапредување
на ментално и
физичко
здравје на
учениците.
Превенција од
СИДА,
болести на
зависности

Во текот
на
Наставници
годинат Родители
а

Записници од
реазлизирани
активности.
Разговори/анализи

Записници од работа со
надарени и
талентитани ученици

Во текот Ученици
на
Наставници по
годинат биологија
а

Евиденција на
педагогот/
Групна работа/
Консултации/
Работилници

Извештаи од спроведени
активности

Работилници за
унапредување на
ментално и
физичко здравје,
превенција од
ХИВ /СИДА и
превенција од
зависности

Интервенции и
советодавно –
консултативна
работа со ученици
кои имаат кризни
ситуации,
емоционални
проблеми,
несоодветно
однесување
Разговори, анкети,
активности за
прибирање
податоци за
личен, семеен и
социјален статус
на учениците

Посета на
наставен час –
набљудување на
ученици,
разговори со
ученици

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

Во текот Ученици
на
Наставници
годиата Родители
Директор
Психолог
Институции

Евиденција на
педагогот/
Индивидуална/
Разговор/
набљудување/
советување

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

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

Во текот
на
годинат
а

Ученици
Наставници
Психолог
Родители
Директор
Институции

Евиденција на
педагогот/ Групна и
индивидуална
работа
Разговор/
анкети/набљудувањ
е

Записници од активности.

Во текот
на
годинат
а

Ученици
Наставници
Психолог
Родители
Инклузивен
тим

Посета на час – чек
листи
/Набљудување
/Разговори/Консулт
ации/ Советување

Документација од посета на
час,
евиденција - работа на
педагогот

Професионална и кариерна ориентација на учениците

Информирање на
учениците од IX
одд. за мрежа на
средни училишта
и нивна проодност
во натамошно
високо
образование

Советодавна
работа со
учениците од IX
одделение и
употреба на
тестови за општи
и специфични
способности и
професионални
интереси на
учениците
Индивидуално
професионално
советување и
насочување на
учениците на IX
одделение
согласно нивните
интереси

Професионал
но и кариерно
насочување,
информирање
за мрежа на
средни
училишта и
натамошна
проодност за
високо
образование
Проценка на
личноста на
учениците од
IX одделение
инструменти тестови
(неопходна за
професионалн
о и кариерно
советување на
учениците)
Професионал
но и кариерно
информирање
, ориентирање
и советување
на учениците,
презентација
на податоци
од применети
тестирања

Април
Мај

Претставници
од средни
училишта
Ученици
Наставници
Ученичка
заедница

Организација на
предавања за
учениците/
разговори/светувањ
а

Документација на училиштето.
Евиденција за работа на
педагогот.
Флаери, проспекти.

Април
Мај

Ученици
Наставници
Психолог
Директор

Евиденција за работа на
педагог.
Извештаи од применети
тестови
со учениците од IX одделение

Мај

Ученици
Наставници
Родители
Психолог

Групна/
индивидуална/
Примена на тестови
за општи и
специфични
способности,
тестови за
професионални
интереси на
учениците/разговор
и
Индивидуална
работа/
советување/
разговор/ кариерна
ориентација/
флаери/ применети
тестови на
учениците

Евиденција за работа на
педагог.
Извештај за реализирана
програма за професионална
ориентација

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

2. РАБОТА СО НАСТАВНИЦИ
активности

цели

реализац
ија

соработни
ци

Соработка со
наставниците
при
подготовката на
наставните
часови и
часовите од
дополнителна и
додатна
настава.

Стручна
помош на
наставниците
во планирање
на наставата.
Создавање
услови за
напредок на
учениците
според
сопствените
потенцијали
Стручна
помош на
наставниците
Креирање
соодветна
атмосфера за
работа.
Ефикасна
комуникација
наставник/уче
ник.

Во текот
на
годината

Наставниц
и
Директор

Во текот
на
годината

Наставниц
и
Директор
Советници
од БРО
Одговорни
од проекти

Соработка со
наставниците
при
подготовката и
реализацијата
на нагледни
часови, проекти

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

следење/повратна
информација

Записници од
разговори,
извештаи/
Индивидуална р./
Набљудување

Евиденција на педагогот
/ Записници од разговори/

Евиденција на педагогот/
Записници од разговори

Консултации со
наставници за
соодветни
методи за
оценување и
документирање
на постигања на
учениците

Подршка на наставници за
работа со учениците

Соработка со
наставниците
во реализација
на училишни
проекти, МИО
активности и
други

Консултации со
наставници за
различни
начини за
помош во
учењето кај
ученици со
различни
способности и
лични
карактеристики

Стручна
помош на
наставниците
околу избор на
соодветни
методи за
оценување на
постигања на
учениците
Стручна
помош на
наставниците
во
реализација
на
воннаставни
активности и
училишни
проекти
Стручна
помош на
наставници за
примена
соодветни
наставни
методи кај
ученици со
различни
способности и
лични
карактеристик
и

Во текот
на
годината

Ученици
Наставниц
и
Директор

Евиденција на
педагогот/
Посета на час/
разговори/
консултации

Евиденција за работа на
педагогот, записници
од разговори

Во текот
на
годината

Ученици
Наставниц
и
Психолог
Директор

Евиденција на
педагогот/
разговори/
консултации/
советување/
анализи

Евиденција за работа на
педагогот
, извештаи од активности

Во текот
на
годината

Инклузивен
тим
Наставниц
и
Психолог
Директор

Евиденција на
педагогот/индивид
уална и групна
работа/
Анализи/
разговори/
советувања/
консултации

Извештај од инклузивен тим,
Евиденција за работа на
педагогот,
записници.

Советување на
наставниците
за
поттикнување
на посебни
способности кај
надарените
ученици

Подршка на наставниците
за работа со родителите

Советување на
наставниците
за начини на
мотивирање на
учениците за
учество
натпревари и
конкурси
Советување со
наставници за
начини на
реализација на
индивидуални и
групни
родителски
средби, водење
евиденција и
документација
за родителски
средби

Стручна
помош на
наставници за
примена
соодветни
наставни
методи и
приоди во
работата со
надарени и
талентирани
ученици
Стручна
помош на
наставници за
примена на
соодветни
методи за
мотивирање
на надарени и
талентирани
ученици
Стручна
помош на
наставниците
во
реализација
на родителски
средби и
водење
евиденција и
документација
од средбите

Во текот
на
годината

Наставниц
и
Ученици

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

Евиденција за работа на
педагогот,
Записници од активности
и од разговори

Во текот
на
годината

Наставниц
и
Ученици

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

Евиденција за работа на
педагогот,
Записници од активности и
од разговори

Во текот
на
годината

Наставниц
и
Психолог
Директор

Евиденција на
педагогот/ групна
и ндивидуална/
разговори /
консултации/
советување

Евиденција за работа на
педагогот,
Записници од активности

Укажување на
одделенски
раководители
за утврдени
семејства со
ризик и
заедничка
работа за
помош со
семејствата

Стручна
помош на
наставниците
за
идентификува
ње и работа
со семејства
со ризик

Во текот
на
годината

Наставниц
и
Директор
Психолог
Совет на
родители

Евиденција на
Евиденција за работа на
педагогот/
педагогот
ндивидуална/
Записници од реализирани
разговори /
активности
консултации/
советување/ акции

Индивидуални и групни
советувања и консултации
со родителите

3. РАБОТА СО РОДИТЕЛИ
активности

цели

реализац
ија

Индивидуални
советувања на
родители чии
деца нередовно
посетуваат
настава, имаат
неуспех во
учењето или
пројавуваат
различни
облици на
несоодветно
однесување

Советување
Во текот
на родители
на
врз различни
годината
основи.
Помош на
родители да ги
разберат
кризите во
учење и во
однесување
на своето дете

соработници

Родители
Наставници
Директор
Совет на
родители

индикатори/
докази/
форми/мето
ди
Евиденција
на
педагогот/
ндивидуална
/
Записници и
документаци
ја од
советување/
разговор/
советување

следење/
повратна информација
Евиденција за работа на
педагогот.

Вклучување на родители во живот и работа на Едукација на родители
училиштето

Разговори со
родители за
утврдени
проблеми и
сосотојби.Едука
ција на
родителите за
индивидуални
потреби на
секое дете
Соработка со
родителите во
превенција на
насилство во
училиштето и
намалување на
бројот на
закани од
постарите
ученици врз
ученици од
помала возраст
Соработка со
родителите за
намалување на
бројот на
неоправдани
изостаноци во
училиштето

Помош на
родителите за
да ја разберат
индивидуална
та и развојна
потреба на
секое дете и
поддршка во
надминување
на проблемот
Превенција на
насилството
во
училиштето.

Во текот
на
годината

Родители
Наставници
Центри за
социјални грижи
Завод за
ментално
здравје

Евиденција
Евиденција за работа на
на
педагогот,
педагогот/
Записници и извештаи од
ндивидуална реализирани активности
/
разговори /
консултации/
советување

Во текот
на
годината

Родители
Наставници
Директор
Психолог
Детска
организација
Ученичка
заедница

Евиденција
Евиденција за работа на
на
педагогот,
педагогот/
Записници и извештаи од
ндивидуална реализирани активности
/
разговори /
консултации/

Совет на
родители
Наставници
Психолог
Директор
Ученичка
заедница

Евиденција
Евиденција на педагогот,
на
извештаи од реализирани
педагогот/
активности
ндивидуална
/
разговор/
советување
консултации

Мерки за
Во текот
намалување
на
на број на
годината
неоправдани
изостаноци и
редовно
посетување на
настава на
учениците

4. СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА

Соработка со локална заедница
Соработка со стручни
институции и организации

активности

цели

Соработка со
одоговорни лица
од Општината за
разни форми на
заеднички
хуманитарни и
културни
активности и
обезбедување
помош на
семејства под
ризик
Организација на
наставни и
воннастани
активности во
соработка со
локалната
средина

Остварување
Во текот
соработка со
на
Општината.
годината
Подобрување
на влијание на
локалната
заедница врз
училиштето.

Обезбедувањ
е услови и за
поквалитетно
учење.
Промоција на
соработка со
локалната
средина
Консултации со,
Соработка со
Центри за
стручни
социјална работа, институции за
МВР, ДПИ,
унапредување
здравствени
на адаптација,
институции за
ментален
обезбедување
развој,
личен напредок,
напредок во
подобар училишен учење и
успех, адаптација социјализациј
и редовност на
а на
учениците
учениците

реализа
ција

соработници

индикатори/докази/
форми/методи

следење/повратна
информација

Општината
Директор
Наставници

Евиденција на
педагогот/
ндивидуална/
разговори /
консултации/
првземање на акции

Евиденција за работа на
педагогот, Извештаи од
реализирани активности

Во текот
на
годината

Родители
Директор
Наставници

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

Евиденција за работа на
педагогот, Извештаи од
активности

Во текот
на
годината

Родители
Психолог
Директор
Наставници
Совет на
родители
Институции

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

Евиденција за работа на
педагогот, Извештаи од
реализирани активности

Консултации со
БРО за
унапредување на
сопствената
работа и
унапредување на
воспитно
образовната
работа во
училиштето

Соработка со
стручни
институции за
унапредување
на сопствена
работа и
работа на
училиштето

Во текот
на
годината

Советници од
БРО
Наставници
Директор

Соработка со
стручни институции/
ндивидуална/
консултации/
разговори
/анализи/извештаи

Евиденција за работа на
педагогот, Извештаи од
реализирани активности

Личен професионален развој

5. ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ И ПРОФЕСИОНАЛНА СОРАБОТКА
активности

цели

реализац соработниц
ија
и

следење/повратна
информација

Советници
БРО
Педагози од
другите
училишта

индикатори/дока
зи/
форми/методи
Соработка/ групна
и ндивидуална/
разговори /
анализи/
извештаи

Консултации со
советници од
БРО околу
професионален
развој и стручно
усовршување
Реализација на
разни форми на
сопствено
стручно
усовршување во
и надвор од
училиштето
Учество во
работата на
Здружението на
педагози
„Современ
педагог― на град
Скопје

Професионал
ен и кариерен
напредок,
стручно
усовршување
на педагогот
Професионал
ен и кариерен
напредок,
стручно
усовршување
на педагогот

Во текот
на
годината

Во текот
на
годината

Предавачи,
БРО,
Педагози од
други
училишта,

Идивидуална,
групна семинари/
предавања/
разговори/обуки/
конференции

Евиденција за работа на
педагогот, Сертификати

Стручно
усовршување
на педагогот

Во текот
на
годината

Предавачи,
Советници БРО,

Програма за
работа/ ,
групна/предавања
/

Евиденција за работа на
педагогот

Евиденција за работа на
педагогот, Извештаи

Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето

Евиденција и
планирање на
сопствен
професионален
развој

Сопствен
Во текот
професионале на
н развој
годината

Педагози од
други
училишта
Директор

Сертификати/
докази за
посетени и
реализирани
обуки/ анализа на
работата
Разговори/
анализа на
работата /
дискусии / посети
консултации

Евиденција за работа на
педагогот

Соработка со
БРО за процес
на
унапредување
на
професионални
компетенции во
училиштето
Поддршка на
наставници во
реализација на
нивната
програма,
активности и
проекти во
училиштето
Информирање и
дисеминација на
стекнати знаења
и вештини од
посетувани
обуки
Водење
професионално
досие и
документација за
професионален
развој на
наставниот
кадар

Унапредување Во текот
на
на
професионале годината
н развој на
вработените
во училиштео

Советници
од БРО
Наставници
Директор

Професионал
ен развој на
воспитнообразовен
кадар во
училиштето

Во текот
на
годината

Наставници
Директор
Психолог
Стручни
активи

Соработка/ групна
и ндивидуална/
набљудување/
разговори /
анализи

Евиденција за работа на
педагогот, Извештаи

Интерно
стручно
усовршување
на наставен
кадар во
училиштето
Професионал
ен развој и
соработка со
наставен
кадар во
училиштето.

Во текот
на
годината

Наставници
Директор
Психолог
Стручни
активи

Евиденција за работа на
педагогот, Извештаи

Во текот
на
годината

Наставници
Директор
Психолог
Стручни
активи

Дисеминации на
знаења и
вештини/
работилници/
разговори /
анализи
Соработка/
ндивидуална/
разговори /
водење досие/
посета на час

Евиденција за работа на
педагог

Професионално досие.
Евиденција за работа на
педагогот

Поддршка на
наставници во
реализација на
активности од
проекти

Професионал
ен развој и
соработка со
наставен
кадар во
училиштето.

Во текот
на
годината

Наставници
Психолог
Директор
Стручни
активи

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

Евиденција за работа
на педагогот. Извештаи

Анализа и проценка на воспитнообразовната работа

6. АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
активности

цели

реализац
ија

соработниц
и

Изготвување на
анализи и
извештаи од
работа на
училиштето и
извештај за
сопствената
работа
Учество во
изготвување на
Годишната
програма на
училиштето,
Програма за
сопствената
работа.

Анализа на
работењето на
училиштето.
Унапредување
на работата

Во текот
на
годината

Стратешко
планирање.
Следење и
унапредување
на работата на
училиштето

Во текот
на
годината

Стручни
активи
Училишен
одбор
Наставнички
совет
Инклузивен
тим
Стручни
активи
Училишен
одбор

индикатори/дока
зи/
форми/методи
Анализи/
статистика
индивидуална и
група/ извештаи/
дискусии

следење/повратна
информација

Анализи/
планирања/
индивидуална и
група/
презентации/
извештаи/
дискусии

Годишна програма на
училиштето и годишна
програма за работа
на педагогот.

Полугодишен и годишен
извештај за работа на
педагогот

Истражување
на воспитнообразовната
работа

Изготвување
анализи и
извештаи до
МОН, БРО, ДПИ
за разни аспекти
од воспитнообразовната
работа на
училиштето
Изготвување
прегледи,
анализи,
извештаи за
успех, поведение,
редовност на
учениците, опфат
и напредок на
учениците,
социјална
состојба и
потреби на
учениците

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

Во текот
на
годината

Наставници
Стручни
активи
Директор
Психолог
Наставнички
совет

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

Евиденција на педагогот.
Извештаи, анализи
Училишна
документација

Анализи на
поведение,
успех,
изостаноци на
учениците.
Предлог мерки
за
подобрување
на состојбата

Во текот
на
годината

Одделенски
раководител
и
Наставници
Ученици
Директор
Психолог

Статистика/
анализи прегледи/
извештаи/
дискусии/
предлози за
подобрување на
состојбата

Евиденција за работа
на педагогот. Училишна
документација.
Извештаи

Анализа и
утврдување на
претчитачките
способности и
читање со
разбирање кај
учениците од
трето одделение
во централното и
подрачните
училишта
Консултации со
наставници за
напредокот на
учениците со
посебни
образовни
потреби

Следење на
напредокот на
учениците

Март

Наставници
Психолог

Набљудување/тес Евиденција за работа
т/ разговор/ групна на педагогот.
индивидуална/
анализа/

Соработка со
наставниците
со цел унапредување на
наставата и
воспитната
работа

Во текот
на
годината

Наставници
Инклузивен
тим
Родители

Разговори/
анализи/
Изготвување и по
потреба корекции
на ИОП/
Извештаи/

Документација на
Инклузивен тим.
Евиденција на педагогот.

7. УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА
цели

Следење на
наставни
часови,
анализа на
јаки и слаби
страни,
предлог
мерки за
унапредувањ
е на
наставата

Следење и
Во текот на
унапредување годината
на наставата.
Соработка со
наставници.
Унапредување
на работа на
наставен
кадар

Училишна структура и
организација
(планирање, следење на
настава, педагошка
евиденција и
документација и
евалуација)

активности

Реализаци
ја

соработни
ци

индикатори/докази следење/повратна
/ форми/методи
информација

Директор
Стручни
активи

Записници од
Евиденција на педагогот/
посета на час /чек
Записници од посета на
листи/
час и разговори по часот
Индивидуална р./
Набљудување
Разговор/советувањ
е
Консултации

Училишна клима, безбедна средина и
демократско учество

Увид во
педагошка
евиденција и
документациј
а. Увид
планирања и
подготовки на
наставниците
Советодавна
помош и
поддршка на
ученици со
загрозено
здравје,
ученици по
ризик и
ученици кои
се често
отсатни од
настава
Советодавна
помош и
поддршка на
ученици кои
се во
конфликтни
систуации

Следење на
Во текот на
Законска
годината
регулатива и
унапредување
на
работењето
на училиштето

Директор
Психолог
Комисии

Увиди/ анализи/
записници/
извештаи/
разговори
советувања/
дискусии

Записници, извештаи
од реализирани увиди

Помош,
советодавна и
емоционлна
поддршка на
ученици по
ризик и
ученици со
здравствени и
друг вид
проблеми

Во текот на
годината

Центар за
социјални
грижи

Советување/
разговор/ следење/
консултации со
стручни лица

Евиденција на педагогот/
Записници, извештаи од
активности

Помош,
советодавна и
емоционална
поддршка на
ученици.
Разрешување
конфликти

Во текот на
годината

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

Евиденција на педагогот/
Записници, извештаи
од активности

Наставниц
и
Ученици
Родители

Одделенск
и
раководите
ли
Ученици
Центар за
социјални
грижи

Педагог:
Зорица Трајковска
Годишната Програма за работа на педагогот може да претрпи промена во некои од содржините заради усогласување, со вградување на сознанијата, насоките,и
препораките кои ќе дојдат од страна на МО, БРО, локалната самоуправа и др.

ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА НА ПСИХОЛОГОТ

Цел:
Унапредување на образовно воспитната работа на училиштето, согласно целите и принципите
на
образованието и воспитанието дефинирани во Закон за Основно Обаразование и други посебни закони. Вака
поставената цел ќе се реализира преку примена на торетски, практични и истражувачки психолошко
педагошки сознанија.
Задачи:
 Подршка на наставниците во унапредување и осовремување на воспитно образовната работа
 Учествува во создавање на оптимални услови за развој на учениците и и реализирање на воспитно
образовната работа
 Дава подршка на родителите во зајакнувањето на нивната воспитна компетентност како и развивање на
соработката на семејството и училиштето во однос прашања од важност за воспитувањето и
образованието на учениците.
 Помага во креирање на програми за работа со деца, прилагодување и организирање на различни видови
активности што допринесуваат за развој и напредок на децата.

 Учествува во следење и вреднување на воспитно-образовната работа.
 Работа на професионалната ориентација кај учениците
 Соработува со институции,локална самоуправа,стручни и организации поврзани со професијата
 Самоевалвација и постојано стручно усовршување

Сите задачи психологот ќе ги решава преку стручна и методолошки заснована обработка на содржините
распределени во седум подрачја и нивни подподрачја.
 Работа со ученици
 Работа со наставници
 Работа со родители
 Соработка со заедницата
 Професионален развој и професионална соработка
 Аналитичко – истражувачка работа
 Училишна структура, организиација и климa

Подрачје 1.
Работа со ученици
Ова подрачје психологот ќе го покрие со работа всмерена кон поддршка на учениците во нивниот емоционален и
персонален раст (лични позитивни јаки страни) . Секако ќе ја поттикнува ефективноста во образовно воспитна
смисла , со развивање на соодветни техники и методи во процесот на учење.

Подподрачје: ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ ВО УЧЕЊЕТО
Општи работни задачи..

активности
1.1

Индивидуална и групна работа со ученици кои имаат проблеми во учењето или
однесувањето

1.2

Анализа на унапредувањето на воннаставните активности.

1. 3

Посета и следење и унапредување на часовите од додатна и дополнителна
настава

1.4

Учествува и го води уписот на прием и распределба на првачиња

1.5

Испитувања, интервјуа, дискусии со фокус групи

1.6

Организира и реализира различни видови индивидуална и групна работа со
учениците за прашања поврзани со учењето, успехот, системот на вредности;

2.1

Индивидуална и групна работа со ученици кои имаат проблеми во учењето

2 Препознавање на индивидуалните
разлики во учењето кај учениците
стратегии за учење и поддршка

2.2

Препознавање на нивните потреби и подршка во креирање соодветни
процедури, насоки и препораки;

3. промоовирање и подобрување

3.1

Активно учествуво во тимови за развој - активи во училиштето ;

3.2

Учествува во истражуње за оценувањето на учениците / прашалници за
оценување и анкетирање на учениците.

3.3

Анализа на успех според пол еничка и социјална структура

1.

Проценката и следењето на
напредокот на учениците.

(факторите кои влијаат на процесот на учење
и мотивација на учениците)

во политиките, пристапите и
методите за ефективно учење

4.

придонес за инклузија на учениците

Реализација на активности за препознавање на учениците со посебни образовни
потреби
4.2
Координира/ учествува во работата на Инклузивниот тим во училиштето
4.1

4.3

Планира непосредна поддршка на учениците во учењето;

Специфични работни задачи за психологот
5.

проценка и поттикнување на
когнитивниот развој;
вештините за самостојно учење

5.1 Анализа за неуспех (психосоцијални причини и сл.)
5.2 Проценка на когнитивните потенцијали
5.3

Работилници и индивидуални консултации за учење, (на пр. стилови за учење,

техники на учење и сл.)
6.1 Препознавање, поддршка и наградување на надарените ученици;
работа со надарени ученици.

6.

7.

советување и модерирани
психолошки работилници

6.2 Учествува во подготовката и реализација на програма за работа со надарени
ученици;
7.1 Индивидуални и групни советодавни средби со учениците што се соочуваат со
неуспех во учењето.
7.2 Работилници за подобрување на учењето на учениците (на пр. мотивација за
учење, критичко мислење, креативно мислење, решавање на проблеми и сл.);

Подподрачје: СЛЕДЕЊЕ И ПОДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА УЧЕНИЦИТЕ
Специфични работни задачи за психологот
1.

психо-социјален развој на учениците
проценка и подобрување на социоемоционалното функционирање на
учениците и нивното ментално здравје

Анализа на прашалници и анкети во врска со присатност на асоцијални и
антисоцијални појави
работилници

:

развој

на

самодовербата;справување

со

различни

ситуации:разрешување конфликти (Игри за разрешување на конфликти )...
2.

Училишната превентивна програма
УПП

1.2 Програма за превенција од асоцијални појави
1.3 Програма за превенција од насилство
1.4 Програма за превенција од зависности

кризни

Подподрачје: ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЦИТЕ
Специфични работни задачи
1.

Запозанавање со општите и посебни
способности како и со
професионални интереси на
учениците

Синтеза на добиените информации.

активности
1.1

Осмислување на план за професионална ориентација на учениците

1.2

Тестирања на ученици (општи и специфични способности) ;

Поттикнување на активности поврзани со професионална ориентација во соработка со
наставниците и други субјекти...

Подрајче 2.
Работа со наставници
Подподрачје: ПОДДРШКА НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИОТ ПРОЦЕС
Општи работни задачи..
1.
Учествува во изработката на
плановите и програмите на стручните тела
во училиштето.

активности
1.1

Помош на наставниците во иновирање на наставата (повеќе активна настава,
повеќе облици на кооперативно учење

1.2
Учествува во изработката на плановите и програмите на стручните тела во
училиштето.
1.3

Учествува во изработка на Индивидуално Образовни Планови

2.1. Анализа на часовите од редовната настава и други форми на воспитно образовна
работа и согледување на нивната дидактичко психолошка оправданост
2.

Унапредување на дидактичкометодичките аспекти на наставата.

2.2 Подршка и помош на одделенските раководители ... Работа со наставниците
почетници
2.3 Учество во вреднување на резултатите од работата (доследно спроведување на
критериуми и инструменти за објективно оценување на учениците).

Специфични работни задачи за психологот
3.1
Стручна помош во делот на формативно оценување кај наставници кои не ги
поминале соодветните семинари... Работа со наставниците почетници

3.

3.2
Иницира изработка на распоред на писмени проверувања на учениците , и им го
соопштува на учениците одн нивните родители

Унапредување
на оценувањето

3.3
Постојано го промовира кодексот на оценување и се грижи за негово доследно
спроведување

Подподрачје: ПОДДРШКА НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА РАБОТА СО УЧЕНИЦИТЕ
Општи работни задачи.....
1. Поучување и подобрување на
принципите на добрата
комуникација
Ученик- наставник и ученик-ученик
2. Помош на наставникот во справување
со и разрешување на проблеми со
однесувањето на учениците.

активности
1.1

Спроведува социометриска метода (по потреба)

1.2
1.3

Работилници за стекнување комуникациски вештини;
Посредува во комуникација на наставникот и поедини групи ученици .

2.1 Помага на наставникот да ги согледа причините за несоодветното однесување,
предлага стратегии за надминување и заедно со наставникот ги следи ефектите од
превземените активности.
3.1

3.

Прилагодување на наставата на
карактеристиките на учениците;

Специфични работни задачи за психологот

Запознавање на наставниците (предавање актив ) со различните начини на
учење кај учениците...

3.2 Подршка во индивидуализација на наставата со акцент на додатна и дополнителна

1.

Прилагодување на начинот на работа
на наставниците кон потребите и
можностите на учениците со
ПОП(посебни образовни потреби).

1.1

член е на стручни тимови за креирање пристапи и процесури за работа со
надарени ученици; (заедно со наставникот осмислува начини за поттикнување
на посебните способности на надарените ученици);

1.2

учествува во креирање и нагледни сретства и постапки за работа со ученици со
посебни образовни потреби (надарени, ученици со пречки во развојот, социјално
депривирани, специфични потешкотии во учењето и др.).

Подподрачје: ПОДДРШКА НА НАСТАВНИЦИТЕ ЗА РАБОТА СО РОДИТЕЛИТЕ
Општи работни задачи.....
1.1.

Промовира култура на наставничко –
родителска соработка

активности
1.1 Ги упатува наставниците кон поефективна комуникација и соработка со родителите
1.2 Заедно со наставниците гради стратегија за соработка со одделни групи родители
или поединци

2.1

Им помага на наставниците во 2.1 Предлага содржини за родителски средби соодветни на определени години на
изборот на соодветни методи и
образование, струки, ситуации...
содржини
за
соработка
со
2.2 Учествува во некои од родителските средби (општи или на паралелката по потреба)
родителите

Во рамките на подрачјето кое бара компетенции за работа со наставници спаѓаат и низ активности како:

 Учество во изработката на концепцијата за Годишната програма за работа на училиштето и поедини нејзини делови...
 Учествува во осмислувањето и реализирањето на училишната клима и култура одн. училиште со пријателски амбиент
за учениците
 Учество во пишување на разни проекти и конкурси(кај донатори) заради обезбедување на нивната финансиска подршка.
 . Помош на наставниците во иновирање на наставата (повеќе активна настава, повеќе облици на кооперативно учење,
индивидуална и индивидуализирана настава, учење преку увидување и со решавање на проблеми).
 Работа на зголемување на соработката и вклучување на родителите, други поединци стручњаци, институции и други
ресурси на локалната средина во образованието – работата на училиштето.
 Подршка во изработка и дополнувања на програма за работа со надарени деца..
 Изработка и спроведува на реализацијата на план програмата за професионална ориентација..

 Иницира воведување и помош на наставникот приправник
 Ја координира реализацијата на разни проекти во кои се вклучува училиштето.
 Всмерување на наставниците за правилно користење со стручна литература и подготвување на истата
 Укажување на неопходноста од поголема застапеност на активни методи, кооперативни облици на настава,
индивидуализирана и диференцирана настава.
Бројноста на горе наведените активности е само уште еден доказ колку работата на психологот зависи од соработката со
наставниците Оваа соработка има и низ други формални и неформални моменти. Таа се реализира преку стручните тела
што постојат во училиштето, односно стручни активи, одделенски совет, наставнички совети, индивидуални средби, а во
форми планирани во годишната програма за работа, на пр.: посета на часови, работилници, менторирање, размена на
материјали и др., како и преку неформална колегијална помош и соработка

Подрачје 3.
Работа со родители
Психологот особено им помага на родителите да ги препознаат и разберат развојните и индивидуалните потреби на
своето дете, кризите во учењето и однесувањето со кои детето се соочува, ги советува како да ги развијат потребните
вештини и начини на комуникација со децата и ги упатува на видот и начините на давање поддршка во психосоцијалниот
развој.
.
Подподрачје: ИНДИВИДУАЛНИ И ГРУПНИ СОВЕТУВАЊА И КОНСУЛТАЦИИ СО РОДИТЕЛИТЕ
Општи работни задачи.....

активности

1. Унапредување на приодите во
советувањето на родителите - практична
примена

1.1

Идентификација на ученици чии родители се повикуваат на советување;

1.2

Прилагодување на соодветните советувања според бројот образовната
структура и видот на советувањата.

Подподрачје: ЕДУКАЦИЈА НА РОДИТЕЛИ
Општи работни задачи.....
1.

родителите и пошироката јавност ги

активности
1.1

Подобрување на комуникацијата на родителите со нивните деца

едуцира за прашања поврзани со
родителството преку средствата за
масовно комуницирање.

1.2
1.3
1.4

Видови на родителство (можни грешки и како до подобрување)
Подршка и помош во работата на Советот на родители, но не само како на
формални тела во училиштето со овластувања туку и со одговорности;
Психолошко – педагошко образование на родителите.

И за ова подрачје може да наведеме дополнителни општи работни задачи во кои психологот ја практикува
компетентноста во работа со родителите:





Вклучување на родителите во работата со тешкотии во учењето, проблематично однесување, проблеми во развојот
Подршка и помош на родителите во осмислувањето на слободното време на нивните деца
Консултативно- советодавна работа со родители на надарени деца.
Едуцирање на родителите за развојните карактеристики во пубертет и предпубертетска возраст на нивните деца

Подрачје 4. Професионален развој и професионална соработка
Подподрачје: ЛИЧЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ
Општи работни задачи.....

2.

промените и новините во сопствената
професија ги применува во работата;.

активности
1.1

Активно учество и водење на интерни семинари разни проекти и сл.
;

1.2

ги презентира стручните сознанија до кои дошол преку лични анализи на
состојбите во училиштето или сознанија од други стручни собири;

1.3

учествува во работата на тело за проценка на професионалното и кариерното
напредување на колегите наставници/стручни соработници;

1.4

учествува во избор, адаптација и изработка на инструменти за евалуација на
наставници/стручни соработници;

1.5

Иницирање за набавка на стручна литература и подготвување на стручни

материјали за потребите на наставата.
2.1
3.

перманентно ги развива сопствените
научни и стручни знаења.

Работа на сопствено стручно усовршување (секции на психолози , Здружението
Психовизија и посета на семинари.

2.2
користи разни форми на неформално стручно усовршување за новини во
струката;

Подподрачје: Поддршка на професионалниот развој и соработката во училиштето
Општи работни задачи.....

1.

Придонесува наставниците да се
стекнат со повисоки
компетенции.

активности
1.1

Поддршка на стручните активи на наставниците со стручни предавања;

1.2

Креира програма за стручно усовршување на наставници ;

1.3

Учествува во интерни десиминации

1.4

Предлага теми за обука во училиштето

1.5
Реализира разни форми на интерно стручно усовршување со наставниците
(предавања, работилници и сл.).

2.

3.

Придонесува за професионален
развој на колегите-стручни
соработници.

Ги мотивира наставниците за
професионално да се

2.1

Сопствените успешни практики ги споделува со колегите во функција на нивниот
професионален развој;

2.2

Реализира, работилници, консултации за колегите стручни соработници на ниво на
град Скопје;

2.3

Раководи со работата на, секции и/или здруженија на стручни соработници на
регионално ниво во својство на претседател на истата.

3.1

Помага на стручните активи во подготовка и реализација на одделни содржини од
нивната работа;

усовршуваат и создава
поттикнувачка средина;

4.

формите и содржините на
професионалниот развој ги
поврзува со потребните
компетенции на наставниците

5. работа со наставници приправници

3.2

Споделува стручни материјали со колегите;

3.3

Упатува наставниците да користат различни ресурси за осовременување на
наставниот процес;

4.1

Води документација за професионалниот развој на наставниците;

4.2

Педагошки картон (професионално досие) за наставниците.

5.1

Им помага на менторите на приправниците во изготвување на менторска програмата
и ја следи нејзината реализација

Подрачје 5.
АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА
Подподрачје: АНАЛИЗА И ПРОЦЕНКА НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА РАБОТА
Општи работни задачи.....

активности
1.1

1.

Врши избор на приоритетни проблематики кои се предмет на анализа

анализи

на одделни воспитно-образовни
прашања во училиштето

1.2
1.3

Заклучоците и проценките од анализите ги презентира пред сите засегнати
Изготвува инструменти (протоколи, евидентни листи, обрасци) за прибирање на
податоци;

Специфични работни задачи

2.

Анализа на документација и
извлекување на заклучоци

2.1

Прави прегледи, анализи (споредбени, трендови) и извештаи на успехот,
поведението, редовноста, опфатот и напредувањето на учениците;

2.2

Индивидуално или во соработка со колеги прави анализа и извештаи за состојбите

.

во различни области од воспитно-образовната работа;
2.3

Подподрачје:

ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПЕДАГОШКАТА ПРАКСА

Општи работни задачи.....

1.

Подготвува извештаи, анализи, прегледи, и други стручни материјали кои соодветно
ги интегрира и синтетизира добиените сознанија

спроведува истражувања на
прашања актуелни за
училиштето

активности
1.1

Изработува нацрти и планови за акциско истражување;

1.2

Избира методи и избира/изработува инструменти соодветни за проблемот кој што се
истражува;

1.3

Спроведува интервјуа, анкетирања, тестирања на знаењата, систематски
набљудувања

Специфични работни задачи
2.

Идентификува и предлага акциски истражувања за подобрување на учењето и
спроведува акциски истражувања 2.1
при осмислување на програми за менталното здравје на учениците;
подобрување на учењето и
2.2
Спроведува и/илиучествува во акциски истражувања ;
менталното здравје на учениците

.

2.3

Ги интерпретира сознанијата од акциските истражувања и предлага соодветни
програми/активности

Подрачје 6
УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ОРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА

Подподрачје:

УЧИЛИШНА СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЈА

(ПЛАНИРАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНА РАБОТА, ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА, ЕВАЛУАЦИЈА)
Општи работни задачи.....

активности
1.1

1.

Ја евалуира и проценува
работата на училиштето

Го координира и поуспешува процесот на самоевалуација на училиштето

1.2

Изработка на инструменти за самоевалуација на училиштето и сопствената работа;;

1.3

Иницира и образлува предлози за позитивни промени...

2.1
Учествува во изготвувањето на Развојна програма и Годишна програма за работа на
училиштето ;
2.

Системско спроведување на
приоритети на училиштето

2.2

Учествува во работата на стручни органи и тела во училиштето

2.3

Воспоставува процедури за евиденција

2.4
Користи инструменти за следење и ги интерпретира добиените сознанија за
следниот час
Специфични работни задачи
1. Користење на психодијагностички

1.1

Обезбедува потполна дискреција за резултатите од психолошките тестови и нив ги

инструменти
2

Користи инструменти за следење и
ги интерпретира добиените
сознанија за следниот час;
.

чува безбедно.
2.1
Следи наставни часови, ги анализира сознанијата и предлага мерки релевантни за
целото училиште
2.2

Развива стратегии за подобрување на наставата

Секако во рамките на подрачјето кое бара компетенции за работа со ученици спаѓаат и низ активности како:







Запишување на учениците и следење на нивниот развој во основното училиште
Формирање на паралелки за во прво одделение, а по потреба и други одделенија.
Распределба на новодојдени ученици како и на ученици кои ја повторуваат годината.
Поддршка на работата на заедницата на учениците
Примена на прописите за остварување на правата и должностите на учениците,
Превземање на мерки(во соработка со учениците) за креирање на училиште со пријатен амбиент за учениците

Подподрачје:

УЧИЛИШНА КЛИМА, БЕЗБЕДНА СРЕДИНА И ДЕМОКРАТСКО УЧЕСТВО

Општи работни задачи.....
1 Промовирање вредности кои се
однесуваат на прифаќање на
различностите, толеранција и
ненасилно однесување

активности

1 Ги идентификујва случаите на дискриминација и нерамноправност во училиштето и
презема соодветна акција;

2 Ги идентификува можните закани по
безбедноста кои се специфични
за училиштето и за конкретната
популација во училиштето

2. Превзема активности за отстранување на можните закани (предлага системски мерки,
превенира, советува и сл.);

3. Обезбедува соодветна атмосфера и

1

Презентира сознанија за ефектите од слободното изразување на мислење врз развојот на

услови за демократско учество
на учениците во животот на
училиштето

учениците;
2

Прави анализи и дава сугестии за користење на различни можности за учество на
учениците;

3

Огранизира дебати, дискусии и сл. на тема демократско учество на учениците;

Специфични работни задачи

1 .Користи механизми, техники и
стратегии за кризна
интервенција во училиштето

2

користи вештини за разрешување
конфликти и ги развива истите
кај учениците.

.1.1 Развива превентивни програми (пр. јакнење на самодоверба и самопочитување,
превенција на непожелни видови однесување, учење на социјални вештини, мотивација
за учење и сл.) за сите ученици, особено за оние од ранливите групи;
.1.2 Реализира работилници со наставници и ученици за родова еднаквост;
.1.3 во ситуации на закани или загрозување на здравјето или безбедноста на ученици, им
обезбедува соодветна советодавна помош и психосоцијална и емоционална
поддршка;
2. 1 Упатува на начините и интервенира во разрешување на конфликтни ситуации

Подрачје 7
СОРАБОТКА СО ЗАЕДНИЦАТА

Подподрачје: СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА ЗАЕДНИЦА
Општи работни задачи.....
1. Промовира соработка со локалната
заедниза

активности
1

Ја презентира и промовира работата на училиштето

2

Ја информира заедницата за потребите и постигањата на училиштето

3 Се вклучува во организацијата и реализацијата на превентивни, хуманитарни и културни
активности на локалната заедница
Подподрачје: СОРАБОТКА СО СТРУЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ
Општи работни задачи.....

активности

1 . Развива и користи соодветни начини
.1.1
за соработка со стручните
институции
2

Идентификува релевантни
институции за соработка

Консултира институции при работата со одредена група ученици, наставници, родители
и за сопствената работа и ги зема предвид нивните препораки

2. 1
Ги запознава и упатува учениците, наставниците и родителите во соодветни
институциите за решавање на одреден проблем.

ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ
АВГУСТ

Програмска активност
Изработка на Годишна програма

Време
Август-Септември

Распределба на ученици за во I и VI одд.
(формирање на паралелки)

Планирање на работата Педагошки актив:
 учество во креирање на програмите на
активите
 определување на сопствени презентации

Последна недела од
Август
До почетокот на
учебната год

Форма

Очекувани резултати

Индивидуална работа

Квалитетно изработена програма

Групна во соработка со
одделенските
наставници

Стручно распределени ученици
според однапред определени
критериуми

Групна

Зголемен професионален
капацитет во наставниот процес

Тим за професионален
развој

на стручни теми
Учество во формирање
според изборни предмети

Август-Септември
групи

(координирање)

ученици
Август

Учество во поедини делови од Програма за
работа на училиштето

Август-Септември

Индивидуална

Тимска работа

Почитување на изборот и
желбата на
учениците(родителот)

Компактибилност и синергичност
на програмите

СЕПТЕМВРИ
Програмска активност
Проверка на
наставниците

годишни

Време

планирања

Форма - реализатор

кај
Септември-прва недела

индивидуална

Очекувани резултати
Квалитетна програмирана
настава

Набљудување на адаптација во I и VI одд:


во ЦОУ

Во континуитет

во



во ПОУ с.Катланово

Втора недела од месецот

во ПОУ с. Огњанци

Крај месец Септември.

соработка со
наставници



Изготвување на статистички
извештаи за почеток на годината

и

други

Прва недела од месецот

индивидуална

Помош при индивидуализација
на наставата и пристапот на
наставниците

Точни податоци – база на
податоци

ОКТОМВРИ
Програмска активност

Време

Форма - реализатор

Очекувани резултати

Советувања со учениците од VI на
тема:

Прва недела

фронтална

Зголемена објективеност кај
учениците , за процесот на
оценување

индивидуална

Социјализација и мотивирање
на сите ученици

индивидуална

Зголемен квалитет на на
воспитно образовниот процес

Кодексот за оценување
„Игри за разрешување на конфликти― за
IV одд
(скратена верзија)

Континуирано :
2 пати во месецот

Посета на часови одделенска настава
Флексибилно – Октомври



во ЦОУ



во ПОУ с.Катланово

Втора половина од месецот



во ПОУ с. Огњанци

Втора половина од месецот

Посета и мониторинг
часови (работилници)



на

одделенски

Во договор со наставникот

индивидуална

Октомври-Ноември

Унапредување на работата на
класниот раководител

во ЦОУ
во ПОУ с.Катланово

НОЕМВРИ
Програмска активност
Предавање пред општест.јазичен Актив
Теорија на улогите во тимот - Balbin
Анкета за вклученост во воннаставни
активности на учениците : од V до IX одд

Време

Форма - реализатор

Очекувани резултати

Определено во прогрмата
на Активот

Индивидуална

Поголема свесност за тимска
работа

Втора недела

Фронтална

Ангажираност на ученици во
вонаставни активности

Прибирање податоци за посебно
надарени ученици

Прибирање податоци за ученици
потешкотии во учењето ПОП

Прва недела
со

Групна во соработка со
наставниците

Прва недела

Активирање на програмата за
работа надарени учени

Активирање на ПОП

Определување на категориите групи
за групно советување на родители

Последна недела во
месецот

индивидуална

Ефектно спроведување на
групните советувања

Советување со ученици кои имаат над
три слаби во тромесечието

Во тек на целиот месец

Индивидуални
советувања

Подстигања според можностите

Програмска активност

Време

Форма - реализатор

Очекувани резултати

Анкета за вклученост на учениците во
дополнителна и додатна настава:

Прва недела

Фронтална

Процент на вклученост во овој
вид настава

Стручна тема: причини за агресивно
однесување кај учениците (за Советот на
родители и Наставнички совет)

Во договор со
претседателот на Совет на
родители

Индивидуална

Зголемена соработка со
родителите и превентивно
делување

Подготовки
на
анализи
за
успех
поведение и редовност ТРЕТ КВАРТАЛ
(писмени и усни извештаи)

Новембри – Декември

Индивидуална

Увид во постигањата на
учениците во образовна и
воспитна смисла

ДЕКЕМВРИ

За ученици од VII одд

Работа на откривање за причините за
слабиот успех кај учениците:



разговори со ученици
разговор со родители

Во тек на Декември и прва

Индивидуална

Зголемена осетливост за
различните можности кај
учениците начини за



непосредно следење на 5
наставни часови со
диференцијален пристап

Групни советувања за родители

втората половина од
Јануари

мотивирање и стручни совети
за родителите

Определено во посебна
програма за советување

индивидуална

Подобрување на успехот и
поведението кај децата на овие
родители

Време

Форма - реализатор

Очекувани резултати

Последна недела -Јануари

Групна

Диференциран пристап во
наставата

Јануари Фебруари

Групна

Развој на ТН ученици

Прва недела Фебруари

Индивидуална

Подобрување на вештини на
комуникација и избегнување на
конфликти

Време

Форма - реализатор

Очекувани резултати

ЈАНУАРИ ФЕБРУАРИ
Програмска активност
Изработка на методски приказ за примена
на диференцирана настава – нагледен
час (работилница)
Работилници
за
развивање
на
креативното мислење (одделенска IV одд)
Предавања во VIII одделенија:
Конфликти и комуникацијата
МАРТ АПРИЛ МАЈ
Програмска активност
Примена на програмата за
професионална ориентација: прилог бр. 1

Март Април Мај

прилог бр. 1

злоупотреба на дрога (примарна и
секундарна превенција) -ученици IX одд

Март

Програма за превенција од асоцијални
појави (мониторинг и координирање)

Во континуитет

Групна

Април Мај

индивидуална

Предавања во VII , VIII и IX одд

Презентација(дискусија)
индивидуална

Правилен избор за идна
професија

Превенција одн правилен избор
на животен стил
Соодветно спроведување на
програмата
Превентивно делување и
препознавање на знаци кај

– сексуална злоупотреба..

сексуалното злоупотребување

НАПОМЕНА:

Земајќи ја во предвид комплексноста и условеноста на работата на стручниот соработник, скоро е невозможно однапред и
прецизно да се испланираат сите активности. Постојат бројни активности чија реализација е тековна :
 Изработка и учество во изработки на разни статистички и други прегледи , информацииза потребите на училиштето и
од сопствениот домен на работа
 Следење и работа на откривање на причините за слабиот успех и поведение кај учениците
 Учеството на Секција на психолози одн. ангажманот во оваа секција и како нејзин претседател.
 Постојани советодавно консултативни разговори со ученици родители и наставници
 Водење на досие за дел од ученици кои не се прилагодуваат и имаат асоцијално однесување
 Активно учество во работата на активите(со најмалку четири теми за предавање)
 Квартални анализи на успех и поведение
 Континуирани посети и соработка со подрачните училишта (1 до 3 пати месечно)
 Подготовка на стручни материјали за потребите на наставниците (предавања на родителски средби и за други
потреби))
Работата на стручната служба во училиштето претставува интегрален дел на унапредување на воспитно образовната дејност. Во таа насока, колку и да е
добро испланирана во голема мера ќе зависи од подршката и координираноста со останатите субјекти во и вон училиштето. Наставниците можат да се
обратат на стручната служба за помош во реализацијата на голем број воспитно – образовни цели и задачи. Впрочем ваквата соработка и зголемена
синергија е една од основните компетенции на стручниот соработник одн. психологот.Заради условите во кои психологот ги извршува своите работни
обврски, очекувана но и пожелна е поголема флексибилност во остварување на зацртаните активности.

Психолог:
Горан Шотаровски

Програма за работа со талентирани и надарени ученици

цели

содржини и

Реализатор

време

очекувани ефекти

активности

-Креирање на
политика

-Формирање на тим
за поддршка

Стручни
соработници

за работа со
талентирани,
надарени ученици

-Изготвување на
годишна програма за
работа

Одд. наставници

-Формирање на
Училишен тим за
работа со надарени
ученици

-Евидентирање на
надарените ученици

-Идентификација на
надарените ученици
преку прашалници
за логичкоматематичка
надареност,
музичка, ликовна и
надареност за јазик

-Разговори со
одд.наставници,
раководители,
предметни
наставници и
родители

-Запознавање на

септември

-Успешна реализација на
планираните активности

октомври

Одд.раководители

-Разговор со одд.
наставници и
раководители
Стручни
соработници
Одд. наставници и
раководители
Предметни
наставници

Октомври

- Преглед и евиденција на
надарените ученици
според видот на
надареноста на
учениците

тимот со
надарените
ученици и видот на
надареност

-Задавање на
тестови за
утврдување на
специфичните
способности на
учениците преку
батеријата ДАТ

-Вклучување на
надарените ученици
во додатна настава
и воннаставни
ученички активности

Сов.консул.разговори
со одд.наствници,
ракововодители,
предметни
наставници,ученици
и нивните родители

Примена на
современи наставни
методи и форми
-Избор на задачи,
материјали,
дополнителна
литература за
развивање на
интересите и
надареноста на овие
ученици

Стручни
соработници,
одд.наставници,
одд.раководители и

Јануари,
февруари

предметни
наставници

-Проценка на
специфичните
способности на
талентирани,надарените
ученици
-Примена на соодветни
форми/методи за работа
со овие ученици

ученици, родители

Одд.наставници и
раководители

-Планирање и
организација на
поучувањето на овие
ученици

Предметни
наставници
Во текот на
годината

-Проширување на
програмите за работа со
соодветни содржини
прилагодени кон
потребите на
талентирани,надарените
ученици

-Следење на
индивидуалните
постигања на
надарените
учениците
( на крајот на секој
квалификационен
период)

-Подобрување на
социјалниот и
емоционалниот
статус на
талентирани,
надарените ученици

-Евиденција
на успехот,
редовноста
и однесувањето
-Анализа на
постигањата на
надарените ученици
од работата во
воннаставните
ученички активности
и додатната настава

-Разговори со
учениците на
одд.часови
-Разговори со
родителите на
родителски и
индивидуални
средби

Одд. наставници

-Проценка на
постигањата на овие
ученици

Одд.раководители
Стручни
соработници
Предметни
наставници

ноември, јануари,
април,јуни

-Podobruvawe na
postigawata надарените

Родители

Стручни
соработници,
родители,
одд.наставници и
раководители,
предметни
наставници

-Определување на
соодветни форми/методи
за понатамошна работа

Во тек на
годината

-Развивање на позитивни
ставови кај учениците кон
надарените учениците
-Вклучување на
талентирани, надарените
ученици во активности од
локалната заедница
-Подобрување на
социјализацијата на
талентирани,надарените

u~enicite

-Евалуација на
активностите
предвидени со
програмата за
работа со
талентирани,
надарените ученици

-Утврдување на
јаки/слаби страни од
реализацијата на
програмата за
работа со надарени
ученици
-Изготвување на
стратегија за
понатамошна работа

Педагог:Зорица Трајковска
Одделенски и предметни наставници.

Стручни
соработници
Одд. наставници
Одд.раководители

Јуни

Проценка на ефектите и
постигнатоста на
планираните цели во
воспитно образовниот
процес со овие деца

ПРОГРАМСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА
НА ТИМОТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ

ПЛАН ПРПГРАМА ЗА ПРПФЕСИПНАЛНА ПРИЕНТАЦИЈА

Воведна дефиниција :
Професионален развој е процес на развој на свеста на наставникот за она што го работи, зошто тоа го прави како и
идентификација на начините и сретствата со помош на кои може да ја унапреди својата работа (Бјекиќ 1999)
Општи препораки за професионален развој
Еуридис(Eurydice2005)
 Пренасочување од поучување кон учење
 Употреба на современи информатички технологии
 Работа со различни ученици(различни способности, потреби, мултикултурални разлики ...)
 Интеграција на деца со посебни образовни потреби
 Соработка со други наставници стручни соработници родители
 Способност за рефлексија
 Истражување
 Евалуација на сопствената работа
Приоритети на програмата

Програмата за работа на тимот за професионален развој тргна од препораки и согледувања од самиот воспитно
образовен процес . Исто така земени се во предвид и други евалуациони активности . Како резултанта на согледувањата се
одредени приоритетни подрачја кои воедно се и цели во тековната 2018/19 год. Овие подрачја се тесно поврзани со
постигањата на учениците .
1. Унапредување на оценувањето
2. Тимскиот пристап во работата на наставниот кадар
3. Зголемување на ефикасноста и инвентивноста во наставата
4. Квалитетно менторирање (стручно доусовршување) на ново примени наставници
5. Подобрување на употреба на ИКТ во училиштето
Во самата програма за секоја од овие цели предложени се по неколку интерни обуки и скратени семинари. Дел од нив се
осмислени претежно на теоретска основа а дел се со практично изведбени активности. Исто така дел од планираните
активности

ќе се реализираат во рамките на работата на стручните активи.Времето

на реализација е тековно и се

одредува во зависност од ускладеност на слободниот временски простор кај поголемиот број од наставниците..
Можни теми за работа на тимот
Тема 1 Зголемена мотивацијата на учесниците во наставниот процес


Извори на мотивација



Поттикнување ан креативност кај учениците



Теорија на изборот Вилјам Гласер



Мотивација во наставата



Мотивација на личноста

Тема. 2 Тимскиот пристап во работата на наставниот кадар



Професионален развој на наставниците



Гесталт



Перцепција на изворите на стрес



Етос во училиштата

Тема. 3 Зголемување на ефикасноста и инвентивноста во наставата


Стратегиии и техники за учење и поучување



Примена на современите стратегии и техники на поучувањето во основното образование



Полупрограмиран материјал



Препознавање на ученици со проблем во пишување и..

Тема 4. Знаења и компетенции на наставникот за оценување


101 прашање за прашањата



Класификација на задачите во наставата по мат. според нивоата на когнитивните барања



Примена на стандардите за оценување на учениците



Формативно оценување

Носители на поголем дел од активностите поврзани со професионалниот развој се членовите на тимот :
Предметна настава:
Сузана Тодоровска(математкa)
Владимир Никчевски(природни науки/биологија)
Наташа Здравковска(македонски јазик)

Одделенска настава:
Дрина Јовановска;
Теодора Стојмановска;
Снежана Т. Шотаровска
Координатор на тимот : психолог

ПЛАН ПРПГРАМА ЗА ПРПФЕСИПНАЛНА ПРИЕНТАЦИЈА

Избпрпт на занимаое претставува темел на иднината на младипт чпвек.

ППДРАЧЈЕ НА
ДЕЛУВАОЕ
Впспиунп
пбразпвни
акуивнпсуи за
ушеници пд
VIII и IX пдд.

ЦЕЛ

 Да се сппзнае важнпсуа на мпменупу на
избпр за прпдплжуваое на щкплуваоеуп
 Да се наспшау ушенициуе да размислуваау
за иднинауа Ппууик за дпживпунп ушеое
 Инфпрмираое на ушенициуе за мрежауа на
ушилищуа за среднп пбразпвание и за кпнкурс
за упис сп примена на ИКТ

СПДРЖИНА
Рабпуа преку рабпуилници(на
пдделенски шас) , израбпука на
плакауи, суауисуишки пбрабпуки
на спбрани ппдаупци,
презенуација на
исуражуваоеуп, предсуавуваое
на средни ушилищуа

ЗАДАЧИ

Пребаруваое и исуражуваое
(на инуернеу, вп енциклппедии,
прирашници и у. н. )
спрпведуваое на анкеуа и
евенууални уесуираоа на
ппщуи и специфишни
сппспбнпсуи

ФПРМИ И МЕТПДИ НА
РАБПТА
- групни
- индивидуални
- работа во парови
- разговор
- предавање

НПСИТЕЛИ НА
АКТИВНПСТИ
Психолог, класни
раководители на
осмо одделение,
директор на
училиштето и
преставници од
средни училишта

МЕСТП НА
ПДРЖУВАОЕ

Училници
(спортска сала)
кабинет по
информатика,
средни училишта
во градот.

ВРЕМЕ НА
ПДРЖУВАОЕ

Во тек на
учебната год.со
зголемена
активност во
Април Мај

ВРЕДНУВАОЕ
НА
АКТИВНПСТИТЕ
Зиден весник
плакати ,
резултати од
анкетата и
тестирањата,
презентација..

ТРПШПЦИ ЗА
АКТИВНПСТИТЕ
Xартии и останати
канцелариски
материјали, а
родителите за
посети на средни
училишта(превоз)и
сл.

УЧИЛИШНА ПРЕВЕНТИВНА ПРОГРАМА (УП)

Програма за превенција од асоцијални појави
Време на реализација: тековна учебна година
Реализатори: психолог и наставен кадар
Цел: Идентификација,превенција и работа со ученици кои манифестираат вакво однесување.
Непосредни соработници: наставем кадар ,родители врсници и др.
Посредни соработници: стручни лица од МВР, ЦСР,
специјализирани центри за третирање на оваа проблематика и сл.

основни

и

средни

училишта,

Реализација: преку следење на однесувањето , разговор со родителите наставниците и
учениците. Спроведување на интервјуа тестирања анкети како и преку работа со помали групи ,
предавања, симулации и др.
Индикатори за ефикасност: следење на бројот на асоцијални појави во текот на целата година
одн намалениот број на асоцијални пројавности.

Програма за превенција од насилство
Афирмација на позитивните вредности наспроти насилството

1. Цели
 Да се развива партнерскиот однос меѓу училиштето и заедницата
 Неопходна е соработката и координираното дејствување на сите релевантни (надлежни)
органи и стручни институции(МВР;Центар за социјална заштита; стручни медицински лица
и др.) На учениците треба да им се понудат активности за креативно слободно време не
само од страна на училиштето туку и од други организации кои работат во ова подрачје
(или да се потикнат родителите да основаат нови).
 Да се осигура дека училиштето е место во кое има нулта толеранција за
насилството.Секое насилно однесување ќе се регистрира и реагира според правилниците
на училиштето со кои е регулирано ваквото однесување.На учениците на кои тоа им е
потребно да им се овозможи стручна помош..
2. План на активностите
4.

Едукативна работа со учениците кои ги регистрираат наставниците во секојдневната воспитно
образовна работа.
Идентификација на насилничкото однесување
Создавање на позитивна училишна клима
Развивање на комуникациски вештини
Развивање на отпорност (одбивност) кон негативните појави
Промоција на здрав стил на живеење
Соработка на училиштето и родителите низ едукации и советодавна работа
Работилници за време на класните часови и родителски состаноци
Следење на ризичното однесување на ученикот во тек на училишната година(досие)
Носители активности : класните раководители , стручната служба и директорот на училиштето.
Во спроведување на активностите ќе бидат вклучени и родителите на учениците, служби за
социјална заштита како и здруженија од граѓанскиот сектор.

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА ОД ЗАВИСНОСТИ
Цели на програмата
Основната цел е да се унапреди заштитата на здравјето на учениците и со тоа да се намали интересот
за средствата за зависност. Ваквиот програм има за цел да му овозможи на детето создавање на
позитивна слика за себе, помош во решавање на кризни ситуации, да се отвори комуникација помеѓу
наставникот и ученикот, да се прифати разликата помеѓу децата, да се организира слободното време, да
се понудат различни воннаставни активности, да можат учениците сами да си помогнат и да се заштитат.
Задачи на програмата
Поучување на учениците со општите животни вештини со акцент врз спречување на ризични облици на
однесување и погрешни избори, решавање на проблеми, критичко мислење, самопотврдување,
отпорност спрема притисокот на поедини групи, вештини на комуницирање,надминување на стресот и
анксиозноста.
Општи задачи на програмата:
 Да се вклучат во програмот за превенција не само воспитно -образовните работници, туку
и останатите фактори:здравсвени работници, социјални служби МВР, како и други стручни
лица по потреба.

 Со подршка на локалната заеднца да се организира предавање и советување на
родителите учениците и наставниците.
 Да се обезбеди соработка со спортските клубови и други организации кои го промовираат
здравиот начин на живеење.

Организираност на Училишната Превентивна Програма
Основното училиште е воспитно - образовна установа која покрај семејството има најважна улога во
воспитувањето на младите, па според тоа и во превентцијата против злоупотреба на сретствата на
зависност.

УПП ќе се спроведе во две фази:
1. ПРИМАРНА ПРЕВЕНЦИЈА - ги опфаќа сите ученици во училиштето, работата на класните часови,
работата во воннаставните активности но и во вонучилишни активности на учениците.
2. СЕКУНДАРНА ПРЕВЕНЦИЈА - всмерена кон група ученици кои спаѓаат во т. н група со ризично
однесување, со која ќе работи стручната служба во училиштето, здравствени работници социјални
работници и МВР.

Активности:

За да се спроведе превентивната работа , неопходно е да се едуцираат пред се
наставниците и стручната служба, кои пак понатаму би работеле на здравственото
образование на учениците и нивните родители.Превенцијата во училиштето ја
спроведуваат класните раководители и стручниот соработник преку реализирање
на теми од наставниот програм за време на класните часови, но и преку
организирање на слободното време на учениците.
1.Активности на УПП низ наставните предмети:
Македонски јазик - преку лектири, филм ТВ култура и сл.се разработуваат семејните релации,
одговорноста за сопствените постапки, созревањето , смислата за постоење, вредности и сл.Преку
давање на слободни теми за писмено изразување, наставникот може да насети кај поедини ученици дека
тие можеби имаат сопствени или семејни проблеми кои би ги ставиле во т. н. ризична група.На овој
начин можна е превентивна и благовремена интервенцијa
Ликовно образование - ликовното изразување е едно од најкарактеристичните одсликувања на
чувствата и особините кај ученикот. Доколку трудовите се анализираат од овој аспект може да се
откријат учениците со проблематично однесување. Самата работа на часот по ликовно помага кај
ученикот да се развиваат особини како што се истрајноста самодовербата, прецизноста , креативност и
естетски вредности.
Физичко и здравствено образование - ја развива физичката кондизија, моториката, координација на
движењата, здравствено хигиенските навики, здрава исхрана.

Биологија - проблеми во созревање, Полови, Заразни болести, Негативно самопотврдување преку
пушење и пиење алкохол, Да за здравиот живот, Вирус - СИДА и хепатитис, Полови односи, Штетно
дејствие на никотинот алкохолот и дрогата, таблетоманија, како да се сочува животот и здравјето.
Хемија - Лекови – важност од правилна употреба и дозирање, што се антибиотици и аналгетици, што се
седативи.

2.Работа со учениците на одделенските часови
Важно е на овие часови да низ разговор на учениците им се дадат точни информации од областа на
зависностите, со што учениците ќе се охрабрат да разговараат на овие теми. Ваквата комуникација
често во домовите е блокирана, па училиштето е тука да дава вистински одговори на некои прашања.
Низ својата работа одделенскиот раководител го следи класот во целина но и ученикот како индивидуа.
Тоја ја следи редовноста ,намалувањето на успехот, агресивноста, повлекување во себе , неадекватни
реакции, крадење, промените во семејните ситуации, експериментирање со цигари лепила и многу други
промени кво самата личност на ученикот што му овозможува да дејствува превентивно.Секако за ова се
консултира и соработува со психологот на училиштето.
3. Дискретена програма за заштита
Оваа програма ќе се спроведува индивидуално или за мали групи на оние ученици кои покажуваат
проблематично однесување, слаб успех во учењето или за оние кои веќе припаѓаат во ризичните групи.
Во зависност од конкретните воспитно социјални проблеми класниот раководител и психологот ќе
разработат индивидуален пристап(програма) за секој ученик поединечно.
4. Соработка со родителите
На родителите ќе им се помага во воспоставување на комуникација со детето (проблематична во време
на пубертет и адолесценција), ќе им се укажува на важноста и влијанието на семејните односи, но и како
да ги препознаат знаците и симптомите на употреба на дрога , алкохол и тутун.
Материјални услови и дидактичка опременост
Училиштето во целост ќе ги искористи веќе постоечките дидактички сретства, и по потреба ќе набави
нови . Неопходно е да се збогати библиотекарскиот фонд со литература од оваа област, како за
наставниците така и за учениците Од посебна важност е користење на интернетот како извор на
информации.
Носители на Училишната Превентивна Програма:
Координатор на УПП е училишниот психолог, а во реализацијата ќе учествуваат класните
раководители и наставник по Биологија и Хемија како и други стручни лица

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ИНКЛУЗИВНИОТ ТИМ ВО УЧИЛИШТЕТО

Цели

Задачи и
активности

Носители на
активност

Временска
рамка

Индикатори на успех

1. Да се
детектираат
учениците со
посебни
образовни
потреби

- откривање на
ученици со
посебни
образовни
потреби

Наставници

септември

Откриени се ученици
со посебни образовни
потреби

2. Да даде
поддршка на
инклузијата и
прифаќањето
на децата со
посебни
потреби во
редовната
настава.

- советодавна
работа со
професори и
родители

Наставници

септемви

ученици со посебни
образовни потреби се
прифатени од страна
на наставниците

3. Да даде
поддршка на
наставниците
за изработка
на посебни
образовни
програми
(ИОП)

- изработување
на програми за
работа

4. Да им дава
поддршка на
наставниците
за редовно
следење и
бележење
постигањата
на учениците

- водење
белешки за
учениците што
побавно
напредуваат,

5. Тимот да
изврши
вреднување
на

- изготвување
извештај

Стручна
служба
Членови на
инклузивен
тим

Стручна
служба

Родители
- презентација на
документите за
Ученици
следење на
Членови на
учениците
инклузивен
тим

- проверување и
дополнување на
програмите

-Увид во
ученичките
портфолија

- откривање на
добри и лоши

родителите се
согласни на соработка

Наставници

септември

Стручна
служба

октомври

Изработени се
програми и проверени
се од страна на
инклузивниот тим

Членови на
инклузивен
тим
Наставниците октомвријуни
Стручна
служба

Наставниците редовно
водат белешки за
постигањата на овие
ученици

Членови на
инклузивен
тим

Наставници
Стручна
служба

Јуни

Изготвен извештај
Поставени се
приоритетите

резултатите
од работата.

страни од
работата на
тимот
- поставување на
цели и
приоритети за
следната учебна
година

Членови на
инклузивен
тим

ООУ “ Кочо Рацин “-Петровец
општина Петровец , Скопје
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ОБРАЗОВНИ ПОТРЕБИ

Конкретна цел

1. Да се
откријат
учениците со
посебни
потреби

активности

- формирање на тим за
соработка,

- одредување на
временски период за
соработка со наставници,

- одредување на начин и
временски период за
соработка со родители,

Вклучени
субјекти
- ученици,

- Тестови за општи
интелектуални
способности,

- стручни
соработници
- Проективни техники,
- наставници
(одд.раководител
, други
наставници),

- Стручна литература,

- Наставни средства
и помагала
- родители,

- одредување на
институцијата со која ке
соработуваме за одреден

Инструменти и
техники кои се
користат

Временска
рамка
- континуирано
во текот на
целата учебна
година

Индикатори
на успех
- формиран е
тимот за
соработка

- откриени се
учениците со
посебни потреби,

проблем,

- одредување на начин и
временска рамка за
соработка со други
институции,

2. Да се открие
проблемот кај
конкретен
ученик

- одредување на начин и
временски период за
соработка со родители,
- одредување на
институцијата со која ке
соработуваме за одреден
проблем,
- одредување на начин и
временска рамка за
соработка со други
институции,
- водење на ученичко
досие,
- одредување на протокол
на работа.

-стручни лица од
други
институции,

- директор

- ученици,

- стручни
соработници
- наставници
(одд.раководител
, други
наставници),
- родители,
-стручни лица од
други
институции,
- директор

- Тестови за општи
интелектуални
способности,
- Проективни техники,
- Стручна литература,
- Наставни средства
и помагала

- континуирано
во текот на
целата учебна
година

- откриени се
проблемите кај
учениците,
- остварена е
соработка со
сите вклучени
субјекти,
- користени се
планираните
инструменти ,
техники,
наставни
средства и
помагала
- документирана
е работата ,
водено е
ученицко досие.

3. Да се
постигне
соодветен
успех кај

- следење на протоколот
за работа,
- одредување на методи
на работа,
- континуирано
соработување со сите
вклучени субјекти,
- проверување на
ученикот со соодветни
методи,
- информирање на
родтелите.

- ученик,

- наставни средства и
помагала

- континуирано,
додека има
потреба

- вклучени се
сите субјекти,

- наставници,

- стручни
соработници,

- родители

- изведени се
планираните
активности,

- ученикот е
проверен со
соодветни
методи,

- информирани
се родителите.

НАСТАВНИЧКИ СОВЕТ
Во Наставничкиот совет како највисок стручен орган на Училиштето членуваат сите вработени наставници и стручните
соработници. Преку него се води грижа за целокупната стручна и воспитно-образовна работа на Училиштето. Состаноците на
Наставничкиот совет ги планира и со нив раководи директорот на Училиштето. Во текот на учебната година советот ќе одржи најмалку
шест состаноци.
Наставничкиот совет има значајни задачи во остварување на воспитно – образовната работа кои произлегуваат од дејноста и
потребите на училиштето. Овој стручен орган во текот на учебната година ќе работи по следниот план:
1. Организација на воспитно-образовната дејност
-

формирање паралелки и назначување одделенски раководители;
распоред на часови по предмети и наставници;
подготовка за свечен почеток на новата учебна година и подготовка на пригодна програма за учениците во I одд.
2. Планирање на воспитно-образовната дејност

-

утврдување и усвојување на Годишната програма за воспитно - образовната работата на училиштето;
планирање на наставата;
утврдување на задолженијата на наставниците во делот на Годишната програма за работа на училиштето;
оредување дежурства и распределба по наставници, технички персонал и одделенија.
1. Унапредување на наставата
учество во изготвување на наставната програма;
давање приоритет при набавката нагледни средства;
следење стручна литература;
разгледување на ефектите од реализацијата на проектите во кои е вклучено Училишето;
4. Стручно усовршување на наставниот кадар

-

-

менторска работа со наставници почетници од страна на наставници
со подолго работно искуство;

-

практичен приказ на нови наставни форми и проекти низ форма на отворени часови и работилници;
учество на семинари, симпозиуми и др.;
следење и користење стручна литература;
разгледување стручни написи и теми врзани со реализација на воспитно-образовниот процес кои тековно ќе се појават како
неминовност за запознавање на Наставничкиот совет.

5. Разгледување на анализи, извештаи и друг вид доставен материјал врзан за реализација
Училишето

на наставно-воспитниот процес во

6. Редовно водење на педагошка евиденција и документација
Програмата за работа на Наставничкиот совет не е статична туку претставува предлог рамка околу која реалните случувања ќе го
надополнат, изменат и унапредат дневниот ред.

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОДДЕЛЕНСКИОТ СОВЕТ

Одделенскиот совет го сочинуваат сите наставници кои се раководители на паралелките и оние наставници кои ги
реализираат програмите по одделни наставни предмети во рамките на одделението. Одделенскиот совет го планира и
организира директорот на Училиштето.
Задачите на одделенскиот совет покрај реализацијата на наставните програми и проекти е следење на ефектите од
реализацијата, целокупниот развој на учениците, редовноста особено неоправданите изостанувања. Одделенскиот совет се
состанува најмалку четири пати во текот на годината за секој квалификационен период, а по потреба и повеќе пати.
На задолжителните состаноци на одделенскиот совет ќе се разгледуваат следните прашања:
 реализација на наставниот и друг вид материјал на крајот на првото
тромесечие и крајот на учебната година;

тромесечие, полугодие, второто

 реализација на изборна настава, проекти и друг вид настава одобрени од ресорното министерство;

 постигнатиот успех и редовноста на учениците;
 стручни прашања врзани со реализацијата на наставата;
 опременост со нагледни средства и помагала, стручна и друг вид потребна литература;
 планирања за изведување на еднодневни и повеќедневни ученички

екскурзии;

 разгледување на одредени анализи и извештаи врзани со реализацијата на задолжителната и друг вид настава;
 редовно водење педагошка евиденција и документација.
 разгледување стручни теми.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА
ОДДЕЛЕНСКИОТ СОВЕТ
Време на
Содржина
Годишно планирање на
Наставниот материјал

Цели

Реализатор

реализа-ција.

Директор

Август

Успешна реализација
на воспитно-образовниот
процес

Формирање на паралелки,
распределба на наставни
предмети и Одделенски
раководства

Успешна реализација
на воспитно-образовниот
процес

Директор

Август

Успешна реализација
Распоред на часови
Мерки за почитување на
училишниот ред

на воспитно-образовниот
процес

Директор

Унапредување на восп-

Директор

тно-образовната работа

Наставници

Август
Септември

Септември

Формирање на општата
Успехот и поведението во
прво тромесечие

Ученици со неприлагодено
Однесување-предлог
педагошки мерки

слика за успехот и
поведението на учениците

Директор
Одд.раков.

Следење на ученици со
неприлагодено однесув-

Директор

ање и причините за тоа

Психолог

Ноември

Наставници
Подобрување на резулт-

Директор
Психолог

Успехот и поведението на
крајот од првото полугодие

атите во текот на второто

Неоправданото изостанување
од настава

Намалување на неопра-

Директор

вданото изостанување од

Психолог

и откривање на причините

Ноември

полугодие

Наставници

Декември

Април

настава

Реализација на наставниот
материјал

Успехот и поведението на
учениците во третото
тромесечие

Степенот на реализација
на планираниот наставен
материјал

Наставници
Директор
Одд.раков.
Предметни

Април

наставници

Сознанија за фактичката
состојба на успехот на

Директор

учениците

Психолог

Април

Наставници
Успех, поведение и
реализација на наставниот
материјал на крајот на
учебната

Согледувања на фактичк-

Директор

тичката состојба на крајот

Одд.настав.

година

на учебната година

Одд.раков.

Јуни

ПЛАН И ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СТРУЧНИТЕ АКТИВИ

Во училиштето функционираат четири активи. Стручните активи ги сочинуваат наставници од еден, два и повеќе
сродни наставни предмети, во предметна настава, а во одделенска настава сите одделенски наставници.
Задача на стручните активи е да расправаат за подготовката на наставниците, реализацијата на наставните програми,
користење и примена на образовната технологија, сопствено стручно усовршување преку теоретски предавања, соработка
со други стручни активи и други активности.

Стручните активи работат по своја годишна програма усвоена од Наставничкиот совет.
План за работа на стручниот актив

Стручниот актив и одделенска настава го сочинуваат сите одделенски наставници .
Активот ги разгледува следните прашања :
-

унапредување на наставата и другите облици на воспитната-образовно работа по поедини предмети, по години и вкупно
по Плановите и Програмите кои се реализираат во Училиштето.

-

планирање на наставата, часови, наставни денови, интерни семинари, панел дискусии;

-

ја координираат работата на наставниците и се залагаат за примена на современи наставни достигнувања и наставни
средства, нивна изработка во училиштето во рамки на наставни предмети или подрачја;

-

разгледуваат стручни и методски проблеми во врска со реализацијата на наставниот материјал односно нагледни
предавања и разгледуваат статии во стручниот печат, работат на изедначување на критериумите за оценување на
учениците, менторско профилирање на наставниот кадар;

-

врши размена на искуства со други училишта;

-

даваат мислење до Наставничкиот совет за работата на наставниците, односно стручните соработници кои се
предложени за звања, признанија или награди.

ГОДИШНА ПРОГРАМА НА СТРУЧНИОТ АКТИВ НА ОДДЕЛЕНСКА НАСТАВА ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

Цел и задачи:








Да се создадат услови за реализирање на наставната програма на секој наставник;
Да се збогатува искуствата за реализирање на содржините;
Да се обезбедат средства, материјали и прибор за работа;
Да се создаде еднаквост во начинот на следење, проверување и оценување на учениците;
Еднаквост во водење педагошка евиденција:
Да се навикнат учениците за активно учество во одбележување на позначајни дати, да се изгради еколошка свест,
хуманост, здравствена култура, креативност и натпреварувачки дух.

СОДРЖИНА НА РАБОТА

НОСИТЕЛ

ВРЕМЕ НА
РЕАЛИЗАЦИЈА

Донесување на програма
за работа на стручниот
актив

Членовите на активотОдделенски наставници и
педагошко-психолошка служба

Јуни 2022г.

Договор за свечен прием
на првачињата

Одделенски наставници,
педагошко-психолошка служба
и директорот на училиштето

Август 2022г.

Стручно предавање

Вероника Стојановскадефектолог

Август 2022

Стручни предавање

Зорица Трајковска-педагог

Септември 2022г.

Договор за
одбележување за прием
на првачињата во
Детската организација

Одделенски наставници,
педагошко-психолошка служба
и директорот на училиштето

Септември 2022г.

Анализа на изведените
активности по повод
Детската недела

Одделенски наставници од I до
III одделение и педагогот
Зорица Трајковска

Октомври 2022г.

Информирање за
претстојната интегрална
инспекција

Членовите на активот,
педагошко-стручна служба и
директорот на училиштето

Октомври 2022г.

Квартални согледувања
за постигањата на
учениците и анализа на
сите форми на наставни и
воннаставни активности

Членовите на активот,
педагошко-стручна служба и
директорот на училиштето

Ноември 2022г.

Стручно предавање

Вероника Стојановскадефектолог

Ноември 2022г.

Нагледен час

Марија Чиплаковска

Ноември 2022г.

Договор за новогодишна
работилницасо учество
на родители преку
изработка на предмети за
продажба, покана на
локалното население за
посета на базарот
Размена на информации

Одделенски наставници,
педагошко-стручна служба и
директорот на училиштето

Одделенски наставници,
педагошко-стручна служба и

Декември 2022г.

Декември 2022г.

директорот на училиштето
Квартални согледувања
за постигањата на
учениците и анализа на
сите форми на наставни и
воннаставни активности

Нагледен час

Размена на информации

Стручно предавање

Нагледен час

Анализа на постигањата
на учениците од прво до
петто одделение

Нагледен час

Членовите на активот,
педагошко-стручна служба и
директорот на училиштето

Јануари 2023г.

Блерта Бајрами

Февруари 2023г.

Одделенски наставници,
педагошко-стручна служба и
директорот на училиштето

Февруари 2023г.

Горан Шотаровски-психолог

Март 2023г.

Кристина Јовановска

Март 2023г.

Одделенските наставници,
педагошко-психолошка служба
и директорот на училиштето

Март 2023г.

Одделенски наставник од IV
одд.

Април 2023г.

Размена на информации

Нагледен час
Договор и подготовки за
Денот на Училиштето

Квартални согледувања
за постигањата на
учениците и анализа на
сите форми на наставни и
воннаставни активности
на крајот на учебната
2022/2023година

Претседател на активот:
Теодора Стојмановска

Одделенските наставници,
педагошко-психолошка служба
и директорот на училиштето
Емилија Крстиќ

Април 2023г.
Мај 2023г.

Одделенските наставници

Мај 2023г.

Одделенски наставници,
педагошко-психолошка служба
и директорот на училиштето

Јуни 2023г.

Директор:
Виолета Јаневска

ПРПГРАМА ЗА РАБПТА НА СТУЧЕН АКТИВ ПД ПРИРПДНАТА
ПРЕДМЕТИ за учебната 2022/2023 гпд

ГРУПА

НА

Сппред првипт пдржан спстанпк 20.06.2022 гпд, Стучнипт актив на групата предмети на прирпдните
науки пдлучи вп учебната 2022/ 2023 гпд, да ппсвети ппгплемп внимание на успешна реализација на
Cambridge прпграмата пп предметите математика,физика,хемија и биплпгија и ппстигнуваое на пчекуваните
исхпди.Да се ппсвети ппгплемп внимание на фпрмативнптп и сумативнптп пценуваое кај учениците, примена
на ИКТ вп наставата, учествп на натпревари,училишни квизпви за прпшируваое на знаеоата на
учениците.На часпвите да се применуваат техниките за учеое и ппучуваое и да се мптивираат учениците
ппвеќе вп истражувачки и изведбени активнпсти и учествп вп ппвеќе натпревари.
На дел пд часпвите да се применуваат елементи пд медуетничка интеграција (МИП).Сп цел да се
имплементираат учениците сп ппсебни пбразпвни пптреби, наставниците треба да изгптват прпграми
(ИПП). Истп така сп цел ппдигаое на екплпшката свест на часпвите треба да се реализираат целите
пд ЕКП прпграмите.
Се
пчекува ппинтензивна рабпта на математичката секција,секција пп физика,хемија,
биплпгија,гепграфија и прирпдни науки.Спрабптка ппмеду наставници и ученици згплемена
прганизација на натпревари и квизпви вп рамките на училиштетп.

преку

Претседател на активпт:Мира Стпјанпвска

Тема (Наставна
спдржина)

Наставник(предмет)

1.Дпнесуваое прпграма за
рабпуа

Насуавници пд акуивпу

2. Насуавна единица:Брпј и
рещаваое прпблеми
Насуавна
спдржина:Кпристеое на
прпценти за ппишуваое
на делпви пд фпрми

Сузана Тпдпрпвска
7 пдд

06.2022

09.2022
Нагледен шас

3.Тема:Брпј и рещаваое
Халил Љаши
прпблеми
6 пдд
Насуавна
спдржина:Делиуели,прпсуи
делиуели НЗД

4. Единица: ЕврппаЕврппска унија

Време на
реализација

Гепграфија
Анеуа Паншевска

10 .2022
Нагледен шас

10.2022
Нагледен шас

Цели

Ресурси

Организација на
акуивнпсуиуе на
акуивпу

Прпграма и други мауеријали

Усвпјуваое нпви
знаеоа Гп разбира

Ушебник,уабла,насуавен лису.

прпценупу какп супуи
дел пд целинауа;
користи дропки и
проценти за да
опише делови од
форми,
целини и мерки.
Поврзува резултати
или наоди во
првичниот контекст
и
прпверува дали уие се
разумни.

Усвпјуваое на
нпви знаеоа

Усвпјуваое нпви
знаеоа

Уцебник,насуавен лису,уабла

Ушебник за 8 пдд
Физишка каруа на Еврппа
Гепграфска шиуанка за 8 пдд

5. Тема: Испаруваое и
кпндензација

Владимир Никчевски

Спдржина:Одделуваое на
цврсуи мауерии пд
уешнпсуи
6.Единица:Гепмеурија и
рещаваое прпблеми

Прирпдни науки 6 пдд

Сепуември 2022

Прпщируваое на
знаеоауа

Ушебник за 6 пдд
Пласуишни шащки,
Впда, Спл,
Песпк, Земја, Пелевина, Филуер
харуија, Меуален сад , Плинскп

Прпщируваое на
знаеоауа пп
мауемауика

Ушебник за 9 пдд
Лисупви А4 фпрмау
Прибпр за пищуваое
Разни видпви 2Д фпрми,
магнеу,флпмасуер

Нагледен шас

Сузана Тпдпрпвска
Мауемауика 9 пдд

Спдржина: Спздава
шаблпни пд триагплници
и четириагплници за
ппкриваое на рамнина

7.Тема:Рабпуа сп
мауеријали и
кпнсуруираое
Насуавна
спдржина:Примена на
Харуијауа и карупнпуДизајнирај кууија
8 .Тема :Имиоа и симбпли
на хемиски елеменуи

Речеп Суанкпвиќ
Технишкп пбразпвание 6
пдд

Нпември 2022
Нагледен шас

Нпември 2022

Мира Супјанпвска
Нпември 2022

Создава шаблони
кои се повторуваат
од триаголници и
четириаголници за
покривањена
рамнина и
поврзување со
збирот на агли и
половично
ротирање; знае кои
правилни
многуаголници се
поклопуваат и
објаснуваа зошто со
други многуаголници
не може.

Прпщируваое на
знаеоа и вещуини

Харуија,карупн,лепилп

Прпщируваое на
знаеоауа пп хемија

Ушебник
Лисупви и прибпр за пищуваое.

.
Хемија 8 пдд
9.Насуавна
единица;Алгебра и
рещаваое прпблеми
Насуавна единица:
Равенки, брпен израз,
тпчнп брпјнп равенствп
10.. Размнпжуваое и
расуеое кај шпвекпу

Билјана Наумпвска
Мауемауика

Нпември 2022

Прпщируваое на
нпви знаеоа

Ушебник,рабпуен
лису,уабла,флпмасуер

Владимир Никчевски
Биплпгија 9 пдд

Декември – 2022

Прпщируваое на
нпви знаеоа

Ушебник за 9 0дд
Прпбпр за цруаое, бпишки и слза
исцрууваое на графикпн

Усвпјуваое на нпви
знаеоа

Ушебник, рабпуна
уеураука,меурп,мензури,уермпмеуар

Дискусија меду
шленпвиуе за
ппдпбруваое на
успехпу кај
ушенициуе

Дискусија за примена на
меупди,уехники, анимации,
мпуивација кај ушенициуе за
ппдпбруваое на наушенпуп
(записници)

Нагледен шас
Насуавна спдржина
Менсуруален циклус

11.Насуавна
единица:Мереое ј и
рещаваое прпблеми
Насувна спдржина:Мерни
единици за дплжина и
маса
Спсуанпк на
групауа:Анализа на
ппсуигнауипу успех и
ппведение вп првипу
кваруал вп ушебнауа
2022/2023 гпд

Билјана Тасевска
Мауемауика 6 пдд

Сиуе шленпви на
акуивпу

Декември 2022
Нагледен шас

Нпември 2022 гпд

12.Насуавана
единица:Мереое и
рещаваое прпблеми
Насуавна спдржина Мерни
единици за вплумен и
уемперауура
13.Пплугпдищен извещуај

14 Тема: Клеуки и
прганизми
Спдржина: Расуиуелни
клеуки
15. Тема :Влијание на
кауализаупр

Халил Љаши
Мауемауика 6 пдд

Анализа на
резулуауиуе пд рабпуауа
на акуивпу
Владимир Никчевски

Нпември 2022
Нагледен шас

Прпщируваое на
нпви знаеоа

Ушебник, рабпуна
уеураука,меурп,мензури,уермпмеуар

Насуавници пд
акуивпу

Записници

Јануари 2023

Усвпјуваое на нпви
знаеоа

Ушебник за 7 пдд
Пласуишни капашиоа, пласуелин,
харуија, флпмасуери, нпжишки

Нагледен шас
Февруари 2023
гпд

Усвпјуваое на нпви
знаеоа

Јануари 2023гпд

Биплпгија 7 пдд
Мира Супјанпвска
Хемија 9 пдд
Нагледен шас
Усвпјуваое на
нпви знаеоа

Ушебник 7 пдд Каруиуе кпи прикажувау
ппщуи правила за низиуе, пр. Опщуипу шлен
е 4n. Опщуипу шлен е n + 4. Опщуипу шлен е
105 – 5n. Ресурси за израбпука на щаблпни,
пр. Кппшиоа, суапшиоа (пр. Чепкалки за
заби), жеупни, кпцки

Мару 2023
Нагледен шас

Прпщируваое на
знаеоа

Прецизно идентификува,
организира, претставува и толкува
информации во писмена форма,
табеларно, графички и со дијаграм.
Гп исуражува ефекупу на разлишни
вреднпсуи на прпменливауа сп цел да се
направи генерализација.

Сузана Тпдпрпвска
Мауемауика

Април 2023

Прпщируваое на
нпви знаеоа

Владимир Никчевски

Април 2023

Прпщируваое на

16 Единица:Алгебра и
рещаваое прпблеми
Спдржина:Одредуваое на
шлен вп низа

Билјана Наумпвска
Мауемауика 8 пдд

17.Насуавна
единица:Алгебра и
рещаваое прпблеми
Насуавна спдржина:График
на линеарна функција

Сузана Тпдпрпвска
Мауемауика 9 пдд

18. Тема Рпуаципна
симеурија

19. Тема:Фпупсинуеза и

Мару 2023
Нагледен шас

Ушебникза 8 пдд

расуеое на расуенијауа
Насуавна спдржина
Фпупсинуеза
.
Спсуанпк на
групауа:Анализа на
ппсуигнауипу успех и
ппведение вп уреуипу
кваруал вп ушебнауа 2022
/2023 гпд
20.Тема:Циркулаупрен
сисуем- крвпупк кај лудеуп

Биплпгија 8 пдд

знаеоа

Табла и маркер
Хамер
Енциклппеуија
Слики

Дискусија меду
шленпвиуе за
ппдпбруваое на
успехпу кај
ушенициуе

Дискусија за примена на
меупди,уехники, анимации,
мпуивација кај ушенициуе за
ппдпбруваое на наушенпуп
(записници)

Суекнуваое на
нпви знаеоа

Ушебникза 8 пдд
Табла и маркер
Хамер
Енциклппеуија
Слики

Прпщируваое на
знаеоа

Ушебник,насуавен лису,аглпмер

Нагледен шас

Сиуе шленпви на
акуивпу

Април 2023 гпд

Април 2023
Владимир Никчевски
Биплпгија 8 пдд

Нагледен шас

21.Тема Гепмеурија и
рещааое прпблеми
Одредуваое гплемина на
неппзнау агпл
21.Единица:Спнце и спншев
сисуем
Движеое на планеуиуе и
Спнцеуп вп спншевипу
сисуем

Халил Љачи
Математика 6 пдд

Април 2023
Нагледен шас

Билјана Наумпвска
Физика 9 пдд

Мај 2023

Суекнуваое на
нпви знаеоа

ППС презенуација,
фпупграфии,хамер

22.Насуавна
единица:Гепмеурија и
рещаваое прпблеми
Насуавна спдржина:2Д и
3Д фпрми
23 Спдржина:Хидрпграфија

Билјана Наумпвска
Мауемауика

Мај 2023

Прпщируваое на
суекнауиуе знаеоа

Мрежи пд
кпцка,квадар,кпнус,пирамида

Прпщируваое на

Ушебник за 8 пдд

Насуавна спдржина
Спсуав на крвуа

Анеуа Паншевска

Мај 2023

на Азија
Езера сп Свеускп знашеое

знаеоа
Гепграфија 8 пдд

Физишка каруа на Азија
Гепграфска шиуанка

24.Насуавна
единица:Рабпуа сп
ппдаупци и рещаваое
прпблеми
Насуавна спдржина:Суеблп
–лису дијаграм
25.Исуражуваое на

Сузана Тпдпрпввска
Мауемауика 8 пдд

Мај 2023

Суекнуваое на
нпви знаеоа

Мира Супјанпвска
Хемија 8 пдд

Мај 2023 гпд

Прпщируваое на
знаеоа

Мира Супјанпвска
Хемија 9 пдд
Насуавници пд акуивпу

Мај 2023 гпд

Суекнуваое на
нпви знаеоа

Црта и толкува:
дијаграми
на
фреквенција
дискретни и
континуирани податоци.
секторски дијаграми

прпцеспу на рдпсуваое и
кпрпзија.
26.Гпреое, егзпуермална
реакција
17.Гпдищен извещуај

Јуни 2023

Записници

за

УЧЕСТВП ВП НАТПРЕВАРИ
1.ОПШТИНСКИ,РЕГИОНАЛЕН,ДРЖАВЕН НАТПРЕВАР ПО МАТЕМАТИКА вп прганизација на Спјузпу на мауемауишари на
Р.Македпнија
2.Кенгур наупревар пп мауемауика вп прганизација на Спјузпу на мауемауишари на Р.М
3.Наупревар пп гепграфија вп прганизација на друщувпуп на гепграфишари ПМФ
4.Наупревар пп биплпгија - Друщувп на биплпзи ПМФ
5.Наупревар пп хемија- Друщувп на хемишари ПМФ
6.Наупревар пп физика – Друщувп на физишари ПМФ
7.Наупревар вп пбласуа на радипуехника
8.Републишки спвеу за безбеднпсу на сппбраќајпу на пауищуауа – Деуски семафпр
9.Нарпдна уехника на Р.Македпнија
10.Прпуивппжарен квиз наупревар

Активпт на прирпднп математичката група предмети какп впннаставни активнпсти ги планира следниве :

Издрабптка на хамери и уредуваое на училишни панпа
Чистеое и уредуваое на училишнипт двпр
-Засадуваое на дрвца
-Засадуваое на цвекиоа
-Израбптка на „Хптел за инсекти“ вп училишнипт двпр

-Уредуваое на училишнипт двпр и правеое на жардиоери пд автпмпбилски гуми
-Ппставуваое на кукучки за птици на дрвјата вп училишнипт двпр
-Велпсипедска тура-Петрпвец Огоанци
-Спбираое на празни батерии
-Правеое на алпинетум вп двпрпт на училиштетп
-Спбираое на капачина пд пластични шишиоа и израбптка на украсен мпдел
-Акција за спбираое на празни шишиоа
-Испишуваое на парпли за чиста живптна средина
-Текпвни Презентаци на разни едукативни теми
-Организираое на квиз натпревар
Одговорни наставници за секции:
Математичка секција:Билјана Тасевска (Сузана Тпдпрпвска)
Млади гепграфичари:Анета Панчевска
Млади физичари:Билјана Наумпвска
Млади хемичари:Мира Стпјанпвска
Млади биплпзи:Владимир Никчевски

ППУ ,, Кпчп Рацин” Петрпвец

Прпграма на активпт на македпнски јазик,
ппштествени науки, уметнпсти и сппрт
за учебната 2022/2023гпдина

Прпграма на активпт сппред месеци:

►Август

- Формирање на стручниот актив и избирање на раководство на истиот;
-Договор за изедначена методологија за изработка на годишните планирања;

-Договор за формирање на секции за слободни активности и изработка на годишна програма;
-Поделба на обврските и задачите за изработка на извештаите;
-Земање активно учество во литературните читања на учениците по повод разни манифестации .

► Септември

-Изработка на програма за додатна настава;
-Договор за можност за корелација на темите меѓу предметите;
-Извештај за евентуално одржаните семинари и советувања;
-Градење на критериуми за оценување;
-Спроведување на ЕКО проектот

во наставата по сите предмети;

- Спроведување на МИО проектот во наставата по сите предмети;
- Спроведување на програмата за антикорупциска едукација.

► Октомври

-Изработка на програма за стручно усовршување на наставниците.

► Ноември

-Анализа на активностите на учениците во редовна,додатна и дополнителна настава.

-Размена на искуства преку нагледни часови.

► Декември

-Согледување на оценувањето на учениците(критериуми за оценување);
-Анализа на реализацијата на додатната и дополнителната настава(опфатеност,интерес кај учениците,тешкотии за
нејзино спроведување,предлози и мерки);
-Подготовки за одбележување на денот на раѓањето на патронот на училиштето.
-Размена на искуства преку нагледни часови.

►Февруари

-Активности за подготовка на учениците за разни натпревари.
-Корелација помеѓу стручните активи – употреба на ИКТ во наставата по сите предмети.
-Размена на искуства преку нагледни часови.

► Март

-Разгледување на успехот кај учениците и предлози за подобрување на истиот.
-Планирања и подготовки на училишни натпревари – општински и регионални натпревари по сите предмети. Учество на
рецитаторски натпревар, литературни натпревари за недовршен расказ, поетски и прозни творби на дадена тема, интерни
училишни ликовни и литературни натпревари по повод денот на училиштето, одбележувањето на денот на раѓањето на
Кочо Рацин, денот на жената и сл.Спортски натпревари- училишни, општински, учество на маратон и сл.Учество на сите
активности, манифестации и натпревари кои ќе се организираат во текот на учебната година.
-Размена на искуства преку нагледни часови.

►Април

-Одбележување на месецот на книгата и учество на настани по тој повод.
-Активности за професионално информирање на учениците.
-Соработка со родителите со цел да се подобри успехот на учениците.
-Размена на искуства преку нагледни часови.

►Мај

-Подготовка за оформување на годишниот успех на учениците;
-Подготовка за одбележување на денот на училиштето;
-Подготовка за изведување на продолжителната настава.
-Размена на искуства преку нагледни часови

► Јуни

-Анализа на постигнатите резултати од работата на слободните ученички активности,постигањата на разни
натпревари и нивно презентирање,извештај за работата на стручниот актив.

Годишниот план за работа на активот дава можност за негово корегирање и дополнување во текот на учебната
година.
При крајот на август активот дополнително ќе се состане со цел убаво да се дополни програмата за
работа(наведување на употреба на ИКТ во наставата по предмети,како и форма-тивните цели во наставата по
предмети).

Активот на македонски јазик, општествени науки,уметности и спорт е составен од следните наставници:

1. Славица Велковска – наставник по македонски јазик
(раководител на рецитаторска секција)
2. Наташа Велковска – наставник по македонски јазик
(раководител на литературна секција)
3. Наташа Здравковска – наставник по македонски јазик
(раководител на драмска секција)
4. Елизабета Петковска-наставник по етика и граѓанско образoвание
(раководител на програмата за антикорупциска едукација)
5. Бојана Спасовска Кузевска-наставник по историја
(раководител на историска секција)
6. Алeксандар Јованов-наставник по ликовно образование
(раководител на ликовна секција)
7. Марјан Јанев-наставник по музичко образование
(раководител на музичка секција)
8.Зоран Глоговац-наставник по физичка култура и спорт
(раководител на спотска секција)

9.Јосиф Станковиќ - наставник по физичка култура и спорт
(раководител на спотска секција)
10.Антонијо Трајчевски- наставник по физичка култура и спорт

11. Теодора Димитровска наставник по физичка култура и спорт -

Членови на активот од подрачното училиште –Огњанци
(албански наставен јазик):

1.Мерита Мемеди–наставник по албански јазик
2. Амет Незири(пензија) –наставник по историја ( раководител на историска секција)

Одговорен наставник за работата на активот:
Славица Велковска

ППУ Кпчп Рацин, -ПЕТРПВЕЦ
ПРПГРАМА ЗА РАБПТА НА СТРУЧНИПТ АКТИВ НА НАСТАВНИЦИТЕ ПП
СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

Август



Дпгпвпр за израбпука на гпдищниуе и уемаускиуе планираоа спгласнп измениуе пд Бирп за развпј на пбразпваниеуп



Дпгпвпр за фпрмираое на секции за слпбпдни акуивнпсуи и изгпувуваое на прпграми



Израбпука на прпграми за дппплниуелна и дпдауна насуава

Септември
-

Ппдгпупвка за дијагнпсуишки прпверки за ппределуваое на нивпуп на знаеое кај ушенициуе

-

Разгледуваое на криуериумиуе за пценуваое и следеое на ушенициуе

-

Планираое на писмени рабпуи (сумауивни уесупви) и пдредуваое на уермини

Пктпмври
1. Анализираое на прпцеспу на напредпк на ушенициуе вп редпвнауа насуава
2. Разгледуваое на мпжнпсуи за ушесувп на наупревари на ушенициуе

Нпември
3. Спгледуваое на пценуваоеуп на ушенициуе
4. Спгледуваое на прпцеспу на пдвиваое на дппплниуелнауа насуава

Декември
1. Анализа на пплугпдищниуе пценки
2. Анализа на дппплниуелнауа насуава (ппфауенпсу, инуерес, уещкпуии, предлпзи и мерки)

Јануари


Разгледуваое на припди за пплесна реализација на пдделни насуавни спдржини

Февруари


Ппдгпупвка на ушенициуе за наупревари

Март


Анализа на дппплниуелнауа насуава



Анализа на фпрмауивнпуп пценуваое и следеое на ушенициуе



Чекпри за ппдпбруваое на успехпу на ушенициуе и нивнауа мпуивиранпсу

Април


Анализа на ппсуигнауиуе резулуауи пп заврщуваое на наупревариуе



Ппдгпупвка за пфпрмуваое на гпдищниуе пценки



Анализа на ппсуигнауиуе резулуауи пд рабпуауа на шаспвиуе за дппплниуелна, дпдауна насуава, слпбпдниуе ушенишки акуивнпсуи

Мај

Јуни



Ппдгпупвки за изведуваое на прпдплжиуелна насуава



Анализа на ппсуигнауиуе резулуауи пд рабпуауа на акуивпу

*Гпдищнауа прпграма е спздадена какп пснпва врз кпја ќе се рабпуи вп уекпу на ушебнауа гпдина и исуауа е ппдлпжна на прпмени
дпкплку се јави ппуреба пд упа. Ппкрај забележаниуе упшки акуивпу ќе расправа и за пращаоа щуп ќе прпизлезау пд уекпвнпуп
рабпуеое.

Антикорупциска едукација за основно образование
Годишната програма за работа на ООУ,,Кочо Рацин”- Петровец

Антикорупциската едукација е фундаментален чекор кон градење на активно граѓанство меѓу луѓето.
Важноста од воведување на антикорупциски теми во образованието е потреба за превенција и намалување на
појавата на судир на интереси.
Преку антикорупциската едукација на учениците ќе се воспостави вредносен систем, кој ќе ја измени
сегашната култура на прифаќање на корупцијата и ќе ги промовира придобивките од доброто владеење и

однесување, заменувајќи ги лошите навики со добри, истакнувајќи ги позитивните примери.Така ученикот ќе може
да ја препознае корупцијата и да се заштити од оваа негативна општествена појава.
Затоа во иднина потребно е да се организирање на повеќе семинари и обуки за темите поврзани со
корупцијата и нејзините форми.

Програма за Антикорупциска едукација за основно образование

1.Цели на антикорупциската едукација
-Запознавање со поимите корупција, антикорупција,
интегритет и етичност
-Запознавање со поимот Социјален притисок
-Да се осознаат облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот за справување со нив
-Да се разбере штетното влијание на корупцијата во општеството
-Да се разбере улогата на Државната комисија за спречување на корупција (ДКСК) во Р Македонија, како и
механизмите преку кои таа делува.

При одвивање на програмата ќе бидат развиени три нивоа на планирање, реализирање и повратен одговор:
1 Препознавање
2.Разбирање на поимите (настаните)
3.Анализа и синтеза како повисоки нивоа на знаења, во кои ученикот ќе може да употреби сложени мисловни
процеси, да дава критика, да дискутира, да образложува факти и аргументи.

2. Содржини кои што ги опфаќа програмата за антикорупциска едукација во основното училиште :
- Септември*Средба со цел договор со одд. и предметните наставници кои ќе земат учество во антикорупциската едукација
- Октомври*Предавања со цел учениците да се запознаат со поимите корупција,антикорупција, интегритет, етичност,како и
облици во кои може да се појави корупција и начинот за справување со истите.
- Ноември*Работилници –Форми на дискриминација и нивната поврзаност со корупцијата-Разговор и дискусии околу
заштитата на човековите права,изработка на хамери, дебати.
-Декември*Пишување состави, песни, есеи, драмски текстови и драматизација на истите.
-Јануари/Февруари *Запознавање на останатите (родители, локална самоуправа и сл.) од пошироката јавност со активностите
поврзани со борбата против корупција преку работата на учениците.
- Март*Работилници – Спречување трговија со органи
- Април*Работилница на ученички парламент (Можност на учениците слободно да го искажуваат своето мислење).
-Мај* Приредба (Драматизирање текстови и сл.);
-Јуни* Ликовна работилница ,,Еднаков и достоинствен свет за сите‘‘

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

---------------------------------------------------------------------------------

Заклучок

1.Корупцијата е максимум авторитет (плус монопол),минимум транспарентност.
2.Корупцијата ја разјадува довербата и ја руши демократијата
3.Создава нееднаквост,ги намалува можностите на немоќните,
ги форсира неспособните,го спречува развојот.

Како би можеле да го објасниме зборот корупција?
Корупција=мито,поткуп,услуга.Или уште подобро,под корупција се подразбира користење
положба,непотизам,повреда на човековите права,пред се повреда на правото на еднаквост.

на

својата

Како до поефикасна борба против корупцијата?
Во услови кога системот за борба против корупцијата доволно не функционираше,како последица се забележува
зголемување на степенот на толеранција кон корупцијата.,,Потребни се итни опсежни реформи со цел
институциите да го вратат својот интегритет и повторно да се воспостави систем кој ќе ги штити граѓаните кои
пријавуваат корупција.Мора да се воспостави и систем на одговорност со оглед на тоа што здрави институции кои
се способни да се борат и да ја намалат корупцијата се оние чии вработени имаат личен интегритет‖* (способност
за спротивставување на лошото). Ова е дел од заклучоците на конференцијата

,,Како до поефикасна борба против корупцијата
,организирана од Институтот за демократија Социетас цивилис-Скопје(ИДСЦС).Целта на конференцијата беше да
се отвори дијалог со сите државни институции,политички
партии и граѓанскиот сектор за надградување на препораките кои граѓанските организации ги понудија
во,,Предлогот за итни демократски реформи‖,кои треба да ја подобрат и обзбедат околината за ефикасна борба
против корупцијата.На оваа конференција од 2016г.беше посочено дека иако граѓаните разбираат што е
корупција,сепак намален е процентот на тие што се подготвени да преземат нешто за борбата против неа.Значи
се укажа потребата да се зголеми интегритетот на Државната комисија за спречување на корупција(ДКСК), која
денес е најповикана за сузбивање на корупцијата како општествено зло.
Луѓето што се членови на оваа комисија треба да се докажани личности во својата професија и да не се
политички експонирани.
Одговорен наставник: Елизабета Петковска

Евалвација на воспитно - образовната дејност
Евалвацијата во ООУ ―Кочо Рацин‗‗-Петровец, за оваа учебна година опфаќа систематско следење и унапредување на
воспитно - образовната работа на наставниците и учениците.
Следењето, унапредувањето на воспитно - образовната дејност опфаќа:
-

следење на наставата;
следење на наставата во прво одд. во деветгодишното образование,
унапредување на наставата;
следење на воспитно - образовната дејност воннаставните подрачја;
унапредување на воспитно - образовната дејност во воннастаните подрачја;
следење на културните и образовните активности на Училиштето во локалната средина;

-

унапредување на соработката на училиштето со локалната средина;
следење на реализација на училишните проекти;
соработка со стручни институции и организации;
следење на стручна литература и печат;
организирање и следење на стручни предавања и семинари

Прпграма за Медуетничка интеграција вп пбразпваниетп
Цели

Активности

Реализатор

Време на
реализаци
ја

Ресурси

Очекувани исходи и ефекти

Спроведување
самоевалуација на
реализацијата на
активностите за
меѓуетничка
интеграција во
образованието и
планирање на
активностите врз
основа на резултатите
од самоевалуацијата

Планирање на
МИО – активности
во Годишна
програма и
самоевалуација за
состојбите

Тим за
училишна
интеграција

Прашалници

Пренесување на
знаењата стекнати на
обуката за
меѓуетничка
интеграција во
образованието на
новите вработени

Дисеминација на
активностите на
училишно ниво
(работилници и
состаноци со сите
структури на
училиштето)

Тимот за
училишна
интеграција

јули

Материјали за
обука
(прирачници,
работни
листови)

Обучени училишни капацитети
за реализација на меѓуетничка
интеграција во образованието

Комуникација,
планирање и
спроведување
заеднички активности
со училиште од
албански наставен
јазик

Формирање
партнерство со
други училишта

Тимовите за
училишна
интеграција
на двете
училишта

Ноември
април

Он лајн
комуникација

Воспоставени партнерски односи
со ОУ „Ристо Крле―

Зајакнување на
училишните
капацитети за
реализација на

Реализација на
самостојни
активности:

- тим за
училишна
интеграција;

Септември – јуни

- прирачници за
ОЖВ

Успешно спроведени планирани
активности во училиштето

- Анкети
- Годишна
програма за
работа на
училиштето

- Спроведена самоевалуација на
реализацијата на активностите
меѓуетничка интеграција во
образованието и планирање на
активностите врз основа на
резултатите од
самоевалуацијата
- Изготвени акциони планови за
интегрирање на активностите за
меѓуетничка интеграција во
образованието во Годишната
програма за работа на
училиштето

-програма за

меѓуетничка
интеграција во
образованието

Координирање на
активностите меѓу
партнерските
училиштата учество на
средби за размена на
искуства со другите
училишта

Иницирање активности
за вклучување на
родителите и
Општината во
активностите за
меѓуетничка

работилници од
Образование за
животни вештини;
активности за
демократска
партиципација на
учениците;

- наставници

Реализација на
заеднички
активности:

- тимовите
за училишна
интеграција
на двете
училишта

 Редовна
настава –
настава по
некои предмети,
истражувачки
проекти во
рамки на
предметите;
 Воннаставни
активности –
излети,
екскурзии,
приредби,
проекти-секции,
спортски игри;
Соработка со
родители и
Општината

работа на тимот
за училишна
интеграција

- ученици
-ученичка
заедница

- програма за
работа на УЗ

-тим за
поддршка на
УЗ
ноември –
април

-акциони
планови

- Подготвеност за соработка и
интеракција

-програми за
работа

- Успешно реализирани
активности за меѓуетничка
интеграција со партнерско
училиште

-родители

-дневни,
тематски
планирања

-ученици

- правилници

- наставници

- тим за
училишна
интеграција
наставници

ноември –
април

-акциони
планови
-програми за
работа

Активно вклучување и поддршка
во спроведување и промовирање
на самостојните и заедничките
активности

интеграција во
образованието и
координација на
нивната реализација

- ученици

- правилници

- Совет на
родители
- Училишен
одбор

Инструмент за подготовка, следење и евалвација на програмите и акционите планови

Временска рамка(месец)
Активност

9

1
0

1
1

1
2

1

2

3

4

5

6

7

8

Носител

Начин на
спроведува
ње

инструм
енти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

√

Потребен
буџет

x

(ресурси)
Изготвување на план

√

Изготвување на план

√

Тим за Мио

√

Изработен
план

План и
распоре
д на
одговорн
и лица

Развиена
толеранција,
соработка и
почитување

Директор,

Директор

Директор

Градоначалник
Доставување на
Писмено барање до
Градоначалникот на
Општина Петровец,

Локална самоуправа
-Невладини
Организации
-Амбасади
-Бизнис сектор

Вметнување на
содржини во
програмата и

√

Наставници

ИКТ опрема

Број на
часови

Подобрен
успех

Директор

ИКТ
технологи

реализација
Изработка на глобален
план за МИО

ја
√

Изработка на глобален
план за МИО

Зголемување и грижа
за катчињата

√

√

√

√

Директор

√

Одговорни
наставници

Вметнувањ
е во
годишна
програма

Изготвен
и
планови

Застапеност
на МИО во и
вон наставата

Директор

Сите наставници

Реализира
ње на
часови

Изработ
ени
планови

Застапеност
на
мултикултури
змот во
наставата

Носители
на
проектот

Позитивна
клима за
работа

Сите
наставниц
и

Сите вработени

Сретства
за
реализац
ија

НАСТАВНА ПРОГРАМА ПО ХОРСКО И
ОРКЕСТАРСКА НАСТАВА

Училишен хор
ООУ “ Кочо Рацин”-Петовец-Скопје

Наставник: Марјан Јанев

УЧИЛИШЕН ХОР

ЦЕЛ:

Целта на УЧИЛИШНИОТ ХОР е учениците да ги прошират знаењата и способностите во
областа на музиката за кои покажуваат посебен интерес, определба и сензибилитет.
Учениците да се оспособуваат за соработка и колективен однос во заедничка презентација на вокални дела во училиштето и надвор од него.

Посебни цели:
-да создава навика за редовност и точност;
-да се развиваат творечки способности, етички и естетски вредности;
-да развива колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон
интерпретација на хорските композиции;
-да развива способност за индивидуално-вокално интерпретирање;
-да ги почитува дадените упатства на диригентот-менторот;
-да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката;
-да ги проценува вредностите на музичките дела преку анализа;
-да открива нови можности за примена на хорска активност на синтетизираните
уметности или мултимедијален проект;
-да учествува на разни видови настапи (во училиштето, локалната средина и др.)
-да соработува со други лица од културата , институции, стручни организации од
областа на уметноста и културата;
-да развива љубов и способност за вокална интерпретација и запознавање со
културите на другите народи;

Делата за

ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС
Структуирање на содржините
Конкретни цели
Дидактички насоки

обработка

Аудиција

Време на
реализација

Ученикот:

Наставникот:

-да е музикален;

-организирање на

-септември

-да има чист глас;
-да поседува
соодветен тонски
распон на гласот;
-да демонстрира една
песна по свој избор;

целосна аудиција
(формирање на нов
хор);
-распејување;
-колективно пеење;
-поединечно
преслушување;
-нотен запис на
народната песнa
,,Биљана платно
белеше‖ како најдобра
заради дијапазонот
(децима) ;

-во текот на
цела учебна
година

-реаудиција на
новопримени хористичленови;

-Основи на
вокалната
техника

-да демонстрира
правилна положба на
телото за време на
пеењето;
-да дише правилно;
-да применува вежби
за дишење;
-да демонстрира
распејување;

-објаснување за
основните елементи на
вокалната техника;
-објаснува вежби за
распејување;
-објаснува за
значењето на
вокалната техника и
функционирање на
фоноторните органи;
-објаснува за
внатрешен слух;
-дискутира за пеењето
со образложение дека
тоа не е само
физиолошка туку е и
интелектуална дејност
а потребно е и
емоционално
доживување на

-септември
-октомври

тоновите за да можат
да допрат до свеста и
душата на слушателот;
-во текот на
цела учебна
година
,,На час по
пеење”-Luigi
Cherubini(тригласе
канон)

Делата за

-да дискутира за
карактерот на
композицијата;

-објаснува за канон и
начинот на изведба

-октомври
-ноември

-да демонстрира
вокална
интерпретација на
канон
ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС
Структуирање на содржините
Конкретни цели
Дидактички насоки

обработка

,,Божиќна песна”
муз:Ј.Коџобашија
текст:Д.Бужаровски
(тригласна комп.)

,,Мои ципјатки”
Арр:М.Гусенли
(тригласна комп.)

Време на
реализација

Ученикот:

Наставникот:

-да објаснува за текстот
на песната;

-објаснува за карактерот
на песната;

-да дискутира за
карактерот на
композицијата;

-ноември
-декември
-јануари

-да дискутира за
формата на
композицијата;

-објаснува за начинот на
исполнување на
композицијата;

-јануари

-да се приспособува за
интерпретација со
придружба на
инструмент;

-работа со солистите;

-март

-да пее соло;
-да објаснува за
карактерот на

-февруари

композицијата;
,,Ода на радоста”
Комп:Л.В.Бетовен
Обра:Rudolf Matz
(тригласна комп.)

,,Решил чичо да
се жени”-народна
(двогласна)

-да ја идентификува
композицијата;
-да дискутира за
карактерот на
композицијата;

-да дискутира за
карактерот на
композицијата
(шегобијна);

-објаснува за
композицијата и
композиторот
Л.В.Бетовен;

-март
-април
-мај

-го анализира текстот;

-објаснува за карактерот
на композицијата;

-април
-мај

-објаснува за начинот на
интерпретација;

-да објаснува за текстот;

Забелешка: Во текот на учебната година може да дојде до промена на репертоарот.Ќе се обработат и
други композиции, зависно од интересот и желбите на учениците.

Организација на хорската настава

Часовите по ХОР ќе се организираат во текот на цела учебна година, а неделниот
фонд е според тежинското ниво на композициите (тригласни) по 3 часа седмично. Во
училишниот хор можат да членуваат учениците од (VI,VII ,VIII и IX одделение), според
интересот и гласовните можности на учениците. Времето на реализација ќе биде по
редовната настава. Поради специфичноста на активностите, времето на реализација ќе
се организира спрема просторните можности на училиштето и можностите на учениците.
Резултатите ќе се презентираат на активностите во училиштето и Хорските смотринатпревари кои се реализираат секоја учебна година и во локалната средина и пошироко
за разни пригоди.

Наставни методи и активности



Во остварувањето на целите не училишниот ХОР ќе се



применуваат наставни форми



проблемска, фронтална, групна, индивидуална и други.Од



методите ќе се користат: разговор, дискусии, практична



работа, демонстративна и други. Во работата ќе доминира



иницијативноста, самостојноста, креативноста, слободно



изразување на своите чувства преку вокална презентација.



Ќе се соработува и со разни културно-уметнички институции



и уметници кои ќе бидат гости во училиштето каде ќе може



да се презентира професионален начин на хорската интерпретација.Просторни и материјално-технички услови

и методи: истражувачка,

Наставата по ХОР ќе се реализира во наменски кабинет по
Музичко образование опремен со соодветни помагала, инструменти и стручна литература.
Настапи: Училишниот хор ќе настапува на сите културно-уметнички манифестации предвидени во Програмата на училиштето.
Исто така ќе учествува на хорски смотри–натпревари организирани од БРО.

ОУ ‖Кочо Рацин‗‗-Петровец -Скопје

Наставник: Марјан Јанев

УЧИЛИШЕН ОРКЕСТАР

ЦЕЛ

Целта на УЧИЛИШНИОТ ОРКЕСТАР е учениците да ги прошират знаењата и
способностите од областа на музиката за кои покажуваат посебен интерес, определба
и сензибилитет.Учениците да се оспособуваат за соработка и колективен однос во заедничка презентација на инструментални дела во училиштето и надвор од него.

Посебни цели:
-да создава навика за редовност и точност;
-да се развиваат творечки способности,етички и естетски вредности;
-да развива колективен интелектуално-емоционален и креативен однос кон интерпретацијата на инструменални композиции;
-да развива способност за колективно инструментално интерпретирaње;
-да ги почитува дадените упатства на диригентот-менторот;
-да ги проширува теоретските знаења во областа на историјата на музиката;
-да ги проценува вредностите на музичките дела преку анализа;
-да открива нови можности за примена на инструментална активност
во синтетизираните уметности или мултимедијален проект;
-да учествува на разни видови настапи (во училиштето,

локалната

средина и др.);
-да соработува со други лица од културата,институции, стручни организации од областа на уметноста и културата;
-да развива љубов и способност за инструментална интерпретација и

запознавање со културите на другите народи;

ОБРАЗОВЕН ПРОЦЕС

Структуирање на содржините:
ДЕЛАТА ЗА
ОБРАБОТКА

Аудиција

Конкретни цели

Дидактички насоки

Ученикот:

Наставникот:

-да е музикален;

-организира аудиција
(формирање на
оркестар);

-да има чувство за
ритам;
-да поседува
способност за
инструментална
интерпретaција;
-да демонстрира една
песна по свој избор;
-да го воочува
времетраењето на
нотите и паузите;

-проверување на
знаењата од областа
основите на музичка-

Време на
реализација
-септември
-во текот на
цела учебна
година

та способност;
-презентација на
ритмички вежби;
-презентација на
мелодиски
вежби(воочување на
слухот);

-да пее мелодиски
вежби;
Запознавање со
детски музички
инструменти

-да памти за поделбата -презентира ДМИ;
на ДМИ(ритмичкообјаснува за поделбата
мелодиски);
на ДМИ (ритмичко-да препознае ДМИ (по мелодиски);
нивната звучност) од
-демонстрира аудиодруг вид на
видео снимка со ДМИ и
инструменти;
друг вид на
инструменти;
-да дискутира за секој
инструмент од група на
-објаснува за ДМИ
ДМИ;
(секој инструмент

-септември
-октомври

одделно);
-демонстрира слики за
ДМИ;

ВИДОВИ НА
БЛОК ФЛЕЈТИ:
СОПРАНИНО
СОПРАН
АЛТ
ТЕНОР
БАС

-препознава видови на
блок флејти;

-презентира видови на
блок флејти;

-ја идентификува
СОПРАН

-објаснува за СОПРАН
блок флејта;

блок флејта;

-објаснува како се чува
и одржува блок
флејтата;

-памти за начинот на
чување и одржување
на блок флејта;
-памти за начинот на
чување и одржување
на блок флејта;

-презентира правилен
начин на дишење;
-презентира начин на
држење;

-правилно дишење;

-презентација на
начинот на
-да демонстрира вежби
произведување на
за дишење;
тонот(сол;
-демонстрира
ми;сол-ми;фа;сол-фаправилен начин на
ми;до;сол-фа-мидржење на блок
до;ре;до-ре-ми-фафлејта;
сол;ла;до 2;си;
-демонстрира вежби за
секој тон (сол;ми;солми;фа;сол-фами;до;сол-фа-мидо;ре;до-ре-ми-фасол;ла;до2;си;);

ДЕЛАТА ЗА
ОБРАБОТКА

Конкретни цели

Дидактички насоки

Време на
реализација

Ученикот:

Наставникот:

-да го демонстрира
начинот на
произведување на
тонот преку одредени
вежби за секој тон;

-објаснува како се
произведува тонот (за
секој тон преку
соодветни вежби);

-да дискутира за
формата на
композицијата;

КАНОНИ

НАРОДНИ
ПЕСНИ
,,Цуцул пасе
говеда”
,,Перунче
девојче”
,,Играле ергени”

-да демонстрира
правилна
интерпретација на
канонот;

-објаснува за формата
на композицијата;

-објаснува за канон и
начинот на изведба;

-ноември
-декември
-јануари

-да ја воочува
содржината на текстот;

-oбјаснува за народната -јануари
песна;
-февруари
-да дискутира за
-презентира
-март
карактерот на песната ; интерпретација на
народната песна;
-демонстрира
интерпретација на
народна песна;

,,Заспало моме”

,,Ода на радоста”
комп.Л.В.Бетовен

-да ја препознава
мелодијата;
-да изразува со своите
зборови за
композиторот и
неговиот творечки
опус;

-објаснува за
карактерот на
композицијата;

-февруари

-презентира аудио
запис на ,,Ода на
радоста‖;

-април

-демонстрира
фотографии за

-март

-мај

Л.В.Бетовен;
-да дискутира за
формата на
композицијата;
-да демонстрира
правилна
интерпретација;

-март
-април
-мај

-април
-мај

-април
-мај

Забелешка: Во текот на учебната година може да дојде до промена на репертоарот.
Ќе се работат и други композиции, зависно од интересот и желбите на учениците.

Организација на оркестарската настава

Часовите по ОРКЕСТАР ќе се организираат во текот на цела учебна година, а
неделниот фонд е според развиеноста на оркестарот по 3 часа седмично. Во
училишниот оркестар можат да членуваат учениците од VI,VII,VIII и IX одделение,

според интересот на учениците. Времето на реализација ќе биде по редовната
настава. Поради специфичноста на активностите, времето на реализација ќе се организира спрема просторните
можности на училиштето и можностите на учениците. Резултатите ќе се
презентираат на активностите во училиштето и Оркестарските смотри-натпревари
кои ќе се реализирааат секоја учебна година и во локалната средина и пошироко за
разни пригоди.

Наставни методи и активности

Во остварувањето на целите на училишниот ОРКЕСТАР ќе се применуваат
наставни форми и методи: истражувачка, проблемска, фронтална, групна,
индивидуална и други. Од методите ќе се користат: разговор, дискусии, практична
работа, демонстративна и други. Во работата ќе доминира иницијативноста,
самостојноста, креативноста, слободно изразување на своите чувства преку вокална презентација. Ќе се
соработува и со разни културно-уметнички институции и уметници кои ќе бидат гости во
училиштето каде ќе може да се презентира професионален начин на оркестарска
интерпретација.

Просторни и материјално-технички услови

Наставата по ОРКЕСТАР ќе се реализира во наменски кабинет по Музичко
обра-зование опремен со соодветни помагала , инструменти и стручна литература.

Настапи: Училишниот оркестар ќе настапува на сите културно-уметнички
манифестации
предвидени во Програмата на училиштето. Исто така ќе учествува на оркестарски
смотри/натпревари организирани од БРО.

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Родителите прифаќаат:
-да го поддржуваат учењето на своите деца преку залагање за фер оценување;
-да се воздржат од активности кои неоправдано би ги довеле нивните деца во
повластена положба во оценувањето во однос на другите деца;
-да ги почитуваат професионалните одлуки и совети на наставниците во врска со
оценувањето на нивните деца;
-кај своите деца-ученици да поттикнуваат чесен и фер однос и со своето
однесување во врска со оценувањето на постигањата на учениците да им бидат
пример за тоа;
-кај своите деца да ги препознаат и спречуваат евентуалните обиди со недозволени
постапки да добијат поповолна оценка од објективно утврдената.

Прифатено од Советот на родители при ООУ,,Кочо Рацин“.

ЕТИЧКИ КОДЕКС ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Учениците прифаќаат:
-да се залагаат за праведно и фер оценување на сите ученици и да се
спротивстават на појави кои доведуваат до необјективно оценување;
-да ги почитуваат барањата и договорените процедури во врска со оценувањето и
да се информираат за последиците од нивното непочитување;
-да не поставуваат неприфатливи барања во врска со оценувањето на нивните
постигања;
-да ги почитуваат советите на наставниците поврзани со оценувањето и учењето;
-да не се служат со недозволени постапки во текот на презентирањето на бараните
знаења и вештини и да одбегнуваат да вршат какво било влијание (непосредно или
посредно) со цел некој ученик да се здобие со повисока оценка од реално
заслужената.

Прифатено од Ученичката заедница при ООУ,,Кочо Рацин

ЕТИЧКИ КОДКС ЗА ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОСТИГАЊАТА НА УЧЕНИЦИТЕ

Наставниците прифаќаат:
-да бидат непристрасни,објективни,позитивни,отворени и подготвени да им дадат
поддршка и помош на учениците во процесот на оценување;
-во процесот на оценување да промовираат високи морални вредности и да бидат
пример за учениците;
-да избегнуваат ситуации што може да претставуваат конфликт на интереси;
-да бидат непристрасни и принципиелни во процесот на оценување;
-да одбиваат секаков вид на интервенција со цел да дадат оценка различна од
заслужената;
-да се спротивстават на неетичко оценување на други субјекти во
оценувањето(ученици,родители,колеги);

-во процесот на оценување да ја почитуваат личноста на ученикот и на неговите
родители;
-да водат грижа за приватноста на ученикот и сознанијата за неговото учење да не
ги споделуваат со лица кои не се дел од процесот на наставата);
-да соработуваат со колегите со цел да се подобри оценувањето;
-при оценувањето да не прават дискриминација на учениците по која било
основа(национална,верска,полова,расна,социјална состојба и сл.).

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ
Општи правила за однесување на учениците:
1.Учениците се должни да ја посетуваат наставата редовно, како и да ги извршуваат
сите обврски утврдени со Годишната Програма за работењето на училиштето.
2.Во училиштето се доаѓа навреме,без задоцнување,задоцнувањето се смета како
неоправдано отсуствување.
3.Отсуствувањето од часови ученикот или родителот се должни да го оправдаат во
рок од најмногу 8 дена, во спротивно ќе се сметаат за неоправдани изостаноци.
4.Строго е забрането носење на оружје и орудија во училиштето,со кои би можело
да се повредат другите.
5.Строго е забрането носење и конзумирање на алкохол,цигари и дрога во објектот и
дворот на училиштето.
6.Забрането е и казниво фрлање на петарди во објектот и дворот на училиштето.
7.Казниво е секакво физичко и психичко малтретирање и предизвикување на
тепачки,како и учество во истите.
8.Учениците се должни да се почитуваат меѓусено,како и да ги почитуваат
наставниците,наставниците, вработените во училиштето и возрасните.
9.Задолжително е учениците да ги почитуваат учениците од друга нација и
вероисповед.
10.Забрането е навредување и омаловажување на учениците на основа на
материјалниот и социјалниот статус.
11.Постарите ученици имаат обврска да ги заштитуваат помладите ученици и
меѓусебно да се почитуваат.
12.Најстрого е забрането изнудување пари или други предмети од учениците.

13.Се казнува допишување оценки и други податоци во дневникот,како и во
евидентните листови.
14.Строго е забрането и казниво уништувањето на училишниот имот, пишувањето по
ѕидовите,чкртање по маси, столови и сл.
15.Забрането е и казниво да се снима со мобилен телефон, да се снимаат ученици
или пак тепачка помеѓу нив.
16.Ученикот го претставува училиштето и кога не е во неговите простории. Треба да
знае дека неговото однесување го зголемува или намалува угледот на училиштето.
17.На училиште се доаѓа чист, исчешлан и во гардероба која е соодветна за
возраста и ситуацијата.Строго се забранува на училиште да се доаѓа во мини-сукња,
маица на прерамки, кратки панталони и сл.
18.Забрането е во училиште да се доаѓа нашминкано, може да се користи само сјај
за усни.
19.Учениците не треба да се огледуваат на лоши примери, има многу позитивни
примери за идентификација.
20.Учениците би требало да развиваат позитивни особини на личноста како што
се:несебичност, чесност, искреност.
21.Препорачливо е книгите од училишната библиотека да се враќаат навреме, во
дадениот рок и во состојба каква што биле кога се земале.
ПРАВИЛА ВРЗАНИ ЗА НАСТАВАТА:

22.Ученикот има обврска редовно да ја посетува наставата и да биде мисловно
вклучен во наставниот процес.
23.Неприфатливо е зборување и пречење во текот на наставата.
24.Часот не е наменет за конзумирање храна и пијалоци, за тоа е предвиден
одморот.
25.Забрането е користење на мобилни телефони,МПЗ,МП4 плеери во текот на
наставата. Доколку некој од учениците го користи, наставникот има право да му го
одземе, да го однесе кај директорот или педагошко-психолошката служба, каде ќе
остане се додека не дојде родителот да го земе.
26.Казниво е препишувањето на контролните и писмените задачи, како и секакво
друго однесување со кое може да им се наштети на останатите ученици.
27.На час треба пристојно да се седи, а не да се лула во столчето, да се лежи на
клупата и сл.

28.Учениците кои имаат незадоволителни оценки, би требало да посетуваат
дополнителна настава. Со оваа настава би стекнале соодветни знаења за
постигнување повисока оценка.
29.Не треба да се одбегнуваат часовите по физичко воспитување, ниту да се
изнаоѓаат изговори и оправдувања за да не се работи на истите.

ПРАВИЛА ЗА ОДНЕСУВАЊЕ ЗА ВРЕМЕ НА ОДМОРОТ:

30.Во училиштето треба да се влегува во ред и без туркање.
31.Строго се забранува трчање по ходниците и скалилата.
32.Учениците треба во ред да го чекаат почетокот на часот пред училницата, а не да
седат и лежат по ходниците.
33.Забрането е да се грабнува ужината и да се фрла низ ходниците и училишниот
двор.
34.Училишниот тоалет треба да служи за ссвојата намена, а не за собирање на
ученицитево него.
35.Казниво е непристојно допирање со кое се навредува личноста на друг ученик.
36.Треба да се избегнува излегувањето во дворот за време на малиот одмор.

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ НА НАСТАВНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО
УЧИЛИШТЕТО:

37.Обврска на наставниците е да држат часови од редовна, дополнителна и додатна
настава.
38.Наставниците не смеат да доцнат на час.
39.Наставниците мораат редовно да дежураат по ходниците, како би се подигнала
безбедноста на учениците на повисоко ниво.
40.Наставниците во училиштето треба да доаѓаат уредни и чисти.Облекувањето
треба да биде прикладно- не смее да се доаѓа во кратки сукњи, кратки маици, маици
на прерамки, ниту во облека со многу длабок израз.Во тренерки може да доаѓаат
само наставниците по физичко образование.Шминката не треба да биде нападна.
41.На наставниците им се забранува употребата на мобилни телефони за време на
часот.

42.Наставниците мора да бидат способни да го одржат редот на часот, за да можат
учениците да ги слушаат предавањата и објаснувањата.
43.Наставниците не смеат да им викаат на учениците.
44.Наставниците не смеат да ги бркаат учениците од час. Доколку ученикот пречи на
час треба да се прати кај педагошко-психолошката служба или кај директорот.
45.Наставниците треба да ја прилагодат наставата кон учениците и да им објаснат
се што не им е јасно.
46.Наставниците треба да ја почитуваат личноста на ученикот. Не смеат да
навредуваат, да им даваат ментални квалификации, да ги исмејуваат пред
одделението, да ги дискриминираат по било која основа, ниту да изразуваат
реваншизам.Сите ученици треба да бидат рамноправни.Наставниците не смеат да
фаворизираат определени ученици.
47.Секое напредување, резултат или успех кој ученикот ќе го постигне, треба да се
пофали.Наставникот не може да го омаловажува успехот на ученикот ако не ги
задоволува критериумите кои наставникот ги поставил.
48.Во работата со учениците наставникот мора да изрази толеранција.Да им
овозможи секаква помош која им е потребна на учениците,да ги охрабрува и
мотивира.
49.Училишниот чувар мора совесно да ја извршува својата должност.Правовремено
да реагира да се избегнуваат тепачките меѓу учениците.Да води сметка за тоа кој
влегува и излегува од училиштето.

ПРАВИЛА НА ОДНЕСУВАЊЕ НА РОДИТЕЛИТЕ:

50.Родителот или старателот е должен своето дете редовно да го праќа во
училиште.
51.Родителот е должен редовно да го следи успехот, учењето и поведението на
своето дете.
52.Соработката со училиштето треба да биде редовна,а не само пред крајот на
полугодието или крајот на учебната година.
53.Родителот треба да соработува со одделенскиот наставник, да го информира за
изостаноците на ученикот како и за индивидуалните карактеристики на своето дете.
54.Родителот треба да ги почитува наставниците и останатите вработени во
училиштето,а тоа да го пренесе и на своето дете.

55.Во контакт со наставниците родителот треба да покаже почит.Физичките и
вербалните напади се забранети.
56.Родителот е должен да се придржува кон термините предвидени за
индивидуални разговори.Не може да инсистира наставникот да го прими во некој
друг термин, освен во случај да се работи за нешто итно и неодложно.
57.Родителот треба да ги почитува налозите и предлозите на дежурниот наставник,
како и куќниот ред на училиштето.
58.Родителот треба да соработува со предметните наставници.
59.Обврска на родителот е да доаѓа на родителските состаноци.
60.Пожелно е родителите да му помагаат на училиштето во остварувањето на
воспитниот процес и планираните задачи, како и во настојувањето да се подобрат
условите за работа.
61.Сите лица кои не се вработени и кои не се ученици во училиштето должни се на
вратата на училиштето да се легитимираат.Да покажат службена покана или друга
исправа за идентификација.
62.Родителите,ниту останати лица не смеат да се задржуваат по ходниците на
училиштето.Не смеат да го попречуваат работењето, туку од страна на дежурното
лице да се упатуваат во просторијата за прием или одредена канцеларија.
63.Родителите треба да се запознаат со правилата на однесување во училиштето и
да го мотивираат своето дете тие правила да ги прифати.

КОДЕКСОТ НА ОДНЕСУВАЊЕ е донесен на предлог на Ученичкиот парламент,
Советот на родители и Наставничкиот совет.
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