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став 3 - Врз основа на Развојната програмата училиштето ја изготвува годишната програма за работа на основното училиште за
секоја учебна година;
став 4 - Со годишната програма за работа се планира наставата согласно со наставниот план, проширената програма и другата
воспитно-образовна работа во училиштето.
став 5 - Во рамки на годишната програма за работа се планира и:
- промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од злоупотреба и запуштање, спречување дискриминација,
- професионална ориентација на учениците,
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Вовед
Врз основа на Развојната програма училиштето изготвува годишна програма што е документ за работа на основното училиште за
секоја учебна година. Во годишната програма за работа се планираат мисијата и визијата, подрачјата на промени, приоритетите и

целите, акциските планови, како и начинот на евалуација на акциските планови, со цел да се унапреди воспитно-образовната работа на
училиштето.
Годишната програма се се заснова на повеќе документи : Закон за основно образование, Законот за наставници и стручни
соработници во основните и средните училишта, Законот за јавни набавки, Стратегија за образование 2018-2025, наставни планови и
програми, подзаконски и интерни акти (Статут, етички кодекс, Правилник на развојната и годишната програма за работа во основното
училиште, Правилник за организацијата и начинот на спроведување на дополнителната и додатната настава во основните училишта,
Правилник за формата и содржината на личниот план за професионален развој на наставниците и стручните соработници во основните
и средните училишта, Правилник за начинот и обемот на работните задачи во рамките на работното време на наставниците и
стручните соработници во текот на 40-часовна работна недела, Правилник за начинот на изведување на екскурзиите, излетите и
другите вонучилишни активности на учениците од основните училишта, Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за
начинот и поблиските критериуми на организирање и изведување на натпреварите на учениците по одделни предмети на општинско,
регионално и државно ниво во основното образование, извештаи, записници и сл.

1.Општи податоци за основното училиште
1.1.Табела со општи податоци

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
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

„Гоце Делчев“
Прилеп
048 428 968
048 428 068
oougocedelcev.edu.mk
ou_gocedelcev@ yahoo.com
Општина Прилеп
09-3492/1
1974/1975
цврста
4300м2
7000 м2
2100м2
парно
да
35
1
македонски
не
не
не
/

Други податоци карактеристични за
основното училиште
1.2. Органи на управување, стручни органи и ученичко организирање во основното училиште
Членови на Училиштен одбор

Членови на Советот на родители

Даниела Котеска
Билјана Попоска Филипова
Христо Белакапоски
Катерина Граороска
Даме Станкоски
Христина Бозоска
Зоран Јованоски
Каролина Јосифоска
Маја Бошкоска
Ристе Петкоски
Дафина Насеска
Гордана Илиеска
Младен Спасков
Благица Ѓорѓиоска
Александра Ристеска
Јулијана Кочоска
Леонарда Гиноска
Јасмина Гаралоска
Билјана Ивчев
Ангелеска Габриела
Зорица Кочоска
Марија Бошкоска
Габи Димитриоска
Кате Георгиоска
Боро Тарунџиоски
Златко Пенкоски
Ирена Божиноска

Стручни активи

Одделенси совети
Членови на училиштниот инклузивен
тим

Емануел Иваноски
Ирена Стојкоска
Елизабета Николоска
Бети Пенкоски
Цене Здравкоска
Миноска Сашка
Славјанчо Блажески
Дaме Станкоски
Зоран Јованоски
Ана Илиеска
Кристина Маркоска
Мариче Мирческа
Горан Илиевски
Благоја Трајковски
Катерина Петреска
Јасмина Нанческа
/На првата родителска средба ке се изберат родители во новоформираните паралелки и ке
се потврди конечната листа за новата учебна година /
Одделенска настава- Сузана Здравеска
Природно научна група предмети (математика, физика, хемија, биологија, географија,
техничко образование. информатика) - Билјана Георгиеска
Општествено јазична група предмети (македонски јазик, странски јазици, историја) Ирена Наумоска
ФЗО, музичко, ликовно образование - Љупчо Мирчески
Совет на наставници од одделенска настава 19
Совет на наставници од предметна настава
31
Директор
психолог
специјален едукатор и рехабилитатор
одделенски наставник
предметен наставник

Заедница на паралелката
Членови на ученичкиот парламент

родител
родител
35 паралелки
35 членови

Претседател
Ученички правобранител

Антонио Крстески
Избирање во октомври

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

2.2. Податоци за училиштниот простор
Вкупен број на училишни згради
Број на подрачни училишта
Бруто површина

2
1
13400м2

Нето површина
Број на спортски терени
Број на катови
Број на училници
Број на помошни простории
Училишна библиотека, медијатека
Начин на загревање на училиштето

4300м2
3
3
24
20
1
Парно греење - нафта

2.3. Простор
Просторија
Училници
Кабинети
Библиотека
Медијатека
Спортскасала
Канцеларии
Училиштендвор
Заедничкипросторзапрослави
Кујна
Трпезарија
Друго

Вкупенброј
24
6
1
1
1
6
1
1
1
1
4

Површина
Забелешка
(m2)
(потребат за ддополнителни простории, реконструкции и сл.)
1200 Специјализирани училници за македонски јазик, странски јазици, историја,
географија, работа со компјутери во одделенска настава
120
20
50
360
180 Канцеларија за специјален едукатор и рехабилитатор
7000
50
20
90
100

2.4. Опрема и наставни средства согласно „Нормативот и стандардите за простор, опрема и наставни средства“
Училиштето има во предвид дека, за успешна реализација на образовно воспитниот процес покрај квалитетно изработените наставни
програми, добро едуцираниот наставен кадар, голема е важноста на соодветниот простор, вклучувајќи ги тука и опремата и
нагледните средства. Затоа, континуирани се залагањата за одржување и доопремување на просторот во училниците како и
доопремување со нагледни средства и помагала.

Материјалн – технички услови
Наставен предмет
Постоечка опрема и наставни
(одделенска и
средства
предметна настава)
Прво,второ,трето
Дел
од
наставни
средства
одделение
опишани
во
Норматив
за
прво,второ, трето одделение
Македонски јазик
Дел
од
наставни
средства
опишани во Норматив
Странски јазик
Дел
од
наставни
средства
опишани во Норматив
Математика
Дел
од
наставни
средства
опишани во Норматив
Информатика
Дел
од
наставни
средства
опишани во Норматив
Природни науки
Дел
од
наставни
средства
опишани во Норматив
Општество
Дел
од
наставни
средства
опишани во Норматив
Историја
Дел
од
наставни
средства
опишани во Норматив
Музичко
Дел
од
наставни
средства
образование
опишани во Норматив
Ликовно образование Дел
од
наставни
средства
опишани во Норматив
Техничко
Дел
од
наставни
средства
образование
опишани во Норматив
Физичко
и Дел
од
наставни
средства
здравствено
опишани во Норматив
образование

Потребна опрема и наставни средства
Шкафови, електронски табли
Играчки, предмети, материјали
Специфични наставни средства за децата со попреченост
Визуелни, аудитивни, електронска табла
Аудиов изуелни средства, електронска табла
Дијафилмови, дијапозитиви, видеоленти, ЦД, електронска табла
Мултимедијална опрема
Различни нагледни средства, електронска табла
ЦД иња, ДВД за различни
теми
Илустрирани историски материјали, дигитални содржини и играни и
документарни филмови, електронска табла
Поедини музички инструменти, електронска табла
Метална плоча, валјак, преса за висок печат, печатарски бои, електронска
табла
Наставни средства за демонстрација:, макети и модели, електронска табла
Различни спортски реквизити

2.5. Податоци за училишната библиотека
Ред.број
1.
2
3.

Библиотечен фонд
Литература на македонски јазик
Литерарура на српско хрватски јазик
Стручна литература за наставници и стр.
Соработници

Количество
11900
1120
620

Вкупно

13640

2.6. План за обновување и адаптација во основното училиште во оваа учебна годин
Што се преуредува или
Површина во m 2
Намена
обновува
Простории 4
Канцеларија 1

Реализација на дополнителна и додатна настава, воннаставни активности
Специјален едукатор и рехабилитатор

120m 2
20m 2

3. Податоци за вработените и за учениците во основното училиште
3.1. Податоци за вработените кои ја остваруваат воспитно-образовната работа
За сите вработени лица во училиштето се подготвени соодветни показатели за образовниот и професионалниот развој / Прилог /

3.2. Податоци за раководните лица
Ред.
број

Име и презиме

Звање

1

Веле Ѓорѓијоски

наставник

3.3. Податоци за воспитувачите

Степен
на
образование
ВСС

Работно место
Директор

Ментор/
советник

Во училиштето нема вработени воспитувачи
3.4. Податоци за вработените административни службеници

3.5. Податоци за вработените помошно-технички лица

3.6. Податоци за ангажираните образовни медијатори
Во училиштето нема ангажирани образовни медијатори
3.7. Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар
Кадар

Број на
вработени
Број на
наставен
кадар
Број на
воспитувачи
Број на
стручни
соработници
Административни
работници
Помошнотехнички

вкуп
но
69

Македонци
м
ж
24
45

Етничка и полова структура на вработените
Албанци
Турци
Срби
Роми
м
ж
м
ж
м
ж
м
ж
/
/
/
/
/
/
/
/

м
/

ж
/

50

12

38

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0

0

0

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

4

0

4

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

2

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

12

10

2

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

други

кадар
Директор
Помошник
директор
Образовни
медијатори
(доколку се
ангажирани
во
училиштето)

1

1

0

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0

0

0

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0

0

0

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

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
2
51
3
2
11

3.9. Вкупни податоци за старосната структура на вработените
Години
20-30
31-40

Број на вработени
4
12

41-50
51-60
61 - пензија

22
20
11

3.10. Податоци за учениците во основното училиште
Членовите на комисијата за запишување во прво одделение ја сочинуваат стручни соработници и наставник од одделенска настава
Одд.

I
II
III
I-III
IV
V
IV-V
VI
VII
VIVII
VIII
VIIVIII
IX
VIIIIX
VI-IX
I-IX

Број на
паралелки

Број
на
ученици

4
4
4
12
3
4
7
4
4
8

80
59
81
220
70
96
166
91
96
187

Македонци
м
ж
41
39
37
22
41
40
119
101
37
33
43
53
80
86
40
51
51
45
91
96

4
8

80
176

42
93

38
83

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

4
8

81
161

36
78

45
83

/
/

/
/

/
/

/
/

16
35

348
734

169
368

179
366

/
/

/
/

/
/

/
/

м
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Етничка и родова структура на учениците
Албанци
Турци
Срби
ж
м
ж
м
ж
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Роми
м
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ж
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

други
м
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

ж
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

4. Материјално-финансиско работење на основното училиште
Училиштето согласно законските прописи изработува финансиски план за наредната година кој ги опфаќа средствата од трите извори на
финансирање (сопствени приходи, наменски дотации и општински трансфери). При тоа се потпира на искуството од тековната година. Предлог
буџетите се презентираат и усвојуваат од страна на Училишниот одбор за потоа да бидат доставени до Општината. Училиштето плаќа данок на
добивка по завршна пресметка согласно законските прописи. Јавните набавки ќе се спроведуваат согласно Законот за јавни набавки, во главно со
постапка со барање за прибирање на понуди. Годишните финансиски извештаи за сите три жиро сметки се презентираат, по нив се дискутира и се
усвојуваат од страна на Училишниот одбор. Трошоците во финансискиот план се предвидуваат и согласно потребите на наставата.

5. Мисија и визија
МИСИЈА
Ние сме училиште кое реализира цели на современа настава и учење. Негуваме отворена комуникација и подеднакви
можности секое дете и семејство да се вклучуваат во воспитно-образовниот процес, без разлика на полот, расата, етничкото
потекло, културата, јазикот, религијата, социо-економската состојба. Градиме училишна средина која се грижи за
благосостојбата на сите деца, за квалитетни знаења и вредностите потребни за иднината во 21 от век.

ВИЗИЈА
Ние постојано развиваме стимулативна средина за учење. Веруваме дека секое дете може да успее да ги искористи своите
потенцијали ако има соодветна поддршка. Учениците ги цениме според она што го имаат и што ги прави единствени. За сите
нив се залагаме да бидеме поддршка која ќе ги охрабри да продолжат понатаму. Заеднички градиме вредности на заедништво,
почитување на различноста и толеранција. Постојано развиваме нови стратегии на работа за подобрување на напредокот и
постигањата на учениците.

6. „LESSONS LEAMED“- Веќе научено/стекнати искуства
Препораки базирани на стекнати искуства :
• Да продолжи тимската работа во училиштето која ги вклучува во заеднички ангажирања наставниците, стручните соработници и
директорот
• Да се продлабочува соработката со родителите заради развивање на процес на континуирано вклучување во различни домени на
поддршка на планирање, реализирање, евалуација на наставни и воннаставни активности на учениците
• Да продолжи доопремувањето на училниците со нагледност и соодветна опрема заради овозможување на поддршка на различните
стилови на учење на учениците
• Да се поддржуваат позитивните примери на успешни наставни практики во наставата и учењето преку тековна размена на искуства
меѓу наставниците
• Да продолжи позитивната практика на соработка со сите релевантни чинители заради успешна реализација на целите на
образованието и воспитанието на учениците
• Да продолжи развивањето и негувањето на инклузивните процеси во училиштето
• Да продолжи поддршката на учениците за постигнување на високи резултати во наставата и учењето
7. Подрачја на промени, приоритети и цели
Приоритети кои ќе се реализираат во оваа учебна година се:
Унапредување на примена на современи методи и техники во наставата
Подобрување на состојбите со грејните тела во училиштето / радијатори /
Подобрување на естетски изглед на училишниот двор – училишен парк
Подобрување на условите воучилишната зграда – молерисување
Унапредување на инклузивни процеси

Доопремување со дидактички средства и помагала за потребите на настава и учењето
Зголемување на учеството на родителите во планирање и реализација на наставни и воннаставни активности
Замена на светилки во училниците

Приоритетно подрачје на промени
Стратешка цел 2.Перманентно стручно доусовршување на наставниот кадар

Унапредување на примена на современи методи и техники во наставата
Временска рамка (месец)
Задача

Активност

Да се
одредат на
методи и
техники во
наставата
кои се во
функција
на
зголемување на
ефикасноста во
учењето и
напредокот
на
учениците

Проучувањ
е на
сознанија
за
современи
стратегии
во
наставата

Да се
идентифик
уваат
потребите
за
поефикасна
примена на
современи
методи и

Анализа
состојвбата
,
информира
-ње на
наставници
теодредува
ње на

9 1
0
√

1
1

1
2

Следење

1 2 3 4 5 6 7 8 Носител

√

Начин на
спроведување
(ресурси)

Инструмен
ти

Очекувани
резлтати

Тим
Наставници
од
одделенска и
предметна
настава

Канцеларија,
компјутер,
печатач,
хартија

Записници

Одговорно
лице

√
x

Потребен
буџет

Тим

Дополнително ќе се
одредат

Тим

Дополн
ително
ќе се
одредат

Формиран
тим
Изготвени
инструменти

Изготвувањ
е на
инструмент
и за
согледувањ
е на
состојбата
√

Тим
Стручни
соработици

Канцеларија,
компјутер,
печатач,
хартија

Записник

Направена
анализа
Информиран
и наставници

техники во
одделенска
и
предматна
настава

Да се
имплемент
ираат
потребите
во
планирање
и
реализација
во
наставата

Да се
анализираат
постигнати
те
резултати

стратегии

Давање на
насоки за
квалитатив
ни аспекти
во
планирање,
следење и
вреднување
на
редовната,
дополнител
ната и
додатната
настава
Изготвувањ
еи
спроведува
ње на
инструмент
и за
евалуативн
и
активности

√ √

√

√

√ √ √ √ √ √ √

√ √

Наствници
од
одделенска и
предметна
настава

Канцеларија,
компјутер,
печатач,
хартија

Наставници
од
одделенска и
предметна
настава

Канцеларија,
компјутер,
печатач,
хартија

Стручни
соработници

Листи

Извештај

Тим

Дополн
ително
ќе се
одредат

Тим

Дополн
ително
ќе се
одредат

Изготвени
насоки

Извршена
евалуација

Приоритетно подрачје на промени
училиштето

Стратешка цел 4.

Подобрување на опремување и инфраструктурното уредување на

Подобрување на состојбите со грејните тела во училиштето / радијатори /

Временска рамка (месец)
Задача

Активност

Да се
идентифику
ва
постоечката
состојба со
грејните
тела во
училиштето

Изготвување на
образец за
идентификување
на постоечката
состојба

Да се утврди
потребата за
поправка и
замена на
грејните
тела

Изготвување на
листа на
потребни
поправки и
реновирања
Изготвување на
листа на

9 10

√

11

12

Следење

1 2 3 4 5 6 7 8 Носит
ел

Настав
-ници

Начин
на
спровед
ување
(ресурс
и)

Инстру
менти

Очекуван
и
резлтати

Одгов
орно
лице

Канцела
-рија

Листа за
постоеч
ка-та
состојба

Идентиф
и-кувана
состојба

Коми
сија

Утврдена
потреба
за
поправка
на
санитарн

Комисија

Дирек- Компјут
тор
ер
Секрет Печатач
ар
Хартија

√ √

Настав
-ници

Канцела
-рија

Дирек- Компјут
тор
ер
Секрет Печатач

Листа за
потребн
и
поправк
и

√
x

приоритетни
поправки и
реновирања

Да се
соработува
за
реализација
на
поправката и
замената на
грејните
тела во
училиштето
со ЛС

Следење и
евалуација на
активности при
поправки и
замени

√

√

√ √

ар

Хартија

Настав
-ници

Канцела
-рија

Дирек- Компјут
тор
ер
Секретар

Печатач
Хартија

и-те јазли

Информ
а-ции

Поправен
ии
реновира
Препора
ни
к-ки
санитарн
Мислењ и јазли
а
Одлуки

Коми
сија

Приоритетно подрачје на промени
Стратешка цел 4.

Подобрување на опремување и инфраструктурното уредување на училиштето

Подобрување на естетски изглед на училишниот двор – училишен парк
Временска рамка (месец)
Задача

Активност

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

Носител

Начин на
спроведува
ње
(ресурси)

Инструме
нти

Очекувани
резлтати

Одговор
но лице

√
x

П
о
т
р
е
б
е
н
б
у
џ
е
т

Да се
идентификув
а постоечката
состојба на
училишниот
двор

Евидентирање на
постоечката сосотојба

√
Директор
Наставници
Економ
Хаус
мајстор

Канцеларија
Компјутер

Записни
к

Идентификувана
моментална
состојба на
училишниот
двор

Комисија

Д
о
п
о
л
н
и
т
е
л
н
о
ќ
е

с
е
о
д
р
е
д
и

Да се утврди
потребата за
подобрување
на естетскиот
изглед на
училишниот
парк

Изготвување на листа
за приоритетно
потребни активности

√

Да се
оспособуваат
можности за
соработка
заради
обезбедување
на
потребните
услови

Вклучување во
активности за
поддршка заради
овозможување на
услови за реализација

√

Да се
подобруваат
условите за
активности
во
училишниот
двор

Подобрување на
естетскиот изглед и
фукционалноста на
училишниот двор

√

Наставници

Канцеларија

Директор

Компјутер

Евиденции

Обезбедени
показатели

Секретар

Секретар

Наставници
Директор

Канцеларија

Секретар

Компјутер

Наставници

Опрема

Директор
Секретар

Материјал
и
Изведувач
и

Барања
известувањаа

Евиденции

Реализирани
комуникаци
и

Естетски
доуреден
училишен
парк и
поставена
ограда на
помошни

Комисија

Директо
ри
комисиј
а

скали

Да се
унапредуваат
условите во
училишниот
двор

Следење на преземени
активности Извештај
за реализираните
активности

√

Наставници
Директор

Канцелари
ја

Секретар

Компјутер

Извештај

Подобрени
услови во
училишен
двор

Комисија

Стратешка цел 4.
Подобрување на опремување и инфраструктурното уредување на училиштето

Приоритетно подрачје на промени
Подобрување на условите воучилишната зграда – молерисување
Временска рамка (месец)
Задача

Да се
идентификува
постоечката
состојба на
ентериерот во
училишната
зграда

Активност

Евидентирање на
постоечката сосотојба

9

10

11

12

1

Следење
2

3

4

5

6

7

8

Носител

√
Директор
Наставници

Начин на
спроведува
ње
(ресурси)

Канцеларија

Инструмен
ти

Записник

Компјутер

Економ

Очекувани
резлтати

Одговор
но лице

Идентификувана
моменталн
а состојба
на
училишни
от двор

Комиси
ја

Хаус
мајстор
Да се одредат
потребите за
молерисување
во училишната
зграда

Изготвување на листа
за приоритетно
потребни активности

√
Наставници

Канцеларија

Директор

Компјутер

Секретар

Евиденции

Обезбеден
и
показатели

Секретар

√
x

Потре
бен
буџет

Да се
обезбедуваат
можности за
соработка со
Локалната
самоуправа
заради
обезбедување
на потребните
услови

Доставување на
барања и вклучување
во проектни
активности заради
овозможување на
услови за реализација

Да се направи
наменски
целосен молерај
во училиштето

Поставување на
балон сала

Да се
подобруваат
условите во
училишната
зграда

Следење на
преземени активности
Извештај за
реализираните
активности

√

Наставници

√

Директор

Канцеларија

Барања

Секретар

Компјутер

Директор

Опрема

Секретар

√

Наставници
Директор

Канцелари
ја

Секретар

Компјутер

известувањаа

Реализирани
комуникац
ии

Технички
специфик
ации

Поставена
балон сала

Извештај

Подобрени
услови во
училишен
двор

Комиси
ја

Директор
Комиси
ја

Комиси
ја

Приоритетно подрачје на промени
Стратешка цел 2.Перманентно стручно доусовршување на наставниот кадар

Унапредување на инклузивни процеси
Временска рамка (месец)
Задача

Активност

9

10

11

12

1

Следење
2

3

4

5

6

7

8

Носител

Начин на
спроведу
вање

Инструменти

Очекувани
резлтати

Одговор
но лице

√

П
о
т

(ресурси)

Да се
обезбедуваат
подеднакви
можности
секое дете и
семејство да
учествуваат во
образовниот
процес,без
разлика на
полот,расата,е
тничккото
потекло,култу
рата,јазикот,ре
лигијата,семејната
структура,соци
јалниот и
економскиот
статус,возраст
а или
образовните
потреби

Приспособување на
условите и
активностите за учење
со цел децата со
различни
способности,со
различно едукативно
и социјално минато да
можат да учествуваат
во сите активности

√

Да им се
помага на
децата да ги
разберат,приф
атат и

Укажување на
потребното
почитување на различностите мегу децата
низ реализацијата на

√

√

√

√

√

√

√

√

,

Директор
Стручни
соработници
Наставни
ци

√

√

√

√

√

√

√

Директор
Стручни
соработници
Наставни

Канцеларија,,комјјутер,,пп
ечатач,ха
ртија

x

Листи за
идентификац
ија и насоки
за педагошко
водење на
учениците

Идентификув
ани ученици

,Стручни
соработници
Наставници од
одделенс
ка и
предмет
на
настава

Канцеларија,,комјјутер,,пп
ечатач,ха
ртија

Евиденциони
листи
Интервјуа

Насочени
активности

Стручни
соработници
Настав-

р
е
б
е
н
б
у
џ
е
т

почитуваат
разликите

наставните и
воннаставните
програми

Да им се
помага на
децата да ги
разберат
општествените
вредности и да
ги совладуваат
потребните
вештини за
успешно
учество

Вклучување во
различни облици на
организирање во
училиштето

ници од

ци од
одделенска
ипредмет
на
настава
√

√

√

√

√

√

√

√

Стручни
соработници
Наставници
одговорн
и за
организации

Одделен
ски
активи

Канцеларија,комјутер,ппе
чатач,хар
тија

Понудени
соработки
(листи за
евиденција)

Записници
Извештаи за
реазлизирани
соработки

Стручни
соработници
Наставници
одговорн
и за
организа
-ции

Приоритетно подрачје на промени
Стратешка цел 4.

Подобрување на опремување и инфраструктурното уредување на училиштето

Доопремување со дидактички средства и помагала за потребите на настава и учењето
Конкретни
цели

Активност

Ресурси
Човечки

Физички

трошоци

Да се
евидентираат
наставните
средства кои се
наогаат во
училиштето

Изготвување на
инструмент за
оценување

Наставници од
одделенска и
предметна
настава

Дополнително
ќе се одредат

Да се одреди
потребата од
други наставни
средства и
помагала

Изготвување на
приоритетни
барања за
потребни
нагледни
средства

Наставници од
одделенска и
предметна
настава

Дополнително
ќе се одредат

Презентирање
на потребите за
набавка на

Струцни
соработници

Временска
рамка

Септември

Септемвриоктомври

Индикатори

Извори на
докази

Извршени
евиденции

Евиденциона
листа

Одредени
приоритети

Одредени
приоритетни
барања

средства
Да се
набавуваат
потребните
наставни
средства и
помагала

Набавка на
потребни
нагледни
средства

Дополнително
ќе се одредат

Септември-јуни

Набавени
потребни
нагледни
средства

Фактури

Да се направи
проценка на
постигнати
резултати

Анализа на
постигнати
резултати

Дополнително
ќе се одредат

Јуни

Изготвена
информација

Извештај

Приоритетно подрачје на промени
Стратешка цел 2.Унапредување на соработката со родителите

Зголемување на учеството на родителите во планирање и реализација на наставни и воннаставни активности
Ресурси
Задача
Да се изврши
проценка на
потребата за
педагошкоинструктивна
работа со

Активност
Согледување на
состојбата

Човечки

Физички

Наставници

Канцеларија

Директор

Компјутер

Стручна
служба

Хартија
печатач

Инструменти

Врем
е

Записници

септе
мври

Очекувани резултати
Извршена проценка за потреба
Од педагошко-инструктивна
работа

Следење

Тим

родителите

Да се
идентификуваат и
формираат групи за
едукација

Исготвување на список
на родители за
едукација

Наставници

Канцеларија

Директор

Компјутер

Информирање за
составот на групата

Стручна
служба

Хартија
печатач

Да се направи
план за педагошко
инструктивна
едукација

Изготвување на
програма за
едукација на
родителите

Наставници

Канцеларија

Директор

Компјутер

Стручна
служба

Хартија
печатач

Наставници

Канцеларија

Директор

Компјутер

Стручна
служба

Хартија
печатач

Обезбедување на
услови за едукација
Да се реализираат
задачите

Спроведување на
едукација
Известување за
реализацијата

Други
материјали

Списоци на
родители

октом
ври

Идентификувани родители за
едукација

Тим

Програма за
педагошкоинструктивна
едукација

октом
ври

Испланирана содржина на
програмата

Тим

Материјали од
педагошкоинструктивна
работа

Ноемв Реализирање на педагошкори-мај инструктивна работа

Извештај

Тим

Приоритетно подрачје на промени
Стратешка цел 2.Унапредување на соработката со родителите

Замена на светилки во училниците
Временска рамка (месец)
Задача

Да се одредат
потребите за
замена на
светилките

Активност

Изготвување на
инструменти за
согледување на
состојбата

9 1
0

1
1

1
2

√

Следење

1 2 3 4 5 6 7 8 Носител

Начин на
спроведување
(ресурси)

Директор

Канцеларија

Тим

Компјутер

Инструменти

Анализа
состојвбата,
информирање
на
наставниците,
одредување на
стратегии

Записници

Печатач

Да се
имплементираат
потребите во
планирање и
реализација на
замена на
светилки

Давање на
насоки за
квалитативни
аспекти во
планирање,
следење и
вреднување на
преземените

√ √

Формиран тим
Изготвени
инструменти

Канцеларија
Директор

Компјутер

Тим

Печатач

√

Записник

Компјутер

Училишен
одбор

Информирани
наставници

Совет на
родители

Тим

Печатач
Хартија
Училници

Директор
Листи

Заменети
светилки

√
x

Потребен
буџет
Дополнит
елно ќе
се
одредат

Совет на
родители

Направена
анализа

Канцеларија
Директор

Училишен
одбор

Директор

Хартија
√

Одговорно
лице
Директор

Хартија

Да се
идентификуваат
потребите за
подобрување на
осветлувањето во
училиштето

Очекувани
резлтати

Училишен
одбор
Совет на
родители

Дополнит
елно ќе
се
одредат

Дополнит
елно ќе
се
одредат

активности
Да се анализираат
постигнатите
резултати

Изведувачи

Изготвување и
спроведување
на инструменти
за евалуативни
активности

√ √

Директор

Канцеларија

Тим

Компјутер

Извештај

Извршена
евалуација

Печатач

Директор
Тим
Училишен
одбор

Хартија

Дополнит
елно ќе
се
одредат

Совет на
родители

7.1. План за евалуација на акциските планови

Табела- план за евалуација на акциските планови
активности
Состаноци за
планирање и
поддршка на
приоритети

очекуван резултат/продукт




Информирање на
Наставнички
совет, Училишен
одбор, Совет на
родители за
организирање на



(пред)услови

направена анализа на предлог плановите за
реализација на приоритети подготвен во училиштето
финализирани планови за релизација на приоритети и
одговорни лица
направена консултација за дилемите поврзани со
водење на активностите и прегледани работните
листови



одржан состанок и обезбедена согласност/одлука од
страна на Наставничкиот совет за организирање на
реализација на приоритети во учебната година и
дефинирање на времето на спроведување на
активностите







подготвен предлог плановите за
реализација на приоритети
подготвена листа со прашања/дилеми
за дискусија на состаноци

договорена средба на тимот за
подготовка на состанокот
подготвена информација за начинот
организирање на реализација на
приоритети во учебната година

реализатори
-Одговорни
за следење (директор,
училишен
одбор,
стручна
служба,
училишни
тимови,
наставници,
ученици,
совет на
родители).
Тим

термин
(од/до)
јуни

август

реализација на
приоритети во
учебната година
Подготовка за
спроведување на
активностите за
реализација на
приоритети во
учебната година







Информирање на
учесниците во
реализација на
активностите за
остварување на
приоритети
Логистичка
подготовка за
реализација на
приоритети










Спроведување на
активности за
реализација на
приоритети на
ниво на училиште





одржани работни состаноци на тимот за подготовка за
наредни активности
проучена содржината на насоките за реализација на
приоритетите од страна на тимот
проучени насоките за заедничка активности и
демократско учество на учениците во училиштето
изработен предлог акциски план со дефинирани
оперативни активности
разгледани технички аспекти на координација на
активности (просторија, опрема, материјали)
соопштение за датуми за одржување средби и агенда
на состаноци



формирање групи учесници бројот на учесници
обезбедена соодветна просторија за одржување на
средби и состаноци
обезбедена потребна опрема (компјутери, ЛЦД
проектор, платна и флип чарт табла)
подготвени материјали за тековни презентации на
активностите
подготвени списоци за евиденција на учесници
подготвени прашалници за евалуација на реализирани
активности
реализирани акциски планови
пополнети списоци за учество на учесниците
презентирани постигнати резултати

дефинирани цели на приоритетни
активности и идентификувани можни
потешкотии
поделени улоги на членовите на тимот

Тим

август,
септември



договорен термин за средби и
состаноци

Тим

септември



разгледани техничките аспекти
нареализација на приоритети
поделени улоги на шленовите на тимот
во логистичката подготовка

Тим

септември

направена завршна подготовка меѓу
членовите на тимот за спроведување
на активности за реализација на
приоритети

Тим

август-јуни







Одржување
состанок за
рефлексија
спроведени
активности и
подготовка на
извештај за
реализирани
приоритети



Промоција на
реализираните
активности



Организирање на активности за информирање на
пошироката јавност за реализираните приоритетни
активности

Самоевалуација по
спроведените
активности



Извештаи од извршена самоевалуација

Согледување и
рефлексија за
досегашните
реализирани
приоритети во
учебната година



Планирање на
активности за
новата учебна
година







собрани потребни податоци за
подготовка на извештајот

Тим




Изготвени промотивни материјали
Изготвена програма за промоција на
конкретните активности

Тим



Изготвени, зададени, пополнати и
обработени прашалници за
самоевалуација

Тим

Анализа на успешноста во реализацијата на
приоритетите во учевната година



Изготвени насоки за унапредување на
планирање и реализација на
приоритетни активностите во
училиштето

Директор
Тим

Давање насоки за подготовка на успешни практики за
реализација на приоритети



Направен предлог план на
приоритетни активности / како дел од
Годишната програма за работа на
училиштето

Директор
Тим

одржан состанок за рефлексија по реализирани
активности – што одеше добро и што можеше да се
направи подобро
подготвен извештај со податоци за реализација на
приоритети и за бројната состојба на учесниците

8. Програми и организација на работата во основното училиште
8.1. Календар за организацијата и работата во основното училиште

Забелешка: Според календарот за изменувањена календарот за организација и работа на основните училишта учебната година започнува на 1 ви
октомври

8.2. Поделба на класно раководство, поделба на часовите на наставниот кадар, распоред на часовите
Преглед на извршители, број на часови
и одделенско раководство во учебна 2020/2021 година - предметна настава во ООУ„Гоце Делчев“- Прилеп
Предмет

Извршители

Македонски
јазик

Јованоска Мирјана
Јагуриноска Билјана
Крстеска Весна

Математика

Попоска Билјана
Бардакоски Богослав
Николоска Емилија

Англиски
јазик

Стефаноска Леонора
Чатлеска Благица
Нешкоска Цуцулеска
Спасија
Вељаноска Матеја

Дулевска Марија
Француски
јазик

Наумоска Ирена

Германски
јазик

Ристеска
Весна
Најдоска Билјана

Ликовно
образование

Перески Филип

Музичко
образование

Мирчески Љупчо

Физика

Димитриоска Милена

Хемија

Иваноска Кети
Ангелеска Донче

Биологија

Историја
Географија

Георгиоска Билјана
Лесноска Величе
Крстески Петре
Петрески Златко
Мирчески Спасе

Физичко
образование

Тошески Ристо
Белакапоски Христо
Влатко Тошески

Информатика

Дојкоска Летка

Техничко
образование

Петреска Симона

Етика

Наставник од друго училиште
во

Наставник од друго училиште

Класична
култура
на
европската
цивилизација

Наставник од друго училиште

Иновации

Наставник од друго училиште

Етика
религии

Извршители во одделенска настава
Наставник

Одделение и паралелка

Снежана Котева

Iа

Снежана Дуковска

Iб

Снежана Димоска

Iв

Татјана Јованоска

Iг

Влатко Бакаров

I Iа

Божана Тасеска

I Iб

Силвана Белушанец

I Iв

Александра Андоноска

I Iг

Љупка Митреска

I I Iа

Марија Велјаноска

I I Iб

Трајче Каралиоски

I I Iв

Бети Трајкоска

I I Iг

Родна Шаренкоска

I Vа

Сузана Здравеска

I Vб

Виолета Балеска

I Vв

Христина Момироска

Vа

Цветанка Стојаноска

Vб

Жаклина Ристеска

Vв

Даниела Котеска

Vг

8.3. Работа во смени

Наставата се изведува во две смени и тоа: прва смена: 2 паралелки од I одделение, II одд , IV, VI и VIII одделение, втора смена: 2 паралелки од I
одделение, III, V, VII и IX одделение. Во секоја смена за секој работен ден има одредено дежурни наставници кои се грижат за однесувањето на
учениците за време на одморите.
Наставниот час ќе трае 40 минути, а наставата во прва смена почнува во 7.15 часот за учениците од V, VII,VIII и IX оддeление. Од 8,00
часот започнува наставата за учениците од I до V одделение. Задолжителната настава завршува во 12.45 часот за претпладнаевната смена.За
втората смена наставата започнува во 13.00 часот, а завршува во 18:30 часот. Секој месец се врши промена на смените.
Продолжениот престој почнува со работа во во 8,00 часот, а звршува во 16,00 часот.

Распоред
за времетраењето на училишните часови и одморите
Предпладне

Час

Ѕвоно за почеток
на час

Завршување на
часот

Одмор/мин./

1час

7:15

7:55

5

2 час

8:00

8:40

20

3 час

9:00

9:40

5

4 час

9:45

10:25

10

5 час

10:35

11:15

5

6 час

11:20

12:00

5

7 час

12:05

12:45

-

Попладне
Час

Ѕвоно за почеток
на час

Завршување на
часот

Одмор/мин./

1час

13:00

13:40

5

2 час

13:45

14:25

20

3 час

14:45

15:25

5

4 час

15:30

16:10

10

5 час

16:20

17:00

5

6 час

17:05

17:45

5

7 час

17:50

18:30

-

Забелешка: Можни се промени на смените и распоредот во согласност со Планови и Протоколи за превенција од Ковид 19

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

Број на
паралелки
Број на
ученици
Број на
наставници

Македонски
јазик
35

Албански
јазик
/

Турски
јазик
/

Српски
јазик
/

Босански
јазик
/

734

/

/

/

/

51

/

/

/

/

8.5. Проширена програма
Во училиштето за учениците во прво, второ и трето одделение се организира прифаќање и заштита на учениците еден час пред
започнувањето на часовите за редовната настава и еден час по завршувањето на наставата, во согласност со родителот, односно
старателот.
Исто така, во училиштето се организира продолжен престој за учениците во групи и тоа, од прво до трето и од четврто и петто
одделение со ученици од различни одделенија. Во продолжен престој учениците се вклучуваат во согласност со родителот, односно
старателот.
За време на продолжениот престој во кој се вклучени ученици од различни паралелки и одделенија, учениците учат, ги работат
домашните задачи, работат други училишни обврски и учествуваат во културно-уметнички, спортски и други активности, согласно со
годишната програма за работа на училиштето,
Продолжениот престој го посетуваат 30-35 ученици. наставните и воннаставните активности се реализираат во две смени од страна на
наставник за одделенска настава Галка Гаврилоска.

Забелешка: Работата во Проширената програма согласно со Планови и Протоколи за превенција од Ковид 19

8.6. Комбинирани паралелки

Во подрачното училиште во с.Големо радобил наставата се реализира во една комбинирана паралелка од 4 ученици од кои : 2 ученици
во прво одделение, 1 во четврто, 1 во петто одделение. Наставата ја реализира наставник за одделенска настава Митко Стојанов,
англиски јазик- Марија Дулевска, техничко образование / V /- Симона Крстеска, природни науки / V/ - Билјана Георгиеска, В
8.7. Странски јазици што се изучуваат во училиштето
Задожителен прв странски јазик е англискиот – 35 паралелки во матичното и 1 комбинирана паралелја во подрачно училиште во
с.Големо Радобил, а учениците како втор изборен јазик го избираат германскиот или францускиот јазик.
Странски јазик

Број на паралелки – англиски јазик

Број на и ученици

Број на групи – француски и германски
јазик
Англиски јазик

35

734

Германски јазик

16

671

Француски јазик

6

63

8.8. Реализација на физичко и здравствено образование со учениците од прво до петто одделение
Тандем наставници за изведување на наставата по ФЗО се: во прво одделение-Снежана Котева, Снежана Дукоска, Снежана Димоска,
Татјана Јованоска, второ одделение – Влатко Бакаров, Божана Тасеска, Силвана Белушанец, Александра Андоноска, наставник по ФЗО

8.9. Изборна настава
Училиштето ги информира родителите и учениците за изборните предмети и начинот на избирање од понудени изборни предмети со
добивање на сознанија од анкетни листови кои се испрaкаат до родителите. Во преден план се интересите на учениците имајќи во

предвид дека предметот кој ќе биде избран станува задолжителен во распоредот на часови. Во оваа учебна година во VI оддeление ќе
се изучуваат изборниот предмет етика во религиите и класичнакултура на европската цивилизација, а за втор странски јазик учениците
избраа да го изучуваат германски и француски јазик. Оваа учебна година во VII, VIII и IX оддееление, а во согласност со изборот на
учениците ќе се изучуваат следните изборни предмети: вештини на живеење, унапредување на здравјето, проекти од информатика,
техничко образование, проекти од ликовна уметност.

Изборни предмети по одделенија
Изборен предмет

Оддделение

Наставник

Етика во религиите

VI

Наставник од друго училиште

Класична култура на европската
цивилизација

VI

Наставник од друго училиште

Вештини на живеење

VII

Ирена Наумоска, Марија Дулевска

Техничко образование

VII, IX

Симона Крстеска

Унапредување на здравјето

VIII

Билјана Ѓеорѓиеска

Проекти од информатика

VIII, IX

Летка Дојкоска

Проекти од ликовна уметност

IX

Филип Перески

Анкетните листови од родителите

8.10. Дополнителна настава
Во училиштето се обезбедуени просторни и материјално-технички услови за реализација на дополнителната и додатната настава. Се
изготвува распоред на месечно ниво за дополнителна и додатна настава за секој наставен предмет и се објавува. Дополнителната
настава се организира за учениците од прво до деветто одделение кои во текот на редовната настава не ги постигнале очекуваните
резултати од одредeни наставни програми или очекуваните резултати од одредени теми/области во рамките на наставните програми.
- Ученици за кои се организира дополнителната настава се:
- ученици со помали предзнаења за наставниот предмет или одредена тема од наставниот предмет,
- ученци кои покажале слаби резултати од учењето (имаат негативна оценка за тој очекуван резултат или тема),
- ученици што подолго време отсуствувале од настава и
- ученици со потешкотии во учењето.
Ученикот од прво до петто одделение може да следи најмногу по еден час неделно дополнителна настава за најмногу два различни
наставни предмети одделно. Ученикот од шесто до деветто одделение може да следи најмногу по еден час неделно дополнителна
настава за најмногу три различни наставни предмети одделно. Дополнителната настава за ученикот трае додека ученикот не ги
постигне очекуваните резултати согласно наставната програма. Ученикот се вклучува во дополнителна настава по проценка на
наставникот од следењето на напредокот на учениците во настава, во согласност и договор со родителот/старателот.
8.11. Додатна настава
Додатна настава се организира за учениците кои постигнуваат значителни резултати по одделни наставни предмети и покажуваат
посебен интерес за проширување и продлабочување на знаењата за одделни наставни предмети, одделна тема/област од наставен
предмет.
Додатната настава можат да ја следат ученици од прво до деветто одделние и тоа:
- напредни ученици кои имаат највисока оценка за наставниот предмет,
- ученици што покажуваат посебен интерес за одредена област за тема/област од наставната програма и
- ученици што се пријавуваат за учество на натпревари.

Наставникот му понудува на ученикот следење на додатна настава, а ученикот одлучува во договор со родителот, односно старателот
за посета на часови за додатна настава. Додатната настава ученикот ја следи во текот на целата учебна година или повремено во
договор со наставникот, а по одлука на ученикот и во соработка со родителот, односно старателот.

Предметна настава – план на простории и часови за дополнителна и додатна настава
Просторија

Специјализирана
училница 1

Ден

Ден

Ден

Ден

Ден

Реализатор

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

Наставник во предметна настава

Час

Час

Час

Час

Час

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

7
Специјализирана
училница 2

Универзална
училница

1
2
3
4
5
6
7
По
завршување

По
По
По
По
завршување завршување завршување завршување

Според месечен план

Според месечен план

Според месечен план

Спортска сала

на настава
или по
распоред

на настава
или по
распоред

на настава
или по
распоред

на настава
или по
распоред

на настава
или по
распоред

По
завршување
на настава
или по
распоред

По
завршување
на настава
или по
распоред

По
завршување
на настава
или по
распоред

По
завршување
на настава
или по
распоред

По
завршување
на настава
или по
распоред

Според месечен план

Распоред на месечно ниво за дополнителна и додатна настава за секој наставен предмет во одделенска настава
Просторија

Специјализирана
училница 1

Специјализирана
училница 2

Универзална

Денови

Реализатор

Понеделник

Вторник

Среда

Четврток

Петок

часови

часови

часови

часови

часови

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

По
завршување

По
По
По
По
завршување завршување завршување завршување

Наставник во одделенска настава

Според месечен план

Според месечен план

Според месечен план

училница

на настава
или по
распоред

на настава
или по
распоред

на настава
или по
распоред

на настава
или по
распоред

на настава
или по
распоред

Спортска сала

По
завршување
на настава
или по
распоред

По
завршување
на настава
или по
распоред

По
завршување
на настава
или по
распоред

По
завршување
на настава
или по
распоред

По
завршување
на настава
или по
распоред

Според месечен план

8.12. Работа со надарени и талентирани ученици
Надарените и талентираните ученици се ученици кои имаат развиено една или повеќе способности на ниво кое ги надминува
способностите на нивните врсници. Во училиштето ке се реализираат програми за работа на ученици со високи постигнувања во
областа на природни науки, математика, јазици, во областа на уметностите, ликовно изразување, музика, дизајн и спорт.
УИТ прибира податоци за надарените и талентираните ученици и од наставниците бара да изготват соодветни програми за реализација
на додатна настава, да ги вклучат во разни натпревари, истражувања, настапи, дебати, тимови, комисии и слично.
Програма за работа со надарени и талентирани ученици
Задачи: Креирање политика за работа со надарени и талентирани ученици, стручно усовршување на наставниците, планирање на
работата со надарени и талентирани ученици, квалитетна реализација на индивидуалните програми за работа со надарени и
талентирани ученици, подобрување на социоемоционалниот статус на надарените и талентираните ученици и следење на
индивидуалните постигања на овие ученици.
Активности: Изготвување на програма и акционен план, информирање и запознавање на наставниците со надареноста и
талентираноста, разговори со одд. наставници, раководители, предметните наставници и родители, примена на инструменти за
идентификација, изготвување на индивидуални програми за работа со надарени и талентирани ученици во наставните и воннаставните
активности, следење на реализацијата на индивидуалните програми за работа со надарени и талентирани ученици, советодавноконсултативна работа со ученици, родители и наставници.
Реализатор: Тимот за работа со надарени и талентирани ученици, составен од стручните соработници и наставници од училиштето.

При тоа тие работат со учениците и родителите како целна група, ги обезбедуваат потребните ресурси и ја реализираат програмата во
однапред утврдена временска рамка.
Очекувани резултати – ефекти од реализацијата на оваа програма се: поддршка на напредокот на надарени и талентирани ученици,
подобрување на пристапот во работата со надарени и талентирани ученици, овозможување на индивидуален напредок во согласност со
надареноста или талентираноста, развивање на позитивен став кај учениците кон надарените и талентираните ученици.
АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАБОТА СО ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ –

учебна 2020/2021год.
Следење

Задача

Активност

Временска
рамка
(ме‑ сец)

Носител

Начин на
спроведување
(ресурси)

Инструменти

Очекувани ре‑
зултати

Одговорно
лице

1. Креирање политика за работа со
надарени и
талентирани
ученици

Изготвување на про- грама
и акционен план

Август

Тим

Насоки за изготвување на
годишна програ- ма
за работа на
училиштето

/

Поддршка на
напредокот на
надарените и
талентираните
ученици

Тим

2. Стручно
усовршување на
наставниците

Информирање и запознавање на наставниците со надаренос- та и
талентираноста

Септември

Тим

Консултативни
стручни разгово- ри
засновани на
стручни материјали

X

Подобрување на
пристапот во
работата со
надарени и
талентирани
ученици

Тим

3. Идентифика- ција
на надарени и
талентирани
ученици

– Разговори со одделенски наставници,
раководители, предметни
наставници и роди- тели
– Примена на инструменти за идентификација

Октомври

Преглед и
евиденција на
надарените и
талентираните
ученици според
видот на надареност

Тим

– Стручни соработници
– Одделенски
наставници
– Одделенски
раководители
– Предметни
наставници

Задавање на
инструменти за
идентификација

Инструмент за
идентификација

□
x

Потребен
буџет

4. Планирање на
работата со надарени и талентирани ученици

Изготвување на програми за работа со
талентирани ученици во
наставните и воннаставните активности

Септември
Ноември

– Одделенски
наставници
– Одделенски
раководители
– Предметни
наставници

– Стручна литература
– Досие за надарен или талентиран ученик

Инструмент за
идентификација

АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА РАБОТА СО ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ

Тим

Индивидуален
напредок во
согласност со
надареноста или
талентира- носта
– Поддршка и
развивање на
надарените и
талентираните
ученици

– учебна 2020/2021год
Следење

86

Задача

5. Квалитетна
реализација на
индивидуални- те
програми за
работа со надарени и талентирани ученици

Активност

Следењена реализацијата на индивидуалните програми за
работа со надарени и
талентирани ученици

Временска
рамка
септември
(2020)
Јуни (2021)

Носител

Тим

Начин на
спроведување
(ресурси)
Реализирани
активности во и
надвор од наставата

Инструменти

Очекувани ре‑
зултати

Инструмент за
следење

Успешна
реализација на
индивидуални- те
програми за
работа со надарени и талентирани ученици

Одговорно
лице
Тим

□
x

Потре‑
бен
буџет

6. Подобрување на
социоемоционалниот ста- тус
на надарени- те и
талентира- ните
ученици

Советодавно-консултативна работа со
ученици, родители и
наставници

7. Следење на
индивидуалните
постигања на
надарените и
талентираните
ученици

– Евиденција на успехот, редовноста и
однесувањето
– Анализа на постигањата на надарените и
талентираните ученици
во воннаставните
ученички актив- ности и
додатната настава

Тековно

– Стручни соработници
– Одделенски
наставници
– Предметни
наставници
– Родители
– Ученици

Индивидуална и
групна работа со
родители и
ученици

– Полугодие
– Крај на
година

– Психолог
– Педагог
– Одделенски
наставници
– Предмет-ни
наставници

– Одделенски
наставници
– Предметни наставници

– Изготвување
на досие на
надарен или
талентиран
ученик
– Социометриски тест

Инструмент за
следење

Подбрување на
напредокот
според надареноста и талентираноста на
ученикот
– Развивање на
позитивен став кај
учениците кон
надарените и
талентира- ните
ученици

Тим

Проценка и подобрување на
постигањата на
надарените и
талентираните
ученици

Тим

Пример - АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ТАЛЕНТИРАН УЧЕНИК

Акционен план за талентиран ученик по математика (VIII одд.)

2020/2021год
Следење

Задача

Активност

Временска рамка
(месец)

Носител

Начин на
спроведување (ресурси)

Инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно лице

□
x

Потребен
буџет

Користење на
математичка
терминологија
приусно иписмено искажување

Во редов- ната
настава
задавање на
избрани зада- чи
од високо ниво

2020/2021

Наставник по
математика

Збирки задачи за Континуира- но
VIII одд. од
следење на
различни ав- тори односотна
ученикот кон
работата

Развиена логичка
поврзаност и креативност

Наставник по математика

Развивање
способности за
решавање на
сложени математички задачи и
проблеми

Вклучување и
следење на
часовите од
додатна
настава по
математика,
учество во
проекти

2020/2021

Наставник по
математика

Збирки задачи за
VIII одд. од
различни авто- ри,
НУМЕРУС,
стручна литература

Континуира- но
следење на
односотна
ученикот кон
работата

Развиена креативна
Наставник по математика
способност за са- мостојно
решавање сложени
математички задачи и
проблеми

Поттикнување на
логичкото
размислување,
разбирање на
поимите и степенот на разбирање при нив- ната
примена,
развивање на
оспособеноста за
решавање задачи

Подготовка за
училишни
натпревари,
регионални
натпревари,
државни натпревари по
математика,
меѓународен
натпревар
„Кенгур“

Март, април,
мај 2021

Наставник по
математика

Збирки задачи за
VIII одд. од
различни авто- ри,
НУМЕРУС,
стручна литература

Континуира- но
следење на
односотна
ученикот кон
работата

Развиена способност за
самостојно и самоиницијативно истражување на причинско-последични врски,
подобрена самокритичност, продлабоче- ни
знаења во области од
математиката надвор од
редовната настава

Наставник по математика

8.13 Работа со ученици со посебни образовни потреби
Инклузивен тим
Принципите на инклузивното образование промовираат рамноправност меѓу сите деца во процесот на учењето. Учениците со
посебните образовни потреби се:
- ученици со попреченост се оние кои имаат долготрајни физички, ментални, интелектуални или сетилни оштетувања, кои во
интеракција со различните општествени бариери може да го попречат нивното целосно и ефективно учество во општеството на
еднаква основа со другите,
- ученици со нарушување во однесувањето или емоционални проблеми или со специфични тешкотии во учењето и
- ученици кои потекнуваат од неповолни социо-економски, културни, и/или јазични депривирани средини.
Во основното училиште се формира училишен инклузивен тим (УИТ) и инклузивен тим за ученик (ИТУ) којшто работи по
индивидуален образовен план (ИОП). Училишниот инклузивен тим е составен од седум члена и тоа: психологот, двајца наставници од
редот на вработените на училиштето (еден наставник од одделенска настава и еден наставник од предметна настава), двајца родители
односно старатели, специјален едукатор и рехабилитатор и директорот на училиштето.Училишниот инклузивен тим ги осмислува и
спроведува активностите на ниво на целото училиште и води грижа тие да бидат усогласени и применувани во работата. За учениците
со попреченост се формира ИТУ, кој е составен од наставниците (кои работат во паралеката каде е ученикот со попреченост),
родител/старател на ученик и стручните соработници. Инклузивниот тим за ученикот во фокусот на својата работа ги има конкретните
ученици и изготвување и реализирање на нивниот ИОП или модифицирана наставна програма (МНП). Во работата на ИТУ по потреба,
може да се повикаат да учествуваат и ученикот, други наставници или било кое друго лице од доверба на ученикот.
За активно и продуктивно учество во училишните и воннаставните активности некои ученици имаат потреба од поддршка. За
таа цел наставникот применува диференциран пристап во планирањето и реализацијата на наставата за да им овозможи на учениците
да учестваат и можност да ги постигнат резултатите од учењето. Диференцијација е прилагодување на наставата и учењето кон
потребите и можностите на учениците. Таа е процес со кој се планираат активностите во врска со резултатите од учењето од
наставната програма, методите на учење и активностите на учење за да се задоволат потребите на секој ученик поединечно.
Некои ученици и покрај диференцијацијата на наставата не можат да се вклучат и да напредуваат во учењето. Затоа на овие
ученици им се потребни поинтензивни интервенции односно изготвување на ИОП од страна на ИТУ. ИТУ подготвува ИОП за
ученикот со попреченост и ги спроведува мерките за поддршка во учењето согласно со препораките од стручните тела за

функционална проценка. ИОП вклучува адаптации во резултатите од учењето на наставната програма, воведување специфични
активности и методи што овозможуваат постигнување на резултатите од учењето. Наставниот час за учениците со попреченост може
да трае пократко, доколку тоа е утврдено со ИОП на ученикот. За поддршка на учењето за учениците со попреченост, основното
училиште обезбедува: образовен асистент, личен асистент, соодветна стручна поддршка од центар за поддршка на учењето,
инклузивен тим и асистивна технологија по препорака на стручното тело за проценка и во согласност со индивидуалниот образовен
план или модифицираната програма.
Модифицираната наставна програма, наменета за учениците со комплексни потреби, се подготвува за секој воспитно-образовен
период на основното образование и со неа се определуваат резултатите од учење базирани на компетенциите со кои треба да стекнат и
развијат самостојност, личен развој и социјални односи. Со МНП учениците со комплексни потреби треба да стекнат знаења и
вештини за: самостојна грижа и обавување на културно хигиенски навики, основна комуникација, развивање на психомоторните
функции, елементарни знаења од одделните воспитно - образовни подрачја, стекнување основните животни или психосоцијални
вештини за личен развој, интерперсонални односи, општествени односи, здраво живеење и однос со надворешната средина.
Учениците со комплексни потреби, дел од наставата која се реализира според модифицирана програма, може да ја посетуваат во
основно училиште со ресурсен центар или во центар за поддршка на учењето, согласно со препораката на стручното тело за проценка.
За одделни категории на ученици со попреченост се развиваат програми за стекнување специфични вештини, како: мобилност и
ориентација во простор, изучување на Брајова азбука, развој на говорот, употреба на асистивна технологија за комуникација и друго.
ИОП или МНП се состојат од:
глобално ( долгорочено) планирање - се прави педагошки профил на ученикот кој вклучува основни информации за ученикот,
функционална процена на способностите, тековно ниво на постигнување, идентификација на приоритетните потреби, идентификација
на наставните стратегии и стратегиите за оценување , евалуација и ревидирање на ИОП. Во него се планираат предметите каде има
потреба да се изработува ИОП, траењето на часовите, предметите кои ги изучува, како и воннаставните активности;
тематско (среднорочно) планирање - се индивидуализираат цели соодветно можностите на ученикот, а коресподентно на
потребата може да се планираат активности, методи, форми, начин на оценување и сл.
дневен оперативен план (краткорочно) - се имплементираат индивидуализираните цели, соодветно на нив активности, форми,
методи, нагледни средства, оценување и сл.
Оценувањето на учениците кои учат според ИОП, се врши според индивидуалниот напредок на поставените цели во ИОП.
Постигнувањата на ученикот може да се оценуваат описно и/или бројчано, во зависност од попреченоста на ученикот. Во

свидетелството на ученикот кој учел според ИОП, се наведуваат стекнатите компетенции односно нивото на стекнати знаења и
вештини. На секое полугодие се прави евалуација на ИОП која дава описна оценка што ученикот успеал да усвои од предвидените
цели и препораки за понатамошна работа .
Програма за работа на Училишниот инклузивен тим
Училишниот инклузивен тим во својата работа ќе се залага во училиштето:
•

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

•

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

•
да ја зајакнува самодовербата и самопочитта – интерни обуки, работилници и консултативни средби во училиштето помагаат
многу од наставниците да се ослободат од предрасудите и стравот и да се мотивираат да работат со ученици со ПОП;
•

да се поттикнува и да се унапредува креативноста;

•

да се подобруваат индивидуалниот и креативниот живот и работа;

•

да се применуваат техники на креативно мислење;

•

да се развива кооперативното учење;

•

да се подобруваат личниот и социјалниот развој.

План на активности на инклузивен тим

АКТИВНОСТИ
1. Подготовки на
наставниците –
глобално и
тематско
планирање на нас
ставната програма
за реализирање во
учебната 2020/2021
година

на
2. Идентификување
надарените и талентираните ученици,
изготвување на програмата за додатна
nастава,
индивидуални
програми за НТ

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

НОСИТЕЛИ

* Наставната работа да се
приспособи на развојните
и индивидуалните потреби

За сите програмски под рачја, Наставници,
по наставните предУИТ
Мети- користење

и достигнувања на учениците, согласно со научните сознанија за разликите
во развојот на децата

и применување на
интерактивни
и современи методи, форми
и средства на наставна работа, со акцент врз: учење
преку игра, учење преку

* Да се идентификуваат
надарени и талентираниученици/идентификација на
типот на успешност
* Да се планира додатна
настава согласно потребите и интересите на НТ
ученици

решавање проблеми и истражување, на ниво соодветно на учењето кај учениците на актуелната возраст.
* Идентификување на карактеристиките за учењето
* Идентификување на творечките карактеристики
* Препознавање на мотивационите карактеристики
* Идентификување на социјалните карактеристики
* Изготвување програми за
додатна настава;
индивидуални програми за НТ

ОЧЕКУВАНИ
ИСХОДИ
*Во планирањата, наставната програма е
приспособена

ВРЕМЕ/
РЕАЛИЗАЦИЈА
Август – септември 2020 година.

кон развојните, заедничките и индивидуалните потреби за напредок на учениците.
*Се планираат разновидни техникиистратегии во реализацијата на
наставната работа
УИТ,
наставници

* Идентификувани се
учениците со општа
надареност за одделни
области
*Идентификувани се
учениците што се талентирани за одделни
области
*Изготвени се нацрти за
дополнителна настава;
индивидуални програми
за НТ

Септември – октомври
2020 год.

3. Планирање на програмата за дополнителна настава

АКТИВНОСТИ
4. Насоки за изготвување на ИОП и
пополнување на потребните обрасци

*Да се обезбеди помош за
ученици што имаат тешкотии при совладување на
наставниот материјал во

*Приспособување на содржините од наставниот материјал за надминување на
тешкотиите во учењето

редовната настава – помош за надминување на
тешкотиите

*Приспособување на наставнатаработакониндивидуалните потреби на учениците

ЦЕЛИ
*Да им се помогне на наставниците во целосно
разбирање на инклузивно- то
образование и наставниците да се оспособат за

ЗАДАЧИ
Консултативни средби, дискусии и интерни обуки

Наставници,
УИТ

Работилници со родители

6. Поддршка на наставниците во
идентификување

*Родителите да бидат информирани за инклузивно- то
образование и за инклузивноста на училиштето

Наставниците да ја насочат
парадигмата кон
идентификување на„посебни
потреби“ и кон

Одговор на прашањата:
*Со кои предизвици за
инклузијата треба да се
справуваме?
*Како треба да работиме за
да ја постигнеме целта?
*Што претставува тимот за
инклузија во училиштето?
*Како родителите можат да
придонесат за развој на инклузивното образование во
заедницата?
Консултативни средби

Септември – октомври
2020 год.

*Изготвени се основи
за планирање на дополнителната настава по
предмети и по одделенија

НОСИТЕЛИ
УИТ,
наставници

изготвување ИОП

5

* Направена е првич- на
идентификација на
ученици со ПОП,
течкотии во учењето

УИТ,
наставници

ОЧЕКУВАНИ
ИСХОДИ
*Зголемен е бројот на
наставници што знаат
да изготвуват ИОП
* Изготвени се ИОП-и
за сите ученици за кои е
утврдено дека е потребно
* Подобрено тимско
работење на наставниците
*Зголемен е бројот на
родители што го прифаќаат инклузивното
образование
*Зголемен е бројот на

ВРЕМЕ/
РЕАЛИЗАЦИЈА
Август – септември 2020 година.

Септември 2020 –
јануари 2021
година

родители што се обраќаат до УИТ

УИТ

*Зголемен е бројот на
Во текот на учебнаставници што умеат
ната година
да ги идентификува- ат и

(детектирање) на
наставните потреби
за децата

идентификување
на потребите на децата за
учење - пристап што се
фокусира на идентификување (детектирање) на
тешкотиите при учењето

*Да се обезбеди ученичка
7. Поддршка од учениците – работилница со поддршка за учениците со
ПОП
членови на училишната заедница

АКТИВНОСТИ

ЦЕЛИ

да им излезат во
пресрет на специфичните тешкотии во
учењето на учениците

Работилница

ЗАДАЧИ

УИТ,
наставници

НОСИТЕЛИ

8. Следење и идентификување на деца што
имаат потреба од
дополнителна настава

*Да се користи дијагностичко проверување на
почетокот на учебната година
*Учениците формативно да се
оценуваат

Изработка на насоки и
инструменти за водење
белешки,собирање
изработки, за евалутивни и
за чек-листи и др.

Наставници,
УИТ

9. Неформални средби со
наставниот и друг
кадар и разговор
по поединични прашања или тешкотии

*Да се зголеми соработка- та
помеѓу кадарот во училиштето и да се договараат
заеднички и индивидуални
активности

Размена на идеи, предлози,
мислења, консултации

УИТ

*Зголемен е бројот на
ученици што во наставата и надвор од неа им
помагаат на учениците
со тешкоти во учењето

Во текот на учебната година

ОЧЕКУВАНИ
ИСХОДИ
*Навремено се идентификувани учениците
сотешкотии присовладување на наставниот
материјал во редовната
настава
*Зголемен е бројот на
ученици што успешно ги
совладуваат содржини- те
од приспособената
наставна работа кон
нивните индивидуални
потреби

ВРЕМЕ/
РЕАЛИЗАЦИЈА
Во текот на учебната година

*Зголемен е бројот на
наставници што добиле
поддршка од УИТ

Во текот на учебната година

Средби, договарања, кон10. Средби и консултации *Да се добие дополнителна
стручна помош и поддрш- ка султации и др.
со стручни лица
надвор од училиштето *Да се разменуваат искуства и идеи, како и соработка во активности по
определени содржини

11. Извештај за работата
на УИТ

Да се сумира реализација- та
на активностите и ефек- тите
од работата на УИТ и на
инклузивното образова- ние
во училиштето.

УИТ

*Самоевалуација на инклуУИТ
зивноста на училиштето и
работењето на УИТ
*Финализирање на инклузивното училишно портфо- лио
за учебната година
*Сумирање на активностите на
УИТ
*Рефлексија на работата на
УИТ

*Унапредување на инклузивното
образование и на воспитно-образовниот процес

Во текот на учебната година

*Документирана е работата на УИТ
*Направена е анализа
на работата на УИТ
*Формулирани се предлози за работа за наредната година

Јуни 2021 год.

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

Акционен план за работа со ученици со ПОП
Начин на
спроведување
(ресурси)

Време на
реализација

Носител

Изработка на
годишна програма заработа и акционен
план

Август

УИТ

Насоки за изработка на годишна програма за
работа на училиштето

Разговори со
наставници и
одделенски
раководители,
идентификување на уче-

Септември

Наставници,
УИТ

Дијалог, проИдентификаци Евидентираниуче
цедура за сленици со поонен лист
дење и изра- ботка
себни образовни
на ИОП
потреби
и изградена соодветна страте-

Задача

Активност

Операционализација
на политиката
за работа со ученици со посебни
образовни потреби

Идентификација на
ученици со ПОП

Инструменти
Упатство

Очекувани
резултати
Во програмите
за работа се
вклучени активности за инклузивно образова- ние

Одговорно лице за
следење
УИТ

УИТ

ниците со ПОП
запишани во I
одделение

гија за работа со
нив

Запознавање на
предметните на-

Размена на
искуства меѓу

ставници со учениците со ПОП кои
преминуваат од
одделенска во пред-

одделенските
и предметните
наставници за
работата со

одделенски
наставници
од V одд.,
предметни

метна настава

овие ученици
(со ученичко
досие)

наставници
од VI одд.

адача

Активност

Септември.

Време на
реализација

Изготвување на ин- *Ревидирање на
дивидуален
образо- ИОП (форма,
Континуира- но
вен план
содржина...).
*Изготвување
на ИОП (долгорочен, среднорочен, дневно
планирање на
индивидуализирани цели).
*Изготвување на

Стручни соработници,

Носител
Наставници,
стручни соработници,
родители

Дискусија

Евидентен
лист
за следење,
досие наученик.

Начин на
Инструменти
спроведување
(ресурси)
*Годишна про- Формулар за
грама
за ИОП
соодветното
одделение
*Наод и мислење
од МКФ

Соодветна прифатеност на учениците со ПОП
што преминуваат во
VI одд.

Одговорно
лице за
следење
Успешно прилаУИТ
годена наставна
програма за учениците соПОП
Очекувани
резултати

УИТ

ИОП за учениците со ПОП од
прво
одделение

Континуирана под*Консултативни Во текот на
дршка на учениците со разговори на
учебната гоПОП
стручните содина
работници со
одделенските
наставници,
раководители и
родители
*Советодавно-консултативна работа со
Ученици со
посебни образовни
потреби

Стручни соработници,
одделенски
наставници,
одделенски
раководители, родители,
ученици

КонсултативДосие научено-советодавна
ник со ПОП
работа.
Соработка со
соодветни
стручни установи

*Подобрување
на постигањата
*Вклучување
во животот на
паралелката,
училиштето и
локалната заедница
*Зајакнување на
родителските
вештини и капацитети

Време на
реализација

Активност

Следење на активностите и постигањата на учениците
со ПОП

*Евиденција за
успехот, редовноста и однесувањето на учениците со ПОП
*Ревидирање на
ИОП

Обезбедување
поддршка од соучениците

Советодавно-консултативни разговори со
одделенските
наставници и
раководители со
паралелката,
ученичката
заедница, родителите

Во текот на
учебната година

Подобрување на социјалната и емоционалната состојба на
учениците со ПОП

*Разговори со
учениците.
*Советодавни
разговори со
родителите на
родителски и
индивидуални
средби
*Проценки

Ноември
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Задача

Квартално,
тековно

Носител
Тим за откривање и грижа
за ученици со
ПОП, стручни
соработници
одделенски
наставници,
одделенски
раководители

Начин на
спроведување
(ресурси)
Евидентни листови за оценување

Инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице за
следење
УИТ

Eвидентен лист
за следење на
учениците со
ИОП

*Процена на постигањата
*Вклучување на
овие ученици во
групна рабо- та и
воннаставни
активности

Стручни со- Консултативработници,
но-советодавна
одделенски
работа
наставници,
одделенски
раководители, предметни наставници, родители,
ученици

Досие на ученик со ПОП

Подобрување на
постигањата и на
социјализацијата на ученици со ПОП

УИТ

Стручни соработници,
одделенски
наставници,
одделенски
раководители, предметни наставници, родители

Социометриски тест
Интервју

Развивање на
самодоверба и
самопочитување
кај овие ученици

УИТ

Консултативно-советодавна
работа

Подобрување на инклузивната практика

Инструктивна
работа со наставници

Во текотна
учебната
година

Стручни соработници,
наставници,
Инклузивен
тим

Консултативно-советодавна
работа

Постигање на
планираните
цели во воспитно-образовниот
процес на децата со посебни
потреби

УИТ

Програма за откривање и грижа за учениците со
емоционални проблеми
УИТ прибира податоци за учениците со емоционални потешкотии, без оглед на причината – семејно насилство, се- мејна негрижа, развод на
родителите, болест во семејството, постконфликтни трауми
УИТ во соработка со родителите и релевантните институции – здравствените установи, центрите за социјална работа, полицијата, пронаоѓа
решенија, нуди соодветна помош и поддршка за справување со предизвиците.

Цели
1. Креирање политика за
работа со ученици со
емоционални проблеми

Содржина
Изработка на акционен план
Изготвување на годишна програма за
работа
Планирање активности за успешна
реализација на инклузијата во
училиштето

Реализатор
Стручни
соработници
Одделенски
наставници
Предметни
наставници

Време на
реализација
Јули-август
2020

Очекувани ефекти

Успешно реализирање на
планираните цели

2. Идентификација на
ученици со емоционални
проблеми

Разговори со оод.наставници и
раководители

Стручни
соработници

Идентификување на учениците со
емоционални проблеми

Одделенски
наставници

Септември
2020

Евиденција на учениците
со емоционални проблеми
и градење на соодветна
стратегија за работа со
нив

септември

Соодветен одговор на
потребите на учениците
со емоционални проблеми
кои преминуваат во VI
одд.

септември

Успешна реализација на
наставната програма со
овие ученици

Во тек на
учебната
година

Подобрување на
постигањата

Одделенски
раководители
3. Запознавање на
предметните наставници од
VI одделение со ученици со
емоционални проблеми кои
преминуваат од одделенска
во предметна настава

Размена на искуства меѓу
одделенските и предметните
наставници за работата со овие
ученици
(ученичко портфолио)

Стручни
соработници
Одделенски
наставници од прво
одд.
Предметни
наставници од
шесто одд.

4. Изготвување на
индивидуален план за
ученици со со емоционални
проблеми

Изготвување на ИОП
-долгорочен -годишен
-среднорочен - месечен

Наставници,
Стручни
соработници
Родители

-дневно планирање на
диференцирани цели

5. Континуирана поддршка на Консулатативни разговори на
со ученици со со
стручните соработници со
емоционални проблеми
одделенските наставници,

Стручни
соработници

Вклучување во животот

раководители и родители

Одд. наставници

Советодавно-консултативна работа
со ученици со со емоционални
проблеми

Одд.раководители

Консултација со соодветни
институции надвор од училиштето
6. Соодветен одговор на
ученици со емоционални
проблеми

Евиденција за успехот, редовноста и
однесувањето на учениците со
емоционални проблеми
Следење и процена на проценка на
постигањата на учениците со
емоционални проблеми

на паралелката,
училиштето и локалната
заедница

Родители

Зајакнување на
родителските вештини и
капацитети

Ученици

Стручни
соработници
Одделенски
наставници

По
завршување
на секој
класификаци
онен период

Одделенски
раководители

Работилници

7. Обезбедување поддршка од
соучениците

Советодавно-консултативни
разговори со одделенските
наставници и раководители со
одделението, ученичката заедница,
родителите

Процена на постигањата
Вклучување учениците со
емоционални проблеми во
групна работа и
воннаставни ученички
активности
Подобрување
инклузивната практика со
учениците со
емоционални проблеми

Стручни
соработници
Одделенски
наставници
Одделенски
раководители
Предметни
наставници

Во текот на
учебната
година

Подбрување на
постигањата
Подобрување на
социјализацијата на
учениците со
емоционални проблеми

Родители
Разговори со учениците
8. Подобрување на
социјалниот и емоционалниот
Советодавни разговори со родителите
статус на ученици со со
на родителски и индивидуални
емоционални проблеми
средби
Упатување на родителите кон
содветни установи според појавени
потреби за третман на учениците
емоционални проблеми
Социометриска метода

Стручни
соработници

Март

Развивање на самодоверба
и самопочитување кај
учениците

Одделенски
наставници
Одделенски
раководители
Предметни
наставници
Родители

9. Подобрување на
инклузивната практика

Инструктивна работа со наставници

специјален едукатор
и реабилитатор,
педагог, психолог,
наставници

Во текот на
целата
учебна
година

Постигање на
планираните цели во
воспитно образовниот
процес за децата со
емоционални проблеми

11. Евалуација на програмата
за тимот за откривање и
грижа за ученици со со
емоционални проблеми

Утврдување на јаки/слаби страни од
реализацијата на програмата и
работата со учениците

Стручни
соработници

Јуни

Процена на ефектите и
постигнатоста на
планираните цели во
воспитно-образовниот
процес, социјалниот и
емоционалниот статус на
учениците со
емоционални проблеми

Изработување на стратегија за
понатамошна работа

Одделенски
наставници
Одделенски
раководители

Грижа за учениците од социјално загрозени семејства
Инклузивниот тим по потреба ги советува и им помага на родителите на учениците од социјално загрозени семејства да ги обезбедат
правата од социјална заштита преку социјалните служби.
Инклузивниот тим во соработка со Подмладокот на црвениот крст во училиштето планираат и реализираат хуманитарни акции од
најразличен вид: продажни изложби; донации на родители преку советот на родители; донации од локални претпријатија; бесплатен
топол оброк во училиштето и слично.

План за поддршка на учениците од социјално загрозени семејства
Активности

Цел и намена

Собирни акции

Поддршка на материјални потреби на учениците
Надминување на бариери
во учењето поврзани со развојот на ученикот
(емоционален, интелектуален)
Надминување на барирери во учењето
предизвикани од здравствени причини
Вклучување заради зајакнување на
самодовербата на учениците

Настани/случувања

Хепенинзи/други интерни
активности
хуманитарни акции преку
Црвен крст

Време на
одржување

Тековно по воочена
потреба

Инклузивен тим
Одделенски раководители
Стручни соработници Ученички парламент

Тековно по воочена
потреба

Инклузивен тим
Одделенски раководители
Тим за приредби и прослави
Одговорни наставници за секции
Детска организација,одделенски
раководители
ПЦК во училиштето, одделенски
раководители

Тековно по воочена
потреба
Помагање на материјално економска состојба

Одговорни лица

акции иницирани од
соучениците
Акции иницирани од
родителите
Работилници со хуманитарен
карактер

Хуманитарни акции од
претприатија

Поддршка социјалната вклученост на учениците
Односи и врски за надминување на бариери
во учењето поврзани со комуникацијата
Поддршка на базични образовни потреби на
учениците
Надминување на тешкотии како последица на
исклучително тешка економска ситуација

Тековно по воочена
потреба

Инклузивен тим, Заедница на
ученици,Училишен парламент

Тековно по воочена
потреба
Тековно по воочена
потреба

Инклузивен тим, Совет на родители

Надминување на тешкотии како последица на
исклучително тешка економска ситуација
Задоволување на базични потреби

Тековно по воочена
потреба
Тековно по воочена
потреба

Инклузивен тим, ПЦК

Обезбедување бесплатен оброк
во училиштето

Детска организација, одделенски
раководители

Инклузивен тим, Совет на родители

План за поддршка на ученици заради културни и/или јазични депривирани средини
Активност

Очекувани резултати

Време на реализација

Одговорни лица

Организирање активности
за подобрување на јазични
познавања и вештини

Надминување на бариери како
последица на друг говорен јазик и
култура

Тековно

Наставници по македонски јазик

Подобрување на јазичните
познавања за следење на
наставните програми

Поддржување од
соучениците во паралелката

Заеднички ангажирања во
наставниот процес

Тековно

Одделенски раководители
Наставници

Надминување на тешкотии
настанати од големи пропусти во
претходните знаења заради
јазични бариери
Вклучување во воннаставни
активности

Поддршка на учењето и
развивањето на различни
интереси на учениците

Тековно

Одделенски и предметни наставници

Соработување со
институции од локалната
средина

Развивање на јазични
компетенции и запознавање со
културни вредности

Тековно

Тим

Работилници

Развивање на вештини на
комуникација

Тековно

Одделенски раководители

Запознавање со културните
знаменитости и почит кон
различните културните вредности

Тековно

Вклучување во
вонучилишни активности

Стручни соработници
Одделенски и предметни наставници

8.14. Туторска поддршка на учениците
Во оваа учебна година не се планира дополнителна туторска поддршка за учениците, по предметите кои се дел од наставниот план во
учебната година во која е запишан ученикот, по претходно добиена писмена согласност од родителот, односно старателот.

8.15. План на образовниот медијатор
Во училиштето нема ученици Роми и за учениците Роми кои потекнуваат од социјално загрозени семејства и/или се подолго време
надвор од образовниот систем, не може да се ангажираат образовни медијатори.
9. Воннаставни активности
Основна цел на воннаставните активности е да овозможат стекнување на занаењата, вештините и вредностите/ ставовите зацртани со
Националните стандарди за основното образование, особено кога се работи за оние што не се покриени или не се доволно покриени со
наставните активности.
Планирањето, организирањето испроведувањето на воннаставните активности се водат од следниве начела/принципи:
-Воннаставните активности придонесуваат за когнитивниот, социо-емоционалниот и психомоторниот развој на ученикците
-Воннаставните активности се инклузивни и недискриминативни.
-Воннаставните активности се привлечни за повеќето ученици.
- Воннаставните активности обезбедуваат активно учество на учениците.
-Секогаш кога е можно, воннаставните активности развиваат интеркултурни компетенции кај учениците.
-Воннаставните активности ја поттикнуваат соработката на училиштето со родителите и со локалната заедница.
Видови воннаставни активности
Во училиштето се реализираат повеќе видови воннаставни активности
кои се разликуваат според должината на времетраењето:
1 краткотрајни воннаставни активности
- излети и екскурзии
- еднократни работилници
- акции во училиштето или во заедницата

2 подолготрајни воннаставни активности
- секции/клубов

`9.1. Училиштни спортски клубови
За развивање и унапредување на сите форми на спортски активности на учениците, во училиштето се реализираат активности на
училишен спортски клуб. Во 2013 година е регистриран училишен спортски клуб со скратен наслов УСК ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ПРИЛЕП.
Училишниот спорт има непосредно влијание во психофизичкиот развој на учениците, го зајакнува нивното здравје, изградува навики
за здрав живот и спортска активност и култура на добро држење на телото. Ги задоволува потребите за правилен развој на учениците и
тоа преку игрите, спортот, гимнастиката, во зависност од интересот на ученикот.
Машки и женски екипи од различни спортови учествуваат на натпревари во организација на Федерација на училишен спорт,
како и преку Созузот на училишен спорт на град Прилеп каде се органнизираат натпревари како во колективните спортови (кошарка,
фудбал, ракомет, одбојка ) така и во индивидуалните спортови како атлетика, карате, џудо, борење, пинк-понг, шах, велосипедизам и
др.
Системот на натпревари е претходно организиран со план од организацијата на Федерацицијата на училишен спорт преку
Сојузот на училишен спорт на град Прилеп и тоа најнапред се организираат општинските натпревари, а победниците од тие
натпревари учествуваат на државни натпревари или на олимписки игри. Натпреварите се организираат преку цела учебна година од
септември до јуни со организирано користење на соодветни просторни услови.
9.2. Секции/Клубови
При планирањето, организирањето и спроведувањето воннаставни активности во училиштeto се има предвид дека нивната основна
цел е да овозможат стекнување на занаењата, вештините и вредностите/ ставовите зацртани со Националните стандарди за основното
образование, особено кога се работи за оние што не се покриени или не се доволно покриени со наставните активности Притоа,
посебен акцент се става врз занаењата, вештините и вредностите/ставовите вклучени во следните подрачја за соодветниот возрасен
циклус на учениците: Личен и социјален развој, Демократска култура, мултикултура и граѓанство, Уметничко изразување и култура и
претприемништво и финансиска писменост.

Училиштето, преку наставниците, стручните соработници и со непосредно учество на ученичките тела, спроведува анкета за
заинтересираноста на учениците за подрачјата/темите за секциите што би се реализирале во учебната година.
Во рамките на овој вид воннаставни активности во училиштето ќе се реализираат:
- секции за проширување/продлабочување на содржините од наставните предмети/области
- секции за поддршка на други воннаставни интереси на учениците.
- секции за поддршка на личниот и на социјалниот развој на учениците
- спортско-рекреативни секции.
Планирањето на секциите кое е вклучено во Годишната програма за работа на училиштето не значи дека секциите не можат да
бидат модификувани и нивниот план дополнуван, туку напротив, одговорните наставници може да ги модификуваат/дополнуваат во
договор со учениците, во согласност со нивните интереси и можности, како и со евентуалните предизвици што се појавуваат во текот
на самата реализација. Исто така, во текот на наставната година може да произлезе потреба за реализација на други секции кои може
дополнително да се испланираат и да се вклучат во анекс кон Годишната програма за работа на училиштето.

Јованоска Мирјана

Литературна секција

секција за
проширување/продлабочување на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Забелешка

Македонски
јазик

Секција

Вкупно

Извршители

Ученици

Предмет

Вид на
секција

Преглед на извршители за слободни ученички активности- предметна настава

Математика

Англиски јазик

Јагуриноска Билјана

Драмска

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Крстеска Весна

Рецитаторска секција

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Попоска Билјана

Математичка секција

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Бардакоски Богослав

Математичка секција

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Николоска Емилија

Математичка секција

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Стефаноска Леонора

Англиски јазик

секција
проширување/продлабочување

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

за
на

содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области
Чатлеска Благица

Англиски јазик

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Нешкоска Цуцулеска

Англиски јазик

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Вељаноска Матеја

Англиски јазик

-секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска и
предметна
настава

1-2 часа
неделно

Дулевска Марија

Англиски јазик

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска и
предметна
настава

Наумоска Ирена

Француски јазик

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други

Предметна
настава

Спасија

Француски
јазик

1-2 часа
неделно

1-2 часа
неделно

воннаставни интереси на учениците
предмети/области
Германски
јазик

Ристеска

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Германски јазик

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Ликовна секција

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Музичка секција

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Физичка секција

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Весна

Најдоска Билјана

Ликовно
образование

Перески

Музичко
образование

Мирчески

Физика

Германски јазик

Филип

Љупчо

Димитриоска Милена

предмети/области

Хемија

Хемиска секција

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Еколошка секција

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Биолошка секција

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Историска секција

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Историска секција

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Иваноска Кети

Ангелеска
Донче
Биологија
Георгиоска
Билјана

Лесноска
Величе

Историја

Крстески
Петре

Географија

Петрески

Географска секција

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Географска секција

секција за
проширување/продлабочување на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

Тошески Ристо

Секција за спорт

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

Белакапоски Христо

Секција за спорт

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

Тандем наставник по
ФЗО

Секција за спорт

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

Златко

Мирчески
Спасе

Физичко
образование

1-2 часа
неделно

1-2 часа
неделно

1-2 часа
неделно

Информатика

Техничко
образование

Информатичка секција

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Предметна
настава

Сообраќајна секција

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

-секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

секција
проширување/продлабочување

Одделенска
настава

Дојкоска Летка

Петреска Симона

Снежан Котева

според предлог на
наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите
Снежана Дуковска

според предлог на
наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите
Снежана Димовска

според предлог на
наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите

Одделенки
наставник

Татјана Јованоска

според предлог на
наставник и нтересот

за
на

1-2 часа
неделно

1-2 часа
неделно

Предметна
настава

1-2 часа
неделно

изразен од учениците/
родителите

Влатко Бакаов

според предлог на
наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите
Божана Тасеска

според предлог на
наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите
Силвана Белушанец

според предлог на
наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите
Александра Андоноска

според предлог на
наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите

Одделенки
наставник

Љупка Митреска

според предлог на
наставник и нтересот
изразен од учениците/

содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области
секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други

1-2 часа
неделно

Марија Велјаноска

родителите

воннаставни интереси на учениците
предмети/области

според предлог на

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите
Тралче Каралиоски

според предлог на
наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите
Бети Трајкоска

според предлог на
наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите
Родна Шаренкоска

според предлог на
наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите
Сузана Здравеска

Одделенки
наставник

според предлог на
наставник и нтересот
изразен од учениците/
родителите

Виолета Балеска

според предлог на
наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите
Христина Момироска

според предлог на
наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите
Цветанка Стојаноска

според предлог на
наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите
Жаклина Ристеска

според предлог на
наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите
Даниела Котеска

според предлог на
наставник и нтересот

Одделенки
наставник

изразен од учениците/
родителите

Одделенки
наставник

Митко Стојанов

според предлог на
наставник и нтересот

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

секција
за
проширување/продлабочување
на
содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Одделенска
настава

1-2 часа
неделно

секција
проширување/продлабочување

Одделенска
настава

за
на

изразен од учениците/
родителите

содржините од наставните п –
секција за поддршка на други
воннаставни интереси на учениците
предмети/области

Kонтинуирано се реализираат и проекти како посебен вид на еднократни воннаставни активности. Проектите можат да бидат
поддршка на постојните наставни предмети/области или да бидат во функција на други области.
Како посебен вид воннаставни активности може да се реализираат гостувањата на училиштето надвор од нашата држава во рамките на
проекти како Еразмус +, партнер училиште и слично.
Како посебен вид воннаставни активности се сметаат оние поврзани со ученичкото организирање во рамките на училиштето.

9.3. Акции
План за акции
Акција
Собирни акции

Цел
Поддршка на потреби во
наставата и учениците

Одговорни
лица

Паралелка

Трае
ње

Време на
реализација

Следење на акциите

Одделенски
раководители

Одделенска
настава

1 ден

По договорени
термини

Тим

По договорени
термини

Тим

Совет на родители

Предметна
настава
Акции иницирани преку
активно учество на
учениците

Учениците учествуваат во
донесувањето одлуки во
врска со воннаставните
активности што ќе бидат
понудени за реализација,
како и во самиот избор на
оние што ќе бидат

Одделенски
раководители
Наставници од
граѓанско
образование

Предметна
настава

1 ден

Совет на родители

реализирани
Акции за МИМО

Развивање на интеркултурни
компетенции кај учениците

Оделенски и
предметни
наставници

Одделенска
настава

1 ден

По договорени
термини

Тим

По договорени
термини

Тим

По договорени
термини

Тим

По договорени
термини

Тим

По договорени
термини

Тим

Совет на родители

Предметна
настава

Акции во кои учествуваат
родители /можат да се јават
во улога на помошници или
на носители за активноста
заедно со одговорниот
наставник и кога се работи за
краткотрајни и за
подолготрајни воннаставни
активности/

Воннаставните активности ја
поттикнуваат соработката на
училиштето со родителите и
со локалната заедница

Оделенски и
предметни
наставници

Одделенска
настава

Базари

Поддршка на потреби во
наставата

Одделенски
раководители

Одделенска
настава

1 ден

Совет на родители

Предметна
настава

1 ден

Совет на родители

Предметна
настава
Хепенинзи

Промовирање на значајни
настани

Одделенски
раководители

Одделенска
настава

1 ден

Совет на родители

Предметна
настава
Хуманитарни акции

Помагање на соученици

Одделенски
раководители

Одделенска
настава
Предметна
настава

1 ден

Совет на родители

Еколошки акции

Акции преку :
Детска организација
-Активности по повод
Детската недела
Активности за организирање
на форми на слободно
здружување и работа на
децата во слободното време
во училиштето и надвор од
него:--Акции за креативни
изработки по повод Нова
година, Прочка, Осми март,
Велигден, по повод
договорени поводи со
наставници, ученици,
родители
-Посета на институции од
Локалната самоуправа,
основни училишта, болница,
Дневен центар за деца со
посебни образовни потреби
по разни поводи
-Организирање изложба на
најуспешно изработени

Развивање на еколошка
свест и иградење на
еколошки навики

Наставници од Одделенска
одделенска и
настава
предметна
Предметна
настава
настава

1 ден

Развивање на
манифестирани
интересирања

Одговорен
наставник за
Детска
организација

1 ден

Одделенска
настава
Предметна
настава

По договорени
термини

Тим

По договорени
термини

Тим

Совет на родители

Совет на родители

честитки во училиштето /
Нова година, 8 ми Март/
-Изложба на најуспешни
маски за учество на
Мегународен карневал
Прочка
-Организирање на продажна
изложба на изработки по
повод 8 ми Март
-Учество на мегуучилишен
акции за различни поводи
Акции во соработка со
организации и институции
надвор од училиштето

Вклучени и други
припадници на локалната
заедница како на
индивидуално ниво, така и
на ниво на институција
(како, на пример, градинка,
дом за згрижување стари
лица, културен дом) или
организација (како, на
пример, невладина
организација или друг вид
здружение на граѓани).

Наставници од Одделенска
одделенска и
настава
предметна
Предметна
настава
настава

1 ден

По договорени
термини

Тим
Совет на родители

10. Ученичко организирање и учество

Акциски план за работа на одделенска заедница

Ред
ен
бр.

Активности

Очекувани резултати

Временска
рамка

Планирани број
на часови за
активноста

Одговорност, носител на
активности

1.

Процедури за избор на претседател,
заменик претседател и други
постојани и привремени тела на
одделенската заедница

Информирање на учениците

Септември

1

Одделенски раководител

2.

Пријавување на кандидати за
претседатели на одделенска заедница
кај одделенскиот раководител

Оспособување за лично
претставување во соодветна
документација

Септември

1

Одделенски раководител

3.

Избирање на претседател и заменик
претседател на одделенска заедница

Разбирање на процедурата за
избор

Септември

1

Одделенски раководител

4.

Организирање состанок со
училишната заедница

Изготвување на акциски план на
активности на училишната
заедница

Септември

1

Претседател на одделенска
заедница
Заменик претседател на
одделенска заедница
Одделенски раководител
Стручна служба

5.

Ученички парламент

Информирање на ученичката
заедница за активностина
ученичкиот парламент

Октомври

1

Кампања и избор на дете
Правобранител

Учениците се запознаваат со
задачите и улогата на
Правобранителот и неговите
обврски во училишното
секојдневие, како и со начинот
на неговиот избор

Октомври

1

Членови на училишниот
тим, ученици представници
на одделенската заедница

1

Претседател на одделенска
заедница

Разгледување на пријавите за
ученик Правобранител
спроведување на тајно гласање
6.

Постојани тела во одделенската
заедница

Добивање сознанија за улогата и
активностите на постојаните
Октомври
тела во одделенската заедница
-Прослави и манифестации
-Екскурзии
-Собирање прилози и други
хуманитарни активности
-Еколошки активности
-Спорт
-Други настани/активности

Добивање сознанија за улогата и
активностите на привремените

Заменик претседател на
одделенска заедница
Одделенски раководител
Стручна служба

7.

Привремени тела во одделенската
заедница

тела во одделенската заедница

Учество на натпревари/конкурси по
разни поводи

Мотивирање на ученици од
одделенската заедница

/ пр. промена на униформи,
изработка на табло, помагање на
ученик /
Ноември

1

Претседател на одделенска
заедница
Заменик претседател на
одделенска заедница
Одделенски раководител
Стручна служба

8.

Вклучување во еко активности за
реализацијана точки на акција од еко
стандарди
Еко одбор

Развивање на еколошка свест,
добиени сознанија за
организација на еко активности
во училиштето

Ноември

1

Претседател на одделенска
заедница
Заменик претседател на
одделенска заедница

Еко патроли

Одделенски раководител
Стручна служба

9.

Хуманост на дело по повод
Новогодишните и Божиќните
празници
- Организирање и
спроведување на
хуманитарни акции и учество
во хуманитарни
манифестации

Промовирање на хуманоста
како позитивна карактеристика
на личноста

Декември

1

Претседател на одделенска
заедница
Заменик претседател на
одделенска заедница
Детска организација
Одделенски раководител
Стручна служба

10.

Разгледување на успехот во првото
полугодие

Запознавање со методи на
успешно учење

јануари

1

„Како поуспешно да учиме“

Учество во Ученичкиот парламент-

11.

Претседател на одделенска
заедница
Заменик претседател на
одделенска заедница

Извештај

Следење на досегашни
активности и планирање на
наредни во Ученичкиот
парламент

Конструктивно решавање на
конфликти – работилница

Почитување на различности,
толеранција

Одделенски раководител
Стручна служба

февруари

1

Претседател на одделенска
заедница
Заменик претседател на
одделенска заедница
Одделенски раководител
Стручна служба

12.

Работилница : Естетски го
доуредуваме училишниот двор

Активно учество во кампања
-Учениците даваат
конструктивни предлози и идеи
за промени во естетското
уредување во училишниот двор
-Вклучување во активности во и
надвор од училиштето за
естетско доуредување на дворна
површина

март

1

Претседател на одделенска
заедница
Заменик претседател на
одделенска заедница
Одделенски раководител
Стручна служба
Ученици претставници во
Еко одбор
Еко патроли

13.

Развиваме здрави стилови на
живеење

Активирање во активности за
здрава храна, рекреација,
спортување

Претседател на одделенска
заедница
Заменик претседател на
одделенска заедница
Одделенски раководител
Стручна служба

14.

Учества во различни воннаставни
активности

Вклучување на учениците од
одделенската заедница во
воннаставни активности

Мај

1

Претседател на одделенска
заедница
Заменик претседател на
одделенска заедница
Одделенски раководител
Други наставници

15.

Извештај за досегашните активности

Анализа на постигнатите
резултати

Јуни

1

Претседател на одделенска
заедница
Заменик претседател на
одделенска заедница
Одделенски раководители

Акциски план за работа на Ученичкиот парламент
Членовите на Тим за поддршка: стручни соработници, оделенски раководители
Реден
бр.

1.

Активности
Организирање состанок со
училишниот тим

Планирани број на
часови за
активноста

Одговорност носител на
активности

Очекувани резултати

Временска
рамка

Изготвување на акциски план
на училиштето

Август

2

Членови на училишниот
тим

Запознавање на наставниците
заради стекнување подршка и
за активно учество во
спроведување на активности
на Ученичкиот парламент

Август

1

Членови на училишниот
тим

2.

Организирање состаноци во
училиштето за улогата и значењето
на Ученичкиот парламент

директор ,одделенски
наставници

3.

Кампања за демократски избор на
одделенска заедница

Формирање на тимови со
ученици од одделенската
заедница

Септември

1

Членови на училишниот
тим, ученици
представници на
одделенската заедница

4.

Спроведување на процедура на
демократски избор на Ученички
парламент

Формирање на Ученички
парламент , избор на
координатори и
координативно тело на
ученичкиот парламент

Октомври

1

Членови на училишниот
тим, ученици
представници на
одделенската заедница

5.

Инфо ден за избор на дете
правобртанител

Учениците се запознаваат со
задачите и улогата на
Правобранителот и неговите

Октомври

1

Членови на училишниот
тим, ученици
претставници на

-

Формирање на комисија за

сумирање на резултатите од
кампањата

обврски во училишното
секојдневие, како и со
начинот на неговиот избор

одделенската заедница
директор

Разгледување на пријавите за
ученик Правобранител и
спроведување на тајно
гласање
6.

Интерактивна работилница со
членовите од Ученичкиот
парламент за создавање на
програма со активности на
парламентот во училиштето со сите
негови тела

Учениците даваат
конструктивни предлози и
идеи на посакувани
активности во насока на
подобрување на нивното
секојдневие во училиштето

октомври

1

7.

Одбележување на денот на детето 20 Ноември

Промовирање на улогата дете
правобранител

Ноември

1

Работилница : „ За децата од
децата“

Активност во аботилница „За
децата од децата.“

претставници на
Ученичкиот парламент,
ученици од осмите
одделенија кои го
изучуваат предметот
граѓанско образование,
натавници како дел од
тимот, наставници по
граѓанско образование,
стручни соработници

Активности од страна на
учениците од Ученичкиот
парламент со цел да се
одбележи денот на детето.

8.

Работилница со учениците на тема
„Преземање акција во училиштето“

Учениците организираат и
спроведуваат акции во
училиштето

Ученици

Ноември

1

Ученички парламент
Одделенски
раководители

Наставници по граѓанско
образование
Стручни соработници
9.

Учество во училишни органи и тела

Унапредување на
демократското учество на
учениците во училиштето

Ноември

1

Ученици
претставници на
Ученичкиот парламент

10.

Работилница за интеркултурно
образование

Добиени сознанија дека
можеме да се запознаеме
подобро еден со друг кога би
ги споделиле нашите
вредности, наместо
проценување со
претпоставување

Ноември

1

Ученичкиот парламент и
Детската организација

11.

„ Да споделиме радост“Работилница

Организирање и
спроведување на
хуманитарни акции и учество
во манифестации

Декември

1

Ученичкиот парламент и
Детската организација

Едукација за ефективно да се
планираат и да реализираат
состаноци

Јануари

1

Претставници на
Ученичкиот парламент

Учениците даваат
конструктивни предлози и
идеи за промени во

Февруари

Активност на претставниците од
Ученичкиот парламент во
поддршка на хуманитарни акции и
манифестации
12.

13.

Работилница за планирање и
спроведување ефективни состаноци

Работилница : „Како до подобро
естетски уреден училишен двор?“

Стручни соработници

1

Тимот од Ученичкиот
парламент
Ученици од Ученички

естетското уредување во
училиштето

14..

15.

16.

парламент

Дебата на актуелна тема по избор
на учениците /„Треба да се
забранат насилните видеоигри за
деца“/

Изнесени лични ставови и
мислења на учениците,
дадени идеи за унапредување
на детскиот развој,
донесување аргументирани
заклучоци

Март

Спроведување на прашалник: „Кои
се најчестите причини за
конфликти меѓу учениците“

Изнесени мислења на
учениците

Март

Обработка на одговори од
прашалникот и презентирање

1

Ученици претставници
од Ученичкиот
парламент
Тим

1

Ученици претставници
од Ученичкиот
парламент

1

Тим

Април

Подобрување на комуникацијата, изградување на
конструктивни ставови и
мислења на учениците,
изнаоѓање ефективни
решенија за разрешување
конфликти

Април

Ученици претставници
од Ученичкиот
парламент
Тим

17.

Учество во училишни органи и тела

Унапредување на
демократското учество на
учениците во училиштето

Април

1

Ученици претставници
од Ученичкиот
парламент

18

Одбележување на Денот на
училиштето и учество во Детски
смотри

Придонес за успешна
реализација на воннаставни
активности

Мај

1

Ученици представници
од ученичкиот
парламент

- Поддржување на учениците од
Ученичкиот парламент на прослави

Детска организација

и манифестации

Тим

Анализа на работата на Ученичкиот
парламент

19.

Изготвен извештај за
досегашните активности

Јуни

1

Ученици претставници
од Ученичкиот
парламент
Тим
Одделенски
раководители

Нов концепт за граѓанско образование
- Активности за поттикнување демократска клима во училиштата
 Современ начин на изучување на предметот Граѓанско образование
 Вклучување на целото училиште (и локалната заедница) во промоција на граѓански вредности и практикување на
демократско однесување
•
•

Бирото за развој на образованието е носител на процесот
МЦГО го поддржува процесот преку проектите за Меѓуетничка интеграција на младите во образованието и Јакнење
мултиетничката соработка во општините
Активностите се восогласност со светските и европски трендови:

•

Меѓународна глобална компетенција (International Global Competency), OECD

Умеење да се анализираат локални, глобални и меѓукултурни теми; да се разбираат и прифаќаат различни перспективи и погледи на
светот; да се комуницира со другите со почитување, и да се превземаат одговорни акции кои водат кон одржливост и колективна
добробит.

•

Граѓанска компетенција

(Citizenship Competence), Европска Комисија
Способност да се делува како одговорен граѓанин и целосно да се учествува во општествениот живот, засновано на разбирање на
општествените, економските, правните и политичките концепти и структури, како и глобалните случувања и одржливиот развој.
Во рамките на овие активности со учениците ќе биде реализиран Отворен ден за граѓанско образование
План на активности за Отворен ден за граѓанско образование

Р.бр

1.

Активности

Време на реализација

Евиденција

Одговорен наставник/стручен
соработник

Предавања

Договорен ден

Дневник на
паралелката

Наставници по граѓанско
образование историја, општество

Записници
2.

Работилници

Договорен ден

Дневник на
паралелката

Наставници по граѓанско
образование и стручни соработници

Записници
3.

Дебати

Договорен ден

Дневник на
паралелката

Наставници по граѓанско
образование и стручни соработници

Записници
4.

Презентации

Договорен ден

Дневник на
паралелката

Наставници и ученици од Ученички
парламент

Записници
Работилници од ОЖВ

5.

Договорен ден

Одделенски раковоители

Дневник на
паралелката
Записници

Ученик правобранител
Улогата на ученичкиот правобранител, е да се грижи за заштита и унапредување на правата на учениците во училиштето. Ученички
правобранител е ученичка функција и должност која претставува нов модел на ученичко учество, доста значаен за заштита на детските
права во училиштето. За да се обезбеди поголемо вклучување во различни одделенија, освен ученички правобранител се избераат и
негови заменици.
Функцијата и улогата на ученичкиот правобранител и неговите заменици е составена од две примарни компоненти:
1. Промовирање на детските права
2. Поддршка за заштита на детските права

Акциски план за ученички правобранител
Реден
број
1.

Активности

Очекувани резултати

Време

Одговорен

септември

Број на
часови
1

Организирање состаноци во
училиштето

Информирање за улогата и
значењето на детскиот
правобранител

2.

Информирање на сите
наставници во училиштето, при

Нивно активно вклучување и
целосна поддршка

септември

1

Директор

Директор
Стручни соработници

првата заедничка средба (на
седница на Наставничкиот
совет), за целиот процес на
селекција и собирање на
податоци за избир на ученик
правобранител

7.

Претходна подготовка на сите
одделенски, односно
раководители на паралелка (од
соодветните одделенија – 7 мо,
8 мо, 9 то),
Промовирање и објаснување на
повикот на учениците и
одговарање на сите нивни
прашања
Подготовка и објавување на
отворен повик за избор на
ученички правобранител и
негови заменици
Инфо ден за избор на дете
правобртанител
-Формирање на комисија за
сумирање на резултатите од
кампањата
Работилница:

8.

Ученичкиот правобранител се
запознава со Конвенцијата за
правата на детето (може да се
вклучат и членовите на
ученичкиот парламент)
Работилница:

3.

4.

5.

6.

Ученичкиот правобранител се

Обезбедување на соодветна
средина за спроведување на
активности

септември

1

Стручна
служба

Информирани ученици

септември

1

Одделенските, односно
раководителите на
паралелките

Спроведена процедура

септември

Стручната служба

Почеток на
октомври

1

Ученички парламент
Стручна служба

Добиени сознанија за содржината
на Конвенцијата за правата на
детето

октомври

1

Стручна служба

Со нивната примена учениците,
осознавајќи ги своите демократски
права, ќе бидат подготвени и

октомври

2

Стручна служба

9.

10.

11.

12.

запознава со Принципите на
Конвенцијата за заштита на
правата на детето (може да се
вклучат и членовите на
ученичкиот парламент)
Работилница:
Ученичкиот правобранител се
запознава со дополнителни
важни права кои се обработени
во Конвенцијата за заштита на
правата на детето и со неговата
улога како ученички
правобранител во одбрана на
тие права (може да се вклучат и
членовите на ученичкиот
парламент)
Запознавање на учениците со
процедурите на информирање
за прекршени детски права
Спроведување на активностите
за решавање на проблеми со
повредени детски права
Сумирање на постигнатите
резултати

иницијативни за постојано
дејствување во граѓанското
општество
Добиени сознанија за суштината на
детските права

ноември

1

Стручна служба

Отворање на важните прашања и
проблеми на многу структуриран и
демократски начин
Така, освен практикување
демократија, учениците учат и да
дејствуваат

Октомври,
ноември

1

тековно

Според
воочени
потреби

Изготвен извештај

јуни

1

Ученик правобранител
Одделенски раководители
Стручна служба
Стручна служба
Дете правобранител
Ученички парламент
Стручни органи и тела
Стручна служба
Дете правобранител и
заменици
Тим

11. Вонучилишни активности
11.1. Екскурзии, излети и настава во природа
Преку екскурзиите учениците ќе имаат можност да ги прошират своите знаења, да добијат сознанија за одделни подрачја од
животот и работата на луѓето, да се запознаат со природните убавини и културно – историските знаменитости на поблиската и
пошироката заедница.
Програмите за ученичките излети и екскурзии се изготвуваат во согласностсо барањата на Правилникот за ученички екскурзии.
За сите излети и екскурзии треба да има одговорни наставници, но во нивната реализација можат да се вклучуваат и родителите на
учениците.
План за вонучилишни активности
Вид

Одделение

Цели

Траење

Време

Одговорни за подготовка и
реализација на програмата

Екскурзија

трето одделение

Проширување
и
продлабочување
на
знаењата на учениците
од одделни воспитнообразовни подрачја и
наставни предмети

1 ден

Наесен или напролетпо договор

Стручен тим - директор,
одделенски раководители од
трето одделение, родители

Екскурзија во

шесто одделение

Проширување
и
продлабочување
на
знаењата на учениците
од одделни воспитнообразовни подрачја и
наставни предмети

2 дена

Наесен или напролетпо договор

Стручен тим - директор,
одделенски раководители од
трето одделение, родители

3 дена

Наесен или напролет-

Стручен

Рекреација, дружење
Рекреација, дружење
Екскурзија

деветто одделение

Проширување

и

тим

-

директор,

продлабочување
на
знаењата на учениците
од одделни воспитнообразовни подрачја и
наставни предмети

по договор

одделенски раководители од
трето одделение, родители

Напролет

Стручен тим - директор,
одделенски раководители од
трето одделение, родители

Наесен

Стручен тим - директор,
наставници, родители

Рекреација, дружење
Настава во природа

петто одделение

Проширување
и
продлабочување
на
знаењата на учениците
од одделни воспитнообразовни подрачја и
наставни предмети
Рекреација, дружење

Излети

1 во-9 то

Друга
вонучилишна
активност

1 во-9 то

Спортување,
рекреација и дружење

2 дена

Проширување
и
продлабочување
на
знаењата на учениците
од одделни воспитнообразовни подрачја и
наставни предмети

1 ден

Напролет
По договор

Стручен тим - директор,
наставници, родители

Доколку во текот на училишната година се прават промени во реализацијата на предвидените излети/екскурзии или се додаваат нови,
тоа ќе биде, објавено, најмалку две недели пред очекуваната реализација.

11.2. Податоци за учениците од основното училиште вклучени во вонучилишни активности
Ученици од различни паралелки и возрасни групи учествуваат во различни вонучилишни ативности надвор од училиштето: основно
музичко училиште, фудбалски клуб, кошаркарски клуб, боречки клуб, атлетика и сл.

12. Натпревари за учениците
Натпреварите се организирааѕт за да се вреднува знаењето, умеењето, вештините и способностите на учениците по одделен наставен
предмет.содржината на натпреварите е соодветна на возраста на учениците и се темели на наставниот план и наставната програма за
основното образование. Општинските, регионалните и државните натпревари ги организираат акредитирани здруженија на
наставници по одделен наставен предмет, сроден предметили научна област на која припаѓа наставниот предмет.
Цели на натпреварите се:
- вреднување на нивоата на стекнатите знаења, умеења и вештини на учениците
- рангирање според постигањата на учениците
- откривање на учениците кои се надарени или талентирани за одредена област
- збогатување на наставниот процес со проширени и продлабочени содржини за учениците кои покажуваат интерес по одделни
наставни предмети
- подобрување на квалитетот на образованието
- промовирање на постигањата на учениците и воспитно-образовната работа на основното училиште
- поттикнување на натпреварувачкиот дух, тимската работа и развивање на толеранцијата кај учениците

План за натпревари
Активност

Време

Релизатор

Целна група

Ресурси

Очекувани резултати

Планирање на
реализација на
училишни
натпревари

Септем-

Тим

Наставници

Канцеларија
компјутер, печатач,
хартија

Успешно планирање на училшните
натпревари

ври

ученици од I до IX
одделение

Консулта-

Октомври

Тим

ции за
активности за
подготовка на
учениците
Непосредно
информира-ње
за одржување
на натпревари

Одделенски
нствници

Анкетни листови

Усвоени насоки за подготовка на
уечениците

Огласна табла

Навремено

Предметни
наставници
По добиени
информирања

Стручни
соработници
Наставни-

Наставници
Ученици

И нформирање

Родители

ци

Подготовка за
натпревари

Во текот на
учебната
година

Наставници и
ученици

Наставници
Ученици
Родители

Кабинети

Успешна подготовка за натпревари

Игралишта
Училници
Компјутер

Спроведување
на натпревари

Во текот на
учебната
година

Организатори
на натпревари
наставници,
ученици

Наставници

Кабинети

Ученици

Игралишта

Учество и афирмаци-а на учениците
учесници

Училници
Реквизити

Евидентирање
резултати од
одржани

Во текот на
учебната

Тим

Ученици

Ранг листи
Извештаи од
спроведени

Прегледи на пласманот на
учениците

натпревари

година

Анализа на
резултати од
одржани
натпревари

Јуни

Презентирање
на извештајот
од одржаните
натпревари

Јуни

Истакнува- ње
на резултати

натпревари
Тим

Наставници

Анализи

Успешна проценка на постигања

Стручни
соработни-ци

Ученици

Ивештаи

Тим

Наставници

Презентаија

Анализа на согледувања

Ранг листи

Зголемена мотивираност за учество
на натпревари

Ученици
Родители
По добивање
на резултати

Тим

Ученици од I до IX
одделение

Огласна табла
Разгласна станица

Ориентационен преглед на видовите на натпревари и конкурси и динамика на реализацијата

Видови натпревари и конкурси
Училишни натпревари

Институции
-најдобро изработена честитка и најубава порака за Нова Година
напишана на различни јазици ( МИМО )
-надобро украсен штанд и изработки на Новогодишен панагур во
училиштето

Време на
реализација
Учебна 2020/21

-најдобро украсена училница за Нова година
-најдобри изработки на тема” Маски ”-Прочка
-најубава порака за мајката преку мисла, цртеж, честитка за Осми
март
-надобро украсен штанд и изработки на Велигденски панагур во
училиштето
-најдобар цртеж, презентација, песна, изработка на тема ” Заштита на
планетата Земја“
-најдобри изработки од рециклирани материјали
- натпревар во рецитирање
- натпревар за литературни творби на актуелни теми
-училишни спортски натпревари
-квиз натпревари по избор на учениците
-натпревари заради избирање на ученици за понатамошни натпревари
надвор од училиштето
-натпревари за креативни изработки и презентации во различни
воспитно-образовни подрачја
-најдобро уредени катчиња/центри во училницата
-најчиста училница

Општински, регионални и
државни, меѓународни натпревари

- БРО

Април-мај

на знаења

- Акредитирани здруженија
- Факултети
- Средни училишта
- Меѓународни асоцијации

Натпревари на млади техничари

- Народна техника

Април-мај

Музички натпревари

- БРО

Април-мај

- Музички и културни институции
Спортски натпревари

- Основни и средни училишта

Учебна 2020/21

- Федерација на училишен спорт
- Сојуз на училишен спорт на град Прилеп
Литаратурни натпревари

- Основни и средни училишта

Учебна 2020/21

- Градска библиотека „Борка Талески”
- Акредитирани здруженија
- Еколошки асоцијации
Ликовни натпревари

- Основни училишта
- Локални, регионални и државни и меѓународни здруженија
- НВО
- Еколошки друштва
- Локална самоуправа

Учебна 2020/21

Други

Предложени во текот на училишната година

Учебна 2020/21

13. Унапредување на мултикултурализмот/интеркуртуларизмот и меѓуетничката интеграција
Во нашето училиште наставата ја посетуваат ученици од ист етнички состав – Македонци.Училиштето реализира
самостојни активности поврзани со мегуетничка интеграција во образованието во наставата и воннаставните активности и
планира заеднички активности со партнер училиштето ООУ „Панајот Гиновски“ од Скопје. Во училиштето активностите ке
ги координираат членовите на Тимот за МИМО.

Глобален план на МИМО активности за учебната 2020/2021
Активности

Очекувани резултати

(Пред)услови

Реализатори

Информирање
на Одржани
средби
стручни органи и информирање
тела за активностите
од МИМО

за Договорни средби и подготовка

Тим

Спроведување
и Покажан
интерес
обработка
на наставниците
показатели
од
наставниците
за
МИМО активности

на Информира-ње на наставниците за целите Тим
на МИМО
Одделенски
Договорни средби, термини и подготовка раководители
на средби

Време
септември

септември

Планирање
на Дадени
насоки
за Работна средба на тимот со наставниците
Тим
планирање
на
конкретни
МИМО активности
активности
(самостојна Средби и договор со партнер училиштето за Наставници
реализација на заеднички активности
реализатори
и/или заедничка)
Подготвена
листа
заеднички активности

на

Септември
/октомври/

потенцијални

Реализација
на Реализација
на Одржани
средби
и
состаноци
со Наставници
самостојните
МИМО активности
наставниците во училиштето и во соработка реализатори
(подготвителни) активности со партнер училиштето и комуникација
Тим
меѓу партнер училиштата
Реализација на заеднички
активности
со
партнер Редовна комуникација меѓу двата тима
училиштето

Во текот
година

на

учебната

Следење
реализацијата
активностите

Во текот
година

на

учебната

на Извештаи за реализираните Редовни средби, соработка и помош меѓу Тим
на активности
Тимот и наставниците
Наставници
Редовни комуникации меѓу тимовите од реализатори
партнер училиштата
Инструменти за следење на реализацијата
на активностите

Промоција
реализираните
активности

Документирање
реализацијата

на Организирање
на
промотивен
настан
(во
рамките
на
заедничка
активност) за информирање
на пошироката јавност за
реализираните
МИМО
активности
на Следење и евидентирање на
МИМО
на реализирани
активности во наставата и

Изготвени промотивни материјали
Изготвена програма за
конкретните активности

промоција

Тим
на

Договорен
временски
период од учебната година

Договорена временска рамка со тимовите
Почитување на насоките и критериумите за Тим
реализација на соодветни активности
Наставници
даадени од Тимот, почитувајки ги

Во текот
година

на

учебната

МИМО активности

воннаставните активности

препораките од координа-торот и тимот на
МИМО)

Одржани
состаноци
и
договорен начин за водење Планирани и реализирани активности
на документацијата

14. Проекти што се реализираат во основното училиште
Проекти кои се реализираат во учебната 2020/2021
Програмата Еразмус + К2 нуди за учесниците различни можности за образование, обука, настава, меѓународна соработка и развој на
меѓународни проекти и иницијативи. Целта на програмата е да промовира меѓународна соработка на лица и да ја зголеми
соработката помеѓу различните во образованието во Европа. Во оваа учебна година во нашето училиште се реализира трите
проектот за кој има одобрен грант од Еразмус+ програмата на Европска Комисија, а преку Националната агенција за европски
образовни програми и мобилност
2. Еразмус+КА2 Проект Енергијата и секојдневниот живот / EADU/
Овој проект вклучува пет училишта од Летонија, Италија, Данска, Македонја и Турција
Главната цел на партнерството е учениците да бидат свесни за значењето на прифаќањето алтернативни извори на енергија, како што
се ветерот, водата или сончевата енергија кои не го компромитираат природната средина. Денес, земајќи ја користа од зелената
енергија сè уште се смета за доста нејасно прашање; секој знае за овие нови обновливи извори, но сепак тие не се применуваат
навистина.
Ние сакаме нашите ученици да се соочат со овие еколошки проблеми во интересен и пријатен начин, засновајќи ги активностите на
проектот врз основа на соработка помеѓу училиштата од различни земји.
Друга практична цел е да ги мотивира учениците да ги подобрат своите вештини во англискиот јазик и да го збогатат својот речник и
со основни клаузули од јазиците на нивните партнери и од специфична терминологија поврзана со темите.

Понатаму, благодарение на проектот, тие ќе ја остварат својата истакната улога како носители за подобар свет; тие ќе пристапат кон
активностите кои го разгледуваат проектот како можност за спречување на загадувањето во светот.
Проектот „Училиштата во музеите или музејот во училиштата“,го имплементира Завод и Музеј – Прилеп, а во кој основна целна група
се учениците, преку наставниците во основните и средни училишта од нашиот град.
Основна цел на проектот е да се воведат курикулуми и крос - курикулуми во врска со недодирливото културно наследство и за таа цел
да се сензибилизираат и обучат наставниците за предметната тема, како заради аплицирање до европските институции со проекти од
оваа област, така и за спроведување настава по споменатите теми во редовниот школски процес. Тоа ќе им помогне на наставниците и
учениците да ги прифатат несомнените етички, морални и естетски вредности, кои се содржани во нашата традиција и нашето
културно наследство, кое може проектно да се експлоатира, за добробит на заедницата. Овие вредности на НКН се регулирани со
многу европски одлуки и акти и од „Агендата 21“, УНЕСКО, од Советот на Европа и ИКОМ, со што постојат огромен број прилики за
аплицирање со проекти со теми од НКН, што на учениците ќе им даде одлични можности за локална примена на светските стратегии и
методологии за едукација за културно наследство, што е светски тренд.
Во таа насока, реализирана е едукацијата за НКН на наставниците од основните и средни училишта од општините Прилеп и Долнени
да се реализира преку Иницијална работилница и 2 Едукативни работилници за НКН. Од нашето училиште едукацијата ја посетија
двајца наставници.
По оваа активност ќе следи имплементација на едукацијата за НКН, во училиштата и реализација на пилот проекти, кои ќе бидат
професионално снимени од стручен видео тим и емитувани во јавноста.
На крајот на проектот ќе се одржи и zавршна работилница, на која ќе бидат доделени благодарниците и потврдите за посетена обука за
НКН. Обуката ќе ја реализираат експерти од НУ Завод и Музеј – Прилеп и од ЦСЛУ.

15. Поддршка на учениците
15.1. Постигнување на учениците
Преглед на постигнат среден успех по задолжителни и изборни предмети од предметна настава во последната учебна година

Одделенска
настава
Македонски
јазик
Англиски
јазик
Математика

Општество

Природни
науки
Ликовно
образование
Музичко
образование
Техничко
образование
Работа со
компјутери
ФЗО

Творештво

2019
2020

Германски јазик
Математика

3,76
4,37
4,12
3,91 4,27

Етика
Иновации
Граѓанско образование
Биологија
Природни науки
Физика

4,42
4,21
4,63
4,37
4,08
4,04
4,21 3,45

Информатика
Ликовно образование
Музичко Образование
ФЗО
Вештини на живеење
Техничко образование

4,38
4,35
4,58
4,47
4,89
4,82
4,72 /

Задолжителни предмети
Изборни

2019/20
4,42
4,23
4,32
4,37
4,42
4,77
4,68
4,62
4,77
4,90
/

Проекти од ликовна
уметност
Проекти од информатика
Унапредување на здравјето
Етика на религиите
Класична култура на
европската цивилизација

Воспиание за околината

Техничко образование

Хемија

Географија

Историја

Француски јазик

4,05

Англиски јазик

Македонски јазик

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Преглед на постигнат среден успех

по задолжителни и изборни предмети од одделенска настава во последната учебна година
Средна оценка

4,55

4,72
4,72
4,73
4,85
5,00
4,33

oоцена

Средна

ИЗБОРНИ ПРЕДЕМТИ

Цели

Проценка на подготвеноста на
учениците за вклучување во
образовниот систем

Активности

Реализација

Соработници

Индикатори/
докази/форми/методи

Мај 2020

Стручни
соработници

- Запишување на учениците во Тим
училиштето
Стручни
- Комисија за упис на ученици
соработници

Наставници

- Учествo во комисијата за
запишување на ученици во
училиште
- спроведување на постапката за
запишување на ученици

Следење/
повратна
информација

- Евидентен лист за ученици
- Прашалник за родители
- Потврди

- учество во формирање на
паралелки во прва и трета година

- Покани

ПОДДРШКА НА УЧЕНИЦИТЕ

- Мислење
- Преведници

Поддршка на учениците во
учењето, а посебно на оние
кои имаат тешкотии

- Идентификување и поддршка за
различните образовни потреби на
учениците

Учебна
година

Стручни
соработници

-Листи за идентификација на
ученици со тешкотии

Наставници

- Разговори со наставници и
родители;

предметна
настава

-соработување со инклузивниот
тим –идентификување на ученици
со ПОП и и подготовка на ИОП

Родители
Инклузивен
тим

Градење кај учениците високи
лични стандарди за успех и
позитивен став кон учењето

Проценка на
психосоцијалните причини за

- Индивидуална и групна работа
со учениците за подобрување на
учењето, успехот, системот на
вредности
- Прибирамње податоци за
личниот и социјалниот развој

Учебна
година

Стручни
соработници
Наставници
Родители

Учебна

Стручни

Тим
Стручни
соработници

- Разговори и проценка кај ученици
- Насоки за наставниците за работа
со учениците
- Индивидуален образовен план
- Разговори и проценка на ученици;

Тим

- Препораки за ученици,
наставници и родители;

Стручни
соработници

- Разговори со родители;
-

Набљудување
Интервјуирање

Тим

неуспех во учењето

на учениците

година

соработни-ци
Наставници

Учебна
година

Зголемување на
самодовербата и
самопочитувањето кај
учениците

Унапредување на системот
за поддршка на учениците
во училиштето

- Вклучување на учениците во
искажување на сопствено
мислење и донесување одлуки
за одредени активности во
училиштето

- Информирање на учениците
за можностите за комуникации
за поддршка во училиштето

Стручни
соработни-ци
Наставници

-

Анкетирање
Фокус групи
Евидентни листови

- Записници од активностите на
Заедницата на ученици,Детска
организација, ПЦК
- Индивидуални разгвори со
ученици
- Час на одделенската заедница

Учебна
година

Директор,
наставници

Стручни
соработници

Тим
Стручни
соработници

- Родителски средби
- Час на одделенската заедница

Тим

- Усно информирање

Стручни
соработници

- Веб страна
- Помош на ученици со
емоционални проблеми

Учебна
година

Соодветно справување со
лични кризни состојби
на ученикот

Согледувања за причините за
неуспехот и несоодветното
однесување на учениците

Стручни
соработни-ци

- План за поддршка на ученици со
емоционални проблеми

Наставници

- Разговори со ученици,наставници
и родители

Инклузивен
тим

- Прибирање информации и
преземање мерки за

Учебна
година

Стручни
соработни-ци
Наставници

Тим
Стручни
соработници

- Набљудување,

Тим

- Интервју

Стручни
соработници

подобрување на учењето и
однесувањето на учениците

- Анкета,
- фокус групи
- Протокол за следење на час
- Програма за советување на
ученици

Подобрување на здравјето и
начинот на живеење на
учениците

- Превентивни активности за
физичкото и менталното здравје,
превенција од насилно и
асоцијално однесување,
дискриминација

Учебна
година

Стручни
соработни-ци
Наставници/Т
им за
превенција
од насилно
однесување/

- Работилница
- Индивидуални и групни разговори
- Стручни материјали
- Презентации

Тим
Стручни
соработници

Инклузивен
тим

15.2. Професионална ориентација на учениците
Програма за професионална ориентација
Професионалната ориентација е научен и професионален процес со кој поединците се насочени кон оние области на работа што
најдобро одговараат на нивните психофизички способности, својства на личноста и социјалните потреби и каде што најверојатно ќе
успеат.
Професионалната ориентација на учениците е многу важна и општествено одговорна задача, бидејќи зависи од соодветната
професионална ориентација дали вистинското лице ќе дојде на вистинското место, неговото лично задоволство од работата и со тоа и
задоволителните ефекти од работењето на одредено место.

Теоретски, професионалната ориентација се заснова на индивидуални разлики во способностите и карактеристиките на личноста, како
и на специфичните психофизички барања и едукативни програми на одредени училишта (професии и занимања) или специфични
психофизички барања за одредени работни места и задачи.
Професионалната ориентација е многу важен предуслов за идна успешна кариера. Успешната кариера е тесно поврзана со добро
избрана професија. Задача уште од најмала возраст е кај учениците да се развие правилен однос спрема работата , развивање на
работните навики и љубов кон работата, набљудување на работата на луѓето, запознавање со одделни занимања од најблиската
околина и сл.

Одделенија

Активности

Време на

Носители

реализација

Работа со ученици:
Информирање низ наставниот процес
преку содржините што се изучуваат по
наставни предмети во текот на редовната
настава, слободните ученички активности
и други форми на ученичко ангажирање
Следење на сознанија
професии / медиуми/

за

различни

прво до деветто

во текот

Одделенски раководители

на учебна година

Предметни наставници
Одделенски наставници

во текот
прво до деветто

на учебна година

Одделенски раководители
Ученици

Пишување писмени состави:
“Со што најмногу се занимавам во
слободното време”

осмо, деветто

април
Наставници по
македонски јазик

“Сакам да бидам”
Предавања:
“ Избор на занимање и неговото значење”

Стручни соработници

“Потреба од професионална ореинтација последици од погрешен избор на седмо,осмо, деветто
занимање”

мај

Одделенски раководители

април

Стручни соработници

“Суфицитарни и дефицитарни занимања”
Информирања:

деветто

Одделенски раководители

Запознавање со училиштата за средно
образование во општината и пошироко
Запознавање со критериуми и уписни деветто
рокови за средно училиште
Испитување
на
интереси,
наклоности на учениците

април- мај

Одделенски раководители

желби,

Посета на претпријатие, установа и сл.

Стручни соработници

Стручни соработници
деветто

мај
Одделенски раководители

Посета на / од средни училишта
Разговори со поранешни ученици кои сега
учат во средни училишта
Изложба на занимања (проспекти, плакати,
деветто
ликовни творби, литературни творби,
цртежи, фотографии и сл.)

мај

април

Стручни соработници
Заедница на ученици

Работа со родители
Стручни соработници

Презентација и информирање:
Младите и професионалната ориентација

деветто

мај

Одделенски раководители
Заедница на ученици

Запознавање со училиштата за средно
образование, запознавање со уписните
рокови за средно училиште

Одделенски раководители
Заедница на ученици

(конкурс)

План за професионална ориентација во осмо оделение
Подрачје

Самоспознавање

Тема

Јас сум: Моите желби, интереси и
преференци

Време

Октомври

Цел на учење

Носители на
активности

-Да знаат како да
ги препознаат
своите сопствени
преференции и

Стручни
соработници

интереси
- Да знаат како да
ги поврзат со
изборот на
образование /
професија што ја
сакаат

- Да ги запознаат
можните извори,
важноста и
значењето на
лично прибирање
информации
Информации за
занимањата/училиштата

Извори на информации: Што сакам
да знам за училиштето /
професијата и како да дознаам?

Информации за
занимањата/училиштата

Образовен систем: Училишта во
мојот град и пошироко и барања на
различните профили

Декември

февруари

-Да можат да ги
користат
информациите за
да добијат
подлабок увид во
избраните
училишта /
професии
- Да можат да
направат детален
увид во избраните
можности за
образование и
занимања, како и

Оделенски
раковоители

Оделенски
раковоители

во други
релевантни
информации

Патеки на образованието и
кариерата

Средби со светот на
занимањата/реални средби

Одлука за избор на
занимање

Споредување на личните
способности со барањата за
образование

Соработка со експерти

Аргументи за и против
посакуваното занимање

март

април

Maj

- Да може
критички да ги
разгледуваат
личните
компетенции со
барањата од
училиште /
професија
-Да го запознаат
светот на
професиите и
патиштата на
образованието,
како и да бидат
информирани за
лично избрани
полиња на
образование и
професии
- Да бидат во
можност критички
да размислуваат за
можни избори /
одлуки

Стручни
соработници
Одделенски
раководители

Оделенски
раковоители

Оделенски
раковоители

План за професионална ориентација во деветто оделение
Подрачје

Самоспознавање

Самоспознавање

Информации за
занимањата/училиштата

Тема

Ова сум јас: Моите јаки страни,
мојата лична компетентност, мојот
профил на личност

За 10-15 години се гледам себеси
...

Анализа и избор на информативен
материјал во врска со интересот за
посакуваното занимање /

Време

Цел на учење

-Да можат да бидат
свесни за нивните
лични интереси,
способности и црти
септември
што го сочинуваат
нивниот личен
профил

октомври

ноември

Да можат критички
да ги рефлектираат
и да ги преиспитаат
своите животни
планови, ставајќи ги
во контекст на
своите лични и
професионални цели
- Да бидат во
можност критички
да селектираат и да
користат
информации при

Носители на
активности

Стручни
соработнци

Стручни
соработнци

Стручни
соработнци

училиште

Можности за образование и
кариера

Можности за образование и
кариера

Средби со светот на
занимањата

Барања на образованието и
професиите во врска со клучните
квалификации, социјалните
компетенции и рефлексиите на
личниот профил

Жените во професијата, мажите во
професијата – препознавање
родови стереотипни улоги

Средби со институции (компании,
служба за вработување, средни
училишта)

избор на
понатамошното
образование

декември

февруари

март

-Да можат да
направат рефлексија
на нивната одлука,
почитувајќи ги
информациите за
себе и за нивното
посакувано
училиште /
професија
-За да се справат со
родовите стереотипи
од областа на
работата, учениците
ќе знаат да ги
проценат
последиците од
животните одлуки

-Со посети на
институции
релевантни за светот
на работата и
изборот на

Оделенски
раководители

Оделенски
раководители

Оделенски
раководители

професија,
учениците ќе
стекнат пореално
знаење, како и
потребните
информации за
посакуваното
образование /
професија -

Одлука за избор на занимање

Одлука за избор на занимање

Мојата одлука е ... (анализа на
моите способности и афинитети)

Рефлексија на одлуката за
понатамошно образование / избор
на професија

Април

-Поради
размислување за
нивните
способности,
афинитети и други
компетенции, како и
дадени информации
за школувањето,
учениците ќе можат
да донесат одлука

Оделенски
раковоители

Maj

-Да можат да ја
образложат својата
одлука во контекст
на самооценување и
познавање на
посакуваното
образование

Стручни
соработнци

15.3. Промоција на добросостојба на учениците, заштита од насилство, од злоупореба и запуштање, спречување
дискриминација
ПРОТОКОЛ ЗА РЕАГИРАЊЕ ПРИ ИНЦИДЕНТ НА НАСИЛСТВО ВО УЧИЛИШТЕТО

ЧИН НА НАСИЛСТВО
НАСТАВНИК

УЧЕНИК

↓

↓

 Наставникот, класниот раководител, предметениот наставник, сменоводител или било кој
друг возрасен треба веднаш да реагира за да го прекине насилството
 Ги раздвојува учениците доколку се работи за физичка пресметка
 Доколку наставникот процени дека нема да може самиот да ја прекине ситуацијата потребно
е да побара помош од училишното обезбедување, полиција или друг возрасен или стручен
соработник
 Повикува или пружа прва помош при повреди
 Доколку се работи за малтретирање се бара прекин на интеракција помеѓу вклучените
страни.

Ученикот кој е жртва или
сведок на насилство е должен
да побара помош од
одделенскиот раководител,
предметниот наставник,
директорот или стручната
служба

ОДНЕСУВАЊЕ ПО ЧИНОТ НА НАСИЛСТВО
НАСТАВНИК

УЧЕНИК

РОДИТЕЛ

СТРУЧНА СЛУЖБА

УЧИЛИШТЕТО

↓

↓

↓

↓

↓

Наставник
кој има
информации
за инцидент
на
насилство е
должен за
тоа да ги
информира
директорот
и стручната
служба.

Ученикот
вклучен во
инцидент на
насилство е
должен тоа
да го пријави
на
одделенскиот
раководител
или
стручната
служба.

Родителот
на ученик кој
е вклучен во
инцидент на
насилство е
должен да
даде изјава
на
одделенски
раководител,
стручна
служба или
директор.

 Стручната служба при пријавен инцидент на
насилство да го испитува случајот, земајќи
изјави од сите вклучени страни и останати
релевантни субјекти (одделенска заедница,
одделенски
или
предметен
наставник,
родител, полиција, центри за социјална работа
итн.)
 Стручната служба презема советодавни
разговори со учениците, родителите и по
потреба соработува со други институции
 Стручната служба го известува директорот и
наставничкиот совет и други релевантни
институции за спроведените активности во
насока на разрешување на инцидентот на
насилство.

Училиштето
изрекува
педагошка мерка
на ученици
вклучени во
инцидент на
насилство во
зависност од
тежината на
стореното дело, а
според
Правилникот за
изрекување на
педагошки мерки

ПРЕВЕНЦИЈА
ОД НАСИЛСТВО
ПРЕВЕНЦИЈА
ОД НАСИЛСТВО

Општа цел:
Области на дејствување

Преку координиран и синхронизиран пристап да:
 се избери намалување на можноста за насилно однесување,
 намалување на бројот на насилни однесувања,
 развивање за поддршка за насилно однесување.

1.
2.
3.
4.

Превенција
Безбедност
Ресоцијализација
Намалување на опасност

5.

Координација на соработка

Одржување состанок на
наставничкиот совет на
кој ке бидат присутни и
преставници од
родителите и учениците
со цел да се изработи
општ и долгорочен план
за превенција на
насилството во
училиштето;

1.Градење на подобри
односи на поврзаност и
блискост меѓу учениците
во паралелката и во
училиштето

Изработка на план за
контролата на
учениците за време на
одморите;

Овозможување на
начин за анонимно
пријавување на
насилството (контакт
телефон, кутија за
писма, е-маил
адреса);

Остварување
на
поголема соработка со
родителите кои треба
да се запознаат со
ситуацијата и да се
вклучат во работата на
овај проблем ;

Реализирање на континуирани и насочени воспитни работилници на одделенски час
со што ке се развива поврзаноста во групата, нивната соработка, блискост,
комуникација и други животни вештини.
може да се спроведува меѓусебна помош при учењето, да се спроведуваат
разни настани и акции на ниво на училиштето во кои учениците од различна возраст
заеднички ке соработуваат и разменуваат идеи.

2.Поголема присутност на
возрасните
( наставниците) по
ходниците

Зголемување на присутноста на наставниците во
ходниците, нивна контрола за време на одморите пред училниците,
тоалетите, спортската сала, пред влезот, во дворот
Со интензивирање на дежурствата секако ке се намали
насилното однесување.

Формирање на групи
(тимови) од наставници
кои ќе се занимаваат со
проблемот на
насилството, но и со
други проблеми.

Наставникот
станува еднакво силен авторитет како и
родителот доколку доследно го применува моделот на однесување кој
го бара од ученикот. Наставниците како возрасни вклучени во
воспитувањето на децата, со цел развивање на детското компетентно

3.Да му бидеме модел
на ученикот

однесување, треба да изградат:




свесност за своите постапки;
вистинско прифаќање дека грешките се
Програма
за превенција од насилничко однесување
нормална појава и дел од реалниот живот;
 подготвеност
за учење
и развивање
и
Целта на оваа програма е помагање на наставниците
и другите
вработени
е спротиставување
на насилството и применување мерки за негово спречунање,
развивање на конструктивно ненасилно однесување
кај учениците
емпатијасовети,
и вештини за мирно решавање на споровите.
 прифаќање
на и негување
едукативни
разгледување на незадоволството и
Светскиот извештај за ненасилството врз децата кој е одобрен од генералниот секретар на Обединетите нации заради обезбедување на разбирање на природата,
предлозите од учениците, родителите и
степенот, причините и последиците на различните форми на насилство врз децата е појдовна основа за планирање на превентивните активности за спречување на
колегите како нови можности или како
насилството во училиштето.
потсетник, а не како недоверба во нашата
компетенција. А к ц и о н е н п л а н
Временска рамка (месец)
Задача

Активност

9

10

11

12

1

Следење
2

3

4

5

6

7

8

Носител

Начин на
спроведување
(ресурси)

Инструменти

Очекувани
резултати

Одговорно
лице

√
x

Застапува
ње на
холистички период
со
учениците,
училшниотт кадар,
родителит
е,
заедницата

Воспоставува
ње
комуникација
релевантните
чинители за
превенција
од
насилничко
однесување

Да се
идентифик
уваат
учници со
насилно
однесување

Соработување со сите
субјекти во
училиштето,
здравствени
стручњаци,
спроведувачи
на законот,
бизнис и
други групи
во
заедницата

Да се
развива
заедничко
разбирање
за
прашањето од
насилничкото
однесување во
училиште

√

√

Директор
Тим за
превенција

√

Тим за
превенција
Одделенски
наставници

Канцеларија,ком
пјутер

Покани,евиденциони листи

Договорени
средби

Член од
тимот

Скала на
проценка

Заеднички
план на
акција

Член од
тимот

Вклучени лица

Канцеларија,ком
-пјутер,стручна
литература,харт
ија,печатач
Наставници
Стручни
соработници

Да се
намалат
ризичните
фактори за
насилство

Обезбедување на
безбедни
места и места
каде што
учениците ќе
бидат
добредојде-ни

√

√

√

√

√

√

√

√

Директор
Тим за
превенција

Материјали за
подобрување на
физичката
средина,стручни
материјали

Листи за
проценка

Намалување
на можности
за насилство

Член од
тимот

Информациони
листи

Вклученост
на
учениците
во
изготвување
на правила

Член од
тимот

Работни
листови,евиден
циони листи

Изградени
вештини за
спречување
на
насилство и
решавање
на
конфликти

Член од
тимот

Наставници
Стручни
соработници
Ученици

Да се
поттикнат
учениците да
соработуваат во
спречување на
насилство

Користење
на сознанија
за човекови
права и мир

√

√

√

√

Поставувње
на правила и
одговрности
во
училницата

Одделенски
ракводители ,
раковидите
ли на
паралелките,ученици

Стручни
материјали,учил
-ници
Наставници
Стручни
соработници
Ученици

,
Да се
збогатуваат
сознанијата за
ненасилно решавање на
конфликт
и

Реализирање
на
работилници
од програма
за
образование
за животни
вештини
Советување

√

√

√

√

√

√

√

√

Одделенски
ракводители,
раковидите
ли на
паралелките,ученици

Стручни
материјали,учил
ници,компјутер,
печатач,хартија
Наставници
Стручни
соработници
Ученици

Да се
користат
конструктивни
дисциплин
ски мерки
и методи

Користење
на позитивни
и
конструктив
ни правила

√

√

√

√

√

√

√

√

Директор,
Наставници
Стручни
соработници

Применување на
позитивна
поддршка

Стручни
материјали,учил
ници,компјутер,
печатач,хартија
Наставници
Стручни
соработници
Ученици

Работни
материјали,еви
денциони листи

Изградени
позитивни
односи со
другите,нам
алена
можност
ученикот да
реагира со
насилство
или да биде
жртва на
него

Тим

Програма за антикорупциска едукација на младите во образованието
Вовед
Во државите во светот постојат механизми, мерки, закони, прописи и сл., кои на различни начини влијаат на граѓаните,
започнувајќи од едукација за антикорупција, преку воведување на цели системи за заштита на граѓанинот од споменатата појава.
Демократијата и нејзиното приближување кон граѓаните е од суштествено значење за учениците, а какво општество ќе градиме е во
зависност од тоа какво образование поседуваме. Низ процесот на образование учениците треба да ги осознаат ипочитуваат принципите
на развиеното демократско општество, односно да развијат вештини за функционирање во демократско опкружување. Постои потреба
сите да бидат запознаени со антикорупцијата како појава, со облиците во кои може да се појави корупцијата и со борбата против неа.
Едукацијата на граѓаните е значајна подеднакво за сите, но најдобро е доколку ги одбереме учениците во училиштата кои учат како
да станат активни граѓани, учат за демократијата и како да ги практикуваат нејзините позитивни вредности.
Цели:
Ученикот/ученичката потребно е:

 да се запознае со поимите корупција, антикорупција, интегритет и етичност;
 да знае за облиците во кои може да се појави корупцијата и начинот на спречување и заштита од истата;
 да ги препознава механизмите за спречување на корупцијата;
 да го сфати штетното влијание на корупцијата во општеството;

План на активности за антикорупциска едукација
Р.бр

6.

Активности

Време на
реализација

Евиденција

Одговорен наставник/стручен соработник

Предавања

Тековно во
учебната година

Дневник на
паралелката

Наставници по граѓанско образование, историја, етика,
македонски јазик ...

Извештај
7.

Работилници

Тековно во
учебната година

Дневник на
паралелката

Наставници по граѓанско образование и стручни соработници

Извештај
8.

Дебати

Тековно во
учебната година

Дневна
подготовка

Наставници по граѓанско образование, историја, етика,
иновации, македонски јазик.

Извештај
9.

Презентации

Тековно во
учебната година

Дневна
подготовка
Извештај

Наставници и ученици од Ученички парламент

Работилници од ОЖВ

10.

Според планирања
за ОЖВ на
оделенските
раководители

Дневник на
паралелката

Одделенски раководители

Извештај

16. Оценување
16.1. Видови оценување и календар на оценувањето
Оценувањето во својата најширока смисла означува процес на собирање и интерпертирање информации за учењето и постигањата на учениците.
Терминот оценување го користиме за да ги означиме сите оние активности што ги превземаат наставниците, а и нивните ученици во своето
самооценување, а кои што обезбедуваат информации што ќе се користат повратно за да се модификува наставата и активностите во учењето.
Преку формативното оценување се собираат и интерпретираат информации од оценувањето за да се поттикнува наставата и учењето,а преку
сумативното оценување се сумира успехот на ученикот во одреден временски период.
Заради унапредување на оценувањето на учениците како и подобрување на поучувањето и учењето ќе се преземат следните
активности:
Почитување на стандарди за оценување како рамка за планирање и спроведување на сите други активности за подобрување на
оценувањето во училиштето.
-

Следење на примената на Етички кодекс во оценувањето.

-

Поддршка на наставниците за примена на сознанијата добиени од обуки во наставна практика.

-

Изготвување и примена на разновидни инструменти за формативно и сумативно оценување .

-

Унапредување на процесот на вклучување на учениците во самооценување и заемно оценување на соученици.

-

Поддршка на наставниците при применување на критериуми на оценување на постигањата на учениците.

Постигањата на учениците во основното училиште се проверуваат формативно и сумативно и се запишуваат со описни и/или бројчани оценки.

Во првиот период, постигањето на ученикот во текот на наставната година по задолжителните и изборните предмети се запишуваат со описни
оценки.Ученикот на крајот на прво полугодие добива известување за успехот соописни оценки, а на крајот на учебната година добива свидетелство
со описни оценки.
Во вториот период, постигањето на ученикот вотекот на наставната година по задолжителните и изборните предмети се запишуваат со описни и
бројчани оценки.Ученикот на крајот на прво полугодие добива известување за успехот со описни оценки, а на крајот на учебната година добива
свидетелство со бројчани оценки и оценка за општ успех.
Во третиот период, постигањето на ученикот во текот на наставната година по задолжителните и изборните предмети се запишуваат со бројчани
оценки.Ученикот од ставот на крајот на прво полугодие добива известување за успехот со бројчани оценки, а на крајот на учебната година добива
свидетелство со бројчани оценки и оценка за општ успех.
Општиот успех на ученикот се утврдува врз основа на годишните оценки од сите предмети според наставниот план на крајот на годината, а за
учениците упатени на поправен испит по завршувањето на поправните испити.
Оценувањето на ученикот се врши согласно со стандардите за оценување во наставните програми.Оценувањето на ученикот со бројчани оценки се
врши и согласно со критериумите за бројчано оценување што ги изготвува Бирото.
Оценување на учениците со попреченост
Во првиот период, постигнувањата на ученикот кој следи настава според ИОП се оценуваат описно.
Во вториот и третиот период, постигнувањата на ученикот кои следат настава според ИОП може да се оценуваат описно и бројчано.
Учениците кои следат настава според модифицирана програма, се оценуваат описно во сите периоди на основното образование согласно со
индивидуалното постигање на поставените резултати.
Начинот на оценување на учениците со попреченост се прилагодува согласно со нивните потреби:
Известување на родителите односно старателите за успехот на ученикот
Одделенскиот наставник, односно раководител на паралелката е должен континуирано во текот на учебната година да го известува ученикот за
неговото напредување и постигања по секој одделен наставен предмет.
Одделенскиот наставник, односно раководител на паралелката е должен да го извести родителот, односно старателот за успехот на ученикот
најмалку два пати во секое полугодие односно на родителски состанок најдоцна три дена по завршување на одделенските совети за утврдување на
успех и поведение на учениците за прво тримесечие, прво полугодие, трето тримесечие и крај на наставна година преку доставување на евидентни
листови
Поправен испит

За ученик од шесто, седмо, осмо и деветто одделение кој на крајот на наставната година има до две негативни оценки, основното училиште во јуни
организира дополнителна настава по наставните предмети по кои ученикот има негативни оценки во траење од најмалку 30% од бројот на часови
утврдени со наставните програми. Ученикот кој по одржаната дополнителна настава не ги постигнал критериумите за позитивна оценка, се упатува
на поправен испит.Поправните испити ученикот ги полага во јунии/или август.
Одделенски испит
Ученикот кој не можел да биде оценет поради отсуство од најмалку една третина од фондот на наставни часови од одредени предмети, има право
да полага одделенски испит по предметите по кои не е оценет.
Ако ученикот побрзо напредува во првиот период преминува без полагање на испити за побрзо напредување, а ако побрзо напредува во вториот,
односно третиот период полага испити за побрзо напредување

Испитна комисија за одделенски испит, поправен испит или испити за побрзо напредување
Одделенски испит, поправен испит или испити за побрзо напредување ученикот го полага пред испитна комисија. Директорот формира комисија
која е составена од претседател и два члена-наставници, од кои еден член е наставник од соодветниот предмет.

16.2. Тим за следење, анализа и поддршка
Акционен план за унапредување на оценување

Задачи
активности

Реализатори

Целна група

Подобрување на
квалитетот на
планирањата од
аспект на
планирање на
оценувањето

Директор

Наставници
одделенска
предметна
настава

Стручна служба

Ресурси
од
и

Планирање
Годишна
програма

во

Планирање
настава

на

Следење

Време

Инструменти

Повратна
информација

нска рамка

Чек листи

Анализа

Август-септември

Индикатори

Планирање
внесени
показатели
вреднување
оценување
постигнувањата
учениците

со
за
и
на
на

Следење на
примена на
планирани
оценувања

Директор
Стручна служба

Поддршка на
наставниците за
реализација на
оценување
Поддршка на
соодветна
примена на
формативно и
сумативно
оценување

Директоир

Одредување на
состојбата со
примена на
формативно и
сумативно
оценување

Стручна служба

Реализација
формативно
сумативно
оценување

Стручна служба
Одговорни
наставници
на
Стручни активи

Наставници
одделенска
предметна
настава
на
и

Наставници

од
и

Наставници
одделенска
предметна
настава

од
и

Ученици
паралелки
одделенска
предмет
настава

во
од
и
на

Наставници
одделенска
предметна
настава

од
и

Оперативни
планирања

од
и

Наставници
Ученици
предметна
настава

Извештаи

Континуирано по
класификациони
периоди

Одд дневник

Годишна
програма
работа
училиштето

од

Оценки
Констатации
Насоки

Анкета

Информации од
анализа на анкета

Август

Изготвен план

Планирање на
наставата

Прашалник

Показатели
обработени
одговори

Август-септември

Изготвени
показатели од
следење на
примена
формативно
оценување

Одделенски
дневник

Евиденциони
листи

Анализи

Континуирано
тримесечија

Извештаи и насоки

Планирање
наставата

Наставници
одделенска
предметна
настава

Евиденциони
листи

за
на
на

Дневници
за
евидентирања од
наставници
Тетратки
за
училишни
и
домашни работи

од

по

на ученици
Проценување на
унапредувањето
на оценувањето

Тим
Директор
Стручни
соработници

Наставници
одделенска
предметна
настава

од
и

Наставнички
портфолија

Чек листа

Извештај

Мај-јуни

Заклучоци
препораки

и

Ученички
портфолија
Дневници

16.3. Стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно-образовниот кадар
Следење на квалитетот на реализација на наставата
За следење на воспитно-образовната работа училиштето во склоп на Годишната програма за работа изготвува програма според која во текот
на учебната година директорот, педагогот и психологот четири пати во годината (два пати во полугодие) вршат непосреден увид кај секој
наставник во квалитетот на планирањето и реализирањето на наставата. Увидите првенствено имаат формативна улога и треба да му помогнат на
наставникот во подигање на квалитетот на работата. Последниот увид се фокусира на подобрувањата што наставникот ги направил во текот на
годината, односно на компетенциите што ги подобрил, на идентификацијата на компетенциите што треба понатаму да ги развива и на дискусија
околу потребата од професионалниот развој во наредната година.
Следењето на квалитетот на работата на наставникот се одвива во рамките на три подрачја:
1. Следење на квалитетот на планирањето на наставата;
2. Следење на квалитетот на реализација на наставата;
3. Следење на реализација на воннаставните активности.

Следење на реализација на воннаставните активности
На крајот на првото и на крајот на второто полугодие наставниците до директорот и стручната служба на училиштето доставуваат
извештаи за реализирани воннаставни активности


работа со слободни ученички активности и ученички заедници и организации;



учество на натпревари, квизови, конкурси и освоени награди;



работа со учениците на проектни активности, приредби;



соработка со родителите и локалната заедница.

План на стручни посети за следење и вреднување на квалитетот на работата на воспитно-образовниот кадар
Наставник

Наставен час

Одделенска
настава

Тековно
одреден

Предметна
настава

Одделение

Тековно
одреден

I-V

Време на реализација

Инструмент

октомври, декември,
февруари, април

Образец за следење на наставен час
Извештај за реализирани воннаставни активности

октомври, декември,
февруари, април
VI-IX

16.4. Самоевалуација на училиштето
На секои две години училиштето врши самоевалуација за сопствената работа и постигањата. Самоевалуацијата ја спроведува училишна комисија
составена од пет члена од редот на наставниците, стручните соработници, и родителите односно старателите која по предлог на директорот ја
формира училишниот одбор.

Во оваа учебна година во Годишната програма за работа акцент е ставен наследните препораки од Самоевалуацијата а училиштето
Подрачје бр 1 Наставни планови и програми
-Унапредување на услови за учење и развој за деца со посебни образовни потреби
Подрачје бр.2 Постигања на учениците

-Обука на наставници за работа со современи форми и методи како и со современи аудио-визуелни средства,ИКТ, заради унапредување на
услови и активностите на деца со различни способности, едукативно и социјално минато
Подрачје бр.3 Учење и настава
-Доопремување на училиштето со нагледни средства и помагала
-Зголемување на учеството на родителите во наставниот процес
Подрачје бр.4 Поддршка на учениците
-Приоритетни подподрачја (оддели) во рамките на ова подрачје кои може да бидат вклучени во планот за развој на училиштето-Унапредување на комуникација на учениците преку почитување на различноста
- Подобрување на условите за активности на учениците во училишниот двор
Подрачје бр. 5: Училишна клима и односи во училиштето
-Унапредување на условите за учење во училиштето и училишниот двор
Подрачје бр.7 Управување, раководење и креирање политика
-Континуирана поддршка на демократското учество на учениците училишниот живот

17. Безбедност во училиштето
Безбедноста на работа и здравјето е мултидисциплинарно подрачје-склоп на техника,физика,медицина,организацијахемија и др.
Заштита при работа односно безбедноста и здравјето при работа е збир на мерки, нормативи и стандарди пропишани за создавање на
безбедносни услови за работа . Училиштето презема мерки потребни за безбедност и здравје при работа на вработените,
вклучувајќи заштита од професионални ризици, обезбедување информации и обука и обезбедување соодветна организација и потребни
средства, односно да воведе такви заштитни мерки и да избере такви работни и производствени методи кои ќе го подобрат нивото на
безбедноста и здравјето при работа.
Мерките за безбедност и здравје при работа се спроведуваат врз основа на следниве основни начела:

- избегнување на ризици,
- проценување на ризиците кои не може да се избегнат,
- справување со ризиците на самиот почеток,
- прилагодување на работата кон поединецот, особено во однос на
карактеристиките на работното место и работната средина,
- изборот на личната заштитна опрема,
- изборот на хемиски супстанци или препарати,
- изборот на работни методи,
- спроведување на мерките потребни за одржување и зајакнување на
здравјето,
- прилагодување кон технолошкиот напредок,
- замена на опасното со безопасно или помалку опасно,
- развивање на целосна безбедносна стратегија која опфаќа,
-технологија, организација на работа, работни услови, меѓучовечки
односи и фактори кои влијаат врз работната средина,
- давање приоритет на колективните безбедносни мерки наспроти
поединечните мерки и
- обезбедување на соодветни упатства и инструкции и известувања
на вработените.

План за евакуација во кризни ситуации
Во училиштето еизготвен план за евакуација во кризни ситуации.Скици од планот се поставени на видни места во холовите на училишната зграда.

Превенција на можни ризици за безбедноста на учениците
Чекор 1: Идентификување на опасности
-Биолошки (хигиена, болести, инфекции, алергии)
-Хемикалии (средства за чистење, супстанции за експерименти и друго) – хемикалиите треба да бидат означени и придружени со
упатство
-Критични ситуации – инциденти
-Инциденти од енергетски извори/проблеми
-Околина
-Објекти/градби во околината
-Мануелна работа
-Насилство
Чекор 2: Оценување на нивото на ризик
Чекор 3: Контролирање го ризикот

Чекор 4: Ревизија на стратегиите
Чекор 5: Преглед и ревидирање на стратегиите

18. Грижа за здравјето
18.1. Хигиена во училиштето
Постоењето стандарди за одржување на хигиената како и воспоставувањето темелни процедури и активности кои ќе ги следи
техничката служба се стратегија и практика за подобрување на хигиенските услови во училиштeto, намалување на контаминацијата,
спречувањето на зарази и обезбедувањето на здрава средина за учење и работа.
Хигиеничарите, како дел од техничката служба, се првенствено одговорни за одржување на хигиената во училишните објекти и треба
да ги користат средствата, методите и воспоставените критериуми со цел да се задоволат хигиенските стандарди.
Сите вработени во училиштето треба да помагаат при одржување на уредноста и хигиената во училиштето и создавање безбедна
средина за учење. Наставниците ќе ги учат учениците да ја одржуваат хигиената, ќе се погрижат сметот да се фрла на соодветно место,
преку личен пример ќе покажат како се одржува хигиената и ќе пријават каков било неред. Учениците во однос на одржувањето на
хигиената во училиштата треба да ја прифатат својата одговорност да го фрлаат ѓубрето во корпите за отпадоци, да го селектираат
отпадот и секогаш да ги мијат рацете со сапун.
Родителите, исто така, може да придонесат за подобрување на училишната хигиена преку вклучување на децата во одредени
активности за чистење во домот и создавање добри навики за одржување лична хигиена.
Планот за одржување на хигиена во училиштето содржи процедури за одржување и чистење на училиштето и распореди на работните
ангажирања на хигиеничаарите.Планот важи за сите кои работат во техничката служба на училиштето за да се осигури дека сите ги
следат вистинските процедури.
Главните цели на планот за одржување на хигиената се:
•

Да се подобри изгледот на училиштето, да се обезбеди поздрава и попродуктивна средина за учење;

•

Да се контролира ширењето на вируси, бактерии и инфекции;

•

Да се намали ризикот од лизгање, препнување и паѓање;

•

Да се помогне при одржување на опремата;

•

Да се заштити училишниот имот, вклучувајќи го мебелот и сите инсталации.
Во училиштето ќе се спроведуваат прптоколи за превенција од вирусот Ковид 19.
18.2. Систематски прегледи

Систематските прегледи на учениците се реализираат во согласност со планираните распореди на Медицинскиот центар за учениците
од I, III,V,VII. Организацијата на систематските прегледи не ја попречува наставата бидејќи се изведува пред или по завршувањето на
часовите.
Исто така се изведуваат систематски прегледи на забите во согласност со планот и програмата за превенција и лекување на забите, асе
реализираат преку стоматолошката служба во училиштето
18.3. Вакцинирање
Вакцинации и ревакцинации за учениците се реализираат во согласност со насоките и поканите од Медицински центар.
18.4. Едукација за здрава исхрана – оброк во училиштата
Правилната исхрана претставува најзначаен фактор од кој зависи правилниот раст и развој на детето. Храната која ја примаат децата
во училиштето треба да обезбеди високо ниво на заштита на здравјето на децата.
Училиштето, во договор со родителите односно старателите, ја организира исхраната во продолжениот престој и понудува можност за
обезбедување прехрамбени артикли за сите ученици во текот на престојот во училиштето. Трошоците за оброкот ги плаќа родителот,
односно старателот.
Во текот на учебната година акцент ќе биде ставен на едукација на учениците и родителите за следните аспекти на здрава исхрана во
соработка со компетентни стручни лица
-Енергетски и нутритивни потреби на децата од училшѓна возраст
-Главни категории на храна од кои се состојат оброците на учениците

-Планирање на дневен оброк
-Препораки за креирање на двонеделна листа на јадења
-Хигиенски навики пред и по конзумирањето на храна
19. Училишна клима
19.1. Дисциплина
Нашето училиште всушност преставува создаден амбиент во кој се реализира наставниот процес кој покрај материјално-техничките
услови ги опфаќа и меѓучовечките односи на сите директни и индиректни учесници во реализацијата на овој процес.Во училиштето се
работи на развивање добра организациска структура како амбиент кој е одраз на тоа како во него се чувствуваат и однесуваат
вработените,учениците и нивните родители.Од посебна важност е нагласеното верување дека секое дете може да биде добар ученик и
развивањето на таква организациона клима како за учениците така и за другиот персонал во него.
Со цел да се придонесува во изградување на позитивни навики на однесување во училиштето и училишниот двор континуирано со
воочуваат потребите за донесување на правила во соработка со учениците, интерни правила за педагошки мерки, Куќен ред кој се
надополнува според воочени потреби, Кодекси на однесување на учениците, вработените, родителите. Во училниците секоја седмица
дежураат по двајца ученици според планирани барања за ова ангажирање, а за сите ученици одредени се дежурни наставници кои
активноста ја извршуваат според распоред кој е истакнат на видно место во училиштето. Во училиштето одредени се процедури при
посета на надворешни лица за кои се информираат континуирано наставниците, учениците, родителите, другите посетители.
19.2. Естетско и функционално уредување на просторот во училиштето
Просторот и опкружувањето во училиштето континуирано се доуредуваат. Во училниците, холовите и другите простории постојано се
доуредуваат одредени простори со цел кај учениците да се развиваат позитивни естетски чувства и истиот да станува пофункционален
за потребите на наставата и учењето. При уредувањето и оплеменувањето на просторот се превземаат повеќе активности како на
пример планирање и уредување на простор за паноа, за надгледност, за сместување и користање на материјали за потребите на
наставата, за изложби, изведување на програми и сл. Во училишниот двор плански е распределен просторот за игралишта, за повеќе
спортови меѓу кои се тенис, фудбал, ракомет, одбојка, кошарка, игри во дворот и сл, а исто така голем дел од дворната површина е
засадена со листопадни и зимзелени дрвја, како и простор кој е уреден за одмор и рекреација. Оваа учебна година ке се доуредува
терен за училишен парк во училиштето. Тимот за естетско и функционално уредување на просторот го сочинуваат наставници и
претставници на ученичкиот парламент.

План за реализација на еко - активности
Во оваа учебна година во еко програмата ќе се реализираат активности поврзани со еко стандарди од темите : Заштеда на вода, Заштеда на
енергија, Одржување на зградата и здрава средина во училиштето, Уреден и еколошки училиштен двор, Транспорт и Отпад. Преку девет
еколошки теми ќесе реализираат еко интеграции во наставата.

Активности

Носители

Временска
рамка

август
Известување за Директор
активности
од
Претседател на Еко-одбор
програма
екоучилиште
Координатор на програмата за
еколошка
едукација
Наставнички совет
Одредување
на
Директор
чекори на акција
според
дадени Еко одбор
Еко-стандарди
Стручна служба

Ресурси

Индикатори на успешност

Материјали од реализирани
активности

Информирани наставници

Анализи
август

Материјали од Еко-програма

Планови

Родители
Ученици
Изготвување екопрограма
Реализација
на Еко одбор
планирани
активности

септемвријуни

Работни материјали

Изготвена програма

јуни

Евалвација
на
реализацијата на
Еко одбор
поставени задачи

Извештај

јуни

Евиденциони листи
Чек листи

Анализа

Еколошки акции и кампањи

Активност

Целна група

Време

Носител

Уредување на еко катче во
училниците

Ученици од одделенска и
предметна настава

Септември

Одделенски раководители

Уредување на еко изложбен
простор во училишен хол

Ученици од предметна
настава

Септември

Еко секција

Засадување на нови и грижа
за засадени цвеќиња во
училници и училишен двор

Ученици од одделенска и
предметна настава

Тековно

Одделенски раководители
Одделенска секција
Совет на родители

Засадување на дрвја во
училишниот двор

Ученици од одделенска и
предметна настава

Ноември
Март

Одделенски раководители
Стручни институции

Одгледување на садници за
потребите на истражувачки
активноски во наставата

Ученици од одделенска и
предметна настава

Според планирања на
наставата

Наставници од одделенска и
предметна настава
(биологија)

Едукативна еко програма
преку разгласна станица

Ученици од одделенска и
предметна настава

Прв понеделник од октомври
до март

Еко секција
Ученици од еко патроли

Акција за собирање стара
хартија и пластика

Ученици од одделенска и
предметна настава

Ноември

Одделенски раководители
Еко одбор

Акции за здрава храна

Ученици од одделенска и
предметна настава

Февруари

Еко одбор
Локална самоуправа
Совет на родители
Одделенски раководители

19.3. Етички кодекси
Во училиштето во функција се Етички кодекси за однесувањето на ученици, наставници, родители, други вработени. Истите на
почетокот од секоја учебна година се надоградуваат врз основа на потребите воочени со анализите на состојбата од предходната
учебна година.
19.4. Односи меѓу сите структури во училиштето

Со цел да се развива и поддржува успешна и позитивна комуникација меѓу сите структури вклучени во воспитно-образовниот процес
и предлага активности со цел да се подобри квалитетот на комуникацијата и да зајакне меѓусебната доверба и соработка, училиштето
гради стратегија која вклучува ангажирања во повеќе насоки како што се: педагошко-инструктивна, советодавна, информативна .
Преку презентации, стручни насочувања, проценувања на комуникациските вештини се настојува да се развиваат односи на соработка
и почитување како и тимска работа како начин на овозможување да се постигнува ефикасност и ефективност во реализацијата на
целите на воспитно- образовниот процес. Оваа тимска ангажираност ги вклучува во процес на континуирана комуникација следните
членови:
-Директор
-Претседател на Училишен одбор
-Претседател на Совет на родители
-Претседател на Ученички парламент
-Претседатели на Стручни активи
-Стручни соработници
20. Професионален и кариерен развој на воспитно-образовниот кадар
20.1. Детектирање на потребите и приоритетите
Потреби и приоритети за професионалан развој на воспитно-образовниот кадар во ваа учебна година се:
1. Обуки за МИМО за новодојдени наставници
2. Обуки за акциони истражувања
3. Обуки за инклузја
4. Обуки за унапредување на дигитални вештини
5. Обуки за современи стратегии во реализација на наставата
20.2. Активности за професионален развој

Добриот систем на професионалнен развој на наставниците/стручните соработници опфаќа следење на работата и стручен дијалог
преку кој се гради заедничко разбирање за потребните компетенциите за квалитетната настава и учење , како и соработка во
планирањето на активности за развивање на компетенциите, и проценка на ефектите од професионалниот развој. Согласно законските
и подзаконските акти наставниците/стручните соработници имаат право и обврска професионално да се усовршуваат и право да
напредуваат во кариерата. Училиштето треба да создаде услови за нивниот професионален развој од што придобивки ќе имаат и тие и
училиштето, а пред сè учениците.
Добар училишен систем за професионален развој се заснова на следниве принципи:
•

Професионалниот развој е право и обврска на секој поединец

•

Професионалниот развој придонесува за повисоки постигања на учениците

•

Професионалниот развој првенствено се базира на самоевалуација

•

Професионалниот развој се заснова врз евалуација и професионален дијалог

•

Професионалниот развој е планиран процес

•

Професионалниот развој е континуиран процес

Составен дел на професионалниот развој е стручното усовршување кое подразбира стекнување на нови и усовршување на
постоечките компетенции на воспитно-образовниот кадар што се важни за унапредување на воспитно – образовната дејност.
Потребите и приоритетите за стручното усовршување, училиштето ги планира врз снова на личните планови за професионален развој
на наставниците/стручните соработници, резултатите од самоевалуацијата и интегралната евалуација за квалитетот на работата на
училиштето, извештаите од остварување на стандардите на постигања и други показатели за квалитетот на воспитно-образовната
дејност.
За успешно да се планира и реализира професионалниот развој, во училиштето се формира Тим за професионален развој и да
воспостави систем (процедури за планирањето и реализирањето на стручното усовршување) којшто опфаќа:
•

идентификување на потребите на наставниците/стручните соработници за професионален развој;

•

донесување одлуки за приоритети на училиштето, врз основа на самоевалуацијата и програмата за развој;

•

подготовка на личен план за професионален развој од страна на секој наставник/стручен соработник и усогласување на ниво на
актив;

•

групирање на индивидуалните потреби за стручно усовршување на наставниците/стручните соработници и нивно усогласување
со приоритетите на училиштето;

•

идентификување на ресурсите потребни за поддршка на програмата за професионален развој;

•

следење на реализацијата и ефектите од професионалниот развој и користење на резултатите при идното планирање на
професионалниот развој;

•

ангажирање на искусниот кадар во улога на обучувачи за десиминирање на иновациите и во улога на менотри за поддршка на
професионалниот развој на колегите;

•

планирање на заеднички професионален развој со други училишта преку воспоставување на мрежи за взаемна поддршка.

•

тимот за професионален развој го сочинуваат претседателите на стручните активни, директорот на училиштето и стручен
соработник

•

професионалниот развој се евидентира и документира

Акционен план за обуки/дисеминации
активности
Учество на
состанокот за
поддршка на
професионален
развој
Информирање на






очекуван резултат/продукт
направена анализа на предлог плановите за
обуки/дисеминацији подготвени од училиштето
финализирани планови за обуки/дисеминации
направена консултација за дилемите поврзани
со водење на сесии за обукии прегледани
работните материјали
одржан состанок и обезбедена






(пред)услови
подготвен предлог план за
обуки/дисемнации
подготвена листа со
прашања/дилеми за дискусија
на состанокот

реализатори
Директор

договорена средба на тимот

Тим

Тим за професионален
развој

Наставничкоиот
совет за
организирање на
обуки/
дисеминации
Подготовка за
спроведување на
обуки.дисемина/
ции на ниво на
училиште

согласност/одлука од страна на Наставничкиот
совет за планирани обуки /дисеминации и
дефинирање на времето на одржување





Информирање ан
учесниците за
обуките
Логистичка
подготовка за
обуките









Спроведување
на дисеминација
на обуките на
ниво на
училиште







за подготовка на состанокот
подготвена информација за
начинот на организација на
обуки/дисеминации на ниво на
училиште
дефинирани цели на
поттемите од
обуки/дисеминации
поделени улоги на
обучувачите за водење на
сесии

одржани работни состаноци на тимот за
подготовки за обуките
проучена содржината на насоките за обуки и од
страна на училишните обучувачи
изработен предлог план за обуки со
дефинирани содржини на обуките и агенда со
временска рамка
разгледани технички аспекти на обуките
(просторија, опрема, материјали)
информирање за датуми за одржување на
обуките и агендаи на обуките





договорени термини за
реализацја на обуките

Тим

формирање групи учесници
обезбедена соодветна просторија за
одржување на обуките (по големина и услов за
работа)
обезбедена потребна опрема (компјутери, ЛЦД
проектор, платна и флип чарт табла)
подготвени материјали за обуките
(презентација и работни листови)
подготвени списоци за евиденција на учесници
на обуките
подготвени прашалници за евалуација на
обуките
реализирани обуки
пополнети списоци за учество на учесниците
презентирани работни материјали, упатства



разгледани техничките
аспекти на обуките
поделени улоги на
обучувачите во логистичката
подготовка

Тим за професионален
развој

направена завршна
подготовка меѓу членовите на
тимот за спроведување на
обуките

Тим за професионален
развој







Тим

Одржување
состанок за
рефлексија за
обуките и
подготовка на
извештај за
одржаните обуки
Промоција на
реализираните
активности




одржан состанок за рефлексија по одржани
обуки – што одеше добро и што можеше да се
направи подобро
подготвен извештај со податоци за реализација
на обуките



собрани потребни податоци
за подготовка на извештајот

Тим за професионален
развој



изготвени промотивни
материјали
Изготвена програма за
промоција на конкретните
активности

Тим за професионален
развој



организирање на активности за информирање
на пошироката јавност за реализираните
активности во обуките



Самоевалуација
по спроведените
активности



извештаи од извршена самоевалуација



изготвени, зададени,
пополнати и обработени
прашалници за
самоевалуација

Тим за професионален
развој

Согледување и
рефлексија за
досегашните
реализирани
активности за
обуки/дисеминации во
училиштето



анализа на успешноста во реализацијата на
обуките во училиштето



изготвени насоки за
понатамошно унапредување
на професионалниот развој

Тим за професионален
развој

Планирање на
активности за
новата учебна
година



давање насоки за подготовка на успешни
наставни практики



направен предлог план на
обуки/дисеминации како дел
од Годишната програма за
работа на училиштето

Тим за професионален
развој

КОМПЕТЕНЦИИ

ТЕМА/

АКТИВНОСТ
И ЗА И
ФОРМИ ЗА

ОЧЕКУВАНИ
ИСХОДИ

ВИД НА
ПРОФЕ
СИОНА

ПОТРЕБН
И

УЧЕСНИЦИ

Училишна програма за професионален развој

УЛОГА
НА
УЧЕСНИ

ВРЕМЕ
НА
РЕАЛИ

НАСЛОВ/
НОСИТЕЛ

Ги
запознавам
учениците со
очекуваните
исходи,
користам
различни
начини за
разбирливо и
недвосмислен
о да ги
пренесам
клучните
информации,
им давам
јасни
упатства за
начините на
учење.
(II.Б11,
II.Б12, II.А3,
II.А4, II.А5,
II.Б7, II.Б6,
II.Б38, III.А2)

ПРОФЕСИОН
АЛЕН
РАЗВОЈ

Поучување
и учење

Индивидуален:

Потподрачј
е:
реализација
на наставата

Проучување
стручна
литература и
други извори
на информации

Потподрачј
е:
Познавање
на
учениците и
излегување
во пресрет
на нивните
потреби
Создавање
стимулатив
на средина
за учење
Потподрачј
е: Создавање
безбедна и
стимулативн
а средина за
учење

Планирање на
современи
приоди во
реализација
на наставата
Колаборатив
ен:
Размена на
искуства на
Стручен
актив
(отворен час,
рефлексија од
реализација
на современ
приод,
презентација
и сл.)
Консултации

Подобрен
квалитетот на
реализацијата
на наставата
Поголема
вклученост на
учениците со
различни
постигања во
активностите на
часот
Подобрени
можностите за
учење на
учениците
според нивните
индивидуални
стилови
Подобрени
постигања на
учениците
Научени
разновидни
методи и
техники на
учење

ЛЕН
РАЗВОЈ

РЕСУРСИ

Интерен, во
училиштето

Прирачни
ци

Он лајн

Работни
материјали

Стручна
литература

Компјутер
Печатач
Соработка
со стручни
соработни
ци
Обучувачи

ЦИТЕ

Наставниците
од
одделенска и
предметна
настава и
стручните
соработници

Учесник/
Реализатор

ЗАЦИЈ
А

Октомв
ри-мај

Обезбеду-вам
демократско
воспоставува
ње и
почитување
на правилата
за
однесување и
за безбедно
користење на
средствата за
работа и
промовирам
вредности
кои се
однесуваат на
безбедноста.
(II.Б37, III.А4,
III.А5,
III.Б11,
III.А12,

Поучување
и учење

Индивидуален:

Потподрачј
е:
реализација
на наставата

Проучување
стручна
литература и
други извори
на информации

Потподрачје:
Познавање
на
учениците и
излегување
во пресрет
на нивните
потреби
Создавање
стимулатив
на средина
за учење
Потподрачј
е: Создавање
позитивна
училишна
клима
.

Колаборатив
ен:
Учество во
интерна обука

Унапредени
сознанија за
демократско
учество на
учениците
преку
восспоставувањ
е на заеднички
правила на
однесување во
училницата
Развивање
вештини за
разрешување
конфликти и ги
развивање на
истите кај
учениците.
Развивање на
интерактивна
комучикацијасо
учениците
преку поддршка
на ставовите,
мислењата и
интересите на
учениците.

Интерен, во
училиш
тето
Он лајн

Стручна
литература
Работни
материјали
Компјутер
Печатач
Соработка
со стручни
соработни
ци
Обучувачи

Наставниците
од
одделенска и
предметна
настава и
стручните
соработници

Учесник/
Реализатор

Јануари-јуни

Обезбедувам
услови во
кои секое
дете и
семејство има
можности да
учествува во
активностите
за учење и се
чувствува
прифатено
(IV.А4,
IV.А2, IV.Б3,
IV.Б5, IV.Б6)

Социјална
и образовна
инклузија
Потподрачј
е:
Социјална
и образовна
инклузија

Индивидуален:
Проучување
на стручна
литература и
други извори
на
информации
Колаборативен:
Стручен
актив
Консултации
Заедничко
учење

II.Б 2.1Им
давам
поддршка
на
наставниците за
индивидуализација во
задолжител
ната,
додатната и
дополнител

Унапредени
можности за
подеднакво
учество на
секое дете и
семејство

Интерен, во
училиш
тето

Стручна
литерату-

Он лајн

Работни
материјали

во наставните и
воннаставните

Подподрачје:
Поддршка
на
наставници
те за работа
со
учениците

Проучување
на стручна
литература и
други извори
на
информации

Колаборативен:
Стручен

Учесник/
Реализатор

Ноемвријуни

Учесник/
Реализатор

Ноемвријуни

Компјутер
Печатач

активности

Соработка
со стручни
соработни
ци

Збогатени
стратегии кои
промовираат
почитување на
разликите и
демократските
вредности

Индивидуален:
Работа со
наставници

ра

Наставниците
од
одделенска и
предметна
настава и
стручните
соработници

Унапредување
на сознанијата
за важноста на
прилагодување на
наставата на
карактеристиите на
учениците

Стручна
литература
Интерен, во
училиштето

Работни
материјали

Он лајн

Соработка
со стручни
соработни

Компјутер

Наставниците
од
одделенска и
предметна
настава и
стручните
соработници

Печатач
Ноемвријуни

актив

ната
настава,
слободните
ученички
активности и
натпреварите
VII.1 Знам
начела и
механизми
за
демократско
учество на
учениците
воучилиштето

ци

Консултации
Заедничко
учење

Училишна
структура,
организација и клима
Подподрачје:
Училишна
клима,
безбедна
средина и
ученичко
учество

Индивидуален:
Проучување
на стручна
литература и
други извори
на
информации
Колаборативен:

Унапредени
анализи и
конструктивни
сугестии за
користење
различни
можности за
учество на
учениците

Интерен, во
училиштето
Он лајн

Стручна
литература
Работни
материјали

Наставниците
од
одделенска и
предметна
настава и
стручните
соработници

Учесник/
Реализатор

Ноемвријуни

Компјутер
Печатач
Соработка
со стручни
соработни
ци

Стручен
актив
Консултации
Заедничко
учење

II.7.1
Промовирам
создавање и
одржување
отворена и

Работа со
наставници
Подподрачје:
Поддршка
на

Индивидуален:
Проучување
на стручна
литература и
други извори
на

Унапредени
сознанија за
насочување на
наставниците
да ги земат во
предвид

Интерен, во
училиштето
Он лајн

Стручна
литература
Работни

Наставниците
од
одделенска и
предметна
настава и
стручните

Учесник/
Реализатор
Ноември-

стимулатива средина
која
поттикнува
истражување, учење и
независност

наставници
те за работа
со
учениците

информации
Колаборативен:
Стручен
актив
Консултации
Заедничко
учење

индивидуални
те
карактеристики и потреби
на развојните
периоди при
планирањето
и
реализацијата
на наставата
Упатување на
начините на
избор и
користење на
различни
извори на
учење

материјали
Компјутер
Печатач
Соработка
со стручни
соработни
ци

соработници

јуни

20.3. Личен професионален развој
Наставниците од одделенска и предметна настава како и стручните соработници заради зајакнување на своите професионални компетенции, а врз
основа на сознанија добиени од посети и евалуации, изготвуваат лични планови за професионален развој кои ќе се реализираат во текот на
учебната година. Процедурата за изготвување на личен план за професионален развој започнувај од самоевалуација на наставник до планирање,
евидентирање, следење на активности за реализација на личен план за професионален развој.

20.4. Хоризонтално учење
Стручните активи на наставниците во училиштето се: Стручен актив на наставниците од одделенска настава, Стручен актив на
наставниците од природната група предмети, Стручен актив на наставниците од општествено-јазична група предмети, Стручен актив
на наставниците од мучичко, физичко, ликовно образование.

Програма за работа на Стручен актив
Општи цели:
1.Стручно усовршување на наставниците преку разменување на стручни искуства;
2. Одлучување за употреба на учебниците во основното училиште
3. Унапредување на воспитно-образовните процеси;
4. Оспособување за примена на современи наставни стратегии;
5. Согледување на постигнатите резултати и превземање мерки за нивно подобрување;
6. Редовна соработка со родителите;
7. Усогласуваат критериумите за планирање на наставата и за оценување на постигањата на учениците
8. Унапредување на интегрирани цели во наставата
9. Анализа на постигнатиот успех и ангажираност за подобрување на работата
Стручните активи на училиштето ги усогласуваат критериумите за планирање на наставата и за оценување на постигањата на учениците, даваат предлози
на наставничките совети на училиштето за подобрување на воспитно-образовната работа, одлучуваат за употреба на учебниците во основното училиште,

расправаат за забелешките на родителите односно старателите, учениците, разменуваат стручни искуства со цел стручно усовршување и вршат други
стручни работи определени со годишната програма за работа на училиштето.
Акционен план на активности

Месец

Август

Наставни содржини

1.Извештај за работата на активот во
изминатата учебна година
2.Подготовка за изработување на
годишни наставни планови (анализа на
наставни програми)
3.Истакнување на наставни единици
кои ќе се реализираат со воведување
на современи наставни методи,форми
и современа наставна технологија
4.Планирање на набавка на наставни
средства неопходни за
осовременување на наставата
5.Утврдување на учебници и други
прирачници кои ќе се користат во оваа
учебна година.
6.Интегрирање на темите по
предметите од предметна и одделенска
настава според Еко стандарди

7. Договарање за соработка со
наставници од партнер училиштеМИМО-самостојни и заеднички

Цели и задачи

1.Анализа на работата
на активот од минатата
година,донесување на
заклучоци и предлози за
измени на понудената
програма
2.Донесување на
програмата за работа на
стручниот актив

Форми, постапки и
методи

Соработници

Очекувани

Реализатори

резултати

Форми

Директор

Фронтална,индивиду
ална,во парови

Стручна служба

Унапредување на
работата на
активот и
прифаќања на
насоките од МОН
и БРО за учебната
година

Постапки и методи
Метод на разговор
Метoд на
презентација
Метод на дискусија

Наставен кадар
по македонски
јазик,странски
јазици и историја

активности
8. Размена на искуства од посети на
семинари и обуки
9. Изготвување на план за
професионален развој на
наставниците
Септември

1.Изработка на план за работа за
додатната и дополнителна настава,
работа со надарени и талентирани
ученици, воннаставни активности,
слободни ученички активности

1.Планирање на
активности за учебната
2019/2020

Форми

Директор

Фронтална,индивиду
ална,во парови

Стручна служба

Постапки и методи

2.Извештај од одржани семинари за
наставниците

Метод на разговор

3.Усогласување на критериумите за
оценување

Метод на
презентација

4.Планирање на писмени проверувања

Метод на дискусија

5. Изготвување на план за соработка со
наставници од партнер училиште
6.Разгледување на структурата на
професионалните компетенции и
стандарди на наставниците
7.Насоки за изготвување на личен план
за професионален развој
8. Договарање на активности од барања
за реализација на личен план за
професионален развој
9. Организирање на нагледни часови во

Наставен кадар
по македонски
јазик,странски
јазици и историја

Наставник
реализатор

Унапредување на
квалитетот на
работата на
наставниот кадар
и негово стручно
и професионално
усовршување

редовната настава со примена на
современи методи и информатичка
технологија

Октомври/Но
ември

1.Анализа на успехот на учениците од
предметната настава на крајот на
првото тромесечие со предлог мерки за
негово подобрување
2.Реализација на интегрираните теми
според еко стандардите

1.Меѓупредметна
соработка и реализација
на содржини
2.Подобрување на
квалитетот на тестовите

Форми

Директор

Фронтална,индивиду
ална,во парови

Стручна служба

Постапки и методи
Метод на разговор

3.Примена на методите за оценување
во предметна настава

Наставен кадар
по македонски
јазик,странски
јазици и историја

Подобрување на
успехот на
учениците и
подобрување на
работата на
наставниот кадар

Метод на
презентација

4. Организирање на нагледни часови во
редовната настава со примена на
современи методи и информатичка
технологија

Метод на дискусија

Наставник
реализатор

Форми

Директор

5.Интерна обука за следење и
вреднување на напредокот и
постигањата на учениците
6.Изработка на тестови по нивоа на
сложеност
7. Работилница за акционо
истражување
8. Изготвување на критериуми за
формирање на сумативна оцена

Декември/Ја
нуари

1. Анализа на успехот на учениците од
шесто до осмо одделение на крајот на I

1.Анализа на успехот на
учениците во прво

Фронтална,индивиду

Подобрување на
работа на

полугодие
2. Организација на дополнителната
работа и додатната настава
3. Примена на методите за оценување
во предметна настава

полугодие и мерки и
активности за
подобрување на
наставата и
постигнувањата на
учениците

4. Организирање на нагледни часови во
редовната настава со примена на
современи методи и информатичка
технологија

ална,во парови

Стручна служба

Постапки и методи

Наставен кадар
по македонски
јазик,странски
јазици и историја

Метод на разговор
Метод на
презентација
Метод на дискусија

Наставник
реализатор

Форми

Директор

Фронтална,индивиду
ална,во парови

Стручна служба

наставниот кадар
и следење на
напредокот на
учениците

5.Интерна обука за диференцијција во
наставата

Февруари/
Март

1. Стручно усовршување –сознанија од
семинари, консултации или други
форми на усовршување
2.Подготовка на ученици за регионални
натпревари

2. Реализација на интегрираните теми
според Еко стандардите
3. Посета на часови и размена на идеи

1.Размена на сознанија
од семинари и други
форми на усовршување
2.Размена на искуства
од реализација на Еко
интеграцијата и идеи за
подобрување на
наставата и

4.Интерна обука за развивање на
инклузивни практики во училиштето

Април/Мај

Постапки и методи
Метод на разговор
Метод на
презентација

Наставен кадар
по македонски
јазик,странски
јазици и историја

Стручно и
професионално
усовршување на
наставниот кадар

Наставник
реализатор

Метод на дискусија

1.Анализа на успехот на крајот на III
тромесечие со предлог мерки за негово
подобрување

1.Анализа на
постигнатиот успех на III
тромесечие

2.Реализација на интегрираните теми
со одделенските наставници по Еко

2.Извештај за

Форми

Директор

Фронтална,индивиду
ална,во парови

Стручна служба
Наставен кадар
по македонски

Подобрување на
работа на
наставниот кадар
и следење на
напредокот на

стандардите
3.Организирање нагледни часови во
редовната настава со примена на
современи методи и информатичка
технологија

постигнатиот успех на
одржани натпревари
3.Идеи за подобрување
на наставата

4. Работилница за унапредување на
оценувањето

Јуни

1.Анализа на успехот на учениците на
крајот на II полугодие со предлог
мерки за негово подобрување во
наредната учебна година

Постапки и методи
Метод на разговор
Метод на
презентација

јазик,странски
јазици и историја

учениците

Наставник
реализатор

Метод на дискусија

1.Извештај за успехот на
крајот на II полугодие
2.Извештај за работата
на стручниот актив

Форми

Директор

Фронтална,индивиду
ална,во парови

Стручна служба

2. Анализа и извештај од работата на

Постапки и методи

Стручниот актив

Метод на разговор

3. Извештај од одржани натпревари

Метод на
презентација

4.Извештај за личен план за
професионален развој

Наставен кадар
по македонски
јазик,странски
јазици и историја
Наставник
реализатор

Метод на дискусија

20.5. Кариерен развој на воспитно-образовниот кадар
Во училиштето се следат пропишаните правилници за професионалните стандарди за звањата наставник -

Сумирање на
резултатите од
работата на
стручниот актив

ментор и наставник - советник во основното образование и начинот на стекнување.
Стандардите за наставник - ментор опфаќаат знаења, способности и вештини коишто треба
да ги поседува наставникот за да може да напредува во звање наставник - ментор.
Стандардите за наставник - ментор и наставник – советник се групирани во следните подрачја:
1. Знаења за наставниот предмет и знаења за воспитно-образовниот систем;
2. Поучување и учење;
3. Создавање на стимулативна средина за учење;
4. Социјална и образовна инклузија;
5. Комуникација и соработка со семејството и заедницата и
6. Професионален развој и професионална соработка
Професионалното досие за наставникот, односно стручниот соработник се состои од:
1. Список на докази за професионален развој на наставникот, односно стручниот
соработник,
2. Список на докази за работата на наставникот, односно стручниот соработник и
3. Список на докази за професионалната пракса на наставникот, односно стручниот
соработник.
Доказниот материјал укажува на можностите за аплицирање на наставниците и стручните соработници за добивање на звање
наставник-ментор, односно наставник-советник.
Програма за работа на Наставнички совет

Тема, содржина на работната
задача

Време на реализација

Носител

Давање мислење по програмата за развој и
предлог Годишна програма за работа на
училиштето
предлагање
членови
за
училишен
инклузивен тим и други тимови во Август
училиштето,

Директор

- давање мислење за распределба на часовите
меѓу наставниците,
Распоред на поправни испити
Соопштенија
Усвојување на распоред на часови
Презентирање на Предлог годишна програма
за работа на училиштето
Информирање и насоки за почетокот на
учебната година:
- информирање за измени, дополнувања во
законот за основно образование и други
законски и позаконск акти
- одговорни тимови за различни активности во Август - септември
учебната година
- одделенски раководители и задолженија

Директор
Стручни соработници

- воннаставни активности, слободни ученички
активности и извршители
- одговорни
програми

наставници

за

реферати

и

- одговорни наставници за стручни активи
- одговорни наставници за кино, театарски
престави и сл.
- одговорни наставници за одделенски активи
- вонучилишни активности,
екскурзии и носители

училишни

- тековни прашања

Директор
Стручни соработници

Остварување на наставниот план и програма,
утврдување на успехот на учениците и Ноември
разгледување на постигнатите резултати во
првото тромесечие
Разгледување на стручно прашање - давање
мислење за планирањето, реализацијата и
вреднувањето на постигањата во наставата и
учењето,
Давање на мислење за Годишниот финсиски
Јануари
план
Разгледување на реализацијата на Годишната
програма и предлагање на соодветни мерки

Директор
Стручни соработници

Анализа на работата на стручните активи
Информирање од вклученоста на училиштето
во поедини проекти

Директор
Стручни соработници

за резултатите од воспитно - образовниот
процес - работата на училиштето
Согледувања за успехот и поведението на
учениците во првото тромесечие

Директор
Стручни соработници

Полугодишен извештај - анализа - споредба на
постигнат успех по предмети (полугодишен)
кај учениците од одделенска и предметна
настава
одделение
со
постигнатиот Февруари
минатогодишен успех во истиот период

Остварување на наставниот план и програма,
утврдување на успехот на учениците и Април
разгледување на постигнатите резултати во
овој класификационен период

Тимови

Директор
Стручни соработници
Наставници

Разгледување на стручно прашање
Насоки за унапредување на работата на
Совети
на
одделенски
и
предметни Мај - Јуни
наставници, Стручни активи, Одделенски
раководители
Остварување на наставниот план и програма и

Директор
Стручни соработници

утврдување на успехот
на учениците и Јуни
согледувања во врска со резултатите
постигнати на крајот од второто полугодие

Наставници
.

Разгледување на извештај од реализација на
Годишната програма на училиштето
со
посебен осврт на резултатите и предлагање на
соодветни мерки за унапредување на
воспитно-образовниот процес
Јуни

Директор
Стручни соработници

Забелешка: Извршување и други работи предвидени со Статутот на училиштето.
Програма за работа на Совети на одделенски и предметни наставници
Тема, содржина на работната

Време на
реализација

задача

Разгледување на реализацијата на Годишната програма за
работа, планирањето на наставата, разгледување на успехот на
учениците и анализа на остварените резултати во првото
тримесечие
- специфичности на одделенијата, паралелки, групи на
ученици или поединци во паралелката
Педагошко-инструктивна работа за интензивирање
воспитната работа во училиштето по следните прашања:

на

Носител

Ноември
Одговорен наставник на одделението,
наставник по паралелки, одд. раководител

- активности на учениците во наставата

Директор

- процена на работата на ученикот

Стручни соработници

-самопроцена на работата на наставникот

.

- одделенско раководство

Декември

- заедница на ученици во училиштето- одделенски советисоработка со родители
Разгледување на програма за надарени и талентирани ученици
и ученици кои потешко напредуваат
Остварување на наставниот план и програма, разгледување на
успехот на учениците и анализа на остварените резултати во
првото полугодие

Февруари
Директор

Развивање на навиките за почитување на куќниот ред во
училиштето за учениците

Стручни соработници

Континуираност на оценувањето - тековни активности
Остварување на наставниот план и програма, разгледување на
успехот на учениците и анализа на остварените резултати во
третото тромесечие

Април

.

Анализа на следените активности од дополнителна настава и
слободни ученички активности од аспект на ефективност во
наставно-воспитниот процес
Остварување на наставниот план и програма, разгледување на
успехот на учениците и анализа на остварените резултати на
крајот на учебната година

Стручни соработници

Мај - Јуни

Сознанија од согледувања за почитување на кукниот ред на
училиштето

Директор
Стручни соработници

Директор
Стручни соработници
наставници

Забелешка: Од оправдани причини можно е одредено терминолошко поместување во текот на учебната година.
21. Соработка на основното училиште со родителите/старателите
21.1. Вклученост на родителите/старателите во животот и работата на училиштето
На почетокот од учебната година , а усогласено со распоредот на часови, се планира распоредот за прием на родителите/старателите
(наставник, ден во неделата и час).

Годишна програма за работа на Советот на родители
За организирано остварување на интересите на учениците во основното училиште од родителите, односно старателите на учениците се
формира совет на родители на училиштето. Во советот на родители има по еден претставник од секоја паралелка којшто го избираат
родителите односно старателите, на родителскиот состанок на паралелката.
Советот на родители:
- дава мислење за предлогот на програмата за развој на основното училиште и за годишната програма за работа,
- расправа за извештајот за работата на училиштето,

- дава мислење и предлага мерки за подобрување на наставата и воннаставните активности,
- разгледува жалби на родителите односно старателите во врска со воспитно-образовната работа,
- учествува во самоевалуација на работата и постигањата на училиштето,
- иницира и спроведува активности за подобрување на квалитетот на училиштето,
- учествува во оценувањето на исполнетоста на стандардите за наставниците и стручните соработници за напредување во
звањата ментор и советник,
- избира претставници во училишниот одбор на основното училиште и
- врши други работи утврдени со статутот на училиштето.
Ефикасното организирање и работата на Советот на родители е од исклучително значење за унапредувањето на работата на
училиштето и за квалитетот на образовниот процес бидејќи дава можности за организирано согледување на потребите, состојбите и
проблемите во училиштето, помага во процесот на донесување одлуки како и успешното планирање и реализирање на Годишната
програма за работа на Советот на родители.

Подобрување на функционалниот и
естетскиот изглед на училиштето
Изготвување на анализа на животната








август

јули

јуни

мај

април

март

февруари

јануари

декември

ноември

октомври

Август

септенври

План на активности на Советот на родители

средина
Одредување на ангажирања според воочени
потреби



Соработка со спонзори, донатори и сл.







Евалуација на постигнати резултати
Вклучување на родителите како активни
чинители во воспитно образовниот
процес (унапредување на ефективноста
во соработката училиште-семејство)
Давање на предлози и мислења во органи и
тела на училиштето















Расвивање на превентивни програми во
училиштето (процедури, протоколи)

Едукација на претставници од родителите
од одделенијата според воочени потреби за
успешна примена на стратегии на учење на
учениците во домот

Помагање на развојот и напредувањето на
индивидуалните образовни потреби на
учениците како и нивниот социоемоционален и психомоторен развој









Анализа на постигнати резултати
Следење и унапредување на дигитални
вештини кај родителите







Вклучување во едукативни активности
Усогласување на ставови и мислења по
прашања важни за напредокот и
постигањата на учениците во настава на
далечина



Одредување на ангажирања




Евалуација на постигнатите резултати
Воннаставни активности







Поддршка на секции/клубови, akciи,
работилници, други воннаставни
активности
Соработка во анализи на успешноста на
учениците во воннаставни активности
Осовременување на наставата





Помагање во обезбедување материјали за
работа за успешна примена на современи
форми,методи и техники во наставата
Поддршка во формирање на навики за
учење кај децата и решавање на домашните













задачи
Континуирано следење на напредокот и
постигањата на учениците


Анализа на постигнатите резултати
Поддршка на активности од проекти во
кои е вклучено училиштето





Согледувања зa постигнати резултати и
потреба за поддршка







Подобрување на материјално техничкото
работење на училиштето
Соработка заради добивање на поддршка од
невладиниот сектор, бизнис сектор, други
асоцијации, друштва и сл.





Решавање на тековни прашања
прашања

Планот на активности во текот на учебната година содржински и временски може да биде дополнуван и усогласуван во новонастанати
ситуации и потреби.

21.2. Вклученост на родителите/старателите во процесот на учење и воннаставните активности

План за соработка со родителите
Соработка на училиштето и семејството е педагошка и психолошка категорија. За успешна реализација на воспитно-образовниот
процес неопходна е континуирана взаемна соработка на училиштето и семејството. Нашето училиште ќе се грижи за унапредување на
педагошко-психолошкото образование на родителите, за нивно поцелосно информирање и запознавање со воспитно-образовните цели
и задачи на наставната работа во училиштето, ќе ги запознава родителите со сите промени и реформски зафати, ќе им помага на
родителите плански и систематски да ги надминуваат и решаваат сите слабости и проблеми присутни во семејното воспитание. Преку
оваа соработка родителите ќе бидат информирани за:
•

психичкиот и социјалниот развој на учениците

•

резултатите од учењето и поведението

•

услови за учење на детето во семејството

•

запознавање со карактеристиките од детскиот развој

•

правилна исхрана и хигиена

•

здравствено воспитување

•

физичка особеност кај различни возрасти

•

проблеми во учењето и социјализацијата на децата

•

меѓусебниот однос на членовите во семејството

•

методи, средства на семејно воспитување

•

односот меѓу родителите, наставниците, учениците и др.

•

поддршка на учениците во ангажирањата во настава на далечина

•

помагање на учениците во извршување на домашните задачи

•

давање поддршка на наставниците за:

- работата со ученици со попреченост, надарените и талентираните ученици,
- за професионалната ориентација на учениците,
- во прибирање на дидактички материјали, помагала и други наставни средства и материјали, како и
- учество во реализација на часовите
Приоритетно барање во соработката на училиштето со семејството е родителите активно да соработуваат со училиштето заради
успешна реализација на наставни и воннаставни активности.Тоа значи дека треба да ги знаат целта и задачите на воспитанието и
образованието, активно да учествуваат во планирањето на работата во училиштето, конкретно да се запознаваат со условите на работа,
со се она што секојдневно се случува во училиштето, да ги согледуваат проблемите со кои се соочуваат органите на управувањето и да
се запознаат со содржинската и организационата страна на воспитно-образовната работа.
Во училиштето се реализира Програма за советување на родителите
Родителот, односно старателот се упатува на советување, ако:
- ученикот во текот на наставната година истовремено има негативна оценка по три или повеќе предмети,
- ученикот има направено повеќе од десет неоправдани изостаноци,
- ученикот го навреди наставникот,
- ученикот учествува во различни форми на насилство,
- ученикот покажува антисоцијално однесување,
- ученикот предвреме го напушти образованието,
- ученикот користи говор на омраза и
- во краток период на ученикот значително му опадне успехот.

21.3. Едукација на родителите/старателите

План за едукативи активности со родителите/старателите
Тема

Вид на активност

Време

Реализатор

Учество на родителите во Едукативни активности
воннаставни активности

септември

Стручни соработници

Инклузивни
аспекти
за Обука
унапредување на воспитно
образовниот
процес
напредок на секое дете

февруари

Стилови на родителство и Едукативни работилници
нивно влијание на развојот на
децата

март

Стручни соработници

Формирање на навики за Едукативни активности
ради заштита на сопственото
здравје на ученикот и
здравјето на другите

септември

Одделенски раководители

Одделенски раководители
Стручни соработници
Инклузивен
училиштето

тим

на

План за информирање на родителите
Форма и содржина на работата

Време на
реализација

Носител

Индивидуални контакти, групни контакти, средби по укажана во текот на цела директор, наставници, стручни соработници,
потреба за постигнување на одредени цели од информативна, учебна година
педагошко-инструктивна, советодавна природа
Општи родителски среќавања со предвидени содржини на
септември,февруари
работа:

-Информирање на родителите за работата на училиштето преку
брошура
-Начин на реализација на наставниот план и програма
-Поддршка на учениците во решавањето на домашните задачи
-Остварени резултати на учениците во наставно-воспитниот процес

ноември

-Редовност, хигиена, дисциплина на учениците во училиштето
-Протоколи заради реализација на превентивни здравствени
тековно
активности од Ковид 19
тековно
- Извештај за работата на училиштето
февруари, јуни
- Воспитување на детето како фактор за успешен развој на личноста

директор, стручни
раководители.

соработници

одделенски

- Други прашања според воочени потреби
Посебни родителски среќавања
- Поддршка на учениците во прво одделение

ноември, февруари,
април, јуни
одделенски раководители, стручни соработници

- Преминот на учениците од одделенска во предметна настава
- Разгледување на успехот, редовноста, дисциплината
-Формирање на навики кај учениците заради превенција од вирусот
Ковид 19 и други заразни заболувања
- Разрешување на тековно појавени проблеми
Активности во врска со професионална ориентација на
учениците
- Професионални интереси и афинитети на учениците
- Запознавање со училиштата за средно образование и уписните

стручни соработници одделенски раководители
март

рокови во општината и државата

април

- Поддршка на учениците во изборот на понатамошното
образование

мај

директор, наставници, стручни соработници

Индивидуални средби со родителите
-Поддршка на поучувањето и учењето на учениците од аспект на
индивидуалните карактеристики и потреби на учениците
тековно

Соработка на училиштето со локалната средина
Целта на соработката на училиштето со локалната средина е да се анимира и стави во педагошка функција се што може да
понуди локалната средина за поуспешно остварување на програмските задачи на училиштето, но исто така, и училиштето да влијае на
подигнување на културно-образовното ниво на месното население.
Задачи на ова подрачје се:





организирање на соработка со семејството преку активно вклучување на родителите во подрачја на воспитно- образовната
дејност, соодветно на нивните интереси, стручност, желби и можности
организирање и давање помош на родителите за нивно подучување за правилно воспитување на децата и усогласување во
постигнувањето на заеднички цели
помош на учениците во запознавање на јавните и културни установи и објекти од локалната средина , и формирање навики за
нивно користење
анимирање на локалното население за воспитно образовните резултати, присутните проблеми во училиштето и за активности
што се планираат за нивно разрешување

организирање на прослави на празници и јубилеи со културно-уметнички приредби, изложби од ученички творби
каде ќе дојдат до израз резултатите од слободните ученички активности

План и програма за јавна и културна дејност
Соработка со локалната средина
Програмски содржини

Одд.

Време на реализ.

Форми

1. Работа со ученици

во текот на целата година

1.1. Користење на условите што ги дава
општествената средина

во текот на целата
организирано
користење
на
библиотека, кино, театар, работнички
универзитет, пионерски дом, локално I-IX
радио, ТВ, Интернет

- ангажирање стручни лица за работа со
ученици во разновидни активности во
слободните
активности
и
друга
општествено корисна работа
- организирање на меѓуучилишни
натпревари и смотри од разновидни
области

- организирање разни облици на
соработка меѓу училиштата од нашата

година

по повод дбележување на
значајни датуми и друго

посети, членување,
конкурси, настапи

учество

на

организирани

педагошко-инструктивни насочување

I-IX
тековно

литературни читања, ликовни изложби, спорт.
натп., дет. смотри

тековно
посети, прослави, средби и др.

Република

I-IX

организирање
на
вокално
инструментални
активности
во
училиштето, училишен хор, училишен
оркестар, соло, дует

тековно по различни
поводи

настапувања

2. Учество во разновидни активности
во општествената средина

- одбележување и прославување на
I-IX
важни датуми и јубилеи

во текот на целата година

- организирање работни акции и акции
на солидарност во месната заедница и
пошироката општествена средина

- вклучување на учениците во
активности со цел: запознавање на I-IX
родниот
крај
и
негување
на
ревулуционарните
и
културните
традиции
- вклучување на талентираните ученици
во
културо-уметнички,
спортски
друштва и клубови

културно-уметн. програми, посета на излож. посета
и одрж. на спомен. спомен куЌи

материјални и парични солидар. акции

според програми на.
секции

екскурзии, посети, излети, евоцирање на спомени

во текот на целата година
зачленување

2.1. Запознавање на јавноста, средината
со резултатите од воспитно-образовната
I-IX
работа на училиштето
- запознавање на општествената средина
со остварувањата во воспитно образовната работа во училиштето
запознавање
на
јавноста
ангажирањата
на
учениците
воннаставните активности

февруари, мај

со
во
I-IX

полугодишен и годишен извештај за работата на
училиштето анализа на успехот

во текот на целата учебна
година

3. Работа и соработка со родителите

- информирање за психичкиот и
социјалниот развој на учениците, за
резултатите на нивното учење и
поведение за подобрување на општите
резултати
во
воспитно-образовната
работа

3.1. Запознавање на родителите со
карактеристиките на детскиот развиток и
усогласување на воспитното влијание на
I-IX
наставниците и родителите

во текот на целата учебна
година

индивидуални разговори; посета на ученички дом,
писмено
известување,
групни
разговори,
родителски среќавања
во текот на целата учебна
година

- здравствено воспитување здравствена
заштита и превентива

во текот на целата учебна
година

-најчести заболувања кај децата
-физички промени
хигиенски навики

кај

пубертетот,

- психофизички особини кај разни
возрасти, проблеми на учењето и
работата, социјализација на детето,
улога на семејството во воспитувањето
на децата, меѓусебни односи на
членовите во семејството и семејна
атмосфера, принципи, методи и средства I-IX
на семејното воспитување,односот меѓу
родителите наставниците и учениците;

3.2. Учество на родителите
реализацијата
на
задачите
училиштето
преку
Советот
родителите

во
во
на

индивидуални
разговори

групни

предавања, разговори
во текот на целата учебна
година

предлози, акции, анализи
тековно
I-IX

22. Комуникација со јавноста и промоција на основното училиште

средби

,

предавање,

Училиштето во текот на учебната 2019/20 година ќе соработува со другите основни училишта, со локалната заедница,
институциите од областа на културата, институциите од областа на образованието, невладини организации, спортски друштва,
здравствените организации, медиуми итн по разни поводи, а со цел да го промовира училиштето за организираните и реализираните
активности ќе соработува со локални, регионални и државни медиуми : телевизиски и радио станици, пишани и интернет медиуми.
За таа цел во прилог е следната табела:

Активности за промовирање

Лица за контакт-Тим
Комуникации

-Почеток на учебната година

Медиуми

-Прием на децата во прво одделение

Медиуми

-Организирани натпревари

Медиуми

-Детски смотри

Дом на културата„Марко Цепенков“

-Продажни изложба

Медиуми, невладини организации

-Акции и кампањи

Медиуми

-Активности за Денот на училиштето

Медиуми

-Активности за Денови на училиштата во ЛС

Медиуми

-Доделување на сертификати на ученици и нивните ментори

Медиуми

-Свеченото пуштање во употреба на инфраструктурни зафати

Медиуми, училишта од ЛС

-Успешни постигања на учениците

Медиуми

-Презентирање на показатели од проекти

Медиуми,

-Презентирање на новини во воспитно-образовниот процес

Медиуми,

-Прослава на празниците

Медиуми,

-Промовирање на резултати -Манифестации

Медиуми

-Спортски натпревари

Медиуми

-Натпрвари на знаења

Медиуми,

-Изложби

Медиуми

Презентирање на училиштето и неговите активности исто така ќе се реализира и преку:
-Стручни материјали за родителите во кои се презентирани целите и задачите на наставните предмети
-Издавање на Брошура за родителите на почетокот од учебната година
-Извештаи за четирите класификациони периоди за работата на училиштето наменети за потребите на родителите, Советот на
родители, Училишниот одбор и Локалната самоуправа
-Насоки и информации за организирање на акции заради поддршка од родителите и локалната средина

23. Следење на имплементацијата на годишната програма за работа на основното училиште
Приоритетни подрачја за
следење

Развивање
на
современи
стратегии во реализирањето на
цели наставата и учењето
Молерисување на училиштето
Унапредување на условите во
училниците и училиштето заради

Начин и време
на следење

Одговорно/ни лице/а

Кој треба да биде информиран за
следењето

анализи,
извештаи,
записници

Директор
Тим

Наставнички совет, Училишен одбор,
Совет на родители, органи на локална
самоуправа

анализи,
извештаи,

Директор
Тим

Наставнички совет, Училишен одбор,
Совет на родители, органи на локална

поддршка
на
стимулативна
средина за учење
Вклучување на родителите во
воспитно образовниот процес
низ разновидни форми на
учество и едукација
Доопремување на училниците и
кабинетите
со
нагледни
средства, помагала и дидактички
материјали за потребите на
наставата и учењето
Естетско
и
функционално
доуредување на училишниот
двор во матичното и подрачното
училиште
Дигитализација во реализација
на
наставата
/потреби
во
наставата на далечина
Замена
на
светилки
во
училишната зграда

записници

самоуправа

анализи,
извештаи,
записници

Директор
Тим

Наставнички совет, Училишен одбор,
Совет на родители, органи на локална
самоуправа

анализи,
извештаи,
записници

Директор
Тим

Наставнички совет, Училишен одбор,
Совет на родители, органи на локална
самоуправа

анализи,
извештаи,
записници

Директор
Тим

Наставнички совет, Училишен одбор,
Совет на родители

анализи,
извештаи,
записници
анализи,
извештаи,
записници
Санација на радијатори во анализи,
училишната зграда
извештаи,
записници
Молерисување на училиштето
анализи,
извештаи,
записници

Директор
Тим

Наставнички совет, Училишен одбор,
Совет на родители, органи на локална
самоуправа
Наставнички совет, Училишен одбор,
Совет на родители, органи на локална
самоуправа
Наставнички совет, Училишен одбор,
Совет на родители, органи на локална
самоуправа
Наставнички совет, Училишен одбор,
Совет на родители, органи на локална
самоуправа

Директор
Тим
Директор
Тим

24. Евалуација на годишната програма за работа на основното училиште

Целта на следењето, унапредувањето и вреднувањето на воспитно-образовниот процес е обезбедување на стручен приод во
анализирањето и проценувањето на педагошкиот квалитет на дејноста што ја остварува училиштето и резултатите што се постигнуваат
врз основа на што би се превземале конкретни мерки и активности за постојано осовременување и квалитетно подобрување на
воспитно-образовната работа.
Задачи:
•
Постојано следење и прибирање на емпириски податоци за воспитно-образовни работи што се остваруваат преку наставата и
низ другите подрачја во воспитно-образовната дејност
•

Следење на постигањата како перманентна задача на сите субјекти кои се вклучени во воспитнно-образовната дејност

•

Непосредното следење и анализирање на наставата заради нејзино непосредно унапредување

•

Поддршка на аналитичко-истражувачките работи во наставата и учењето преку стручно насочувње и обучување

•
Создравање на интерес кај раководниот и наставниот кадар за континуирано иновирање и унапредување на воспитнообразовната работа во сите подрачја
•

Овозможување на јасност и отвореност на работата на училиштето заради афирмирање на постигнати резултати

План за евалуација на реализација годишната програма
Евалуација на реализација на акциони планови и програми од Годишна програма за работа на училиштето
Следење

Временска рамка (месец)
Задача

Активност

9 1
0

1
1

1
2

1 2 3 4 5 6 7 8 Носител

Начин на
спроведување (ресурси)

Инструменти

Очекувани
резултати

Одгов
орно
лице

√
x

Потре
бен

буџет

Да се согледа
реализацијата
на годишната
програма

Собирање
докази
односно
податоци
поврзани
со
индикаторите
односно
критериу
мите за
успех на
реализира
ни
активности во
Годишна
програма



√

√

Директор

Канцеларија

Тим

Компјутер
Печатач
хартија
Тим

Евиденцион
и листи
Записници
Протоколи
Дискусии
Интервјуа
Увид во
работата на
учениците
Набљудувањ
е
прашалници
Извештаи и
др.

Добиени
сознанија
за
реализација на
Годишната

програма
за работа
на
училиште
то

Дире
ктор
Струч
ни
соработници

25. Заклучок
Програмата ги поддржува активностите насочени кон остварување на правата на децата за пристап и вклученост во образованието, како
и подобрување на постигањата преку обезбедување на повисок квалитет на образование за сите деца.Таа о поддржува инклузивното
образование како процес со кој се излегува во пресрет и се одговара на различните потреби на учениците преку зголемување на
учеството во учењето, во училиштето и во заедницата. Вклучува пристапи за модифицирање на образовните содржини, приоди,
организација и стратегии за да се овозможи квалитетно образование за сите.
Преку соработка со сите заинтересирани страни во насока на создавање визија на она што го посакуваме, согледување на моменталната
состојба, идентификување предности и слабости, определување на приоритети за подобрување, утврдување на план за постигнување
на приоритетите, оценување на напредокот и корегирање на активностите според потребите, согледување на состојбата и ефектите од
спроведувањето на планот како и отпочнување на нов циклус на активности земајќи ги во предвид добиенте податоци, преку годишната
програма за работа на училиштето планиравме стратегија преку која ќе овозможуваме излегување во пресрет на потребите на
учениците во воспитно образовниот процес.
Училишната средина, материјалите и стратегиите за поучување усмерени да соодветствуваат на потребите на сите деца даваат силна
поддршка на процесот на подготвување на ученици кои ке можат да одговорат на предизвиците кои со себе ги носи новото време.
Средината за учење има силно влијание врз когнитивниот, социјалниот, емоционалниот и физичкиот развој на ученикот. Таа треба да
балансира помегу организираноста и разновидноста, мегу самостојното и групното работење, помегу можноста да се вежбаат
усвоените вештини и да се учат нови. Ова се постигнува со обезбедување на развојно и културолошки соодветна училишна средина
преку идентификување и минимизирање на бариерите за учење и вклучување во наставниот процес и максимизирање на ресурсите и
материјалите кои го поттикнуваат учењето и вклучувањето.
Планираните ангажирања на учениците се насочени кон негово целисходно вклучување во учењето како процес на активно вклучување
на учениците како партнери со возрасните со цел јакнење на нивната посветеност кон образованието, зедницата и демократијата.
Имајќи предвид дека, заради учапредување на квалитетот на наставата и учењето, наставниците ги надградуваат своите
професионални компетенции. Токму затоа, за да одговорат на новите предизвици, на наставниците/стручните соработници треба да им
се овозможи професионално да се развиваат. Во тој контекст во годишната програма акцент е ставен на активности за следење и
обезбедување поддршка за нивното стручно усовршување.

26. Комисија за изработка на годишната програма за работа на основното училиште
Веле Ѓорѓијоски – директор, Лилјана Дунимаглоска – психолог, Билјана Дукоска – педагог, Елизабета Секулоска –
специјален едукатор и реабилитатор, Билјана Попоска Филипова – наставник во предметна настава, Даниела Котеска –
наставник во одделенска настава, Антонио Крстески – претседател на Ученички парламент.
27. Користена литература
Втор дел од упатството со прирачник за одржување на училишни објекти МОН Издавач: Македонски центар за
граѓанско образование (МЦГО), Скопје 2019
Прирачник за операторите со храна во училишните установи Скопје, 2020 Проф. др Гордана Ристовска Асс.мр Зоран
Живиќ Проф. Др Тања Петреска Ивановска Проф. др Лидија Петрушевска Този
Инклузивно образование Водач за работа на училишниот инклузивен тим – БРО, МОН јуни 2017
Оценување на напредокот и постигањата на учениците, Упатства на училиштата – Агенција на САД за меѓународен
развој УСАИД
Концепција за воннаставни активности во основното обеазование БРО, Скопје 2020
Концепт за развивање систем за образование од далечина во основните и средните училишта во РС Македонија, МОН
Скопје јули 2020, Митко Чешларов, Биро за развој на образованието Ајше Ајрулаи, Биро за развој на образованиетоОливер
Станојоски, Биро за развој на образованиетоЗоран Илиески, Коалиција на младински организации СЕГАТомислав
Гајтаноски, Коалиција на младински организации СЕГА Моника Илиоска Кантарџиоска, Коалиција на младински
организации СЕГА
Нормативи и стандарди за простор, опрема и наставни средства за основнвното училиште во РСМакедонија,
кооординатор Д-р Игор Јуруков, раководител на одделение во Бирото и членови од БРО , Скопје 2020
Настава и учење на 21 от век Прирачник за наставници во основното образование, Скопје 2009/Проект за основно
образование, УСАИД, АЕД
Акционо истражување во воспитно образовната практика, Горица Мицковска, Андријана Тасевска, БРО 2015
Прирачник за следење на работата и планирање на професионалниот развој на наставниците истручните
соработници во основните и средните училишта, УСАИД, БРО, МЦГО, Убавка Бутлеска Силвана Ветероска м-р Лепа

Трпчевска, Лирие Реџепи, Сатки Исмаили, Мирјана Насковска Соработници м-р Горица Мицковска, м-р Вера Кондиќ
Митковска, м-р Лорета Георгиева, м-р Ана Стојанов, Беса Речи
Основни професионални компетенции и стандарди за наставници, Скопје, Македонски центар за граѓанско образование
(МЦГО), 2016
Основни професионални компетенции и стандарди за стручни соработници, Скопје, Македонски центар за граѓанско
образование (МЦГО), 2016
Формативно оценување во одделенска настава-Прирачник за наставници, Горица Мицковска, Андријана Тасевска]. Скопје : Биро за развој на образованието, 2015
Формативно оценување кај учениците со потечкотии во учењето Дополнување на Прирачникот за наставници за
формативно оценување во одделенска настава, Горица Мицковска, Андријана Тасевска- Скопје, Биро за развој на
образованието, 2015
Други документи , упатства, насоки од МОН, БРО

Директор,

Претседател на Училишен одбор.

Веле Ѓорѓијоски

Билјана Попоска Филипова

__________________

___________________________

Дата 15.08.2020 год.
Во рамките на Годишната програма на училиштето се прилози соодветно на барањата на Правилникот за
изготвување на Годишната програма за работа на училиштето

