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ПРИЛПЗИ НА ГПДИЩНА ПРПГРАМА НА  
ППУ “МИРШЕ АЦЕВ”  2018/2019 

Август, 2018 



Задаша Акуивнпсу 
Временска 

рамка 
Нпсиуел 

Нашин на 
спрпведуваое 

(ресурси) 
Инсуруменуи 

Пшекувани 
резулуауи 

Пдгпвпрнп 
лице 

Ппуребен 
бучеу 

Пспвременува
ое и 

рекпнсурукција
на насуавнишка 

канцеларија 

1.Спсуавуваое 
на кпмисија за 
евиденција на 

ппуребиуе; 
2. Прпценка на 

суепенпу на 
пщуеуенпсу 

2018/2019 

Шленпви на 
Насуавнишки 

Спвеу; 
Кпмисија 

Харуија,  
пенкала 

Записник, 
лисуа на 

прпценка 

Изврщена 
прпценка на 
ппсупешкауа 
спсупјба на 

насуавнишка 
канцеларија 

Ушилищен уим 100, 00 денари 

Изврщуваое 
прпценка на  
мпжнпсу за 

пбнпвуваое на 
защуиуна 
пграда вп 

ушилищнипу 
двпр 

1. Прпценка на 
ппсупешкауа 
спсупјба на 
защуиунауа 

пграда 

2018/2019 

Шленпви на 
Насуавнишки 

Спвеу; 
Кпмисија 

Харуија, 
пенкала 

Записник, 
лисуа на 

прпценка 

Изврщена 
прпценка на 
ппсупешкауа 
спсупјба на 
защуиунауа 
пграда вп 

ушилищнипу 
двпр 

Ушилищен уим 100, 00 денари 

Ууврдуваое 
расппред пп 

развпјни цели за 
санација 

1. Фпрмираое 
кпмисија за 
прпценка; 

2. Евалуација на 
суепенпу на 
пщуеуенпсу; 

3.Издвпјуваое и 
ппдредуваое на 

развпјниуе цели за 
санација 

2018/2019 

Насуавнишки 
Спвеу; кпмисија за 

прпценка; 
прпекуен уим 

Харуија,  пенкала Записник 
Ууврден расппред 
на развпјни цели 

за санација 
Ушилищен уим 100, 00 денари 

АКЦИСКИ ПЛАН 
„Ппдпбруваое на мауеријалнп – уехнишкиуе услпви за ушеое и рабпуа вп ушилищуеуп“ 2018 / 2019 гпдина 



Задаша Акуивнпсу 
Временска 

рамка 
Нпсиуел 

Нашин на 
спрпведуваое 

(ресурси) 
Инсуруменуи 

Пшекувани 
резулуауи 

Пдгпвпрнп 
лице 

Ппуребен 
бучеу 

Изгпувуваое 
финансиска рамка 

1. Спсуанпк на 
рабпуна група; 
2. Спсуанпк на 

кпмисија; 
3. Прпценка на 
пщуеуенпсуа; 

4. Изгпувуваое 
финансиски план 
за рекпнсурукција 

и 
пспвременуваое 

на насуавнишка 
канцеларија; 

5. Аплицираое на 
финансискипу 

план дп дпнаупри; 
6. Прганизираое 
разни акуивнпсуи 

за прибираое 
дппплниуелни 

мауеријалини и 
финансиски 

средсува 
7. Прпценка на 
пщуеуенпсуа; 

8. Изгпувуваое 
финансиски план 
за пбнпвуваое на 
защуиуна пграда 
вп ушилищнипу 

двпр; 
9. Аплицираое на 

финансискипу 
план дп дпнаупри 
10. Прганизираое 
разни акуивнпсуи 

за прибираое 
дппплниуелни 

мауеријалини и 
финансиски 

средсува 

2018/2019 
Прпекуен уим; 

ппписна кпмисија 
Кпмпјууер, 

харуија, пешауар 
Записник, 

делпвпдна книга 
Изгпувена 

финансиска рамка 
Ушилищен уим 200, 00 денари 



Задаша Акуивнпсу 
Временска 

рамка 
Нпсиуел 

Нашин на 
спрпведуваое 

(ресурси) 
Инсуруменуи 

Пшекувани 
резулуауи 

Пдгпвпрнп 
лице 

Ппуребен 
бучеу 

Пспвременувао
е и 

рекпнсурукција 
на насуавнишка 

канцеларија; 
 

Пбнпвуваое на 
защуиуна 
пграда вп 

ушилищнипу 
двпр. 

1. Фпрмираое 
кпмисија за 

евиденција на 
ппуребиуе; 

2. Прпценка на 
суепенпу на 
пщуеуенпсу; 

3. Изгпувуваое 
на деуален 
финансиски 

план и 
прибираое 
финансиски 

средсува 

2018/2019 

Шленпви на 
Насуавнишки 

Спвеу; кпмисија 
за прпценка 

Прпекуен уим; 
Дирекупр 

  
Харуија, 

кпмпјууер, 
пешауар, 
пенкала, 
инуернеу 

Записник, 
делпвпдна 

книга, извпд, 
прпеку 

Пбнпвена и 
спвремена 

насуавнишка 
канцеларија, 
пбнпвена и 
безбедна 
пграда вп 

ушилищнипу 
двпр 

Ушилищен уим 200, 00 денари 
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АКЦИСКИ ПЛАН 2 – „Ппдпбруваое на ресурсите за изведуваое квалитетна настава“ 

 РАЗВПЈНА ЦЕЛ 2.3 Набавка на стручна литература и педагпшка перипдика 

Гпдина: 2018/19 

ЗАДАЧА АКТИВНПСТ 
ВРЕМЕНСКА  

РАМКА  
НПСИТЕЛ 

НАШИН НА 

СПРПВЕДУВАОЕ 

(РЕСУРСИ) 

ИНСТРУМЕНТИ 
ПШЕКУВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ПДГПВПРНП 

 ЛИЦЕ 

ППТРЕБЕН 

БУЧЕТ 

Идентификуваое 

на пптребите на 

наставниците 

1. Фпрмираое 

кпмисија; 

2. Анализираое за 

ппуребна лиуерауура 

на ниви на акуиви 

2018/2019 

Шленпви на 

Насуавнишки 

Спвеу; 

Кпмисија 

Харуија 

Записник, 

лисуа на 

ппуребна 

сурушна 

лиуерауура 

Избрана 

кпмисија, 

прибрани 

лисуи сп 

ппуребнауа 

сурушна 

лиуерауура 

Ушилищен 

уим 
/ 

Набавка на 

наставни 

пбразпвни 

ппмагала , стручна 

литература   

1. Псуваруваое 

кпнуакуи сп 

фирми за 

прибираое ппнуди 

1. Набавка на 

насуавни 

пбразпвни 

ппмагала , 

сурушна 

лиуерауура  

2018/2019 Кпмисија Харуија 

Записник, 

лисуа на 

прпценка 

Набавена 

сурушна 

лиуерауура 

Ушилищен 

уим 

35.000,00 

ден. 

Набавка на лцд 

прпектпр 

1. Фпрмираое 

кпмисија, 

израбпука на 

финанспв план, 

јавна набавка 

2018/2019 Кпмисија Харуија 

Записник, 

лисуа на 

прпценка 

Набавена 

сурушна 

лиуерауура 

 

Ушилищен 

уим 

 

25,000,00 

ден. 

Презентација на 

набавенипт 

материјал  

1. Презенуација на 

насуавни пбразпвни 

ппмагала , сурушна 

набавенауа сурушна 

лиуерауура  

2018/2019 Кпмисија 

Набавена 

сурушна 

лиуерауура 

Записник, 

лисуа на 

прпценка 

Ппуикнувао

е инуерес за 

кприсуеое 

на исуауа 

Ушилищен 

уим 
/ 

Акциски план 2 - (прилпг бр. 2),  
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Кпнкретни цели 
задачи 

Активнпсти 
Ресурси Временска 

рамка 
Индикатпри 

Извпри на 
дпказ чпвечки физички трпшпци 

3.1.1 
Иденуификација на 
ппуребиуе на 
насуавнициуе за 
сурушнп 
дпуспврщуваое 

1. Фпрмираое на уим   
2. Анкеуираое на 
насуавници 
3. Правеое списпк и 
расппред за пдржуваое 
рабпуилници 

Дирекупр, уим, 
сурушна 
служба, 
насуавници 

Харуија, 
пенкала, 
кпмпјууер, 
принуер, 
фпупкппир 

/ Авгусу –
сепуември,  
2018 

Иденуификувани 
насуавници 

Анкеуи, 
списпк, 
расппред 

3.1.2 
Пдржуваое на 
едукауивни 
рабпуилници  

1. Ушесувп вп рабпуилници Тим, 
сурушна 
служба, 
насуавници 

Харуија, 
пенкала, 
кпмпјууер, 
ЛЦД прпекупр, 
Принуер 

/ Пкупмври -
мару, 2019 

Пдржани 
рабпуилници 

Фпупграфии, 
записник, 
извещуај 

3.1.3 
Следеое на 
применауа на 
суекнауиуе знаеоа  

1. Примена на суекнауиуе 
знаеоа 
2. Размена на искусува 
3. Увид пд сурушна служба и 
дирекупр 

Дирекупр, уим, 
сурушна 
служба, 
насуавници 

Харуија, 
пенкала, 
кпмпјууер, 
принуер 

/ Јануари –
јуни, 2019 

Пракуишна 
примена на 
суекнауи знаеоа 

Гпдищни, 
уемауски и 
дневни 
планираоа, 
лисуи за 
следеое, 
дневници на 
паралелкиуе 

3.1.4 
Ушесувп вп прпекуи 
прганизирани пд 
БРП, МПН, 
УСАИД,Еразмус  плус 

1. Фпрмираое на уим 
2. Апликација за ушесувп вп 
прпеку 
3. Израбпука на  план на 
акуивнпсуи 
4. Реализација на 
планираниуе акуивнпсуи 
5. Евалуација 

Дирекупр, уим, 
сурушна 
служба, 
насуавници 

Харуија, 
пенкала, 
кпмпјууер, 
принуер 

/ 2018/2019 Реализирани 
прпекуи вп 
ушилищуе 

Апликации, 
дпгпвпри, 
записници, 
извещуаи, 
уеурауки за 
евиденција 

 
АКЦИПНЕН ПЛАН 3:   УНАПРЕДУВАОЕ И ПСПВРЕМЕНУВАОЕ НА ВПСПИТНП - ПБРАЗПВНИПТ ПРПЦЕС 
Развпјна цел: 3.1  Прганизација и реализација на екстерни и интерни рабптилници сппред пптребите на наставнипт кадар  

Акциски план 3 - (прилпг бр. 3),  
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Кпнкретни цели Активнпсти 
Ресурси Временска 

рамка 
Индикатпри 

Извпри на 
дпказ чпвечки физички трпшпци 

3.2.1 
Иденуификација на 
ппуребиуе на 
насуавнициуе 

1. Фпрмираое на уим   
2. Анкеуираое на 
насуавници 

Дирекупр, 
уим, 
сурушна 
служба, 
дефекуплпг, 
насуавници 

Харуија, 
пенкала, 
кпмпјууер, 
принуер, 
фпупкппир 

         / Авгусу –
сепуември, 
2018 

Анкеуирани 
насуавници пд 
сурана на 
дефекуплпгпу 

Анкеуи, 
записник 

3.2.2 
Пдржуваое на 
рабпуилници за 
израбпука на 
индивидуални 
пбразпвни планпви 

1. Ушесувп вп рабпуилници 
2. Израбпука на 
индивидуални пбразпвни 
планпви 

Тим, 
сурушна 
служба, 
дефекуплпг, 
насуавници 

Харуија, 
пенкала, 
кпмпјууер, 
ЛЦД прпекупр, 
принуер 

         / Пкупмври, 
2018 

Едуцирани 
насуавници за 
израбпука на ИПП 

Списпк за 
присусувп, 
извещуај, 
Индивидуални 
пбразпвни 
планпви 

3.2.3 
Пдржуваое на 
рабпуилници за 
рабпуа сп ушеници сп 
ппсебни ппуреби 

1. Ушесувп вп рабпуилници 
2. Примена на суекнауиуе 
знаеоа 

Тим, 
сурушна 
служба, 
дефекуплпг, 
насуавници 

Харуија, 
пенкала, 
кпмпјууер, 
ЛЦД прпекупр, 
принуер 

         / Нпември, 
2018 

Едуцирани 
насуавници за 
рабпуа сп ушеници 
сп ппсебни ппуреби 

Списпк за 
присусувп, 
извещуај, 
Индивидуални 
пбразпвни 
планпви 

3.2.4 
Следеое на 
применауа на 
суекнауиуе знаеоа 
какп и на успехпу на 
пвие ушеници 

1. Примена на ИПП 
2. Впдеое евиденција за 
ппсуигаоауа на пвие 
ушеници 
3. Увид пд сурушна служба 

Дирекупр, 
уим, 
сурушна 
служба, 
дефекуплпг, 
насуавници 

Харуија, 
пенкала, 
кпмпјууер, 
принуер 

       / Јануари – 
јуни,  2019 

Ппдпбруваое на 
успехпу и 
пднесуваоеуп кај 
ушенициуе сп 
ппсебни ппуреби 

Извещуај, 
записник, 
Евиденуни 
лисупви 

Развпјна цел: 3.2  Едукација на наставници за рабпта сп ученици сп ппсебни пптреби – израбптка на наставни прпграми 



П Л А Н   Е В А Л У А Ц И Ј А 
„Ппдпбруваое на мауеријалнп – уехнишкиуе услпви за ушеое и рабпуа вп ушилищуеуп“ 2018 / 2019 гпдина 

ЗАДАЧИ И 
АКТИВНПСТИ 

КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

ПРПЦЕНКА 

ДИНАМИКА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

НПСИТЕЛИ 

ЗАДАЧА 1: Извршуваое прпценка на пштетенпст 

Активнпст 1: 
Фпрмираое кпмисија 

за евиденција на 
пптребите 

Избрана кпмисија пд 
10 шлена 

Записник 2018/2019 
Врабптени вп 
училиштетп 

Активнпст 2: Прпценка 
на степенпт на 

пштетенпст 

Избрана кпмисија пд 
10 члена 

Листа на прпценка 2018/2019 
Врабптени вп 
училиштетп 

ЗАДАЧИ И 
АКТИВНПСТИ 

КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

ПРПЦЕНКА 

ДИНАМИКА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

НПСИТЕЛИ 

ЗАДАЧА 2: Утврдуваое расппред пп развпјни цели за санација 

Активнпст 1: 
Евалуација на 

степенпт на 
пштетенпст 

Фпрмирана кпмисија 
пд 5 шлена 

Записник 2018/2019 Кпмисија за прпценка 

Активнпст 2: 
Издвпјуваое и 

ппдредуваое на 
развпјните цели пд 

припритетпт за 
ппдпбруваое на 

инфраструктурата на 
училиштетп 

Пспвременуваое и 
рекпнсурукција на 

насуавнишка 
канцеларија, 

Пбнпвуваое на 
защуиуна пграда вп 
ушилищнипу двпр 

Записник 2018/2019 Кпмисија за прпценка 



ЗАДАЧИ И 
АКТИВНПСТИ 

КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

ПРПЦЕНКА 

ДИНАМИКА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

НПСИТЕЛИ 

ЗАДАЧА 3: Изгптвуваое финансиска рамка 

Активнпст 1: 
Изгптвуваое 

финансиски план  за 
пспвременуваое и 
рекпнструкција на 

наставничка 
канцеларија, 

пбнпвуваое на 
заштитна пграда вп 
училишнипт двпр 

Изгпувен и аплициран 
прпеку 

Записник, делпвпдна 
книга 

2018/2019 
Прпектен тим, 

кпмисија за прпценка 

Активнпст 2: 
Аплицираое на 

финансиски план дп 
дпнатпри и 

прганизираое 
активнпсти за 

прибираое 
дппплнителни 

средства 

Изнпс на прибрани 
финансиски средства и 

материјали 

Извпд 2018/2019 Прпектен тим 

ЗАДАЧИ И 
АКТИВНПСТИ 

КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

ПРПЦЕНКА 

ДИНАМИКА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

НПСИТЕЛИ 

ЗАДАЧА 4:  Пспвременуваое и рекпнструкција на наставничка канцеларија, пбнпвуваое на заштитна пграда вп 
училишнипт двпр 

Активнпст 1: 
Евиденција на 

пптребите и прпценка 
на пштетенпст 

Изврщена прпценка Записник 2018/2019 Кпмисија за прпценка 

Активнпст 2: 
Изгптвуваое детален 

финансиски план и 
прибираое на 

финансиски средства 

Изгптвен предлпг 
прпект 

Прпект 2018/2019 
Прпектен тим, 

Директпр 
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П Л А Н   Е В А Л У А Ц И Ј А   Н А    А К Ц И С К И Т Е    П Л А Н П В И ( прилпг бр 5) 

ЗАДАЧИ И АКТИВНПСТИ КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

ПРПЦЕНКА 

ДИНАМИКА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

НПСИТЕЛИ 

ЗАДАЧА 1: Идентификуваое на пптребите на наставниците 

Активнпст 1: Фпрмираое 
кпмисија за евиденција на 

пптребите 

Избрана кпмисија пд 5 шлена Записник 2018/2019 Врабптени вп училиштетп 

Активнпст 2: Анализираое 
за пптребна   литература на 

нивп на активи 

Изврщена анализа 

Прибрани лисуи сп 
ппуребнауа сурушна 

лиуерауура 

2018/2019 Врабптени вп училиштетп 

Активнпст 3:  
Анализа  за пптреби пд 

наставни ппмагала 

 

Изврщена анализа 

 

Лисуа на приприуеуни 
ппмагала 

2018/2019 
Врабптени вп училиштетп 

 

ЗАДАЧИ И АКТИВНПСТИ КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

ПРПЦЕНКА 

ДИНАМИКА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

НПСИТЕЛИ 

ЗАДАЧА 2: Набавка на стручна литература и педагпшка перипдика и наставни ппмагала 

Активнпст 1: Пстваруваое 
кпнтакти сп книжарници и 

прибираое ппнуди 
  

Кпнуакуирани книжарници 
кпи ја пппседуваау 

ппуребнауа лиуерауура и 
прибрани ппнуди 

Записник, прибрани ппнуди 2018/2019 Кпмисија  

Активнпст 2: Набавка на 
литература 

Набавена лиуерауура Записник 2018/2019 Кпмисија 

Активнпст 3: 
Набавка на наставните 

ппмагала(лцд и др.) 

Набавени наставни 
ппмагала 

Записник 2018/2019 Кпмисија 

ЗАДАЧИ И АКТИВНПСТИ КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРПЦЕНКА ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НПСИТЕЛИ 

ЗАДАЧА 3: Презентација на набавенипт материјал и наставните ппмагала 

Активнпст 1: Презентација 
на набавената стручна 

литература и наставните 
ппмагала 

Презенуиран набавенипу 
мауеријал и насуавниуе 

ппмагала 
Записник 2018/2019 Кпмисија 

  
Стратешка цел 2     „Ппдпбруваое на ресурсите за изведуваое квалитетна настава“ 
  
 Набавка на стручна литература и педагпшка перипдика 
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П Л А Н   ЗА  Е В А Л У А Ц И Ј А   Н А    А К Ц И С К И Т Е    П Л А Н П В И 
СТРАТЕШКА ЦЕЛ: 3 УНАПРЕДУВАОЕ И ПСПВРЕМЕНУВАОЕ НА ВПСПИТНП-ПБРАЗПВНИПТ ПРПЦЕС 
Развпјни цели: 
 3.1  Прганизација и реализација на екстерни и интерни рабптилници сппред пптребите на наставнипт кадар 
 3.2  Едукација на наставници за рабпта сп ученици сп ппсебни пптреби – израбптка на наставни прпграми 

ЗАДАЧИ И АКТИВНПСТИ КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

ПРПЦЕНКА 

ДИНАМИКА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

НПСИТЕЛИ 

ЗАДАЧА 1: Ууврдуваое и планираое  на ппуребниуе пбуки за врабпуениуе 

Активнпст 1:  Анкеуираое на 
насуавнициуе 

Спрпведена анкеуа 
Списпци,  

анкеуи 
Авгусу, 2018 

Дирекупр, 
уим, 
сурушна служба, 
насуавници 

Активнпст 2:  
Фпрмираое уим и расппред за 

ппуребниуе рабпуилници 
Фпрмиран уим за едукација 

Списпци,  
расппред 

Сепуември, 2018 

Дирекупр, 
уим, 
сурушна служба, 
насуавници 

ЗАДАЧИ И АКТИВНПСТИ КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

ПРПЦЕНКА 

ДИНАМИКА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

НПСИТЕЛИ 

ЗАДАЧА 2: Спрпведуваое на едукауивни рабпуилници 

Активнпст 1:  
Ппдгпупвки за реализација на 

ппуребнауа едукација 

Изгпувен план и прпграма за 
реализација на 

едукауивниуе рабпуилници 

Презенуации, 
 списпци 

Пкупмври, 2018 

Дирекупр, 
уим, 
сурушна служба, 
насуавници 

Активнпст 2:  
Ушесувп  вп едукауивни 

рабпуилници – 

Вклушени насуавници вп  
едукауивниуе рабпуилници 

Презенуации,   
прпграми и планпви,  

Пкупмври, 2018  
 – мару, 2019 

Дирекупр, 
уим, 
сурушна служба, 
насуавници 

ЗАДАЧИ И АКТИВНПСТИ КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ 
ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

ПРПЦЕНКА 

ДИНАМИКА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

НПСИТЕЛИ 

ЗАДАЧА 3: Примена и следеое  на суекнауиуе знаеаоа вп впспиунп-пбразпвнипу прпцес 

Активнпст 1:  
Примена на суекнауиуе знаеоа 

вп насуавауа 

Пдржани шаспви 
 сп примена на 

суекнауиуе знаеоа 

Записници,  
лисуи сп криуериуми 

Нпември, 2018 –  
мај, 2019  

Дирекупр, 
уим, 
сурушна служба, 
дефекуплпг, 
насуавници 

Активнпст 2:  
Размена на искусува  

Евалуација на 
реализираниуе шаспви  

сп примена на искусува пд 
рабпуилнициуе 

Лисуа за сампевалуација Мај / јуни, 2019 

Дирекупр, 
уим, 
сурушна служба, 
дефекуплпг, 
насуавници 

                                       (прилпг бр. 6) 
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РАСППРЕД НА НАСТАВНИЦИТЕ ПП ПАРАЛЕЛКИ, ПРЕДМЕТИ И ЧАСПВИ (неделнп) 

Пдделенски  

наставник 

Пдделение 

(паралелка) 

Брпј на часпви 

неделнп 

1 2 3 

Верка Стратиева I  а  21 

Александра Ј. Стпјанпски 

Ана Рпбева 
I  б 21 

Татјана А. Рафајлпвска 

Марија Цветанпска 
I  в  21 

Јана Бпшкпвска II  а 21 

Зпре Антевска  

Маја Пачемска 
II  б 21 

Споа Трпеска  

Катица Делевска 
II  в 21 

Игпр Накпвски  

Гпрдана Шппкпска 
II  г 21 

Елена Аппстплпва III  а 23 

Наташа Бпгатинпска 

Биљана Ристеска 
III  б 23 

Снежа Дпрдиева  

Замена 
III  в 23 

1 2 3 

Биљана Матеска IV  а 24 

Маријана  А. Маневска IV  б 24 

Анделина Никплпвска IV  в 24 

Валентина Танчевска V  а 21 

Маја В. Ставрпв V  б 21 

Славица Маркпвска V  в 21 

Предметен  

наставник  

Наставен  

предмет  

Пдделение 

(паралелка) 

Брпј на часпви 

неделнп 

Љубица Петкпвска Англиски јазик 

I б, в  

II a, б, в, г 

III а, б, в 

21 

Сузана Ппппвска Англиски јазик 

I а  

IV a, б, в  

V а, б, в 

20 

Снежана Михајлпвска Прирпдни науки V а, б 4 

Таоа Павлеска Прирпдни науки V в 2 

Гпце Кплечевски 
Технишкп 

пбразвпание 
V а, б, в 6 

Расппред на наставниците пп паралелки, предмети и часпви (прилпг бр. 7) 
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Распределба на шаспви вп ППУ „Мирше Ацев“ – Скппје 

за ушебнауа 2018/2019 гпдина 

Име и презиме Насуавен предмеу 
Брпј на  редпвни 

шаспви неделнп 

Брпј на  избпрни  

шаспви, неделнп  

и предмеу 

Паралелки вп 

кпи ќе 

предава 

насуавникпу 

Ќе надппплнува   

вп ППУ сп  

брпј на шаспви 

Вкупнп  

шаспви неделнп 

Ивп Давидпвски Мауемауика 20 / 
6 а, б, в 

8 в, г 
/ 20 

Јагпда Арспвска Мауемауика 20 / 
8 а, б 

9 а, в, г 
/ 20 

Валенуина Ппппвска Мауемауика 4 / 7 а / 4 

Валенуина Ппппвска Физика 16 / 
9 а, б, в, г 

8 а, б, в, г 
/ 16 

Споа Суевкпва Мауемауика 16 / 
7 б, в, г 

9 б 

4 шаса вп ППУ 

„Д.П.Г Берпвски“- 

Хрпм 

(Мауемауика) 

20 

(ппределенп) 

Јасна Мауевска Македпнски јазик 20 / 
6 а, б, в 

7 б, 9 г 
/ 20 

Веселинка Јаневска Македпнски јазик 20 / 
7 а, в, г 

8 б, в 
/ 20 

Павлина Пгненпвска Македпнски јазик 20 / 
8 а, г 

9 а, б, в 
/ 20 

Драгица  И. Супјанпвска Англиски јазик 21 / 
6 а, б, в 

7 а, б, в, г 
/ 21 

Јулијана Гугпска Англиски јазик 24 / 
8 а,б, в, г 

9 а, б, в, г 
/ 24 

Сузана Ппппвска Англиски јазик 20 / 

1 а 

 4 а, б, в 

5 а, б, в 

/ 20 
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1.   Љубица Пеукпвска Англиски јазик 21 / 

1 б, в  

2 а, б, в, г 

3 а, б, в 

/ 21 

1.   Гпце Блажески Француски јазик 20  / 

6 а,б,в 

7 а,б,в,г 

8 а,б,в 

  

/ 20 

1.   Снежана Михајлпвска Хемија 16 / 
8 а,б,в,г 

9 а,б,в,г 
/ 16 

1.   Снежана Михајлпвска Прирпдни науки 4 / 5 а,б / 4 

1.   Ирена Младенпвска Исуприја 20 / 

6 а, б, в 

7 а, б, в, г 

8 б, в, г 

/ 20 

1.   Сузана Ангелевска Исуприја 10 / 
8 а, 

9 а, б, в, г 
/ 10 

1.   Сузана Ангелевска Гепграфија 10 / 
6 а, б, в 

8 б, в 
/ 10 

1.   Суншица М.Супјанпвиќ Гепграфија 20 / 

7 а, б, в, г 

8 а, г 

9 а, б, в, г 

/ 20 

1.   Гпрдана Наскпвска Биплпгија 18 / 

7 а, б, в, г 

8 г 

9 а, б, в, г 

/ 18 

1.   Гпрдана Наскпвска Прирпдни науки 2 / 6 в / 2 

1.   Маја Арспвска Граданскп пбразпвание 8 / 
8 а, б, в, г 

9 а, б, в, г 
/ 8 

1.   Маја Арспвска Инпвации 4 / 9 а, б, в, г / 4 
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Маја Арспвска / / 
8 

Нащауа уаукпвина 

7 г 

8 а, в 

9 г 

/ 8 

Дејан Гацевски Инфпрмауика 10 / 
6 а, б, в 

7 а, б, в, г 
/ 10 

Дејан Гацевски / / 
10 

Прпграмираое 

8 б, г 

9 а, б, в 
/ 10 

Ангела Димиуриевиќ Музишкп пбразпвание 15 / 

6 а, б, в 

7 а, б, в, г 

8 а, б, в, г 

9 а, б, в, г 

/ 15 

Ангела Димиуриевиќ Хпр и пркесуар 6 / 

6 а, б, в 

7 а, б, в, г 

8 а, б, в, г 

9 а, б, в, г 

/ 6 

Илија Јанкпвски 
Физ. и здравсувенп  

пбразпвание 
21 / 

6 б 

7 а, б 

9 а, б, в, г 

/ 21 

Злаукп Шубринпски 
Физ. и здравсувенп  

пбразпвание 
21 / 

6 а, в 

7 в, г 

8 а, б, в 

/ 21 

Влаукп Кпсупвски Ликпвнп пбразпвание 15 / 

6 а, б, в 

7 а, б, в, г 

8 а, б, в, г 

9 а, б, в, г 

5 шаса вп ППУ  

„Дпрше Пеурпв“ 

(ликпвнп пбраз.) 

20 

Гпце Кплешески Технишкп пбразпвание 9 / 
5 а, б, в 

6 а, б, в 

5 шаса вп ППУ 

 „Јпаким Кршпски“ 

(уехнишкп пбраз.) 

14 

Гпце Кплешески / / 

6  

Технишкп 

пбразпвание 

7 а, б, в / 6 
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Вп ППУ  „Мирше Ацев“ – Скппје  за ушебнауа  2018/2019 гпдина 

има слпбпдни шаспви пп следниве насуавни предмеуи: 
Р

ед
. б

р
. 

Име и презиме Насуавен предмеу 

Брпј на  

редпвни 

шаспви 

неделнп 

Брпј на  

избпрни  

шаспви 

неделнп 

Паралелки вп 

кпи ќе 

предава 

насуавникпу 

Мауишнп 

ушилищуе 

Вкупнп  

шаспви 

неделнп   

1.   Милпрад Васиќ Француски јазик 6 / 9 а, б, в 
ППУ „Дпрше 

Пеурпв“ 
6 

1.   Миладинпвиќ Француски јазик  4  / 9 г , 8б / 4 

1.   Гпце Бпцевски  
Физ. и здравсувенп  

пбразпвание 
3 / 8 г 

ППУ „Димиуар 

Пппп.Г 

Берпбвски  “ 

3 

1.   Марија Ризпва  Биплпгија  6 / 8 а, б, в 
ППУ „Дпрше 

Пеурпв“ 
6 

1.   Таоа Павлпвска Прирпдни науки 6 / 
5 в, 

6 а, б 

ППУ „Суращп 

Пинчур“ 
6 

1.   Силвана Дпршевска 

Класишна кулуура вп 

еврппска цивилиз. 

(избпрен предмеу)  

6 / 6 а, б, в 
ППУ „Тихпмир 

Милпщевски“ 
6 

1.   Силвана Дпршевска 
Вещуини за живееое 

(избпрен предмеу) 
4 / 

7 г, 

8 в 

ППУ „Тихпмир 

Милпщевски“ 
4 

1.   Силвана Савевска Еуика  4 / 7 а, б, в, г 
ППУ „Тихпмир 

Милпщевски“ 
4 

Педагпщкп – психплпщка служба 
 
_____________________________ 

Дирекупр 
Дурдица Бауалакпва 
 
__________________________ 
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НАСТАВНИ ПЛАНПВИ 

I пдделение 

II пдделение 
Врз пснпва на насуавниуе планпви пдпбрени пд Минисуерпу 

за пбразпвание и наука, вп ушебнауа 2018/2019 гпдина ушилищуеуп 
ќе применува сппдвеуни насуавни планпви. 

Секпј насуавен план се пднесува за една паралелка на сппд- 
веунпуп пдделение. 

Наставен предмет 
Брпј на часпви 

неделнп 
Брпј на часпви 

гпдишнп 

Задплжиуелни предмеуи 

Македпнски јазик 6 216 

Мауемауика 5 180 

Англиски јазик * 2 72 

Ликпвнп пбразпвание 2 72 

Музишкп пбразпвание 2 72 

    Прирпдни науки 2 72 

          Ппщуесувп 1 36 

Физишкп и здравсувенп        
         пбразпвание 

3 108 

            Вкупнп  часпви за  
      задплжителни предмети 

23 828 

Слпбпдни  ушенишки   
          акуивнпсуи 

1 36 

Наставен предмет 
Брпј на часпви 

неделнп 
Брпј на часпви 

гпдишнп 

Задплжиуелни предмеуи 

Македпнски јазик 6 216 

Мауемауика 5 180 

Англиски јазик * 2 72 

Ликпвнп пбразпвание 2 72 

Музишкп пбразпвание 2 72 

    Прирпдни науки 2 72 

         Ппщуесувп 1 36 

Физишкп и здравсувенп        
         пбразпвание 

3 108 

      Вкупнп  часпви за  
задплжителни предмети 

23 828 

      Дппплниуелна и дпдауна                    
                    насуава 

2 72 

  Шас на пдделенскауа     
            заедница 

1 36 

  Слпбпдни  ушенишки   
           акуивнпсуи 

1 36 

Наставни планпви за една паралелка (прилпг бр. 8) 

*  Насуавауа ја изведува предмеуен насуавник. *  Насуавауа ја изведува предмеуен насуавник. 
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III пдделение IV пдделение 

*  Насуавауа ја изведува предмеуен насуавник. *  Насуавауа ја изведува предмеуен насуавник. 

Наставен предмет 
Брпј на часпви 

неделнп 
Брпј на часпви 

гпдишнп 

Задплжиуелни предмеуи 

   Македпнски јазик 6 216 

  Мауемауика 5 180 

   Англиски јазик * 3 108 

   Ликпвнп пбразпвание 2 72 

    Музишкп пбразпвание 2 72 

       Прирпдни науки 2 72 

    Рабпуа сп кпмпјууер и  
пснпви на прпграмираоеуп 

2 72 

           Ппщуесувп 1 36 

Физишкп и здравсувенп        
         пбразпвание 

3 108 

      Вкупнп  часпви за  
задплжителни предмети 

26 1008 

      Дппплниуелна и дпдауна      
                    насуава 

2 72 

      Шас на пдделенскауа   
              заедница 

1 36 

    Слпбпдни  ушенишки   
          акуивнпсуи 

1 36 

Наставен предмет 
Брпј на часпви 

неделнп 
Брпј на часпви 

гпдишнп 

Задплжиуелни предмеуи 

Македпнски јазик 5 180 

Мауемауика 5 180 

Англиски јазик * 3 108 

Ликпвнп пбразпвание 2 72 

Музишкп пбразпвание 2 72 

Прирпдни науки  2 72 

Технишкп пбразпвание 1 36 

  Рабпуа сп кпмпјууер и 
пснпви на прпграмираоеуп 

2 72 

                     Ппщуесувп 2 72 

Физишкп и здравсувенп        
         пбразпвание 

3 108 

      Вкупнп  часпви за  
задплжителни предмети 

27 972 

     Дппплниуелна и дпдауна  
                    насуава 

2 72 

   Шас на пдделенскауа  
              заедница 

1 36 

  Слпбпдни  ушенишки   
            акуивнпсуи 

1 36 
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*  Насуавауа ја изведува предмеуен насуавник. 

V пдделение VI пдделение 

Наставен предмет 
Брпј на часпви 

неделнп 
Брпј на часпви 

гпдишнп 

Задплжиуелни предмеуи 

Македпнски јазик 5 180 

Мауемауика 5 180 

Англиски јазик * 3 108 

Ликпвнп пбразпвание 2 72 

Музишкп пбразпвание 2 72 

Прирпдни науки * 2 72 

         Технишкп пбразпвание* 2 72 

Рабпуа сп кпмпјууер и 
пснпви на прпграмираое 

2 72 

       Ппщуесувп 2 72 

Физишкп и здравсувенп        
         пбразпвание 

3 108 

      Вкупнп  часпви за  
задплжителни предмети 

28 1080 

    Дппплниуелна и дпдауна   
                  насуава 

2 72 

   Шас на пдделенскауа   
             заедница 

1 36 

Слпбпдни  ушенишки   
          акуивнпсуи 

1 36 

Наставен предмет Брпј на часпви 
неделнп 

Брпј на часпви 
гпдишнп 

 Задплжиуелни предмеуи 

Македпнски јазик 4 144 

Мауемауика 5 180 

Англиски јазик 3 108 

Француски јазик (вупр сур.) 2 72 

Ликпвнп пбразпвание 1 36 

Музишкп пбразпвание 1 36 

Прирпдни науки 2 72 

Технишкп пбразпвание 1 36 

Инфпрмауика 2 72 

Гепграфија 2 72 

                Исуприја 2 72 

Физишкп и здр. пбраз. 3 108 

Вкупнп  шаспви за  
задплжиуелни предмеуи 

28 1116 

Кл. кулу. вп еврппска цивил.     
        (избпрен предмеу) 

2 72 

Дппплниуелна и дпдауна 
насуава 

2 72 

Шас на пддел. заедница 1 36 

Слпбпдни акуивнпсуи 1 36 
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VII пдделение  VIII пдделение 

Наставен предмет Брпј часпви 
неделнп 

Брпј часпви 
гпдишнп 

Задплжиуелни предмеуи 

Македпнски јазик 4 144 

Мауемауика 4 144 

Англиски јазик 3 108 

Француски јазик (вупр сур.) 2 72 

Ликпвнп пбразпвание 1 36 

Музишкп пбразпвание 1 36 

Исуприја 2 72 

Гепграфија 2 72 

Биплпгија 2 72 

Еуика 1 36 

Инфпрмауика 1 36 

Физишкп пбразпвание 3 108 

Вкупнп  шаспви за  
задплжиуелни предмеуи 

26 1044 

Технишкп пбразпвание 
(избпрен предмеу) 

2 
72 

Нащауа уаукпвина  
(избпрен предмеу) 
Вещуини за живееое 
(избпрен предмеу) 

Дпп. и дпдауна насуава 2 72 

Шас на пддел. заедница 1 36 

Слпбпдни акуивнпсуи 1 36 

Наставен предмет 
Брпј часпви 

неделнп 
Брпј часпви 

гпдишнп 

Задплжиуелни предмеуи 

Македпнски јазик 4 144 

Мауемауика 4 144 

Англиски јазик 3 108 

Француски јазик (вупр сур.) 2 72 

Исуприја 2 72 

Гепграфија 2 72 

Биплпгија 2 72 

Физика 2 72 

Хемија 2 72 

Граданскп пбразпвание 1 36 

Ликпвнп пбразпвание 1 36 

Музишкп пбразпвание 1 36 

Физишкп и здрав. пбраз. 3 108 

Вкупнп  шаспви за  
задплжиуелни предмеуи 

29 1116 

Прпграмираое   
(избпрен предмеу) 
 

2 72 Наща уаукпвина    
(избпрен предмеу  

Вещуини за живееое  
(избпрен предмеу) 

Дппплниуелна насуава и 
дпдауна насуава 

2 72 

Шас на пддел. заедница 1 36 

Слпбпдни уш. акуивнпсуи 1 36 
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IX пдделение  

      Наставен предмет Брпј часпви неделнп Брпј часпви гпдишнп 

            Задплжителни предмети 

    Македпнски јазик 4 144 

Мауемауика 4 144 

 Англиски јазик 3 108 

             Француски јазик (вупр сур.) 2 72 

                   Исуприја 2 72 

                   Гепграфија 2 72 

                   Биплпгија 2 72 

                   Физика 2 72 

                   Хемија 2 72 

         Граданскп пбразпвание 1 36 

        Ликпвнп пбразпвание 1 36 

        Музишкп пбразпвание 1 36 

        Физишкп и здрав. пбраз. 3 108 

        Инпвации 1 36 

          Вкупнп  шаспви за  
          задплжиуелни предмеуи 

30 1152 

           Прпграмираое (избпрен предмеу)  
           Нащауа уаукпвина (избпрен предмеу) 

2 72 

        Дппплниуелна насуава и 
        дпдауна насуава 

2 72 

         Шас на пддел. Заедница 1 36 

           Слпбпдни уш. акуивнпсуи 1 36 
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На крајпу на насуавнауа 2017/2018 гпдина на ушенициуе им беа ппнудени избпрни 
предмеуи за ушебнауа 2018/2019 гпдина. Сппред анкеуиуе вп ушилищуеуп се 

засуапени следниуе избпрни предмеуи: 

Наставен предмет Пдделение и паралелки  

Прпграмираое VIII г , VIII б, IX б, IX в, IX а 

Вештини за живееое  VII г, VIII в 

Техничкп пбразпвание VII а, VII б, VII в  

Класична култура вп еврппска цивилизација  VI а, VIб, VIв 

Наша таткпвина  VII г, VIII а, IX г 

Избпрна настава за една паралелка (прилпг бр. 9) 
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Индивидуализирани прпграми за рабпта сп надарени и талентирани деца (прилпг бр. 10) 

  

Цели  

да се идентификуваат надарените деца/ученици 

да се поттикне воведување на различни начини на организација на работата со надарените деца/ученици 

да се поттикнат наставниците на еден сериозен пристап кон надарените деца/ученици 
 

Планирана активност Реализатор  Време на 

реализација  

Методи и постапки за 

реализација 

Очекувани исходи и ефекти 

1 Изработка на годишна програма за 

работа  

Ирена Младеновска 

М-р Валентина Поповска 

Август 2018 - Вербално-текстуален  

- Илустративно -

демонстративен 

- Дискусија 

Да се селектираат приоритетни 

активности за потребите на 

едукација и работа со 

талентираните ученици  

2 Презентација на годишната програма 

за работа 

Ирена Младеновска 

М-р Валентина Поповска 

Септември 2018 - Вербално-текстуален  

- Илустративно -

демонстративен 

- Дискусија 

Да се придоесе во поттик на 

работата со талентирани ученици 

како и во професионален развој на 

самиот наставник  

3 Презентација на проектот 

“Интегрирање како модел за работа 

во предметна настава“ 

Ирена Младеновска 

М-р Валентина Поповска 

Октомври 2018 - Вербално-текстуален  

- Илустративно -

демонстративен 

- Дискусија 

Да се овозможи на учениците 

учениците да ги усвојат 

функционалните знаења, а 

наставниците да ја имплементираат 

тимската работа 

4 Работилница на тема  

“Интегрирање како модел за работа 

во предметна настава“ 

  

Ирена Младеновска 

М-р Валентина Поповска 

Ноември 2018 - Вербално-текстуален  

- Илустративно -

демонстративен 

- Дискусија 

Да се изготви современ модел за 

работа со надарени ученици и 

јакнење на  нивната мотивацијата 

5 Евалуација на работата со надарените 

ученици во првото и второто полугодие 

од учебната 2018/19 

Наставници од одделенска 

и предметна настава 

Јануари 2019 

Јуни 2019 

Панел дискусиија Опис на организација на работата 

со надарените ученици 

6 Отворен час  

интеграција на наставни предмети 

историја и физика 

Ирена 

Младеновска 

М-р Валентина Поповска 

Февруари  2019 - Вербално-текстуален  

- Илустративно -

демонстративен 

- Дискусија 

Да се промовира стратегија за 

развој и усовршување на работа со 

талентиранте ученици од областта 

на општствени и природните науки 
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Планирана активност Реализатор  Време на 

реализација  

Методи и постапки за 

реализација 

Очекувани исходи и ефекти 

7 Изработка и промоција на  веб страна на 

тимот за работа со талентирани ученици 

Ирена Младеновска 

М-р Валентина Поповска 

Април 2019 - Вербално-текстуален  

- Илустративно -

демонстративен 

- Дискусија 

Селектирање на приоритетни 

активности за потребите на 

едукација и работа со 

талентираните ученици  

8 Изработка и дистрибуција на 

информатор на тимот за работа со 

талентирани ученици 

Ирена Младеновска 

М-р Валентина Поповска 

Во текот на учебната 

2018/19 

- Илустративно -

демонстративен 

Креирање на стручно помагало во 

работата со талентирани ученици 

9 КРЕДА анализа на постигањата на 

тимот за работа дсо талентирани 

ученици 

Ирена Младеновска 

М-р Валентина Поповска 

Мај  2019 Илустративно -

демонстративен 

- Дискусија 

Вреднување на придоивките од 

работата на тимот 

Одговорни наставници 

Ирена Младеновска 

М-р Валентина Поповска 
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Цели и задаши: Вклушуваое на децауа сп ППП вп редпвни услпви и  насуава ,а сп упа и успещнп функципнираое ,кпмуникација , 

уплеранунпсу и еднаквпсу .                                         

Флексибилна индивидуализирана ппдрщка на децауа сп ППП пд сурана на насуавнициуе и ушенициуе , згплеменп акуивнп ушесувп вп 

инклузивнипу и пбразпвнипу прпцес и пракуишна вклушенпсу на рпдиуелиуе на деца сп ППП и  израбпука на ИПП сппдвеуни на сппспбнпсуиуе 

,ппурбиуе и ппдгпувенпсуа на секпј ушеник. 
 

ИНКЛУЗИЈА НА ДЕЦА СП ППСЕБНИ ППТРЕБИ 

Индивидуализирани прпграми за деца сп ппсебни пбразпвни пптреби (прилпг бр. 11) 

Планирана прпграмска активнпст Време на реализација Реализатпр Целна група Пчекувани  резултати и ефекти 

1 2 3 5 

Изработување на  програма за 

работа на тимот за инклузија за 

деца со ПОП  

јули - август  2018  
Дефектолог и психолог 

со тимот 

Наставници од 

одделенска и 

предметна настава  

Подобрување на работа и помош за 

учениците и наставниците кои имаат 

ученици со ПОП  

Соработување  со наставници и 

родители чии деца  се 

идентификувани како ученици со  

потешкотии во учењето или деца 

со ПОП  

во текот на годината  
Дефектолог, психолог, 

педагог и наставници  

Наставници од 

одделенска и 

предметна настава и 

родители чии деца се 

со ПОП. 

Идентификување  на ученици со 

потешкотии во учењето, хронично 

болни и со ПОП и давање 

советодавни разговори на 

наставниците и родителите  

Состанок со наставниците за 

изработување на ИОП -

(индивидуални образовни планови  

) за работа со деца со ПОП во 

одделенијата каде што има такви  

ученици . 

 септември 2018  
Дефектолог, психолог  

со училишниот тим  

Наставници од 

одделенска и  

предметна настава  

Договарање  консултации  и давање 

на сугестии за поуспешно 

изгработување  на ИОПланови за 

работа на   наставниците во текот на 

учебната година со ученици кои 

имаат потреба од ИОП планови 

Соработка со дефектологот и 

предлагање на ученици на кои им е 

потребна  помош  и индивидуален 

пристап и проценка  

во текот на  годината  
Дефектолог, психолог, 

педагог   и наставници  

Ученици од 1 - 9 

одделение  

Запознавање  со состојбата на 

учениците преку индивидуален 

пристап и давање помош за 

напредување во учењето или 

однесувањето ,обраќање и до 

институции надвор од училиштето  

Активнпсти за реализација на целите 
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Соработување  со надворешни 

институции за ученици на кои им 

е потребно давање на поголема 

стручна помош  

во текот на  годината  
Дефектолог, психолог, 

педагог и наставници  

Ученици од 1 - 9 

одделение  

Изработување на мислење за 

ученици на кои им е потрбна 

стручна помош од надвор  и 

добивање повратна информација  

до институциите со цел давање 

сугестии за работа со учениците со 

ПОП. 

Сугерирање  и помагање на 

предметните и одделенските 

наставници при изработување  на 

ИОП како и давање на рок за 

доставување на ИОП 

Септмври и октомври 

2018 година 

Дефектолог, психолог, 

педагог  и предметни и 

одделенски наставници 

кои работат со ученици 

со ПОП 

Наставници од 

одделенска и 

предметна настава  

Навремено  и  соодветно 

изработување на  ИОП .  

Применување  во наставата од 

страна на наставниците за 

поуспешно работење со учениците 

со ПОП. 

Одржување Работилница за 

наставниците од одделенска и 

предметна настава на Тема: 

“Препознавање на  ученици со 

дисграфија и дискалкулија “  

Октомври  2018 година Дефектолог 

Наставници од 

одделенска и 

предметна настава  

Запозанавање на наставниците со 

симпоматологијата на учениците кои 

имаат дисграфија и дискалкулија  

применување на методи на работа 

со истите . 

Одржување Работилница за 

наставниците од одделенска и 

предметна    настава на Тема:  

“АДХД “ 

Февруари/Март 2019 Психолог 

Наставници од 

одделенска  и 

предметна настава  

Запозанавање на наставниците со 

симпоматологијата на учениците и 

давање насоки  за работа со истите  

Одржување Работилница за 

наставниците од одделенска и 

предметна    настава на Тема:  

“Техники на учење и работа со 

ученици со ПОП “ 

Мај/Јуни 2019 година Дефектолог 

Наставници од 

одделенска  и 

предметна настава  

Запозанавање на наставниците со 

симпоматологијата на учениците и 

давање насоки  за работа со истите  

 Контактирање со родители за  

ученици кои подолго отсуствуваат 

или  се хронично болни  

 Во текот на  годината   

  Дефектолог, психолог, 

педагог и одделенскиот 

/класниот раководител  

  Одделенски 

раководители 

родители, ученици 

Поуспешно комуникацирање и 

договарање  со родителот ,ученикот 

и наставникот за давање насоки во 

понатамошното напредување  во 

учењето кај ученикот  кој подолго 

отсуствува или е хронично болно. 
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Изготвување на полугодишен и 

годишен  извештај на работата на 

тимот за ПОП за инклузија за 

учебната 2018-2019 година  

Јануари   2019        

Јуни 2019  
Дефектолог со тимот  За наставниците 

Известување - самоеваулирање за 

првото полугодие и на крајот од 

годината за реализирање на   

активности кои се предвидени во 

програмата на тимот за работа со 

деца со ПОП . 

Израбпуиле : Андријана Тпдпрпвска, Рпзалина 
Симпнпвска , Валенуина Алекспвска,  Јана 

Бпщкпвска,    Ангелина Никплпвска,  Снежана 
Дпргиева, Јулијана Гугпска, Драгица И. Супјанпска   
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РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРПЕКТПТ „ПАТУВАМЕ, УЧИМЕ, СЕ ДРУЖИМЕ“ 
 

 
 
 Прпекупу „Паууваме,ушиме се дружиме“ е инуерен прпеку на ППУ „Мирше Ацев“ кпј се прганизира и реализира сп 
ушенициуе пд пдделенска насуава. Целуа на прпекупу е ппщируваое на знаеоауа преку дружеое и неппсреднп заппзнаваое сп 
ппщуесувенауа средина, кулуурнп-исуприскиуе знамениупсуи, индусурискиуе и земјпделски капациуеуи вп спгласнпсу сп 
впспиунп-пбразпвнауа рабпуа на ушилищуеуп и насуавнипу план и прпграма за уекпвнауа гпдина. Прпекупу се реализира сп 
спгласнпсу и финансираое пд сурана на рпдиуелиуе на ушенициуе. Дпсегащниуе искусуава ппкажаа дека пвпј прпеку мнпгу 
ппмага вп ппуспещнп реализираое на насуавниуе спдржини. 
 

Планирана прпграмска акуивнпсу Цели Реализаупр Време на реализација 
Меупди и ппсуапки за 

реализација 
Пшекувани ефекуи 

1 2 3 4 5 6 

Ппсуавуваое на пгласна уабла за 
исуакнуваое на ппважни 

инфпрмации и кпнуакуи сп 
ппзнашајни месуа за ппсеуа 

Да се ппредели месуп 
каде насуавнициуе би 

мпжеле да се 
инфпрмираау 

запланираниуе ппсеуи 

Елена Аппсуплпва Сепуември 
Меупд на пракуишна 

рабпуа 

Насуавнициуе имаау 
инфпрмауивнп кауше кпе се 

пднесува на прпекупу „Ушиме, 
паууваме, се дружиме“ 

Исуакнуваое на предлпг месуа за 
ппсеуа 

Да се наспшау и 
мпуивираау 

насуавнициуе за ппшесуи 
ппсеуи 

Елена Аппсуплпва и 
Билјана Рисуеска 

уекпвнп 
Меупд на пракуишна 

рабпуа 

Насуавнициуе се 
инфпрмирани за акууелни 

месуа за ппсеуа 

Прпекти кпи се реализираат вп наставата  прилпг бр 12 
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1 2 3 4 5 6 

Ппсеуа на: пбјекуи вп 
неппсреднауа пкплина;                                                             

сппбраќајници и сппбраќајни 
пбјекуи  

Ушеникпу да ги 
преппзнава и именува 

ппзнашајниуе пбјекуи вп 
неппсреднауа пкплина; 
да се приенуира сппред 

нив; да ги ппшиуува 
правилауа на живееое 

Пдделенски 
насуавници 

сепуември - јуни 
ппсеуа, набљудуваое, 

дискусија 

Ушеникпу пплеснп се 
приенуира вп неппсреднауа 
пкплина сппред пбјекуиуе; 

безбеднп ушесувува вп 
сппбраќајпу; разбира дека 

сиуе прпфесии и занимаоа се 
ппдеднаквп важни 

Ппсеуа на : кулуурнп-исуприски 
сппменици;                            

знашајни градби некпгащ и денес; 
знашајни пбјекуи;                    

живпупу и рабпуауа вп мпеуп 
месуп 

Ушеникпуда ппшиуува 
урадиција, кулуурнп-

исуприскп наследсувп, 
прирпдни бпгаусува, 

развиваое паурипуски 
шувсува и припаднпсу 

Пдделенски 
насуавници 

сепуември - јуни 
ппсеуа, набљудуваое, 

дискусија 

Ушеникпу е заппзнау сп 
разлишнпсуа на лудеуп и 

нивнп медусебнп ппшиууваое; 
класифицира нпви и суари 

градби  

Ппсеуа на: расуиуелен свеу, 
живпуински свеу; изглед на 

земјищуеуп 

Ушеникпу да гп 
преппзнава и ппищува 
изгледпу на пкплинауа, 

да суекнува и да ги 
прпщирува суекнауиуе 

знаеоа  за живиуе 
прганизми, впдауа и 

ппшвауа 

Пдделенски 
насуавници 

сепуември - јуни 
ппсеуа, набљудуваое, 

дискусија 

Ушеникпу има правилен 
пднпс кпн прирпдауа; има 
развиена екплпщка свесу 

Ппсеуа на: забавен парк и 
сппруски наупревари; кпнцеруи, 

маскенбал, кпоишки клуб, 
игрпуека;              планеуариум, 
кулуурнпумеунишки друщува 

Ушеникпу да суекнува 
навики за кулуурнп 

пднесуваое; да развива 
сппрускп-

наупреварувашки дух; да 
развива медусебни 

пднпси и уплеранција и 
правилнп да гп кприсуи 

слпбпднпуп време 

Пдделенски 
насуавници 

сепуември - јуни 
ппсеуа, набљудуваое, 

дискусија 

Ушеникпу е спцијализиран; 
има шувсувп за уплеранција; 

има љубпв кпн сппрупу и 
музикауа;  умее да направи 

правилен избпр на 
акуивнпсуи 

Кппрдинаупри: 
 Елена Аппсуплпва,  
Биљана Рисуеска 
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III пдделение 

Планирана прпграмска 
акуивнпсу 

Време на 
реализација 

Реализаупр Меупди и ппсуапки за 
реализација 

Пшекувани исхпди и ефекуи 

1 2 3 4 5 

Деуска амбасада ,,Медащи,, 
Сепуември/пкупм

ври 
Насуавници и 

ушеници 
Набљудение,разгпвпр 

Ги знаау деускиуе права и 
дплжнпсуи 

Ппсеуа на семејсувп на другарше пкупмври 
Насуавници и 

ушеници 
Набљудение,разгпвпр 

Разликува разлишни менуалиуеуи 
и навики 

Ппсеуа на суарауа шарщија и 
ценуарпу на Скппје 

мару 
Насуавници и 

ушеници 
Набљудение,разгпвпр 

Прпщирува знаеоауа за 
исуприскпуп минауп и убавиниуе 

на нащипу град 

Ппсеуа на ЗПП-градина април 
Насуавници и 

ушеници 
Набљудение,разгпвпр 

Ги заппзнава ппуеклпуп и 
живеалищуауа на живпуниуе 

Ппсеуа на верски пбјеку април 
Насуавници и 

ушеници 
Набљудение,разгпвпр 

Разликува разлишни верски 
пбјекуи и видпвп на верписппвесу 

Ппсеуа на СПС-деускп селп декември 
Насуавници и 

ушеници 
Набљудение,разгпвпр 

Дружеое и ппмагаое на децауа 
пд селпуп 

Ппсеуа на сппруски насуани сепуември 
Насуавници и 

ушеници 
Набљудение,разгпвпр 

Прпщируваау знаеоа за пдредени 
сппрупви 

Ппсеуа на сппбраќајни ценури мај 
Насуавници и 

ушеници 
Набљудение,разгпвпр 

Разликуваау разлишни сппбраќајни 
средсува и правилнп се 

пднесуваау вп сппбраќајпу 
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IV пдделение 

Планирана прпграмска 
акуивнпсу 

Време на 
реализација 

Реализаупр 
Меупди и ппсуапки за 

реализација 
Пшекувани исхпди и ефекуи 

1 2 3 4 5 

Ппсеуа на верски пбјеку сепуември Насуавници и ушеници Набљудение,разгпвпр 
Разликува разлишни верски пбјекуи и 

видпвп на верписппвесу 

Ппсеуа на исуприски музеј Пкупмври Насуавници и ушеници Набљудение,разгпвпр 
Негува урадиција и пбишаи,се грижи 

за сппменициуе на кулуурауа 

Ппсеуа на нпвинскп-издавашка 
куќа 

Нпември Насуавници и ушеници Набљудение,разгпвпр 
Суекнува навики за шиуаое и 

следеое на најнпви насуани вп 
земјауа и свеупу 

Вп мауишна служба декември Насуавници и ушеници Набљудение,разгпвпр 
Суекнува знаеоа за инсуиууцијауа 

-брак 

Ппсеуа на еунплпщки и 
археплпщки музеј 

февруари Насуавници и ушеници Набљудение,разгпвпр 
Негува урадиција и пбишаи,се 

грижи за сппменициуе на кулуурауа 

Вп библипуека мару Насуавници и ушеници Набљудение,разгпвпр 
Суекнуваое навики за кприсуеое на 

библипуешнипу фпнд 

Вп ЗПП-градина април Насуавници и ушеници Набљудение,разгпвпр 
Ги заппзнава ппуеклпуп и 

живеалищуауа на живпуниуе 

На авупбуска и железнишка 
суаница 

мај Насуавници и ушеници Набљудение,разгпвпр 
Суекнува ппзнаваоа за нашин на 
кприсуеое на разлишен вид на 

сувпземен превпз 
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V пдделение 

Пдгпвпрни насуавници: Кауица Делевска, Свеулана Василевска 

Планирана прпграмска 
акуивнпсу 

Време на 
реализација 

Реализаупр Меупди и ппсуапки за 
реализација 

Пшекувани исхпди и ефекуи 

1 2 3 4 5 

Вп суарауа скппска шарщија-Скппје 
главен град 

сепуември Насуавници и ушеници Набљудение,разгпвпр 
Развива правилен пднпс  и ппшиу кпн 

исуприскиуе знамениупсуи 

Планеуариум-ппсеуа Пкупмври Насуавници и ушеници Набљудение,разгпвпр 
Развива љубппиунпсу и желба за 

исуражуваое на вселенауа 

Ппсеуа на верски пбјеку Декември Насуавници и ушеници Набљудение,разгпвпр Ппшиуува разлишни верписппвесуи 

Ппсеуа на нпвинскп-издавашка 
куќа 

Февруари Насуавници и ушеници Набљудение,разгпвпр 
Развива навики за кприсуеое на 

дневен пешау 

Ппсеуа на Музеј на Хплпкаусупу и 
на македпнскауа бпрба 

Мару Насуавници и ушеници Набљудение,разгпвпр 
Развива навики за шуваое и 

негуваое на нащеуп кулуурнп и 
исуприскп наследсувп 

Вп ЗПП-градина и 
Прирпдпнаушен музеј 

Април Насуавници и ушеници Набљудение,разгпвпр 
Ја развива екплпщкауа 

свесу,разликува разлишни 
живпуински врсуи 

Ппсеуа на хидрпценуралауа 
,,Маука,, 

Мај Насуавници и ушеници Набљудение,разгпвпр 
Суекнува навики за правилнп 

кприсуеое и щуедеое на 
енергијауа пд секакпв вид 
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УНАПРЕДУВАОЕ НА СРЕДИНАТА ЗА УЧЕОЕ - ИНТЕРЕН ПРПЕКТ прилпг бр.12.1 
 
 

Прпекупу  унапредуваое на срединауа за ушеое е прпеку кпј се реализира сп цел насуавнициуе да пбезбедау суимулауивна средина 
за ушеое преку нивнпуп пднесуваое кпн ушенициуе, насуавауа и уредуваое на прпсупрпу вп кпј се изведува насуавауа. Вп склпп на 
пваа прпграма се вклушува и рашнауа рабпуа на насуавнициуе сп цел да се здпбијау сп идеи и вещуини за израбпука на предмеуи кпи 
би ппмпгнале вп реализацијауа на насуавауа. Вп прпграмауа за Унапредуваое на срединауа за ушеое се ппфауени рабпуилници кпи 
ќе им ппмпгнау на пдделенскиуе насуавници за снабдуваое и смесууваое на нагледниуе средсува кпи се ппуребни за реализација на 
прпграмауа. 

Реализаупри: Ангелина Никплпвска, Бранкица Ацев,  
Сузана Ппппвска  

Планирана прпграмска 
акуивнпсу 

Цели Реализаупр Време на реализација 
Меупди и ппсуапки 

за реализација 
Пшекувани ефекуи 

Ревидираое на списпкпу на 
нагледни средсува 

Да се ууврди мпменуалнауа 
спсупјба на ппсупешкиуе 

нагледни средсува вп 
ушилищуеуп 

Елена Аппсуплпва сепуември пращалник, пппис 
Згплемена уппуреба на 
нагледниуе средсува вп 

насуавауа 

Израбпука на нагледни 
средсува 

Да се згплеми уппуребауа 
на нагледниуе средсува вп 

насуавауа 
Елена Аппсуплпва пкупмври - јануари 

рабпуилница, рашна 
рабпуа, меупд на 
пракуишна рабпуа 

Пбезбедена суимулауивна 
средина за ушеое 

Меначираое на срединауа 
за ушеое 

Да се псппспбау 
насуавнициуе за 

пбезбедуваое на 
суимулауивна средина за 

ушеое 

Елена Аппсуплпва февруари 
презенуација, 
рабпуилница 

Унапредена средина за 
ушеое 

Ппуребиуе на насуавнициуе 
за пбезбедуваое на 

суимулауивна средина за 
ушеое 

Да се ууврдау ппуребиуе на 
насуавнициуе за 

пбезбедуваое на 
суимулауивна средина за 

ушеое  

Елена Аппсуплпва април рабпуилница 

Извесуени пдгпвпрни лица 
и инсуиууции за ппуребиуе 

на насуавнициуе за 
пбезбедуваое на 

суимулауивна средина за 
ушеое  



 
 
 
 
 
 

ПРИМЕНА НА ИКТ ВП НАСТАВАТА  

Упптреба на ИКТ вп наставата прилпг бр 13 

ИМЕ И 
ПРЕЗИМЕ НА 
НАСТАВНИК 

ПРЕДМЕТ 

Пдделенска
/ 

ПДД. 
СЕПТЕ
МВРИ 

ПКТПМ
ВРИ 

НПЕМВ
РИ 

ДЕКЕМ
ВРИ 

ЈАНУАР
И 

ФЕВРУА
РИ 

МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ 

ВНЕСИ 
ГПДИЩ

ЕН 
ФПНД 

НА 
ШАСПВ

И 

% 
предмеуна 

Гпрдана 
Наскпвска 

Биплпгија Предмеуна 7 2 3 3 2 1 2 3 2 3 1 22 100 

Драгица 
Иванпва-
Супјанпска 

Англиски 
јазик 

предмеуна 6 4 3 4 4 1 4 4 4 4 1 33 100 

Драгица 
Иванпва-
Супјанпска 

Англиски 
јазик 

предмеуна 9 4 3 4 4 1 4 4 4 4 1 33 100 

Јулијана Гугпска 
Англиски 
јазик 

предмеуна 7 4 3 4 4 1 4 4 4 4 1 33 100 

Јулијана Гугпска 
Англиски 
јазик 

предмеуна 8 3 3 5 5 1 4 4 4 4 1 33 100 

 Ивп 
Давидпвски 

Мауемауик
а 

Предмеуна 7 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 45 100 

 Ивп 
Давидпвски 

Мауемауик
а 

Предмеуна 9 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 45 100 

Павлина 
Пгненпвска 

Македпнск
и јазик 

Предмеуна  7 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 45 100 

Павлина 
Пгненпвска 

Македпнск
и јазик 

Предмеуна  8 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 45 100 

Љубица 
Пеукпвска 

Англиски 
јазик 

предмеуна 7 4 3 4 4 1 4 4 4 4 1 33 100 



 Јасна Мауеска 
Македпнск
и јазик 

Предмеуна 6 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 144 100 

 Јасна Мауеска 
Македпнск
и јазик 

Предмеуна 8 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 144 100 

 Јасна Мауеска 
Македпнск
и јазик 

Предмеуна 9 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 144 100 

Маја Арспвска 
Граданскп 
пбразпвани
е 

Предмеуна 9 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 11 100 

Маја Арспвска 
Граданскп 
пбразпвани
е 

Предмеуна 8 1 
1
  

1 2 1 1 1 1 1 1 11 100 

Маја Арспвска   Инпвации Предмеуна 9 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 11 100 

Маја Арспвска  
Нащауа 
уаукпвина 

Предмеуна 7,8 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 22 100 

Снежана 
Михајлпвска 

хемија предмеуна  9 6 2 1 2 3 / 1 2 3 2 22 100 

Снежана 
Михајлпвска 

хемија предмеуна 8 5 5 2 / 3 / 1 2 4 / 22 100 

Снежана 
Михајлпвска 

прирпдни 
науки 

пдделенска 5 2 2 3 4 1 3 5 1 / 1 22 100 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА 
НАСТАВНИК 

ПРЕДМЕТ 

Пдделенска/ 

ПДД. 
СЕПТЕМ

ВРИ 
ПКТПМВ

РИ 
НПЕМВР

И 
ДЕКЕМВ

РИ 
ЈАНУАРИ 

ФЕВРУА
РИ 

МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ 

ВНЕСИ 
ГПДИЩЕ
Н ФПНД 

НА 
ШАСПВИ 

% 
предмеуна 

Ангела 
Димиуријевиќ 

музишкп пбр. 6 1 1 4 2 2 1 11 100 

Ангела 
Димиуријевиќ 

музишкп пбр. 
 

7 1 2 1 2 1 1 1 2 11 100 

Ангела 
Димиуријевиќ 

музишкп пбр. 
 

8 2 2 2 2 2 1 11 100 

Ангела 
Димиуријевиќ 

музишкп пбр. 
 

9 1 3 4 3 11 100 

Веселинка  Јаневска 
Македпнски 
јазик 

6 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 45 100 

Веселинка  Јаневска 
 

Македпнски 
јазик 

7 5 5 5 5 3 5 5 5 5 2 45 100 

Сузана Ангелевска Исуприја 7 2 3 2 3 1 4 3 3 3 1 22 72 

Сузана Ангелевска Исуприја 8 2 3 3 1 2 3 2 3 3 22 72 

Сузана Ангелевска Гепграфија 7 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 22 72 

Сузана Ангелевска Гепграфија 9 2 3 2 2 2 2 2 4 2 1 22 72 

Суншица 
М.Супјанпвиќ 

Гепграфија 6 1 3 2 3 2 2 2 3 2 1 22 72 

Суншица 
М.Супјанпвиќ 

Гепграфија 7 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 22 72 

Суншица 
М.Супјанпвиќ 

Гепгруафија 8 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 22 72 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА 
НАСТАВНИК 

ПРЕДМЕТ 

Пдделенска/ 

ПДД. 
СЕПТЕМ

ВРИ 
ПКТПМВ

РИ 
НПЕМВР

И 
ДЕКЕМВ

РИ 
ЈАНУАРИ 

ФЕВРУА
РИ 

МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ 

Вкупен 
брпј 

шаспви 
ИКТ 

ГПДИЩЕ
Н ФПНД 

НА 
ШАСПВИ 

 
предмеуна 

Јагпда Арспвска Мауемауика 7 4 6 6 6 4 5 6 5 2 44 144 

Јагпда Арспвска Мауемауика 8 4 6 6 6 4 5 6 5 2 44 144 

Влаукп Кпсупвски ликпвнп пбр. 6 1 1 4 2 2 1 11 36 

Влаукп Кпсупвски ликпвнп пбр. 7 
4 
 

1 1 2 2 1 11 36 

Влаукп Кпсупвски ликпвнп пбр. 8 1 1 4 2 2 1 11 
36 
 

Влаукп Кпсупвски ликпвнп пбр. 9 
2 
 

1 1 4 2 1 11 36 

Валенуина 
Ппппвсдка 

физика 9 2 3 2 3 1 4 3 3 3 1 22 72 

Валенуина 
Ппппвсдка 

физика 8 2 3 2 3 1 4 3 3 3 1 22 72 

Валенуина 
Ппппвсдка 

прирпдни 
науки 

6 2 3 2 3 1 4 3 3 3 1 22 72 

Валенуина Ппппвска Мауемауика 6 4 6 6 6 4 5 6 5 2 44 144 

Гпце Блажески 
Француски 
јазик 

6 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 22 72 

Гпце Блажески 
 

Француски 
јазик 
 

7 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 22 72 

Гпце Блажески 
Француски 
јазик 
 

9 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 22 72 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА 
НАСТАВНИК 

ПРЕДМЕТ 

Пдделенска/ 

ПДД. 
СЕПТЕМ

ВРИ 
ПКТПМВ

РИ 
НПЕМВР

И 
ДЕКЕМВ

РИ 
ЈАНУАРИ 

ФЕВРУА
РИ 

МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ 

ВНЕСИ 
ГПДИЩЕ
Н ФПНД 

НА 
ШАСПВИ 

% 
предмеуна 

Маријана А. 

Маневска / Ана 

Робева 

Македонски 

јазик 

Одделенска 

настава 
3 б 6 6 10 5 5 6 6 8 7 2 216 30 

Маријана А. 

Маневска / Ана 

Робева 

 

Математик

а 

Одделенска 

настава 
3б 5 5 4 5 2 4 3 4 4 1 180 30 

Маријана А. 

Маневска / Ана 

Робева 

Природни 

науки  

Одделенска 

настава 
3б 3 3 1 3 2 5 6 8 2 2 72 30 

Маријана А. 

Маневска / Ана 

Робева 

општество 
Одделенска 

настава 
3б 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 36 30 

Маријана А. 

Маневска / Ана 

Робева 

Музичко 

образовани

е 

Одделенска 

настава 
3б 2 5 2 4 1 2 2 2 1 1 72 30 

Маријана А. 

Маневска / Ана 

Робева 

 

Ликовно 

образовани

е 

Одделенска 

настава 
3б 2 2 2 4 1 4 2 2 2 1 72 30 

Александра Ј/ 

Ангелина Н 

Македонски 

јазик 

Одделенска 

настава 
3 в 6 6 10 5 5 6 6 8 7 2 216 30 

Александра Ј/ 

Ангелина Н 

Математик

а 

Одделенска 

настава 
3в 5 5 4 5 2 4 3 4 4 1 180 30 

Александра Ј/ 

Ангелина Н 

Природни 

науки  

Одделенска 

настава 
3в 3 3 1 3 2 5 6 8 2 2 72 30 

Александра Ј/ 

Ангелина Н 
општество 

Одделенска 

настава 
3в 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 36 30 

Александра Ј/ 

Ангелина Н 

Музичко 

образовани

е 

Одделенска 

настава 
3в 2 5 2 4 1 2 2 2 1 1 72 30 

Александра Ј/ 

Ангелина Н 

Ликовно 

образовани

е 

Одделенска 

настава 
3в 2 2 2 4 1 4 2 2 2 1 72 30 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА 
НАСТАВНИК 

ПРЕДМЕТ 

Пдделенска/ 

ПДД. 
СЕПТЕМ

ВРИ 
ПКТПМВ

РИ 
НПЕМВР

И 
ДЕКЕМВ

РИ 
ЈАНУАРИ 

ФЕВРУА
РИ 

МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ 

ВНЕСИ 
ГПДИЩЕ
Н ФПНД 

НА 
ШАСПВИ 

% 
предмеуна 

Билјана М 
Македонс

ки јазик 

Одделенска 

настава 
3 а 6 6 10 5 5 6 6 8 7 2 216 30 

Билјана М 
Математи

ка 

Одделенска 

настава 
3а 5 5 4 5 2 4 3 4 4 1 180 30 

Билјана М 
Природни 

науки  

Одделенска 

настава 
3а 3 3 1 3 2 5 6 8 2 2 72 30 

Билјана М општество 
Одделенска 

настава 
3а 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 36 30 

Билјана М 

Музичко 

образовани

е 

Одделенска 

настава 
3а 2 5 2 4 1 2 2 2 1 1 72 30 

Билјана М 

Ликовно 

образовани

е 

Одделенска 

настава 
3а 2 2 2 4 1 4 2 2 2 1 72 30 

Снежа 

Ѓорѓиеа/Ѓурѓица 

Баталакова 

Македонски 

јазик 

Одделенска 

настава 
2в 5 7 7 6          7 6 9 7 6 8 216 30 

Снежа 

Ѓорѓиеа/Ѓурѓица 

Баталакова 

 

Математик

а 

Одделенска 

настава 
2в 10 8 4 1 4 11 8 5 2 1 180 

30 

 

Снежа 

Ѓорѓиеа/Ѓурѓица 

Баталакова 

 

Општество 
Одделенска 

настава 
2в 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 36 

30 

 

Снежа 

Ѓорѓиеа/Ѓурѓица 

Баталакова 

 

Природни 

науки 

Одделенска 

настава 
2в 2 2 4 2 1 4 1 2 2 1 72 

30 

 

Снежа 

Ѓорѓиеа/Ѓурѓица 

Баталакова 

 

Музичко 

образовани

е 

Одделенска 

настава 
2в 2 3 3 2 1 3 2 2 2 1 72 

30 

 

Снежа 

Ѓорѓиеа/Ѓурѓица 

Баталакова 

 

Ликовно 

образовани

е 

Одделенска 

настава 
2в 2 4 4 2 2 1 2 1 2 1 72 

30 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА 
НАСТАВНИК 

ПРЕДМЕТ 

Пдделенска/ 

ПДД. 
СЕПТЕМ

ВРИ 
ПКТПМВ

РИ 
НПЕМВР

И 
ДЕКЕМВ

РИ 
ЈАНУАРИ 

ФЕВРУА
РИ 

МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ 

ВНЕСИ 
ГПДИЩЕ
Н ФПНД 

НА 
ШАСПВИ 

% 
предмеуна 

Сузана Поповска Англиски јазик 3 а,б,в 2 5 4 4 2 4 3 3 4 2 108 30 

Сузана Поповска Англиски јазик 4 а,б,в 3 4 3 4 2 3 4 4 4 2 108 30 

Сузана Поповска Англиски јазик 5 б 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 108 30 

Љубица Петковска Англиски јазик 1 а,б,в 0 4 2 4 0 2 3 4 3 0 72 30 

Љубица Петковска Англиски јазик 2 а,б,в 2 3 2 2 1 2 3 2 3 2 72 30 

Љубица Петковска Англиски јазик 5 а,в 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 108 30 

Марија Цветаноска математика 5 б 5 6 5 5 2 3 4 5 5 1 180 30 

Марија Цветаноска Општеств о 5 б 5 2 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30 

Марија Цветаноска 
Ликовно 

обр. 
5 б 4 3 2 2 1 2 2 2 1 1 72 30 

Марија Цветаноска 
Музичко 

обр. 
5 б 4 3 2 2 1 2 2 1 3 1 72 30 

Марија Цветаноска 
Македонски 

јазик 
5 б 5 8 5 7 2 5 7 5 9 1 216 30 

Татјана А. 

Рафајловска 
математика 5 в 5 6 5 5 2 3 4 5 5 1 180 30 

Татјана А. 

Рафајловска 
Општеств о 5 в 5 2 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30 

Татјана А. 

Рафајловска 

Ликовно 

обр. 
5 в 4 3 2 2 1 2 2 2 1 1 72 30 



41 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ 
НА НАСТАВНИК 

ПРЕДМЕТ 

Пдделенск
а/ 

ПДД. 
СЕПТЕМ

ВРИ 
ПКТПМВ

РИ 
НПЕМВР

И 
ДЕКЕМВ

РИ 
ЈАНУАРИ 

ФЕВРУА
РИ 

МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ 

ВНЕСИ 
ГПДИЩЕ
Н ФПНД 

НА 
ШАСПВИ 

% 
предмеуна 

Татјана А. 

Рафајловска 
Ликовно обр. 5 в 4 3 2 2 1 2 2 2 1 1 72 30 

Татјана А. 

Рафајловска 
Музичко обр. 5 в 4 3 2 2 1 2 2 1 3 1 72 30 

Славица 

Марковска 

Македонски 

јазик 
4в 6 6 6 7 3 6 9 6 3 2 54 30 

Славица 

Марковска 
Математика 4в 4 6 6 6 2 5 6 8 8 3 54 30 

Славица 

Марковска 

Природни 

науки 
4в 4 1 2 2 / 3 5 3 1 / 21 30 

Славица 

Марковска 

 
Општество 4в 2 1 6 4 / 3 2 2 / 1 21 30 

Славица 

Марковска 

 

Техничко 

образование 
4в / 3 2 2 / / 1 1 1 / 10 30 

Славица 

Марковска 

 

Музичко 

образование 
4в 2 2 2 5 2 2 2 4 / / 21 30 

Славица 

Марковска 

 

Ликовно 

образование 
4в 2 4 2 1 1 3 4 1 1 2 21 30 

Маја В.Ставров 
Македонски 

јазик 
4б 6 6 6 7 3 6 9 6 3 2 54 30 

Маја В.Ставров Математика 4б 4 6 6 6 2 5 6 8 8 3 54 30 

Маја В.Ставров 
Природни 

науки 
4б 4 1 2 2 / 3 5 3 1 / 21 30 

Маја В.Ставров Општество 4б 2 1 6 4 / 3 2 2 / 1 21 30 

Маја В.Ставров 
Техничко 

образование 
4б / 3 2 2 / / 1 1 1 / 10 30 



Маја В.Ставров 
Музичко 

образование 
4б 2 2 2 5 2 2 2 4 / / 21 30 

Маја В.Ставров 
Ликовно 

образование 
4б 2 4 2 1 1 3 4 1 1 2 21 30 

Бранкица Ацев 
Македонски 

јазик 
4а 6 6 6 7 3 6 9 6 3 2 54 30 

Бранкица Ацев Математика 4а 4 6 6 6 2 5 6 8 8 3 54 30 

Бранкица Ацев 
Природни 

науки 
4а 4 1 2 2 / 3 5 3 1 / 21 30 

Бранкица Ацев Општество 4а 2 1 6 4 / 3 2 2 / 1 21 30 

Бранкица Ацев 
Техничко 

образование 
4а / 3 2 2 / / 1 1 1 / 10 30 

Бранкица Ацев 
Музичко 

образование 
4а 2 2 2 5 2 2 2 4 / / 21 30 

Бранкица Ацев 
Ликовно 

образование 
4а 2 4 2 1 1 3 4 1 1 2 21 30 

Соња 

Трпеска/Катица 

Делевска 

Македонски 

јазик 

 
1в 8 8 6 9 2 6 6 6 8 2 61 30 

Соња Трпеска / 

Катица Делевска  
Математика 1в 8 7 8 6 2 4 6 6 6 1 54 30 

Соња Трпеска / 

Катица Делевска 

Природни 

науки 
1в 4 1 2 3 / 1 2 4 2 2 21 30 

Соња Трпеска / 

Катица Делевска 
Општество 1в 1 1 3 1 1 1 / 1 1 / 10 30 

Соња Трпеска / 

Катица Делевска 

Музичко 

образование 
1в 1 3 2 2 1 2 4 4 2 1 23 30 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА 
НАСТАВНИК 

ПРЕДМЕТ 

Пдделенска/ 

ПДД. 
СЕПТЕМ

ВРИ 
ПКТПМВ

РИ 
НПЕМВР

И 
ДЕКЕМВ

РИ 
ЈАНУАРИ 

ФЕВРУА
РИ 

МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ 

ВНЕСИ 
ГПДИЩЕ
Н ФПНД 

НА 
ШАСПВИ 

% 

Предмеуна 

Соња Трпеска 

/Катица Делевска  

Ликовно 

образовани

е 

1в 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 21 30 

Зора Антевска / 

Маја Пачемска 

Македонски 

јазик 

 
1б 8 8 6 9 2 6 6 6 8 2 61 30 

Зора Антевска / 

Маја Пачемска 

Математик

а 
1б 8 7 8 6 2 4 6 6 6 1 54 30 

Зора Антевска / 

Маја Пачемска 

Природни 

науки 
1б 4 1 2 3 / 1 2 4 2 2 21 30 

Зора Антевска / 

Маја Пачемска 
Општество 1б 1 1 3 1 1 1 / 1 1 / 10 30 

Зора Антевска / 

Маја Пачемска 

Музичко 

образовани

е 

1б 1 3 2 2 1 2 4 4 2 1 23 30 

Зора Антевска / 

Маја Пачемска 

Ликовно 

образовани

е 

1б 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 21 30 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА 
НАСТАВНИК 

ПРЕДМЕТ 

Пдделенска/ 

ПДД. 
СЕПТЕМ

ВРИ 
ПКТПМВ

РИ 
НПЕМВР

И 
ДЕКЕМВ

РИ 
ЈАНУАРИ 

ФЕВРУА
РИ 

МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ 

ВНЕСИ 
ГПДИЩЕ
Н ФПНД 

НА 
ШАСПВИ 

% 
предмеуна 

Наташа 

Богатиноска 
Македонски јазик 2б 4 2 2 4           7 6 9 9 1 3 47 30 

Наташа 

Богатиноска 
Математика 2б 10 8 4 1 4 11 8 5 1 1 53 30 

Наташа 

Богатиноска 
Општество 2б 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 30 

Наташа 

Богатиноска 
Природни науки 2б 2 2 5 2 1 4 1 2 3 1 23 30 

Наташа 

Богатиноска 
Музичко образование 2б 2 1 3 2 1 1 2 1 2 1 16 30 

Наташа 

Богатиноска 
Ликовно образование 2б 2 6 4 3 2 1 2 1 3 1 25 30 

Јана Бошковска математика 5 а 5 6 5 5 2 3 4 5 5 1 180 30 

Јана Бошковска Општеств о 5 а 5 2 2 2 1 2 2 2 3 1 72 30 

Јана Бошковска 

 

Ликовно 

обр. 
5 а 4 3 2 2 1 2 2 2 1 1 72 30 

Јана Бошковска 

 

Музичко 

обр. 
5 а 4 3 2 2 1 2 2 1 3 1 72 30 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА 
НАСТАВНИК 

ПРЕДМЕТ 

Пдделенска/ 

ПДД. 
СЕПТЕМ

ВРИ 
ПКТПМВ

РИ 
НПЕМВР

И 
ДЕКЕМВ

РИ 
ЈАНУАРИ 

ФЕВРУА
РИ 

МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ 

ВНЕСИ 
ГПДИЩЕ
Н ФПНД 

НА 
ШАСПВИ 

% 
предмеуна 

Гордана Шопковка 

/ Игор Наков 

Ликовно 

образовани

е 

1г 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 21 30 

Верка Стратиева 

Македонски 

јазик 

 
1а 8 8 6 9 2 6 6 6 8 2 61 30 

Верка Стратиева 
Математик

а 
1а 8 7 8 6 2 4 6 6 6 1 54 30 

Верка Стратиева 
Природни 

науки 
1а 4 1 2 3 / 1 2 4 2 2 21 30 

Верка Стратиева Општество 1а 1 1 3 1 1 1 / 1 1 / 10 30 

Верка Стратиева 

Музичко 

образовани

е 

1а 1 3 2 2 1 2 4 4 2 1 23 30 

Верка Стратиева 

Ликовно 

образовани

е 

1а 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 21 30 

Гордана 

Шопковска / Игор 

Наков 

Гордана 

Шопковска / Игор 

Наков 

Македонски 

јазик 
1г 8 8 6 9 2 6 6 6 8 2 61 30 

Гордана 

Шопковска / Игор 

Наков 

Математик

а 
1г 8 7 8 6 2 4 6 6 6 1 54 30 

Гордана 

Шопковска / Игор 

Наков 

Природни 

науки 
1г 4 1 2 3 / 1 2 4 2 2 21 30 

Гордана 

Шопковска / Игор 

Наков 

Општество 1г 1 1 3 1 1 1 / 1 1 / 10 30 

Гордана 

Шопковска / Игор 

Наков 

Музичко 

образовани

е 

1г 1 3 2 2 1 2 4 4 2 1 23 30 
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ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НА 
НАСТАВНИК 

ПРЕДМЕТ 

Пдделенска/ 

ПДД. 
СЕПТЕМ

ВРИ 
ПКТПМВ

РИ 
НПЕМВР

И 
ДЕКЕМВ

РИ 
ЈАНУАРИ 

ФЕВРУА
РИ 

МАРТ АПРИЛ МАЈ ЈУНИ 

ВНЕСИ 
ГПДИЩЕ
Н ФПНД 

НА 
ШАСПВИ 

% 
предмеуна 

Елена Апостолова Македонски јазик 2а 5 5 10 10 2 10 10 10 2 / 216 30 

Елена Апостолова Математика 2а 2 4 8 8 2 5 8 8 5 4 180 30 

Елена Апостолова Општество 2а 1 2 1 1 / 1 2 1 1 / 36 30 

Елена Апостолова Природни науки 2а 2 4 2 4 / 2 1 2 2 2 72 30 

Елена Апостолова Музичко образование 2а 1 4 2 2 / 2 4 4 2 / 72 30 

Елена Апостолова Ликовно образование 2а 2 2 4 4 / 4 2 1 / 2 72 30 
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ПЦЕНУВАОЕ, СЛЕДЕОЕ И ВРЕДНУВАОЕ  
цели; сисуемаускп следеое и унапредуваое на впспиунипу,пбразпвнипу какп и прпцеспу за прпфесипналнп 
унапредуваое на рабпуауа на насуавникпу 
 

Спдржина /акуивнпсуи Цели  Реализаупри 
 Меупди на 
реализација 

Време на 
реализација 

Пшекувани исхпди 

1 2 3 4 5 6 

Изгпувуваое на гпдищни 
прпграми за рабпуа на 

ушилищни уимпви 

Следеое на напредпкпу на 
пбразпвнипу прпцес на 

ушенициуе и насуавнициуе 

педагпщкп-психплпщка 
служба,насуавници пд 

предмеуна и пдделенска 
насуава 

Тексу,презенуација Сепуември  
Унапреден впспиунп-пбразпвен 

прпцес 

Прганизирани ппсеуи на 
шаспви 

Следеое на напредпкпу на 
пбразпвнипу прпцес на 

ушенициуе и насуавнициуе 

педагпщкп-психплпщка 
служба,насуавници пд 

предмеуна и пдделенска 
насуава 

Тексу, 
демпнсурација, 

предаваое 
Кпнуинуиранп  

Ппууик на креауивен присуап вп 
насуавауа 

Изгпувуваое на инсуруменуи 
за следеое и унапредуваое на 
впспиунп-пбразпвнипу прпцес 

Следеое на напредпкпу на 
пбразпвнипу прпцес на 

ушенициуе и насуавнициуе 

педагпщкп-психплпщка 
служба,насуавници пд 

предмеуна и пдделенска 
насуава 

уексу Кпнуинуиранп  
Правилнп вреднуваое на 

ушенициуе 

Месешна прпверка на дневниуе 
планираоа  

Следеое на рабпуауа на 
впспиунп пбразпвнипу кадар 

Дирекупр/педагпщкп-
психплпщка служба 

Тексу Кпнуинуиранп 
Правилнп и уреднп впдеое на 

педагпщка дпкуменуација 

Прганизираое на рабпуилници 
за израбпука на пбјекуивни 

уесупви, уесупви сп 
диференцијален присуап и пп 

уежински нивпа 

Едукација на насуавници за 
израбпука на пбјекуивни 

уесупви сп диференцијален 
присуап и уежински нивпа 

Јагпда Арспвска, Ивп 
Давидпвски 

Тексу, 
демпнсурација, 

предаваое 
 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Правилна израбпука и примена на 
разни видпви на уесупви вп 

насуавауа 

Извещуај за реализација на 
акуивнпсуиуе 

Анализа на рабпуауа на 
уимпвиуе 

 педагпщкп-психплпщка 
служба,насуавници пд 

предмеуна и пдделенска 
насуава 

 

уексу 

Првп и вупрп 
пплугпдие пд 

ушебнауа 
гпдина 

Вппшуваое на ппдпбруваоауа вп 
пбразпвнипу прпцес 

наушилищуеуп 

ПЦЕНУВАОЕ. СЛЕДЕОЕ И ВРЕДНУВАОЕ ПРИЛПГ БР 14 

Tим за унапредуваое на впспиунп-пбразпвна рабпуа : Гпце Бпцевски , Рпзе Симпнпвска , Валенуина Алекспвска , Јагпда Арспвска , Ивп Давидпвски 
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ПРОГРАМА  ЗА  УЧИЛИШЕН СПОРТ 

ПРПГРАМА  ЗА  УЧИЛИШЕН СППРТ прилпг бр 15 

ПРПГРАМА  ЗА  УЧИЛИШЕН СППРТ  ВП  УЧЕБНАТА  2018/2019 ГПДИНА 
  
 Вп рамкиуе на нащеуп ушилищуе ппсупјау некплку сппруски екипи кпи кпнуинуиранп гпдини наназад егзисуираау и забележуваау  пдлишни  резулуауи. 
Псвен ушилищниуе сппруски екипи, забележиуелни резулуауи ппсуигнуваау и нащиуе сппруисуи кпи се наупреваруваау вп ппединешниуе сппрупви. 
Вп  ушебнауа 2018/2019 гпдина вп нащеуп ушилищуе ќе рабпуау следниуе сппруски екипи и секции : 
екипа вп  гплем фудбал ( мащки ) 
екипа вп мал фудбал ( мащки 7 пдд. и ппмали ) 
екипа вп пдбпјка ( девпјшиоа ) 
екипа вп мала пдбпјка ( девпјшиоа 7 пдд. и ппмали) 
екипа вп кпщарка ( мащки ) 
екипа вп мала кпщарка ( мащки 7 пдд. и ппмали ) 
уениска секција ( мащки и девпјшиоа ) 
пинг-ппнгарска секција ( мащки и девпјшиоа ) 
щахпвска секција  ( мащки и девпјшиоа ) 
  
Екипиуе и ппединциуе гпдинава ќе насуапуваау на ппщуинскиуе,градскиуе и државниуе наупревари.Ппдгпуивкиуе и уренинзиуе ќе се пдвиваау кпнуинуианп 
вп уекпу на целауа ушебна гпдина, вп зависнпсу пд расппредпу  , акцену ќе се суава на преусупјниуе наупревари.Ушенициуе кпи ќе земау ушесувп вп 
сппрускиуе екипи и секции преухпднп ќе бидау селекуирани пд пдгпвпрниуе насуавници пп физишкп и здравсувенп пбразпвание.Вп следнауа уабела ќе 
бидау прикажани акуивнпсуиуе за секпја екипа ппсебнп 

Мал фудбал Наупревариуе се пдржуваау кпнуинуиранп пд нпември дп мај 

Гплем фудбал 
  

Наупревариуе се пдржуваау кпнуинуиранп пд  пкупмври дп мај 
  

Пдбпјка и мала 
пдбпјка 
  

Наупревариуе се пдржуваау кпнуинуиранп пд нпември дп мај 

Кпщарка и мала 
кпщарка 

Наупревариуе се пдржуваау кпнуинуиранп пд  пкупмври дп мај 
  

Тенис 
  

Есенски и прплеуен уурнир 
  

Пинг-ппнг Есенски и прплеуен уурнир 
  

Щах Есенски и прплеуен уурнир 
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Вп сппрукиуе екипи  ќе шленуваау пп 14 ушеници, а вп уенискауа,пинг-ппнгарскауа и  щахпвскауа секција пп 8 ушеници, щуп знаши  дека вп сппрускиуе 
акуивнпсуи вп ушилищуеуп ќе шленуваау 100-ина ушеници. 
Ппщуиуе цели кпи се предвидени се ппдпбруваое на ппщуиуе психп-физишки каракуерисуики на ушенициуе,развпј на инуелекууалниуе 
сппспбнпсуи,спцијализација и ппдпбруваое на другарсувпуп и медусебнауа спрабпука. 
Кпнкреуниуе цели се увежбуваое на уехнишкп-уакуишкиуе елеменуи на секпј сппру,развпј на уимскипу дух и желбауа за ппбеда и ппсуигнуваое на щуп  
ппдпбри резулуауи 
                                                              
                                                                  Пдгпвпрни насуавници пп физ.и здр.пбразпвание 
  
                                                                            Злаукп  Шубринпвски  и  Илија Јанкпвски 
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Гпдишна прпграма                                                                                                             
за рабптата на тимпт за  натпревари за учениците пд предметна настава  за учебната 2018 / 2019 

Цели :Прпщируваое и ууврдуваое на  суекнауиуе знаеоа на ушенициуе пд пбласуа на насуавниуе предмеуи за кпи  ушенициуе  имаау  ппсебни 
сппспбнпсуи, афиниуеуи, инуерес и  љубпв за ушесувп на наупревар.Пукриваое на уаленуирани ушеници кпи ќе ушесувуваау на наупревари пд ппвиспк ранг 

(ппщуински, регипнални и државни) сп даваое индивидуална ппддрщка  и ппдгпувенпсу на секпј ушеник пд сурана на менупрпу насуавник.                              
Задаши:  Развиваое на шувсувп на задпвплсувп,мпуивираое и  ппууикнуваое  на наупреварувашки дух и дружељубивпсу. Кпнуинуиранп суекнуваое на 

сппспбнпсуи за лпгишкп размислуваое, дпнесуваое на заклушпци и примена на усвпениуе знаеоа вп пракса.   

Планирани  прпграмски 
акуивнпсу 

Време на реализација Реализаупр Целна група 
Ппсуигнауи   цели  и 
пшекувани  ефекуи  

Израбпука на  прпграма за рабпуа на 
уимпу за наупревари  

јули - авгусу  2018  
Пдгпвпрнипу на уимпу за 
наупревари сп психплпг  

Насуавници пд предмеуна насуава  

Планираое на наупревариуе пп 
сиуе насуавни предмеуи за 
пдредени перипди заради 

ппмаспвнп ушесувп и 
ппнауампщни пласмани на 

ушенициуе   

Израбпука на план за ушесувп на  
ушилищни наупревари пп сиуе 

насуавни предмеуи  

  пкупмври  2018 гпдина                    
(пд 01.10. 2018          дп 

31.10.2018 )  

Пдгпвпрнипу на уимпу за 
наупревари сп психплпгпу  

Насуавници пд предмеуна насуава  

Мпуивираое на ушенициуе кпи 
имаау афиниуеуи и сппспбнпсуи  

за ушесувп на ушилищни 
наупревари пп пдредени 

насуавни предмеуи. 

Исуакнуваое  на план за ушесувп на  
регипнални наупревари пп  насуавни 
предмеуи прганизирани пд Нарпдна 

уехника    

 Мару и април   2019 гпдина                    
Пдгпвпрнипу на уимпу за 
наупревари сп психплпгпу  

Насуавници пд предмеуна насуава  

Мпуивираое на ушенициуе и 
насуавнициуе менупри за 

ушесувп на регипнални  
наупревари  пд  мауемауишкауа 

, уехнишкауа и прирпднауа 
група на предмеуи. 

Инфпрмираое и спрабпука сп 
предмеуниуе насуавници кпи 
ушесувуваау на наупревари пд 

ппвиспк ранг (ппщуински 
,регипнални и медунарпдни 

наупревари, хпрски смпури,сппруски 
наупревари )  

Вп уекпу на вупрп пплугпдие 
2019 гпдина  

Пдгпвпрнипу на уимпу за 
наупревари сп психплпгпу  

Насуавници пд предмеуна 
насуава,пдредени 

инсуисууции,ушилищуа и 
акредиуирани друщува,прганизации 

и слишнп  

Мпуивираое на ушенициуе и 
насуавнициуе менупри за 
ушесувп на наупревари пд 

ппвиспк ранг за ппсуигнуваое 
на резулуауи . 

Израбпука на извещуаи за 
реализирани наупревари вп уекпу на 

ушебнауа гпдина 

Вп уекпу на целауа ушебна 
2018/2019 гпдина  

Пдгпвпрнипу на уимпу за 
наупревари сп педагпщкп -

психплпщкауа  служба  

Акуивнпсуи какп дел пд гпдищнауа 
прпграма на ушилищуеуп 

Реализација на планираниуе 
акуивнпсуи вп гпдищнауа 

прпграма 

Израбпуиле: Јулијана Гугпска и 
Рпзалинка Симпнпвска 
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УЧЕНИЧКИ НАТПРЕВАРИ 
 
Впспиунп-пбразпвнауа рабпуа сп ушенициуе се прганизира вп уекпу на целауа гпдина.Ушилищуеуп кпе кпнуинуиранп влпжува вп свпјпу развпј и спздава 
ппзиуивна, прпдукуивна и суимулауивна ушилищна клима спздава и ушеници кпи ќе гп влпжау свпјпу максимум за реализацијауа на сппсувениуе 
афиниуеуи и вещуини. Правилнпуп анализираое на енергијауа кпја ја нпси вп себе ушеникпу и мпжнпсуа да се надградува спред афиниуеуиуе е пдгпвпрна 
задаша на ушилищуеуп, кпе гп впди ушеникпу  кпн ппруиуе на успехпу и надвпр пд негп. 
         Секпј ушеник се гпрдее сп свпиуе лишни ппсуигнуваоа, какп и сп ппсуигнуваоауа кпи ги нпси вп име на ушилищуеуп. Клушпу на успехпу лежи вп сиуе 
нас кпи ги ппууикнуваме мпуивпу за сампдпкажуваое на ушенициуе и желбауа за афирмација вп ппщуесувпуп.  
  
Вп уекпу на ушебнауа гпдина 2018/2019 гпдина ќе бидау прганизирани наупревари меду ушилищуауа на нивп на ппщуинауа.Наупревариуе ќе бидау пд 
пбласуа на прирпдниуе науки: мауемауика, физика, хемија. Спрпведуваоеуп на наупревариуе се планирани вп месец Февруари. 
  
Цел: Навременп планираое и пдржуваое на ушилищни наупревари ппради селекција на ушеници кпј ќе се пласираау на ппвиспкп нивп. 
  
 Задаши:  Изгпувуваое и исуакнуваое на планпу за ушилищниуе   наупревари                                                                                                           
Ппдгпувуваое на ушенициуе за пресупјнипу наупревар                                                                                                                                
Извесууваое на ушенициуе за ушилищниуе наупревари 
  

 План за натпревари 

Планирана активнпст Време Реализатпр 
За кпгп и пред кпгп ќе 

се реализира 
Ресурси Пчекувани цели и ефекти 

1 2 3 4 5 6 

Планираое на реализација  на 
ушилищни наупревари 

Сепуември 
Пдгпвпрни 
насуавници 

Предмеуни, пдделенски 
насуавници и ушеници 

Изгпувуваое план и 
расппред пп насуавни 

предмеуи 

Успещна реализација на ушилищниуе 
наупревари 

Исуакнуваое на Планпу на 
пгласна уабла 

Пкупмври 
Пдгпвпрни 
насуавници 

Предмеуни, пдделенски 
насуавници и ушеници 

План и расппред пп 
насуавни предмеуи 

Транспаренунпсу и навременпсу вп 
инфпрмираоеуп 
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Ученички натпревари (прилпг бр. 16)  
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96 

1 2 3 4 5 6 

Дппплниуелни менупрски 
акуивнпсуи за ппдгпупвка на 

ушенициуе 
Пкупмври 

Предмеуни и 
пдделенскинасу

авници 

Предмеуни, пдделенски 
насуавници и ушеници 

Дппплниуелни 
мауеријали пд 

насуавнипу предмеу 

Прпдлабпшуваое на знаеоауа и 
вещуиниуе  на ушенициуе и 

суекнуваое на ппщирпки спзнанија 

Неппсреднп инфпрмираое за  
пдржуваое на наупревариуе 

Нпември, 
Декември, 2 

дена пред 
наупреварпу пп 
предвиденауа 
дисциплина 

Сурушна служба 
Ушеници пп насуавнипу 

предмеупу англиски јазик 

Теураука за 
спппщуение, 

Спппщуение преку 
разглас 

Навременп инфпрмираое  и 
уранспаренунпсу  сп цел ппбрпјнп 

ушесувп 

Спрпведуваое на ушилищниуе 
наупревари 

Нпември, 
Декември  

Кпмисија пд 
предмеунинасуа

вници 

Ушеници пп насуавнипу 
предмеупу англиски јазик 

Суандардизирани 
уесупви 

Исуакнуваое на најуаленуираниуе 
ушеници 

Исуакнуваое на резулуауи 

Нпември, 
декември 

(најдпцна една 
седмица пп 
пдржанипу 
наупревар) 

Сурушна служба 
Ушеници пп насуавнипу 

предмеупу англиски јазик 

Теураука за 
спппщуение, 

Спппщуение преку 
разглас 

Навременп инфпрмираое  и 
уранспаренунпсу  сп цел ппбрпјнп 

ушесувп 

Прганизираое на 
медушилищни наупревари 

Декември, 
Јануари 

Кпмисијапдпре
дмеунинасуавни

ци 

Предмеуни насуавници и 
ушеници 

Теураука за 
спппщуение, 

спппщуение преку 
разглас 

Прганизираое и навременп 
инфпрмираое на ушенициуе за 

пресупјнипу наупревар 

Спрпведуваое на 
медушилищни наупревари 

Февруари 
Пдгпвпрни 
насуавници 

Ушеници пп насуавниуе 
предмеуи мауемауика, 

физика, хемија 

Суандардизирани 
уесупви 

Избпр на најуаленуираниуе ушеници 
кпи ќе пдау на наупревари пд ппвиспк 

ранг 
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1 2 3 4 5 6 

Разгледуваое и исуакнуваое 
на резулуауиуе пд 

наупревариуе 
Мару 

Пдгпвпрни 
насуавници 

Пдгпвпрни насуавници 

Ранг лисуи  исуакнауи 
на пгласна уабла, 

изгпувен записник пд 
пдржанипу наупревар 

Исуакнуваое на најуаленуираниуе 
ушеници 

Акуивнпсуи за ппдгпупвка  на 
наупревари пд ппвиспк ранг 

(градски,ппщуински и државни 
наупревари) 

Вп уекпу на 
вупрпуп 

пплугпдие 

Предмеуни и 
пдделенскинасу

авници и  
ушеници 

Предмеуни и пдделенски 
насуавници и   ушеници 

Папка пп секпј 
предмеу вп кпја се 

бележау 
акуивнпсуиуе, 

мауеријалиуе и 
ппдгпувиуелниуе 

вежби 

Редпвнпсу вп изврщуваоеуп на 
ппдгпупвкиуе за ппдпбра ппдгпувенпсу 

на ушеснициуе на пресупјниуе 
наупревари 

Спрпведуваоа на наупревари 
пд ппвиспк ранг 

(градски,ппщуински и државни 
наупревари) 

Мару и април 

Прганизаупрнан
аупреварпу, 
предмеуни и 

пдделенскинасу
авници и  

пласираниушени
ци 

Предмеуни и пдделенски 
насуавници  и  пласирани  

ушеници 

Тесупви сп задаши на 
ппвиспкп нивп  на 

знаеое 

Ушесувп и афирмација на  ушенициуе 
ушесници 

Спбираое на резулуауи пд 
пдржаниуе наупревари 

Мај 
Пдгпвпрни 
насуавници 

Предмеуни насуавници и 
Сурушна служба 

Ранг лисуи и извещуаи 
пд спрпведени 

наупревари 

Пфпрмуваое на слика за успещнпсуа и 
пласманпу на ушенициуе 

Анализа на резулуауиуе пд 
пдржаниуе наупревари 

Јуни 

Пдгпвпрнинасуа
вници и 
ушеници 
Љубица 

Пеукпвска 

Предмеуни насуавниции 
Сурушна служба 

Ранг лисуи и извещуај 
пд спрпведени 

наупревари 

Пфпрмуваое на слика за успещнпсуа и 
пласманпу на ушенициуе 

Презенуираое на извещуајпу 
пд пдржаниуе наупревари 

Јули 

Пдгпвпрни 
насуавници 

Љубица 
Пеукпвска 

Предмеуни, пдделенски 
насуавници и Сурушна 

служба 

Изгпувен извещуај пд 
спрпведени 
наупревари 

Пфпрмуваое на слика за успещнпсуа и 
пласманпу на ушенициуе  на   ППУ 

Мирше Ацев 
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ПРПППЗИЦИИ: 
  
  
Ушеникпу има правп да се пријави у.е да ушесувува најмнпгу на два ушилищни  наупревари, пднпснп самп на два насуавни предмеуа. 
Дпкплку ису ушеник псвпи првп месуп на двауа наупревари, пдбира самп еден Ппщуински наупревар. 
На  Ппщуински наупревар мпже да ушесувува и вупрпрангиранипу дпкплку првипу се пукаже пд пправдани пришини. 
Ушеникпу редпвнп да ги ппсеуува ппдгпувиуелниуе шаспви пд сурана на насуавникпу- менупр. 
Ушеникпу редпвнп да ги изврщува задашиуе ппсуавени пд менупрпу. 
Ушеникпу и менупрпу да се залагаау за щуп ппгплема спрабпука и ппдгпупвка на преусупјниуе наупревари. 
Менупрпу временп да дпсуавува мауеријали пд кпи ќе се црпау дппплниуелни знаеоа вп сппдвеунауа дисциплина. 
 

Координатор за одделенска настава Љубица Петковска  
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НАШИН  НА  ИНФПРМИРАОЕ: 
  
Навременп исуакнау План на пгласна уабла сппред кпј ќе се реализираау и спрпведуваау ушилищниуе наупревари. 
Два дена пред пдржуваоеуп на наупреварпу пп предвиденипу предмеу следува спппщуение преку разглас и сп уеураука за навремена и упшна инфпрмиранпсу 
на ушенициуе. 
Резулуауиуе пд спрпведенипу наупревар да се исуакнау на пгласна уабла најдпцна една седмица пп пдржанипу наупревар. 
Усна инфпрмација за резулуауиуе пред сиуе ушесници вп наупреварпу. 
Ранг лисуауа да се предаде на пдгпвпрнипу насуавник. 
 Да се спсуави записник пд реализиранипу ушилищен наупревар. 
  
СПРПВЕДУВАОЕ: 
  
Да се изгпуви списпк на ушеници ушесници на наупреварпу. 
Да се избере Кпмисија пд сппдвеуни предмеуни насуавници. 
Кпмисијауа да изгпуви уесу за спрпведуваое на ушилищнипу наупревар. 
Тесупу да биде суандардизиран сп задаши на ппвиспкп нивп на знаеое. 
Да се дпгпвпри време, месуп и нашин на реализација на ушилищнипу наупревар. 
Два дена пред предвиденипу наупревар да следува спппщуение преку разглас. 
Ппшиууваое на предвиденауа временска рамка пд планпу. 
Спрпведуваое на наупреварпу вп беспрекпрнп уивка аумпсфера сп пднапред ууврдена временска рамка. 
Присусувп на Кпмисијауа на самипу наупревар. 
   
5. АКТИВНПСТИ ЗА ППДГПТПВКА  НА УШЕНИЦИТЕ ЗА НИВНП УШЕСТВП НА ППЩТИНСКИ, РЕПУБЛИШКИ ИЛИ ДРЖАВНИ НАТПРЕВАРИ. 
  
Насуавникпу - менупр редпвнп на дпдауна гп ппдгпувува ушеникпу. 
Насуавникпу - менупр да биде редпвнп на распплагаое за ппјаснуваое на нејаснпуии на ппдгпувуваниуе ушеници. 
Се фпрмира уим пд пдгпвпрни насуавници шија пбврска ќе биде да ја кпнурплираау редпвнпсуа вп изврщуваоеуп на пбврскиуе вп наспка на ппдгпупвкиуе за 
преусупјниуе наупревари. 
Се пувара папка пп секпј насуавен предмеу вп кпја се забележуваау акуивнпсуиуе, присусувпуп, уеураукауа и мауеријалиуе сп кпи се реализираау 
ппдгпувиуелниуе вежби. 
Папкауа е дпсуапна за Сурушнауа служба и Дирекупрпу дпкплку сакаау да ја разгледаау. 
Вп ппдгпупвкиуе да се вклуши и  мауеријал кпи се изушува вп Прва гпдина среднп ушилищуе. 
  Навременп спппщууваое и дпгпвпр пкплу ушесувпуп на другиуе наупревари пд ппвиспк ранг. 
   
        Пдгпвпрни насуавници:  
      Веселинка Јаневска и Љубица Пеукпвска 
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ППШТЕСТВЕНП - ХУМАНИТАРНА РАБПТА 

Цели:  
Спздаваое пријауна аумпсфера вп ушилищуеуп,ушилницауа и ушилищнипу двпр.Спздаваое кај ушенициуе навика за грижа,хигиена,уредуваое 
и шуваое на ушилищнипу прпсупр и негпвауа пкплина.Грижа и нега за цвеќиоауа и дрвјауа-шисуа здрава средина.Негуваое кај ушенициуе 
ппзиуивен пднпс кпн рабпуауа.Развиваое хуманпсу и друг ппзиуивен пднпс кпн другаршиоауа пд свпеуп ушилищуе и надвпр пд негп.  
 
Задаши:  
Прганизираое акуивнпсуи пп ппвпд Ден на дрвпуп.Прганизираое рабпуилници сп рпдиуели и ушеници за израбпука на предмеуи-украси 
наменеуи за нпвпгпдищен  и велигденски хепенинг.Прганизираое спбирни акции на храна и впда,пблека, ушилищен 
прибпр,пари.Пдбележуваое на Ден на ушилищуеуп какп и  празници сппред календар и ппдгпупвки за исуиуе. 

 
Активнпсти за реализација на целите 

планирана прпграмска 
активнпст 

Цели 
 време на 

реализација 
Реализатпр 

За кпгп или пред кпгп 
ќе се реализира 

Oчекувани цели и пстварени 
ефекти 

1 2 3 4 5 6 

ХЕПЕНИНЗИ                                       
Нпвпгпдищен хепенинг          
Велигденски хепенинг          

Спздаваое пријауна 
аумпсфера вп ушилищуеуп 

преку празнуваое и 
пдбележуваое на 

празнициуе 

 СНЕЖАНА 
МИХАЈЛПВСКА  

СЛАВИЦА  
МАРКПВСКА   

ушеници 

   декември- април          
пред ушеници,рпдиуели 

и други гпсуи 

пријауен амбиену пп ппвпд 
Нпвпгпдищниуе и 

Велигденскиуе празници и 
спбираое средсува за 

ппуребиуе на 
ушилищуеуп(ренпвираое) 

Хуманиуарни акции:                        
-  пари                                                          

- храна,впда                                                        
-  пблека                                                       

-  ушилищен прибпр 

Развиваое хуманпсу и друг 
ппзиуивен пднпс кпн 

другаршиоауа пд свпеуп 
ушилищуе и надвпр пд негп. 

 СНЕЖАНА 
МИХАЈЛПВСКА  

СЛАВИЦА  
МАРКПВСКА   

ушеници 

ВП ТЕКПТ НА ЦЕЛА 
УШЕБНА ГПДИНА 

пред ушеници,рпдиуели  
љубпв,хуманпсу и ппзиуивен 

пднпс кпн другаршиоауа 

Ден на ушилищуеуп 

ппууик на ушенициуе за 
спздаваое пријауна  и 
весела аумпсфера вп 

ушилищуеуп преку 
пдбележуваое на паурпнипу 

празник 

 СНЕЖАНА 
МИХАЈЛПВСКА  

СЛАВИЦА  
МАРКПВСКА   

ушеници 

мај 
ушеници,рпдиуели и 

насуавници 

Ппзиуивна аумпсфера и 
пријауни шувсува за паурпнипу 

празник на ушилищуеуп 
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Ден на екплпгија  

Спздаваое кај ушенициуе 
навика за 

грижа,хигиена,уредуваое и 
шуваое на ушилищнипу 

прпсупр и негпвауа 
пкплина.Грижа и нега за 

цвеќиоауа и дрвјауа-шисуа 
здрава средина.  

 СНЕЖАНА 
МИХАЈЛПВСКА  

СЛАВИЦА  
МАРКПВСКА   

ушеници 

мару 
ушеници,рпдиуели, 
насуавници и други 

гпсуи 

прганизирана рабпуа и шисуа 
пкплина,љубпв и ппзиуивен 

пднпс кпн рабпуауа,љубпв кпн 
Екплпгијауа-шисуа и здрава 
живпуна средин,защуиуа на 

живпунауа средина-
рециклираое на 

пупад(пласуика и харуија) 

Пдбележуваое на празници 
сппред календарпу 

ппууик на ушенициуе за 
спздаваое пријауна  и 
весела аумпсфера вп 

ушилищуеуп преку 
пдбележуваое на  

празнициуе 

 СНЕЖАНА 
МИХАЈЛПВСКА  

СЛАВИЦА  
МАРКПВСКА    

ушеници 

ВП ТЕКПТ НА ЦЕЛА 
УШЕБНА ГПДИНА 

ушеници и рпдиуели 
Ппзиуивна аумпсфера и 

пријауни шувсува 
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КППРДИНАТП
РИ 

 СНЕЖАНА МИХАЈЛПВСКА   
предмеуна  СЛАВИЦА  МАРКПВСКА    

пдделенска  

ШЛЕНПВИ 

 Билјана Мауеска 
Верка Сурауиева  

Марија Цвеуанпвска 
Љубица Пеукпвска 

 



Годишна програма за реализација на проектот                      

„Заедничка грижа за правилно насочување на учениците“ 
(учебна 2018 /19 год.) 

Цел: Зајакнуваое на врскауа „рпдиуел – ушеник – насуавник“. 

 

Задачи:  
•  унапредуваое на впспиунауа кпмппненуа вп впспиунп –  пбразпвнипу прпцес вп ушилищуеуп;  
•  развиваое ппзиуивни пспбини вп лишнпсуа кај ушеникпу;  
•  зајакнуваое на спрабпукауа сп рпдиуелиуе.    

Планирана прпграмска активнпст 
Време на 

реализација 
Реализатпр 

Метпди и ппстапки            
за реализација 

Пчекувани исхпди и ефекти 

1 2 3 4 5 

„Pпдиуелпу е  насуавник“ – 
предаваоа пд сурана на рпдиуели 
кпи се сурушни вп пдредена пбласу  

Вп уекпу  на  
гпдинауа 

Насуавници, 
 рпдиуели, 
 ушеници 

Уснп излпжуваое, 
презенуација,  

разгпвпр,  
рабпуилница 

Едукација на ушенициуе, прпщируваое на 
знаеоауа пд разлишни пбласуи. 

Сппруски, кулуурни и                    
забавни акуивнпсуи  

Вп уекпу  на  
гпдинауа 

Насуавници, 
 рпдиуели, 
 ушеници 

Меупд на пракуишни 
рабпуи 

Развиваое на сппруски дух, 
пријауелсувп, дружеое . 

„Приредби“  
(пп ппвпд Нпва гпдина,                   
Псми мару, Велигден и                          

крај на ушебнауа гпдина) 

декември, 2018 
мару, 2019 

април 2019,  
јуни 2019 

Насуавници, 
 рпдиуели, 
 ушеници 

Умеунишкп – забавни 
изведбени акуивнпсуи 

 

Анимираое на ушенициуе, спздаваое веселп 
и ведрп распплпжение кај ушенициуе, 

рпдиуелиуе и насуавнициуе, 
спбираоесредсува  кпи ќе се искприсуау за 

ппуребиуе  на ушилищуеуп. 

„Рабпуилници за израбпука  
на сувенири“  

Вп уекпу  на  
гпдинауа 

Насуавници, 
 рпдиуели, 
 ушеници 

Пракуишна рабпуа, 
рабпуилница 

Израбпука на сувенири сп ушеници и 
рпдиуели кпи ќе се излпжуваау и прпдаваау 

на прпдажни хепенинзи вп ушилищуеуп, 
спбираое средсува за ппуребиуе на 

пдделениеуп / ушилищуеуп. 

“Јас прпшиуав прпшиуај и уи“ 
(Заеднишки насуан на кпј ќе се 

врщи размена на книги) 
пкупмври, 2018 

 Врабпуени вп  
ушилищуеуп, 
 рпдиуели, 
 ушеници 

Инсурукуивен разгпвпр, 
уексууален меупд, 
пракуишна рабпуа 

Дпнираое на веќе прпшиуани и дпбрп 
спшувани книги, размена на книги, 

ппууикнуваое на инуерес за шиуаое и љубпв 
кпн книгауа и лиуерауурнпуп увпрещувп. 



1 2 3 4 5 

“Нпвпгпдищен  хепенинг“  
“Велигденски хепенинг“  

декември, 2018 
април, 2019 

Насуавници, 
 рпдиуели, 
 ушеници 

Пракуишна рабпуа, 
презенуација 

Унапредуваое на спрабпукауа сп рпдиуелиуе, 
спбираое средсува кпи ќе бидау наменеуи за 

ппуребиуе на ушилищуеуп, ппдпбруваое на 
услпвиуе вп ушилищуеуп. 

“Пдиме вп уеауар и кинп“ 
Вп уекпу  на  

гпдинауа 

Насуавници, 
 рпдиуели, 
 ушеници 

Инсурукуивен разгпвпр, 
демпнсурауивен меупд 

Заеднишки ппсеуи на уеауарски и кинп 
преусуави, развиваое на љубпв и ппшиу кпн 

уеауарскауа и филмскауа умеунпсу. 
 

 “Пдиме на излеу“  
(вп близина на месупуп                                

на живееое) 

Вп уекпу  на  
гпдинауа 

(вп нерабпуен ден) 

Насуавници, 
 рпдиуели, 
 ушеници 

Меупд на разгпвпр, 
демпнсурација, 

пракуишна рабпуа 

Спрабпука и медусебнп дружеое, 
унапредуваое на здравјеуп, развиваое на  

екплпщка свесу. 

“Екп ден“ 
(Заеднишка  екп - акција                       

вп ушилищуеуп) 

21 мару, 2019 
или 

22 април, 2019  

Насуавници, 
 рпдиуели, 
 ушеници 

Пракуишна рабпуа, 
рабпуилница 

Заеднишка спрабпука, 
развиваое на екплпщкауа 
свесу, грижа за живпунауа 

средина . 

“Рпдиуелска пувпрена средба“ 

декември, 2018 
април, 2019 

(вп пппладневниуе 
шаспви) 

Насуавници, 
рпдиуели 

Меупд на разгпвпр 

Инфпрмираое на  рпдиуелиуе за 
ппсуигнуваоауа и ппведениеуп на 

ушенициуе, сп наспки за 
надминуваое на евенууалниуе 

ппуещкпуии и прпблеми. 

“Пувпрен ден“  
(за идниуе првашиоа и нивниуе 

рпдиуели)  

мај, 2019 
(вп сабпуа) 

Дирекупр,                           
сурушни 

спрабпуници,                  
рпдиуели,  

деца 

Меупд на разгпвпр, 
презенуација 

Заппзнаваое на ппуенцијалниуе првашиоа и 
нивниуе рпдиуели сп редпу и прганизацијауа 

на рабпуа вп ушилищуеуп. 

 “Пувпрени индивидуални средби“ 

Вп уекпу на       
гпдинауа  

(пп ппуреба) 
 

Дирекупр,                               
сурушни 

спрабпуници, 
рпдиуели,                            
ушеници 

Меупд на разгпвпр, 
презенуација 

 

Заппзнаваое на рoдиуелиуе  и 
ушенициуе кпи се запищуваау вп 

нащеуп ушилищуе сп редпу и  
прганизацијауа на рабпуа на 

ушилищуеуп. 
 

Координатори: Сузана Поповска, Валентина 

Алексовска   
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Цел : Ппфесипналнп наспшуваое на ушенициуе  вп ппнауампщнпуп щкплуваое  

Задаши: Кпнуинуиранп ппдуикнуваое на ушенициуе за размислуваое на избпр на прпфесијауа кпја гп инуересира  пд 1 дп 9 пдделение .                                                                                                                             
Пспзнаваое на ушенициуе  за ппсуигнауипу успех вп ушилищуе  и сппспбнпсуиуе кпи ги ппседува какп биуни факупри при избпр на свпјауа 
идна прпфесија  . 
 

 ГПДШНА ПРПГРАМА УЧЕБНА 2018 / 2019 ГПДИНА                                                                                                           
ПРПФЕСИПНАЛНП НАСПЧУВАОЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВП ППНАТАМПШНПТП ШКПЛУВАОЕ  

Планирана  прпграмска 
акуивнпсу 

Време на 
реализација 

Реализаупр Целна група  Ппсуигнауи цели и пшекувани  ефекуи 

Планираое на рабпуилници за 
ушенициуе пд првп дп пеууп 

пдделение на уема   „ Мпјауа идна 
прпфесија -щуп сакам да бидам кпга 

ќе ппраснам  “  

Вп уекпу на гпдинауа  
Пдделенски ракпвпдиуели 

пд          1 -вп дп  5-ууп 
пдделение 

 За ушенициуе пд          1 -вп 
дп 5 -ууп пдделение 

Мпуивираое на ушенициуе пд најмала 
впзрасу за нивнипу инуерес кпн 

пдредена прпфесија  кпја сака да ја 
рабпуи вп иднина . 

 Прпфесипналнп наспшуваое на 
ушенициуе пд 6 -уп дп 9 -уп 

пдделение вп избпрпу на нивнауа 
прпфесија  

Вп уекпу на гпдинауа  
Пдделенски ракпвпдиуели 

пд           6 -уп дп 9 -уп  
пдделение 

 За ушенициуе пд           6 -уп 
дп 9 -уп  пдделение 

Спздаваое навика за размислуваое на 
ушенициуе   за избпрпу на пдредена 

прпфесија  за кпја би  имале инуерес да  
рабпуау .  

Прпмпција на средни сурушни 
ушилищуа,гимназии и привауни 

ушилищуа  

Вп уекпу на вупрп 
пплугпдие  

Средни сурушни ушилищуа  
и гимназии  

За ушенициуе пд 9 -уп 
пдделение  

Заппзнаваое на ушенициуе сп 
Прпграмауа кпја ја нудау ушилищуауа 

,услпвиуе за запищуваое и други 
инфпрмации кпи се важни за ушенициуе  

Ппсеуа сп ушеници  вп средни 
ушеилищуа , Гимназија  - Кплеч 

,Пувпрени денпви и сл.  
Вп вупрп пплугпдие  

Психплпгпу, класни 
ракпвпдиуели пд 9 

пдделение  

За ушенициуе пд 9 -уп 
пдделение  

Заппзнаваое на ушенициуе сп  услпвиуе 
за рабпуа    и други инфпрмации кпи се 

важни за ушилищуеуп . 

Инфпрмација на ушенициуе пд   
девеуп пдделение  за услпви за 

дпделуваое на суипендија Бприс 
Трајкпвски  

Вп уекпу на првп 
пплугпдие  

Психплпгпу ,класни 
ракпвпдиуели  на 9 -уп 

пдд.  

За ушенициуе пд 9 -уп 
пдделение  

Заппзнаваое на ушенициуе    за нашинпу 
на суипендираое спазуваое на рпкпу и 

други инфпрмации кпи се важни . 



61 

Средуваое на каушеуп за 
Прпфесипнална прјенуација сп 

мауеријали за прпмпција на средни 
сурушни ушилищуа,гимназии и 

привауни ушилищуа . 

 Мару- Април   2019 
гпдина  

Психплпгпу  
За ушенициуе пд 9 -уп 

пдделение  

Заппзнаваое на ушенициуе сп 
Прпграмауа кпја ја нудау ушилищуауа 
,услпвиуе за запищуваое ,ппуребна 

дпкуменуација кпја уреба да се дпсави 
при запищуваоеуп и  други 

инфпрмации кпи се важни за 
ушенициуе  

Исуакнуваое на Пглас- Кпнкурс за 
рпкпвиуе на запищуваое на 
ушенициуе пд 9- уп пдд.  вп 

средниуе ушилищуа , ппуребни 
дпкуменуи и др. инфпрмации .  

Мару- Април   2019 
гпдина  

Психплпгпу  
За ушенициуе пд 9 -уп 

пдделение  

Заппзнаваое на ушенициуе сп   
кпнкурспу за зпищиваое вп гимназии и 
средниуе сурушни ушилищуа  ,услпвиуе 

за запищуваое ,ппуребна 
дпкуменуација кпја уреба да се дпсави 

при запищуваоеуп и  други 
инфпрмации кпи се важни за уписиуе 
вп прва гпдина вп ушебнауа 2018-2019 

гпдина  

 Примена на уесупви  на инуереси и 
сппспбнпсуи за ушенициуе пд 9-уп 

пдделение заради нивнпуп 
прпфесипналнп наспшуваое   

Вп уекпу на вупрп 
пплугпдие 2019 

гпдина  
Психплпгпу  

Ушеници пд девеуп 
пдделение  

Ппмпщ вп избпрпу на ушилищуеуп вп 
кпрелација сп сппспбнпсуиуе и 

инуересиуе на ушенициуе . 

Изгпувил : Рпзалинка Симпнпвска                               
Тим пд насуавници и сурушни спрабпуници : Рпзалинка 

Симпнпвска  Валенуина Алекспвска , Андријана 
Тпдпрпвска Гпрдана Щппкпвска , , Гпце Блажески  
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Сппредба на успехпу вп уек на некплку ппследпвауелни гпдини 

2016/2017 4,53 

2015/2016 4.47 

2014/2015 4.43 

2013/2014 4.29 

2012/2013 4.23 

2011/2012 4.38 

2010/2011 4.44 

Сппредба на успехпт вп тек на 
некплку ппследпвателни гпдини        

прилпг 18.1 

ушебна  пдделение 4 5 6 7 8 9 сиуе 

2015/2016 ппщу успех 4.60 4.78 4.53 4.33 4.37 4.26 4.47 

Пусуапуваое пд среднипу 
успех 

0.050 0.052 0.02 0.278 0.162 0.058 0.120 

ушебна  пдделение 4 5 6 7 8 9 сиуе 

2014/2015 ппщу успех 4.69 4.75 4.4 4.49 4.25 4.14 4.43 

Пусуапуваое пд среднипу 
успех 

0.116 0.168 0.040 0.162 0.048 0.098 0.076 

ушебна  пдделение 4 5 6 7 8 9 сиуе 

2013/2014 ппщу успех 4.63 4.55 4.47 4.25 3.98 4.08 4.29 

Пусуапуваое пд среднипу 
успех 

0.056 0.032 0.110 0.078 0.222 0.158 0.064 

                  

ушебна  пдделение 4 5 6 7 8 9 сиуе 

2012/2013 ппщу успех 4.52 4.53 4.34 4.05 4.04 4.18 4.23 

Пусуапуваое пд среднипу 
успех 

0.054 0.052 0.02 0.278 0.162 0.058 0.124 

                  

ушебна  пдделение 4 5 6 7 8 9 сиуе 

2011/2012 ппщу успех 4.47 4.54 4.27 4.34 4.33 4.44 4.38 

Пусуапуваое пд среднипу 
успех 

0.104 0.042 0.09 0.012 0.128 0.202 0.026 

Среден успех сппред дадениуе 5 ушебни гпдини 

  пдделение 4 5 6 7 8 9 сиуе 

  ппщу успех 4.57 4.58 4.36 4.33 4.20 4.24 4.35 
62 
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Превентивни прпграми (прилпг бр. 19) 

Цели и задачи: Подигање на свеста кај учениците и вработените за безбеден престој во училиштето и училишниот двор, 

- Спречување на насилно однесување од страна на учениците,  

-Пристојно однесување на учениците  во училиштето, на манифестации и натпревари 
 

Активнпсти за реализација на целите 
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ПРЕВЕНЦИЈА ПД НАСИЛСТВА  

 Прпграмска акуивнпсу Време на реализација Реализаупр 
Меупди и ппсуапки за 

реализација  
Пшекувани исхпди и ефекуи  

Фпрмираое на клуб на ушеници и 
преусуавници пд секпе пдделение) 

Кппрдинаупри, пдделенски 
ракпвпдиуели, и 

пдделенскауа заедница 
Сепуември  Дискусија,Разгпвпр  

Желба за рабпуа вп клубпу на 
ушеници за ненасилнп пднесуваое и 

ппдпбруваое на спсупјбиуе 

Дпнесуваое на прпграма за рабпуа  Кппрдинаупри и насуавници     Авгусу Дискусија, Предлпзи 
Безбедна ушилищна средина - 

Ушилищуе без насилсувп 

Анкеуа за ушенициуе за спгледуваое 
на ппуребиуе пд пдредени уеми на 
безбеднпсу, насилсувп и ппрпци,  

Кппрдинаупри,насуавници  
и  клуб на ушеници 

Сепуември Анкеуа 
Безбедна ушилищна средина и 
правилен развпј на ушенициуе  

Анализа на анкеуауа спрпведена пд 
сурана на ушенициуе и ппдгпупвка на 

план за рабпуа 

Кппрдинаупри и клуб на 
ушеници 

Пкупмври 
 Извещуај пд анализауа на 

анкеуауа 
Ппдпбрени услпви, безбедна 

средина 

Oрганизираое рабпуилници  за 
ушенициуе на уеми  пп избпр 

Сурушни лица, 
кппрдинаупри и насуавници 

Пп дпгпвпр Предаваое , презенуација 

Ппдигаое на свесуа на ушенициуеза 
безбеднп пресупјуваое вп 

ушилищуеуп , за ппследициуе пд 
насилнпуп пднесуваое и ппрпци 

Израбпука на флаери за  ненасилнп 
пднесуваое вп ушилищуеуп и 

срединауа  ,на манифесуации и 
сппруски наупревари 

Кппрдинаупри, насуавници 
и клуб на ушеници 

Кпнуинуиранп Израбпуки пд ушеници 
Н енасилнп пднесуваое вп 

ушилищуеуп и срединауа, присупјнп 
пднесуваое  

Дебауи и предаваоа пд ушеници за 
ушеници за акууелни уеми 

Кппрдинаупри и  клуб на 
ушеници 

Пп дпгпвпр Дискусија 
Спрабпука, дружеое, размена на 

искусува 

Предаваоа за рпдиуели и за ушеници 
за щуеунпуп влијание пд 

кприсуеоеуп на мпбилниуе уелефпни 

 Сурушни лица 
Кппрдинаупри, насуавници 

Мај-јуни Предаваое, презенуација 
Правпнаменскп  кприсуеое на 

мпбилниуе уелефпни 

Кппрдинаупр: Јагпда Арспвска, Рпзалина Симпнпвска 
Шленпви: Валенуина Алекспска, Драгица И Супјанпска, Љубица 
Пеукпвска, споа Трпеска   и Злаукп Шубринпски. 
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*Правна спцијализација (прилпг бр. 19.1) 

ПРПГРАМА ЗА ПРАВНА СПЦИЈАЛИЗАЦИЈА  

Планирана проектна 

активност  
Цели Реализатор 

Време на 

реализација 
Методи и постапки Ресурси 

1 2 3 4 5 

Фпрмираое на             
„Правен клуб‘‘ 

Селекција на шленпви  
Кппрдинаупр                 

Маја Арспвска 
Сепуември Анкеуа 

Израбпуен уесу пд уеми ппврзани сп  
„Правна спцијализација‘‘ 

 “Дебауен клуб на             ППУ 
Мирше Ацев -“Демпкрауија и 

Правда” 

Спгледуваое на прпблемиуе 
и ппјавиуе пд ппвеќе аспекуи, 

квалиуеунп криуишкп 
размислуваое за пдредена 
предлпжена уема кпја е пд 
инуерес на ушенициуе кпја 

щуп ќе се реализира на 
закажана дебауа вп уекпу на 

ушебнауа 2018/2019г. 

Кппрдинаупр                 
Маја Арспвска, 
преуседауел и 

шленпви на  
„Дебауен клуб‘‘               
на ППУ Мирше 

Ацев 

Сепуември-Јуни 
Анкеуа, презенуација, 
дискусија, уексууален 

меупд, анализа 

Сурушна лиуерауура, ециклппедии, 
прирашници, закпни, инуернеу. 

Рабпуилница 1: Защуиуа на 
деускиуе права 

 Суекнуваое знаеоа за 
деукиуе права, 

пдгпвпрнпсуиуе и защуиуа на 
деускиуе права, развиваое 

свесу за пплпжбауа на децауа 
вп ппщуесувенипу сисуем и 

живееое 

Кппрдинаупр                 
Маја Арспвска, 

шленпви на 
правнипу клуб 

Сепуември 

Анкеуа, презенуација, 
дискусија, уексууален 

меупд,              суудија на 
слушај 

Кпнвенција за правауа на деуеуп, Закпн за 
защуиуа на децауа, Закпн за семејсувпуп, 
Закпн за пснпвнп и среднп пбразпвание, 

Прирашник за ушеници 

Цел: Целуа на "Прпграмауа за правна спцијализација на Република Македпнија" е да гп зајакне разбираоеуп и ппшиууваоеуп на 
владееоеуп на правпуп пд сурана на младиуе и да ја намали ппјавауа на малплеунишкп преусуапнищувп и деликвенција.    

Задаши:  Преку пваа прпграма ќе ги псувариме следниуе задаши: *ппгплемп разбираое кај младиуе за нивниуе права и пдгпвпрнпсуи 
какп градани; *ппдигнуваое на свесуа кај ушенициуе за владееоеуп на правпуп; *развиваое ппзиуивен суав кај ушенициуе за 
ппшиууваое на владееоеуп на правпуп; *превенција пд злпуппуреба на алкпхпл, дрпги и психпурплпни супсуанции; 
*правилнп пднесуваое на сппрускиуе наупревари; *псппспбуваое на ушенициуе за безбеднп вклушуваое вп сппбраќајпу; 
*превенција пд злпуппуреба на младиуе вп инуернеу сппбраќајпу; *навременп и успещнп спрешуваое на насилсувпуп; 
пувпрена кпмуникација сп рпдиуелиуе и насуавнициуе какп защуиуен факупр пд ризици; *развиваое дпверба и ппшиу кпн 
прпфесипналциуе кпи рабпуау вп секупрпу пплиција и правда.   
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1 2 3 4 5 

Рабпуилница 2: Малплеунишка 
правда 

 Суекнуваое знаеоа за 
сущуинауа и знашеоеуп на 
малплеунишкауа правда, 

сисуемпу на малплеунишка 
правда кпј има превенуивен 

каракуер, акуиуе и 
дпкуменуиуе за уредуваое на 

малплеунишкауа правда, 
инсуиууцииуе за следеое на 

малплеунишкауа правда и 
малплеунишкпуп 
пресуапнищувп 

Кппрдинаупр                
Маја Арспвска, 

шленпви на   
правнипу клуб 

Пкупмври 

Анкеуа, презенуација, 
дискусија, уексууален 

меупд,               суудија на 
слушај 

Закпн за малплеунишка правда, 
Наципнална сурауегија за 

превенција на малплеунишкп 
преусуапнищувп, закпн за 

защуиуа на децауа, Прирашник за 
ушеници 

Рабпуилница 3:                Јавен 
ред и мир 

 Ушенициуе суекнуваау ппим за 
јавен ред и мир, суекнуваое 
знаеоа кпи пднесуваоауа сп 

закпн се пдредени какп 
прекрщпци прпуив јавнипу ред 

и мир 

Кппрдинаупр                 
Маја Арспвска, 

шленпви на  
правнипу клуб 

Нпември 
Анкеуа, презенуација, 
дискусија, уексууален 

меупд, суудија на слушај 

Закпн за прекрщпци, закпн за 
прекрщпци прпуив јавнипу ред и 

мир, Закпн за малплеунпшка 
правда, Прирашник за ушеници 

Рабпуилница 4: Малплеунишкп 
преусуапнищувп 

 Суекнуваое знаеоа за 
кривишни дела, 

предделиквенунп 
пднесуваоем, деликвенција и 
малплеунпшкп пресуапнищувп, 
ппвупрнищувп - рецидивизам, 
развиваое свесу за пдредени 
пднесуваоа кпи сп закпн се 
прппищани какп кривишни 

дела 

Кппрдинаупр                  
Маја Арспвска, 

шленпви на 
правнипу клуб 

Нпември 
Анкеуа, презенуација, 
дискусија, уексууален 

меупд, суудија на слушај 

Кривишен закпн за РМ, Закпн за 
кривишна ппсуапка, Кпнвенција 
за правауа на децауа, Закпн за 
малплеунпшка правда, Закпн за 

пплиција, Прирашник за ушеници 
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1 2 3 4 5 

Рабпуилница 5: Семејсувпуп, 
ушилищуеуп и пплицијауа какп 

защуиуни факупри пд 
малплеунишкп пресуапнищувп 

Прпмпвираое на спрабпукауа 
ппмеду семејсувпуп, 

ушилищуеуп и пплицијауа сп 
цел ушенициуе да ги 

преппзнаваау ризициуе на кпи 
се или би мпжеле да бидау 
излпжени, ппууикнуваое  

пувпрена кпмуникација сп 
рпдиуелиуе и насуавнициуе, 

развиваое ппгплема дпверба 
вп инсуиууцииуе и пплицијауа   

Кппрдинаупр                
Маја Арспвска, 

шленпви на  
правнипу клуб 

Декември 
Анкеуа, презенуација, 
дискусија, уексууален 

меупд, суудија на слушај 

Кривишен закпн на РМ, 
Кпнвенција за правауа на 

деуеуп, Закпн за семејсувп, 
Закпн за малплеунишка правда, 

Закпн за пбразпвание, 
Прирашник за ушеници 

Рабпуилница 6: Злпуппуреба 
на алкпхпл, дрпги и други 
психпурппни супсуанции, 

прекурзпри, цигари, уаблеуи, 
инхалануи (лекпви, лепила)  

Навремена защуиуа на 
ушенициуе. Вп ппнпвп време 

се ппзашесуенп и 
загрижувашки е злпуппуребауа 

на алкпхпл, дрпги и 
психпурппни супсуанции, 

прекурзпри, цигари, уаблеуи, 
инхалануи (лекпви, лепила)  

Кппрдинаупр                 
Маја Арспвска,                   

шленпви на    
правнипу клуб 

Декември 

Анкеуа, презенуација, 
дискусија, уексууален 
меупд, илусурауивен 

меупд, аудипвизуелни 
медиуми, суудија на 

слушај 

Кривишен закпн на РМ, Закпнпу 
за кривишна ппсуапка, Закпн за 

кпнурпла на пппјни дрпги и 
психпурппни супсуанции, 

Наципнална сурауегија за дрпги, 
закпн за прекурзпри, Закпн за 

пппјни дрпги, Закпн за 
нарущуваое на јавен ред и мир, 
Единсувена кпнвенција на ПН за 
наркпуишни дрпги, Кпнвенција 

за ПН за психпурппни 
супсуанции, Кпнвенција на ПН 
прпуив нелегална ургпвија сп 

наркпуишни дрпги и 
психпурппни супсуанции, 

Прирашник за ушеници  
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Рабпуилница 7: Младиуе и 
сппрускиуе наупревари 

Прпмпвираое на сппрупу какп 
кулуура на живееое, 

наспрпуи насилсувпуп и 
недпсупјнпуп пднесуваое на 

сппрускиуе наупревари 

Кппрдинаупр                   
Маја Арспвска, 

шленпви на    
правнипу клуб 

Јануари 
Анкеуа, презенуација, 
дискусија, уексууален 

меупд, суудија на слушај 

Закпн за сппру, Закпн за 
спрешуваое на насилсувпуп и 

недпсупјнп пднесуваое на 
сппруски наупревари, Еврппска 

кпнвенција за насилсувп и 
недпсупјнп пднесуваое на 

гледашиуе на сппрускиуе 
насуани  

Рабпуилница 8: Злпуппуреба и 
занемаруваое на деуеуп 

(педпфилија, пплпви 
злпуппуреби, ппрнпграфија и 
ппрнпграфија на Инуернеу) 

Впведуваое на ушенициуе вп 
уемауа за сексуалнпсуа и 

уемауа за сексуалнпуп 
пднесуваое, за суерепуипиуе 

или за мащкп - женскиуе 
улпги пднпснп за 
прифауливиуе и 

неприфауливиуе фпрми на 
сексуалнп пднесуваое 

Кппрдинаупр                
Маја Арспвска, 

шленпви на 
правнипу клуб 

Февруари 

Анкеуа, презенуација, 
дискусија, уексууален 
меупд, илусурауивен 

меупд  

Кривишен закпн на РМ, закпн за 
кривишна ппсуапка, Закпн за 

малплеунишка правда, 
Прирашник за ушеници 

Рабпуилница 9: Сппбраќајна 
кулуура и младиуе 

Заппзнаваое сп правауа и 
пдгпвпрнисуиуе на 

ушеснициуе вп сппбраќајпу, 
пснпвиуе на еуикауа на 
сппбраќајпу и разлишни 
сппбраќајни сиууации 
кприсни за безбеднп 

вклушуваое и ушесувп на 
младиуе вп сппбраќајпу   

Кппрдинаупр                
Маја Арспвска, 

шленпви на   
правнипу клуб 

Мару 
Анкеуа, презенуација, 
дискусија, уексууален 

меупд, суудија на слушај 

Закпн за безбеднпсу на 
сппбраќајпу на пауищуауа, 

Кривишен закпник, Закпн за 
малплеунишка правда, 
Прирашник за ушеници   

Рабпуилница 10: Безбеднпсу 
вп Инуернеу - сппбраќајпу 

Суекнуваау знаеоа за 
бенефиуиуе пд Инуернеупу и 

кпи се нивни пбврски и 
пдгпвпрнпсуи.Се 

псппспбуваау да бидау 
ппвнимауелни при 

кпмуникацијауа преку 
спцијалниуе мрежи за да не 

бидау злпуппуребени 

Кппрдинаупр                 
Маја Арспвска, 

шленпви на  
правнипу клуб 

Април 
Анкеуа, презенуација, 
дискусија, уексууален 

меупд, суудија на слушај 
Прирашник за ушеници   



68 

1 2 3 4 5 

Рабпуилница 11: Насилсувпуп 
и какп упа мпже да се спреши 

Псппспбуваое на ушенициуе 
навременп и успещнп да се 

справуваау сп предизвициуе и 
ппаснпсуиуе кпищуп 

насилсувпуп и агресивнпуп 
пднесуваое ги нпсау сп себе 

Кппрдинаупр               
Маја Арспвска, 

шленпви на  
правнипу клуб 

Мај 

Анкеуа, презенуација, 
дискусија, уексууален 

меупд, суудија на слушај, 
илусурауивен меупд, 

аудипвизуелни медиуми 

Кривишен закпн на РМ, Закпн за 
кривишна ппсуапка, Закпн за 

нарущуваое на јавен ред и мир, 
Закпн за семејсувп, Закпн за 

защуиуа на децауа, Правилник 
за услпвиуе, криуериумиуе и 
нашинпу на псуварураое на 

правауа за защиуиуа на деуеуп, 
Закпн за пснпвнп и среднп 

пбразпвание, Кпнвенција за 
правауа на деуеуп, Закпн за 

малплеунишка правда, 
Прирашник за ушеници 

Рабпуилница 12: Пружје 

Суекнуваое знаеоа  за 
пружјеуп, видпви пружје, 

негпвп закпнскп ппседуваое, 
нпсеое и уппуреба, 

ппследици пд насилсувп и 
ппаснпсуа пд уппуреба на 

пружјеуп 

Кппрдинаупр                 
Маја Арспвска, 

шленпви на   
правнипу клуб 

Мај 
Анкеуа, презенуација, 
дискусија, уексууален 

меупд, суудија на слушај 

Закпн за пружје, Сурауегија за 
намалуваое на насилсувпуп вп 

ушилищуауа, Прирашник за 
ушеници 

Кппрдинаупр:                              
Маја Арспвска 
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Годишна програма за АНТИКОРУПЦИСКА ЕДУКАЦИЈА  на учениците во учебната 2018/2019 година 
 

Цели:  учениците да се оспособат да: 

- осознаваат основните поими како што се корупција, етика, морал, одговорност, непотизам, измама судир на интереси...  

- развиваат вештини за спротивставување на коруптивното однесување 

- градат систем на вредности со што ќе се оспособат да ги препознаат коруптивните елементи и активности 

  

Планирана  
акуивнпсу 

Време на 
реализација  

Реализаупр  
Меупди и ппсуапки за 

реализација 
Пшекувани исхпди и ефекуи 

Израбпука на гпдищна 
прпграма за рабпуа вп 

уекпу на ушеба 
2018/19 

  

Авгусу 2018 

Ирена 
Младенпвска 

  
  

Меупд на дискусија 

Псппспбуваое на ушенициуе  за преппзнаваое на 
исправнп, праведнп пднесуваое и акуивнпсуи кпи 

прпмпвираау спцијалнп прифауливп пднесуваое вп 
неппсреднпуп ппкружуваое 

Тема 
“Зпщуп е важнп 

ушенициуе да знаау“ 

Вп уекпу на ушебна 
2018/2019 гпдина 

Ирена 
Младенпвска 

  
  

Рабпуилница 
“Кругпви- пблици на 

кпрупцијауа“ 
  

Ушенииуе ќе дефинираау ппим кпрупција и ќе ги 
преппзнавааау пблициуе на кпрупција 

Тема 
“Шпвекпви права и 

кпрупција“ 
  

Вп уекпу на ушебна 
2018/2019 гпдина 

Ирена 
Младенпвска 

  

Рабпуилница 
“Дпкупре, дпкупре...“ 

  

Ушенициуе ќе бидау едуцирани вп кплкава мерка 
кпрупцијауа мпже да ги нарущи пснпвниуе шпвекпви 

права 
  

Тема 
“Шпвекпви права и 

кпрупција“ 
  
  

Вп уекпу на ушебна 
2018/2019 гпдина 

Ирена 
Младенпвска 

  

Рабпуилница 
“Пеу приказни“ 

  
  

Ушенициуе ќе бидау едуцирани вп кплкава мерка 
кпрупцијауа мпже да ги нарущи пснпвниуе шпвекпви 

права 

Тема 
“Пдгпвпрнпсу и 

кпрупција“ 
  

Вп уекпу на ушебна 
2018/2019 гпдина 

Ирена 
Младенпвска 

  

Рабпуилница 
“Ппдарпци и ппдарпци“ 

  

Ушенициуе ќе бидау псппспбени да преппзнаау пасивна 
кпрупцја какп и да ги спгледаау бенефиуиуе вп 

спрпуивсуавуваое на исуауа 

Тема 
“Бпрба прпуив 

кпрупција“ 

Вп уекпу на ушебна 
2018/2019 гпдина 

Ирена 
Младенпвска 

  

Излпжба  
“Мпдернауа умеунпсу низ 

призмауа на кпупција 

Креауивнп изразуваое на ушеници какп дел на групнауа 
рабпуа вп изнапдаое на ануикпрупуивни рещенија 

Координатор  Ирена Младеновска 
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Кпнкретни       цели Активнпсти 
Ресурси Временска 

рамка 
Индикатпри Извпр на дпкази 

Шпвешки Физишки Трпщпци 

Ппдгптпвка на 

прпмптивен материјал 

Пешауеое на 

прпмпуивен 

мауеријал 

Дирекупр, 

прпекуен уим и 

ушенициуе 

  

Харуија 

  

2.000 
2017/ 18 

Прпмпуивен мауеријал сп сиуе 

ппуребни инфпрмации, запазена 

временска рамка за прпмпвираое на 

акуивнисуиуе 

Примерпк    пд 

прпмпуивнипу план 

Пренесуваое на 

стекнатптп знаеое      пд 

прпектпт 

Реализација на  

рабпуилници 

Прпекуен уим и 

ушенициуе 

вклушени вп 

прпекупу 

Харуија, пенкала, 

PPT презенуација, 

„флип шару‘‘ 

  

1.500 
2017/ 18 

Ппддрщка пд насуавнициуе при 

ппдгпупвка на рабпуилнициуе, 

инуеракција ппмеду ушенициуе на 

рабпуилнициуе, изведени сппдвеуни 

заклушпци и ппуки 

Извещуај, 

фпупграфии пд 

рабпуилни-циуе 

Стекнуваое нпви 

инфпрмации за да се 

делува превентивнп 

Ппсеуа на 

инсуиууции 

(Реализација на 

впннасуавни 

акуивнпсуи) 

Прпекуен уим и 

ушенициуе 
/ 9.000 

2017/ 18 

 

Запазени дпгпврни акуивнпсуи сп 

инсуиууцијауа при ппдгпупвка и 

реализација на ппсеуауа, инуересни 

предаваоа,  инуеракција на 

ушенициуе сп предавашиуе 

Фпупграфии пд 

реализира-ниуе 

ппсеуи, извещуај 

Стекнуваое нпви 

инфпрмации за да се 

делува превентивнп 

Ппсеуа на 

пплициска 

суаница 

(Реализација на 

впннасуавни 

акуивнпсуи) 

Прпекуен уим и 

ушенициуе 

  

/ 

  

/ 

Пкупмври, 

2017 

Запазени дпгпврни акуивнпсуи сп 

инсуиууцијауа при ппдгпупвка и 

реализација на ппсеуауа, инуересни 

предаваоа,  инуеракција на 

ушенициуе сп предавашиуе 

Извещуај, 

фпупграфии пд 

реализира-науа 

ппсеуа 

 Развиваое свест за 

пплпжбата на децата вп 

ппштественипт систем и 

живееое 
Едукауивни 

предаваоа 
Сурушни лица „флип шару‘‘ / 

2017/ 18 

 

Дпбра ппдгпупвка и реализација на 

предаваоауа,  вклушуваое на 

ушенициуе вп изведуваое заклушпци, 

ризвиена свесу за  пплпжбауа на 

децауа вп ппщуесувенипу сисуем    и 

живееое 

Извещуаи, 

фпупграфии 

  

А К Ц И П Н Е Н   П Л А Н 
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Учениците навременп 

да се заппзнаат сп 

злпупптребата на 

алкпхплпт и дрпгата 

  

Настап на драмска 

секција 

  

Прпектен тим 

и учениците 

  

/ 

  

/ 2017/ 18 

 

Ппдгптвенп сценарип, дпбрп 

научени улпги, сппдветна 

сценпграфија, ппкажан интерес 

пд публиката, заппзнаени 

ученици сп  злпупптребата на 

алкпхплпт и дрпгата 

  

Извештај, 

фптпграфии 

  

  

Задача и активнпсти 

  

Критериум за успех 

  

Инструменти за прпценка 

  

Динамика на 

реализацијата 

Нпсители 

  

ЗАДАЧА 1: ИЗГПТВУВАОЕ НА ФИНАНСИСКА РАМКА 

  

Активнпст 1 

Изгптвуваое на финансиски 

план за реализација на 

активнпстите пд прпектпт             

„Правна култура‘‘ 

Изгпувен и аплициран 

прпеку 
Записник 

2017/ 18 

 
Прпекуен уим 

  

Активнпст 2 

Аплицираое на финансиски 

план       дп дпнатпри                  и 

прганизираое активнпсти за 

прибираое дппплнителни 

средства 

Изнпс на  прибрани 

финансиски средсува и 

мауеријали 

Извпд 2017/ 18 Прпекуен уим 

П Л А Н   Е В А Л У А Ц И Ј А 
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Содржина-

активности Цели Реализатор Време Ресурси Очекувани ефекти 
1 2 3 4 5 6 

Израбпука и 
усвпјуваое на 

гпдищнауа прпграма 
за рабпуа 

Дпделуваое на задплженија 
на шленпвиуе на уимпу 

Тим пд 
пдгпвпрни 

насуавници и 
ушеници. 

Сепуември 
Гпдищна прпграма на 

ушилищуе,план 

Пснпвни знаеоа за превенција вп 
слушај на елеменуарни неппгпди-

земјпурес. 

Тесуираое на 
сигналиуе за ппаснпсу 

Прпверка на успещнпсуа на 
сигналпу. 

Тим пд 
пдгпвпрни 

насуавници и 
ушеници 

пкупмври Разглас,твпнп 
Преппзнаваое на знак на брза 

реакција вп слушај на елеменуарни 
неппгпди. 

Едукација на 
врабпуениуе вп 
ушилищуеуп  за 

защуиуа,спасуваое и 
ппмпщ вп слушај на 

елеменуарни 
неппгпди 

Псппспбуваое на уимпвиуе за 
брзп делуваое. 

Тим за 
планираое и 

врабпуени 
нпември 

Сурушна лиуерауура,ЦД,искусува 
план. 

Нашин за правилнп реагираое и  
какп да се ппсуапи  за време на 

елеменуарни неппгпди. 

Едукација на 
врабпуениуе вп 
ушилищуеуп  за 

защуиуа,спасуваое и 
ппмпщ вп слушај на 

елеменуарни 
неппгпди 

Пснпвни знаеоа за вежбпвни 
акуивнпсуи 

Тим за 
планираое и 

ушеници 
декември 

Сурушна лиуерауура,ЦД,искусува 
план. 

Ппсуапка за брзп и правилнп 
реагираое вп дадена сиууација какп 

да се ппсуапи  за време на 
елеменуарни неппгпди. 

ЗАШТИТА И СПАСУВАОЕ ПД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕППГПДИ 
 
 
 

Безбеднпст вп училиштетп (прилпг бр. 20)  

           Цели: 

 Изгптвуваое на ефикасен план за едукација и заштита на учениците вп случај на елементарни неппгпдиПбука на учениците за ефикасен 
пдгпвпр вп впнредна ситуација. 

           Задачи: 

 Размена на искуствп и медусебна спрабптка на тимпт на учениците.  

           Даваое свпј придпнес сппред мпжнпстите и интересите ппмпш вп вредни ситуации. 

Активнпсти за реализација на целите 
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Содржина-

активности Цели Реализатор Време Ресурси Очекувани ефекти 
1 2 3 4 5 6 

Вежбпвна акуивнпсу-
рабпуилница за 
прганизација на 

ушилищуеуп за време 
на земјпуреси 

Псппспбуваое на 
уимпвиуе за брзп 

делуваое. 

Тим пд пдгпвпрни насуавници и 
ушеници. 

Февруари 
ЦД,брпщура,пла

н на ушилищуе 
Дадени задплженија на уимпвиуе за 

елеменуарни неппгпди 

Вежбпвна акуивнпсу-
евакуација 

(пдделенска насуава) 

Псппспбуваое за 
снапдаое вп впнредна 

сиууација. 

Тим пд пдгпвпрни насуавници и 
ушеници. 

мару 

Сурушна 
лиуерауура,мед

ицински 
мауријал,ППЗ 

Експедиуивнпсу и ефикаснпсу за 
правилнп и брзп ппсуавуваое вп 
слушај на елеменуарни неппгпди. 

Вежбпвна акуивнпсу- 
евакуација предмеуна 

насуава). 

Псппспбуваое за 
снапдаое вп впнредна 

сиууација. 

Тим пд пдгпвпрни насуавници и 
ушеници. 

април 

Сурушна 
лиуерауура,мед

ицински 
мауријал,ППЗ 

Експедиуивнпсу и ефикаснпсу за 
правилнп и брзп ппсуавуваое вп 
слушај на елеменуарни неппгпди. 

Предаваое(презенуир
аое на едукауивни 
игри)-превенуивни 

акуивнпсуи пд 
прирпдни неппгпди за 

ушеници 

Едукација на 
ушенициуе за снапдаое 
вп впнредна сиууација 

Тим на пдгпвпрни насуавници и 
ушеници. 

Мај 
Сурушна 

лиуерауура,CD,и
скусува 

Навременп и правилнп ппсуапуваое 
вп слушај на елеменуарна неппгпда 

Евалуација за 
спрпведениуе 

акуивнпсуи. 

Спгледуваое на 
ппзиуивниуе и 

негауивниуе сурани . 

Тим на пдгпвпрни насуавници и 
ушеници. 

јуни 

Искусува,вппшув
аое на 

недпсуаупци 
прoпусуи и 

нивнп 
елиминираое 

за идниуе 
акуивнпсуи. 

Вппшуваое на недпсуаупци прппусуи и 
нивнп елименираое за идни 

акуивнпсуи. 

Пдгпвпрни насуавници: 
Сузана Ангелпвска, Дурдица Бауалакпва 
Шленпви: Влаукп Кпсупвски, Злаукп Шубринпвски,Маја 
Пашемска,Гпце Кплешевски 



74 

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТП НА УЧЕНИЦИТЕ 

Цел:  

 Псппспбуваое на ушенициуе за ппздрав живпу вп ушилищуеуп, дпмпу и лпкалнауа средина вп кпја живеау. 

Активнпсти за реализација на целите 

Планирана прпграмска активнпст             Цели на активнпста Реализатпр Време на реализација Пчекувани исхпди и ефекти 

1 2 3 4 5 

Псигуруваое на ушенициуе 

Пбезбедуваое на 
мауеријална ппмпщ 

при ппвреда или 
бплесу 

Ушилищуе и 
псигуриуелна 

кпмпанија 
Сепуември 

Надпмесу при евенууални ппвреди на 
ушеникпу 

Исхрана вп ушилищуеуп  
Пбезбедуваое здрава 
и разнпвидна исхрана  

Ушилищуе и кпмпанија 
за прпизвпусувп на 

храна 
Сепуември 

Квалиуеуна и здрава храна за 
ушенициуе 

Пдржуваое на хигиена вп 
ушилищуеуп 

Превенција пд 
заразни забплуваоа 

Сиуе врабпуени и 
ушеници 

Вп уекпу на целауа ушебна 
гпдина 

Пбезбедена здрава и шисуа средина 

Сисуемауски прегледи 
Прпверка на 

здравсувенауа 
спсупјба на ушенициуе  

Пдделенскиуе 
ракпвпдиуели и 

Ппликлиника Дпрше 
Пеурпв 

Вп уекпу на целауа ушебна 
гпдина 

Защуиуа и ранп пукриваое на 
евенууални бплесуи и анпмалии 
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Грижа за здравјеуп (прилпг бр. 21)  

Задаши:  
 Пбезбедуваое здравсувена защуиуа и едукација на ушенициуе и 

врабпуениуе 



1 2 3 4 5 

Вакцинираое (имунизација) 
Превенција пд 

заразни забплуваоа 

Пдделенскиуе 
ракпвпдиуели и 

Ппликлиника Дпрше 
Пеурпв 

Вп уекпу на целауа ушебна 
гпдина 

Защуиуа пд пдредени  бплесуи 

Едукација за здрава храна  
Едукација на 

ушенициуе за здравауа 
исхрана 

насуавници, ушеници 
Вп уекпу на целауа ушебна 

гпдина 
Грижа за здравјеуп на ушенициуе 

Кппрдинаупр:     Гпрдана Наскпвска Елена Аппсуплпва 
Шленпви:Таујана А.Рафајлпвска, Александра Ј.Супјанпски Влаукп 

Кпсупвски 
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Мулуи - кулуурализам (прилпг бр. 22) 

ППУ „МИРШЕ АЦЕВ“ – СКППЈЕ  
  

ППЩТИНА ДПРШЕ ПЕТРПВ 
  
  

ГПДИШНП ПЛАНИРАОЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРПЕКТПТ 
„МЕДУЕТНИЧКА ИНТЕГРАЦИЈА ВП ПБРАЗПВАНИЕТП“ 

  
(ушебна 2018/ 19 гпд.) 

Активности Краток опис на активноста 
Реализатори  

(по возрасни групи) 
Термин 

Изработка на акционен план  

за унапредување на 

интегрираното образование 

во учебната 2018 / 19 година 

 Дефинирање на цели на акциониот план; 

 Планирање активности согласно препоракиоте од Министерството 

за образование (МОН); 

 Конкретизирање на активностите за унапредување  на 

интегрираното образовение 

СИТ август, 2018 

Внесување на МИО 

активности во Годишната 

програма 

  

 Внесување на МИО активности во Годишната програма. 
  

Директор, 

СИТ, 

наставници 

август, 2018 

Спроведување на МИО 

активности во програмата  

за работа на наставниците 
  

 Спроведување на МИО активности во редовната настава, 

воннаставни активности  и на часовите на одделенска заедница 

(ОЖВ работилници) 
  

Наставници 
Во текот  

на годината 

Заеднички средби  

на наставници од  

партнерските училишта 

 Запознавање на наставниците од партнерските училишта и 

договор за заеднички активности. 
  

Директор, 

СИТ, 

наставници 

Во текот  

на годината 

Планирање на конкретни 

заеднички активности 

 Работни средби на наставниците; 

 Подготвување посебни планови за секоја предвидена конкретна 

активност. 
  

СИТ, 

наставници 

Во текот  

на годината 
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Активности Краток опис на активноста 
Реализатори  

(по возрасни групи) 
Термин 

Реализација на планираните 

заеднички активности 

 Реализирање на заедничките активности; 

 Евидентирање на спроведените активности; 

 Подготовка на портфолио со докази за успешни практики. 

СИТ, 

наставници 

Во текот  

на годината 

Следење на реализацијата  

на активностите 

 Подготвување инструменти за мониторинг на реализацијата на 

активностите со клучни точки за следење. 

 Пополнување на инструменти за мониторинг на активностите. 

Директор, 

СИТ 

Во текот  

на годината 

Промоција на  

реализираните активности 

 Промотивни настани на училишно и локално ниво со презентација 

на активностите пред Училишниот одбор, наставниците, 

учениците и родителите, Општината и образовни институции; 

 Континуирано ажурирање информации на порталот за МИО на 

училишната веб страница. 

Директор, 

СИТ, 

наставник по 

информатика 

Во текот  

на годината 

август, 2018                                                                                                                           Тим за училишна интеграција (СИТ) 
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ПРПФЕСИПНАЛЕН РАЗВПЈ НА НАСТАВНИЦИТЕ И СТРУЧНИТЕ СПРАБПТНИЦИ 

Планирана прпграмска активнпст Време на реализација Реализатпр 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани цели и  ефекти 

1 2 3 4 5 

Извещуај за реализација на ЛППР  авгусу, 2018 
Насуавници, сурушни 

спрабпуници 
Индивидуална фпрма 

Спзнание за реализација на ЛППР и 
развпј на прпфесипналниуе кпмпеуенции. 

Израбпука на Лишен план за 
прпфесипнален развпј 

авгусу, 2018 
Насуавници, сурушни 

спрабпуници 
Индивидуална фпрма 

Иденуификуваое на ппуребиуе за лишен 
прпфесипнален развпј кприсуејќи ги 

резулуауиуе пд сампрефлексијауа. 

Сурушен акуив за разгледуваое на 
израбпуениуе лишни планпви за 

прпфесипнален развпј на насуавнициуе  
авгусу, 2018 

Тим за прпфесипнален 
развпј 

Пдделенски и предмеуни 
насуавници 

Презенуираое на иденуификуваниуе 
кпмпеуенции за прпфесипнален развпј на 

насуавнициуе, дпгпвпр за кприсуеое на 
внауерещниуе ресурси и распплпжливи 

средсува за пбуки надвпр пд ушилищуеуп, 
направени измени и ппдгпупвка за 

финална израбпука. 

Дпнесуваое на Гпдищна прпграма за 
рабпуа на уимпу за прпфесипнален 

развпј на насуавнициуе 
авгусу, 2018 

Тим за прпфесипнален 
развпј 

Фрпнуална фпрма, дискусија  Спрпведуваое на дпнесенауа прпграма. 

Пдпбруваое на израбпуениуе                             
Лишни планпви за прпфесипнален 

развпј  
сепуември, 2018 Дирекупр Насуавен кадар 

Пдпбрени Лишни планпви за 
прпфесипнален развпј на насуавнициуе и 

сурушниуе спрабпуници, спгласнп 
приприуеуиуе на ушилищуеуп и 

распплпжливиуе ресурси. 

Детектираое на пптребите и припритетите (прилпг бр. 23) 

Прпфесипналнипу развпј на насуавнициуе пвпзмпжува кпнуинуиранп суекнуваое, прпщируваое и прпдлабпшуваое на знаеоа, развиваое вещуини и сппспбнпсуи кпи се 
релевануни за успещнпсуа на ушенициуе вп насуавниуе и впннасуавниуе акуивнпсуи. Исуп уака, пвпзмпжува суекнуваое знаеоа и вещуини сп кпи се пбезбедува квалиуеуна 
спрабпука сп кплегиуе, сурушнауа служба, сп рпдиуелиуе и лпкалнауа заедница.  

Цели Вклушуваое на насуавнициуе вп пбуки, семинари и други акуивнпсуи за кпнуинуиран прпфесипнален развпј и ефикасна насуава. Рабпуа вп 
спгласнпсу сп бараоауа на спвременауа насуава. 

Задачи:  Ппсеуа на пбуки и семинари, размена и пренесуваое на суекнауи искусува сп псуанауиуе насуавници. Пдржуваое пувпрени шаспви, впннасуавни 
акуивнпсуи, исуражуваоа и сурушни акуиви за размена на искусува. 
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Планирана прпграмска активнпст Време на реализација Реализатпр 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани цели и  ефекти 

1 2 3 4 5 

Извещуај за реализација на ЛППР  авгусу, 2018 
Насуавници, сурушни 

спрабпуници 
Индивидуална фпрма 

Спзнание за реализација на ЛППР и 
развпј на прпфесипналниуе 

кпмпеуенции. 

Израбпука на Лишен план за 
прпфесипнален развпј 

авгусу, 2018 
Насуавници, сурушни 

спрабпуници 
Индивидуална фпрма 

Иденуификуваое на ппуребиуе за 
лишен прпфесипнален развпј 
кприсуејќи ги резулуауиуе пд 

сампрефлексијауа. 

Сурушен акуив за разгледуваое на 
израбпуениуе лишни планпви за 

прпфесипнален развпј на 
насуавнициуе  

авгусу, 2018 
Тим за прпфесипнален 

развпј 
Пдделенски и предмеуни 

насуавници 

Презенуираое на иденуификуваниуе 
кпмпеуенции за прпфесипнален развпј 
на насуавнициуе, дпгпвпр за кприсуеое 

на внауерещниуе ресурси и 
распплпжливи средсува за пбуки 

надвпр пд ушилищуеуп, направени 
измени и ппдгпупвка за финална 

израбпука. 

Дпнесуваое на Гпдищна прпграма за 
рабпуа на уимпу за прпфесипнален 

развпј на насуавнициуе 
авгусу, 2018 

Тим за прпфесипнален 
развпј 

Фрпнуална фпрма, дискусија  Спрпведуваое на дпнесенауа прпграма. 

Пдпбруваое на израбпуениуе                             
Лишни планпви за прпфесипнален 

развпј  
сепуември, 2018 Дирекупр Насуавен кадар 

Пдпбрени Лишни планпви за 
прпфесипнален развпј на насуавнициуе 

и сурушниуе спрабпуници, спгласнп 
приприуеуиуе на ушилищуеуп и 

распплпжливиуе ресурси. 

Анализа на израбпуениуе лишни 
планпви за прпфесипнален развпј и 

планираое на идни акуивнпсуи 
сепуември, 2018 

Тим за прпфесипнален 
развпј 

Насуавен кадар 

Изврщена анализа заради дпбрп 
планираое на прпфесипналнипу развпј 

на насуавнипу кадар сп примена на 
разнпвидни пблици на сурушнп 

успврщуваое спгласнп ппуребиуе на 
врабпуениуе и ппефикаснп кприсуеое 
на сппсувениуе ресурси на ушилищуеуп. 

    
 

Хпспиуации на сууденуи пд 
Педагпщки факулуеу                   „Св. 

Климену Пхридски“ - Скппје 
Вп уекпу на гпдинауа 

Прпф. д - р Маријан 
Малцев, педагпг, 

пдделенски 
насуавници, сууденуи 

Пдделенски насуавници, 
сууденуи 

Реализираое менупрски шаспви пп 
физишкп и здравсувенп пбразпвание сп 

примена на спвремени меупди и 
присуапи вп реализација на насуавауа. 
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Планирана прпграмска активнпст Време на реализација Реализатпр 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани цели и  ефекти 

1 2 3 4 5 

Презенуација на планираниуе 
акуивнпсуи на уимпвиуе пд 

пдделенска и предмеуна насуава 
сепуември, 2018 

Тим за прпфесипнален 
развпј 

Фрпнуална фпрма, дискусија  
Заппзнаваое на насуавнициуе сп 

целпкупниуе планирани акуивнпсуи и 
нивнп спрпведуваое. 

Рабпуни средби на насуавнициуе пп 
акуиви  

Еднащ месешнп 
Пдделенски 

насуавници, предмеуни 
насуавници  

Фрпнуална фпрма, дискусија  
Успещна реализација на насуавнипу 

план и прпграма.  

Пувпрени шаспви Еднащ месешнп Насуавници 
Презенуација, фрпнуална, 

групна рабпуа 
Унапредуваое на насуавауа и размена 

на искусува. 

Пбуки и рабпуилници,  (инуерни, 
ексуерни), семинари, кпнференции 

Пп дпгпвпр  
Тим за прпфесипнален 

развпј 
Групна рабпуа , пракуишна 

рабпуа 
Размена на искусува, дисеминација на 
пбуки , спрабпука меду насуавнициуе. 

Впдеое евиденција и дпкуменуација 
за прпфесипналнипу развпј на 

насуавнипу кадар 
Вп уекпу на гпдинауа  

Дирекупр, педагпг, 
психплпг 

Рабпуа вп парпви, разгпвпр, 
пищуваое  

Увид вп прпфесипналнипу развпј на 
насуавнипу кадар.  

Сурушни акуиви Еднащ месешнп 
Сурушни спрабпуници, 

насуавници 
Разгпвпр, дискусија, 

презенуација 
Сппделуваое на суекнауи знаеоа за 

ппдпбруваое на насуавауа. 

Заедница за ушеое Вп уекпу на гпдинауа 
Педагпг, пдделенски 

насуавници шленпви на 
Заедницауа за ушеое 

Индивидуална рабпуа, групна 
рабпуа, дискусија, пракуишни 

акуивнпсуи 

Преземаое акција за ппдпбруваое на 
насуавнауа пракса, спздавајќи ефикасни 

сисуеми на рефлекуираое и 
дпкуменуираое на прпфесипналнипу 

развпен прпцес. 
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Планирана прпграмска активнпст Време на реализација Реализатпр 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани цели и  ефекти 

1 2 3 4 5 

Израбпука на пплугпдищен и 
гпдищен извещуај за реализација на 
прпграмауа за прпфесипнален развпј 

на насуавнипу кадар 

јануари, 2019           
јуни, 2019 

Тим за прпфесипнален 
развпј 

Ушилищуе 

Увид вп реализираниуе акуивнпсуи пд 
прпграмауа за прпфесипнален развпј на 

насуавнипу кадар вп уекпу на првпуп 
пплугпдие пд ушебнауа 2018 / 19 

гпдина.   

Заедница за ушеое Вп уекпу на гпдинауа 
Педагпг, пдделенски 

насуавници шленпви на 
Заедницауа за ушеое 

Индивидуална рабпуа, групна 
рабпуа, дискусија, пракуишни 

акуивнпсуи 

Преземаое акција за ппдпбруваое на 
насуавнауа пракса, спздавајќи ефикасни 

сисуеми на рефлекуираое и 
дпкуменуираое на прпфесипналнипу 

развпен прпцес. 

Кппрдинаупри: Дурдица Бауалакпва 
(дирекупр), Јагпда Арспвска Шленпви: 
Валенуина Алекспвска, Рпзалина 
Симпнпвска, Зприца Мицевска 
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СТРУЧЕН АКТИВ - пдделенски наставници 
 

 

Цели:   
Ппдпбруваое на квалиуеупу на насуавауа преку внесуваое на спвремени меупди, фпрми и нагледни средсува вп насуавнипу прпцес за 
ппуребиуе на нпвиуе насуавни планпви пп мауемауика и прирпдни науки  
 сппред Cambridge 
Згплемуваое на мпуивацијауа и пдгпвпрнпсуа на насуавнициуе за сппсувенп напредуваое 
Пспвременуваое на впспиунп – пбразпвнипу прпцес преку реализираое на насуавниуе планпви и прпграми 
Медусебнп ппмагаое вп израбпууваоеуп на гпдищниуе прпграми преку пренесуваое на искусува пд примена на сурауегии и уехники пд 
преухпдниуе генерации. 

Активнпсти за реализација на целите 

Планирана прпграмска активнпст Време на реализација Реализатпр 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани исхпди и ефекти 

1 2 3 4 5 

ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМА 

НА АКТИВОТ 

 

 

јули 

 

Соња Трпеска/ 

Наташа Богатиноска 

 

 

Одделенски наставници 

 

Изработена Годишна програма за 

стручен актив 

 

 

ИЗБОР НА УЧЕБНИЦИ И 

ЛЕКТИРНИ ДЕЛА 

 

 

 

јули 

 

Соња Трпеска/ 

Наташа Богатиноска 

 

Одделенски наставници 

Избрани учебници за новата учебна 

година 

 

 

РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА 

НАСТАВНИТЕ ПЛАНОВИ И 

ПРОГРАМИ 

 

август 
Педагог – Валентина 

Алексовска 
Одделенски наставници 

Правилнo изработени годишни 

планирања според насоките на БРО  

    

ДОГОВОР ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ 

НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА 

ГОДИШНИ И   ТЕМАТСКИ 

ПЛАНИРАЊА 

 

август 
Педагог – Валентина 

Алексовска 
Одделенски наставници 

Правилнo изработени годишни и 

тематски планирања 

 

ДОГОВОР ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ 

НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА 

ДНЕВНИТЕ ПОДГОТОВКИ 

 

септември 
Педагог – Валентина 

 Алексовска 

Одделенски  

наставници 

Изработен урнек за  

дневна подготовка 

 

Хпризпнталнп учеое (прилпг бр. 24)  
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1 2 3 4 5 

ВОДЕЊЕ ПЕДАГОШКА 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

септември 
Педагог – Валентина 

 Алексовска 

Одделенски  

наставници 

Правилно и уредно  

водење на педагошката  

документација 

 

СОГЛЕДУВАЊЕ И 

ИНФОРМИРАЊЕ ЗА 

АДАПТАЦИЈАТА  НА 

УЧЕНИЦИТЕ ОД  I ОДД. 

 

октомври 
Педагог – Валентина 

 Алексовска 

 

Одделенски 

 наставници 

Согледани проблемите и  

дадени предлози  

за нивно надминување 

 

ДОГОВОР ЗА ПРАВИЛНО И 

УСПЕШНО ВОДЕЊЕ НА 

УЧЕНИЧКО И НАСТАВНИЧКО 

ПОРТФОЛИО 

 

ноември 
Соња Трпеска/ 

Наташа Богатиноска 

Одделенски  

наставници 

Правилно и уредно  

водење на ученичко и 

 наставничко портфолио 

 

СЛЕДЕЊЕ ПРЕДАВАЊА НА 

СТРУЧНИ ТЕМИ 
септември - јуни 

Соња Трпеска/ 

Наташа Богатиноска 

Стручна служба 

Одделенски наставници 
Осоовременување на воспитно-

образовниот процес 

ПРЕДЛОЗИ ЗА ИЗМЕНИ ЗА 

ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА 

СТРУЧНИОТ АКТИВ ЗА 

НАРЕДНАТА УЧЕБНА ГОДИНА 

 

јуни 
Соња Трпеска/ 

Наташа Богатиноска 

Одделенски  

наставници 

Направени измени и  

дополнување на програмата 

 за работа на стручниот актив 

 

Пдгпврен ен насуавник: Споа Трпеска 
Науаща Бпгауинпвска 
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СТРУЧЕН АКТИВ - предметни наставници 
 
 
Цели: да се унапредува континуирано работата на активите на наставниците од предметна настава, 

Задачи: да се применува  хоризонтално учење како главен извор на професионалниот напредок на наставникот 
  

Активнпсти за реализација на целите 

Планирана активнпст Реализатпр  Време на реализација  
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани исхпди 

1 2 3 4 5 

Изработка на годишна програма 

за работа во текот на учеба 

2018/19 

  

Август 2018 Ирена Младеновска 

Мр.Валентина 

Поповска 

  

Метод на дискусија Систематско унапредување на 

работата на стручниот актив 

  

Приоритетни активности од 

работата на актив на 

наставници од јазична група на 

предмети 

  

Во текот на учебна 

2018/2019 година 

Ирена Младеновска 

Мр.Валентина 

Поповска 

  

Панел дискусија 

Презентација 

Работилница 

  

Размена на искуства и 

унапредување на работата на 

наставникот како единка во 

воспитно-образовниот процес 

  

Приоритетни активности од 

работата на актив на 

наставници од природно-

математичка група на предмети 

  

Во текот на учебна 

2018/2019 година 

Ирена Младеновска 

Мр.Валентина 

Поповска 

  

Панел дискусија 

Презентација 

Работилница 

  

Размена на искуства и 

унапредување на работата на 

наставникот како единка во 

воспитно-образовниот процес 

  

Приоритетни активности од 

работата на актив на 

наставници од општествена 

група на предмети 

  

Во текот на учебна 

2018/2019 година 

Ирена Младеновска 

Мр.Валентина 

Поповска 

  

Панел дискусија 

Презентација 

Работилница 

  

Размена на искуства и 

унапредување на работата на 

наставникот како единка во 

воспитно-образовниот процес 
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Кппрдинатпри 
Ирена Младенпвска 
Мр. Валенуина Ппппвска 
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Птвпрени часпви – предметни наставници 
 

 

Цел: 

Ппдпбруваое на квалитетпт на наставата,прпшируваое и прпдлабпчуваое на знаеоата,размена на искуства 
 
Задачи:  
Размена на искуства кај предметните наставници и примена на нпвитети вп наставата 
 

Активнпсти за реализација на целите 

Прпграмска активнпст Време на реализација Реализатпр 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани исхпди и ефекти 

1 2 3 4 5 

Дискусија и анализа на 

спдржиниуе  
Сепуември  Гпце Блажески  

Дискусија-анализа на 

спдржиниуе  

Навременп и успещнп реализираое 

на прпграмауа  

Инуеграција на насуавауа-

Исуприја Физика 
Пкупмври  

Ирена Млааденпвска 

Валенуина Ппппска 
Демпнсурација -дискусија  

Ппууикнуваое на креауивнп 

мислеое  

Брпеви Нпември  Јагпда Арспска  Меупд на пракуишна рабпуа  Правилнп кприсуаое на брпевиуе 

ИКТ вп насуавауа пп англиски 

јазик 
Декември  Јулијана Гугпска Демпнсурација -дискусија  

Уппуреба на видеп мауеријали и 

кпмпјууерска уехника вп насуавауа 

85 
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1 2 3 4 5 

Нпвпгпдищна шесуиука Декември Јасна Мауеска Рабпуа вп групи 
Размена на искусува ппмеду 

насуавнициуе 

Авсуралија-хидрпграфија Мару Суншица Милпщеска Меупд на пракуишна рабпуа 
Ппууикнуваое на креауивнп 

мислеое 

Јаглехидрауи Април 
Снежана 

Михајлпвска 
Демпнсурација -дискусија Прпщируваое на суекнауиуе знаеоа 

Фпрмираое на бпи Мај Влаукп Кпсупвски Демпнсурација -дискусија Креуивнпсу и уалену кај ушенициуе  

Пдгпвпрен насуавник Гпце Блажески 
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Птвпрени часпви пдделенска 
 

 

Пваа ушебна гпдина пувпрениуе шаспви имаау  мпжнпсу насуавнициуе  да разменау искусува и идеи. Забелещка: Насуавниуе 
единици пп дадениуе предмеуи за пувпрениуе шаспви ќе бидау дппплниуелнп ууврдени. 
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Активнпсти за реализација на целите 

Кпрдинаупр: Игпр Накпвски 
 

Планирана прпграмска 
акуивнпсу 

Цели Реализаупр 
Време на 

реализација 
Меупди и ппсуапки 

за реализација 
Пшекувани ефекуи 

Нпвпгпдищна преусуава  Размена на искусува и идеи  
Маријана 

Маневска, Ана 
Рпбева 

Декември пувпрен шас Унапредуваое на насуавауа 

Рабпилница „цвеќе за мама“ Размена на искусува и идеи  Снежа Депрдијева Мару пувпрен шас Унапредуваое на насуавауа 

Шесуиука за мама - ликпвнп 
пбразпвание 

Размена на искусува и идеи  Бранкица Ацев Мару пувпрен шас Унапредуваое на насуавауа 

Расуенија – прирпдни  науки Размена на искусува и идеи  Игпр Накпвски Мај пувпрен шас Унапредуваое на насуавауа 

Медупдделенски наупревар – 
физишкп пбразпвание 

Размена на искусува и идеи  
 

Јана Бпщкпвска, 
Таујана 

Аврампвска 
Април 

пувпрен шас 
 

Унапредуваое на насуавауа 
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                                                   РАБПТА НА СПВЕТПТ НА РПДИТЕЛИ 
 

 

Цел : Да ги спгледа висуинскиуе прпблеми и ппуреби вп ушилищуеуп, да се вклуши вп разлишни ушилищни акуивнпсуи и да даде свпј придпнес сппред 

мпжнпсуиуе, инуересиуе, да им ппмага на насуавнициуе вп рабпуауа сп ушенициуе, да прганизира и  даде ппдрщка за разлишни ушилищни акции, 

манифесуации, акуивнп да ушесувува вп рещаваоеуп на разлишни прпблеми вп ушилищуеуп, да ушесувива вп дпнесуваое на важни пдлуки вп ушилищуеуп  

 

Задаши: Афирмираое на ушилищуеуп вп лпкалнауа заедница, унапредуваое на рабпуауа на ушилищуеуп, ппдпбруваое на резулуауи кај ушенициуе. 

Активнпсти за реализација на целите 

Планирана активнпст             
(Спдржина ) 

Реализатпр Време на реализација Ресурси Пчекувани ефекти 

1 2 3 4 5 

Презентација на  годишниот 

извештај на училиштето за 

учебната  2017/18 г. Презентација 

на годишната програма за работа 

на училиштето за 2018/19 г.  

Септември 2018 

Претседател на совет 

на родители,  

директор  

Состанок на Совет на 

родители   

Информирани родители за 

реализираните и планираните 

активности  

Разгледување на извештаи од 

успехот на учениците  

На крајот од секое 

тримесечие и полугодие   

Претседател на Совет 

на родители, директор  

Состанок на Совет на 

родители   

Информирани родители за 

успехот  на секое тримесечие  и 

полугодие од учебната 2018/19 г.   

Организирање хепенинг  
Декември 2018,  Април 

2019 

Совет на родители, 

директор, наставници, 

ученици  

Изложбен и продажен 

хепенинг  

Собирање средства  (за чија 

намена дополнително Советот ќе 

одлучи) 

Организирање Патронен празник 

на училиштето 
Мај 2019 

Совет на родители, 

директор, наставници, 

ученици  

Свечено одбележување на 

патрониот празник со 

организирана приредба 

Информирани родители за 

начинот на одбележување на 

патрониот празник на училиштето 

Разгледување на прашања од 

родителските средби  
По потреба  

Совет на родители, 

претставници од 

паралелките  

Заклучоци од родителски 

средби  
Разрешување на проблеми  
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Вклученпст на семејствата вп училиштетп Прилпг бр. 25 
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1 2 3 4 5 

Формирање  на комисии 

(топол оброк, ужинки, 

осигурување, превоз, 

екскурзии, фотографирање 

на учениците)  

Мај 2019 

Совет на родители, 

претставници од 

паралелките  

Состанок на Совет на 

родители  

Формирани комисии и 

подготвеност за 

успешна работа на 

истите  

 Разгледување на извештај 

од реализирана тродневна 

екскурзија 

Мај 2019 

Совет на родители, 

претставници од 

паралелките  

Состанок на Совет на 

родители  

Информирани родители 

за реализацијата на 

екскурзијата 

Информации за реализација 

на проекти  
По потреба  

Совет на родители, 

одговорни наставници    

Состанок со Совет на 

родители  

Информирани родители 

за реализација на 

проекти  
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Oдгпвпрни насуавници: 
Kooрдинаупр: Таујана 

А.Рафајлпвска Шленпви: Маја 
Пашемска, Гпце Блажески 
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СПРАБПТКА СП РПДИТЕЛИТЕ - РПДИТЕЛСКИ СРЕДБИ      прилпг бр.25.1 

Планирана прпграмска 
активнпст 

Време на реализација Реализатпр 
Метпди и ппстапки 

за реализација  
Ппстигнати цели и пстварени ефекти 

1 2 3 4 5 

Ппщуа рпдиуелска средба 
пд     I дп V  пдделение 

сепуември 2018  нпември 2018 јануари 
2019 април 2019        јуни 2019                                             

Пдделенски 
ракпвпдиуели пд  I 

дп  V пдделение 

За рпдиуелиуе и 
ушенициуе   

Зппзнаваое на рпдиуелиуе сп  успехпу  и 
ппведениеуп на ушенициуе , ппделба на 

евиденуни лисупви за пценуваое, 
свидеуелсува  и уекпвни акуивнпсуи за пдреден 

перипд                           

Пувпрен ден за рпдиуелиуе 
пд           I  дп V   пдделение 

пкупмври 2018 декември 2018   мај 
2019  

Пдделенски 
ракпвпдиуели пд       I 

дп V  пдделение    

За рпдиуелиуе и 
ушенициуе   

Заппзнаваое  на рпдиуелиуе сп  успехпу на 
ушенициуе пп секпј насуавен предмеу. 
Превземаое  мерки за ппдпбруваое  .      

Рпдиуелска средба на нивп  
на пдделение 

Вп уекпу на гпдинауа             
Пдделенски 

ракпвпдиуели пд  I 
дп V  пдделение        

За рпдиуелиуе и 
ушенициуе   

Пдржуваое на рпдиуелски средби сппред 
ппуребиуе и ппуещкпуииуе на кпи наидуваау 

ушенициуе  сп цел да се рещи прпблемпу . 

Индивидуални  средби на 
рпдиуелиуе  сп 

пдделенскиуе   насуавници 
пд           I  дп V пдделение 

Вп уекпу на ушебнауа  2018-2019  
гпдинауа          сппред даден расппред 

за секпј  насуавник (еднащ вп неделеуа 
)    

Пдделенски 
насуавници пд I дп   V 

пдделение             
За рпдиуелиуе  

Планираое на индивидуална средба сп 
рпдиуелиуе   за ушенициуе  пд I  дп V  

пдделение .       Заппзнаваое  на рпдиуелиуе сп 
успехпу  и ппведениеуп на ушенициуе пп секпј 

насуавен предмеу  и преземаое мерки за 
ппдпбруваое на исуипу .      
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Цели и задаши: Заппзнаваое на рпдиуелиуе сп успехпу и ппведениеуп на ушенициуе и акуивнпсуи за   рабпуа предвидени пд  ушилищуеуп  вп пдредени 
перипди 

Ппдгпувил: Розалина Симоновска 
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Планирана прпграмска 
активнпст 

Време на реализација Реализатпр 
Метпди и ппстапки 

за реализација  
Ппстигнати цели и пстварени ефекти 

1 2 3 4 5 

Рпдиуелски средба пд  VI дп 
VIII пдделение 

мај 2019 
Пдделенски 

ракпвпдиуели пд      
VI дп VIII пдделение 

За рпдиуелиуе  

Заппзнаваое на рпдиуелиуе сп изушуваое на 
избпрни предмеуи пд VI дп VIII пдделение 
пдделенеие вп ушебнауа          2019 / 2020 

гпдина  

Рпдиуелски средби на нивп 
на  VI и  IX   пдделение 

oкупмври  и нпември  2018  
Пдделенски  

ракпвпдиуели пд      
IX  пдделение   

За рпдиуелиуе и 
ушенициуе   

                                          Извесууваое на 
рпдиуелиуе за реализираое  на уридневна 

екскурзија сп ушенициуе пд девеуп пдделение .                         

Пувпрен ден за рпдиуелиуе 
пд  VI  дп IX             
пдделение 

пкупмври 2018 декември 2018   мај 
2019  

Пдделенски 
ракпвпдиуели пд     V 

I дп  IХ пдделение 
За рпдиуелиуе  

Заппзнаваое  на рпдиуелиуе сп  успехпу на 
ушенициуе пп секпј насуавен предмеу. 
Превземаое  мерки за ппдпбруваое  .      

Индивидуални  средби на 
рпдиуелиуе  сп 

предмеумиуе   насуавници 
пд   VI  дп IX                      
пдделение 

Вп уекпу на гпдинауа            сппред 
даден расппред за секпј  насуавник 

(еднащ вп  неделнп)   

Предмеуни 
насуавнициуе пд  VI  

дп IX   пдделение 
За рпдиуелиуе  

Планираое на индивидуална средба сп 
рпдиуелиуе  за насуавнициуе пд  VI  дп IX            

пдделение .       Заппзнаваое  на рпдиуелиуе сп 
успехпу  и ппведениеуп на ушенициуе пп секпј 

насуавен предмеу  и преземаое мерки за 
ппдпбруваое на исуипу .      
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Ппдгпувил: Розалина Симоновска 

Психплпг :Рпзалинка Симпвпвска                                                                                               



92 

1. НАЧИНИ НА ИНФПРМИРАОЕ НА РПДИТЕЛИТЕ И ЈАВНПСТА 
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 Инфпрмаупр на влезпу пд ушилищуеуп 

 
 Пдделенскп панп пред секпј кабинеу 
 
 Екп акуивнпсуи 
 
 Индивидуални средби  

 
 Приемен ден на насуавникпу 

 
 Пувпрен ден за даваое на инфпрмации за напредпк и ппсуигаоа 

на ушенициуе 
 

 Спвеу на рпдиуели 
 

 Брпщури 
 

 Ппдрашје на прпмени и приприуеуи 
 

Медуеунишка инуеграција вп пбразпваниеуп 
 

 Веб сурана на ушилищуеуп 
 
 
 
 

Навременп и упшнп инфпрмираое е неппхпднп за да впспиунп- 
пбразпвнипу прпцес се пдвива беспрекпрнп. Тпкму пд уие пришини вп 
нащеуп ушилищуе инфпрмацииуе се уранспаренуни и дпсуапни дп 
сиуе инвплвирани и заинуересирани . 
За уаа  цел ушилищуеуп ги кприсуи следниуе алауки: 
 

Кпмуникација сп јавнпста и прпмпција на училиштетп прилпг бр 26 

http://www.oumirceacev.edu.mk/
http://www.oumirceacev.edu.mk/
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Тим за Кпмуникација сп јавнпста и прпмпција на училиштетп               прилпг бр.26.1 
 

 
Цели: 
 

Активнпсти за реализација на целите 

Прпграмска акуивнпсу Време на реализација Реализаупр Целна група Пшекувани ефекуи 

Прием на првашиоа Сепуември ППУ „Мирше Ацев“ 
За ушилищуеуп, ушенициуе 

и ппщирпкауа јавнпсу 
Афирмираое на ушилищуеуп 

Прпмпвираое на ушилищуеуп преку 
ТВ суаници, радипсуаници, весници 

Вп уекпу на ушебнауа 
гпдина 

ППУ „Мирше Ацев“ За ушилищуеуп Афирмираое на ушилищуеуп 

Прпмпвираое на ушилищуеуп преку 
ВЕБ суранауа 

Вп уекпу на ушебнауа 
гпдина 

Дејан Гацевски За ушилищуеуп Афирмираое на ушилищуеуп 

Екплпщкп друщувп - ПАКПМАК 
Вп уекпу на ушебнауа 

гпдина 
ППУ „Мирше Ацев“ 

За ушилищуеуп, ушенициуе 
и ппщирпкауа јавнпсу 

Развиваое на екплпщка свесу кај 
ушенициуе 

Пдбележувое на радаоеуп на 
„Мирше Ацев“ 

Пкупмври ППУ „Мирше Ацев“ За ушилищуеуп Афирмираое на ушилищуеуп 

Пдбележувое на смрууа на „Мирше 
Ацев“ 

Јануари ППУ „Мирше Ацев“ За ушилищуеуп Афирмираое на ушилищуеуп 

Пдбележуваое на Денпу на щегауа Април ППУ „Мирше Ацев“ 
За ушилищуеуп, ушенициуе 

и ппщирпкауа јавнпс 
Афирмираое на ушилищуеуп 

Пдбележуваое на Паурпнен 
празник 

Мај ППУ „Мирше Ацев“ 
За ушилищуеуп, ушенициуе 

и ппщирпкауа јавнпс 
Афирмираое на ушилищуеуп 

Кпмуникација сп јавнпсуа сп цел да се  прпмпвираау сиуе акуивнпсуи  на ушилищуеуп.Кпнуинуиран маркеуинг 
преку разлишни медиумски насуапи,ушилищна Web сурана,ушилищни весници и ушилищен билуен. 

Кппрдинаупри:   Споа Трпеска/Ана Рпбева                                                             
шленпви  : Маја Василевска Суаврпв, Гпце Кплешески, Дејан Гацевски             



Планирана прпграмска активнпст 
Време на 

реализација 
    Реализатпр 

Метпди и ппстапки               
за реализација 

Пчекувани исхпди и ефекти 

1 2 3 4 5 

Ушесувп вп пдбележуваое на                     
20 Сепуември - Ден на ппщуинауа                                                      
вп Репнскипу парк и Ценуарпу на 

кулуура Дпрше Пеурпв                       

сепуември, 2018 
Ушеници, насуавници, 

преусуавници пд лпкалнауа 
сампуправа 

Ушенишки крпс наупревар, 
припгпдна прпграма,  

прпмпција 

Ппшиу кпн ликпу и делпуп на 
македпнскипу ревплуципнер                

Дпрша Пеурпв, унапредуваое и 
зајакнуваое на спрабпукауа                          

сп Ппщуинауа . 

Спрабпука сп Секупрпу 
за пбразпвание при  

Ппщуина Дпрше Пеурпв 
Кпнуинуиранп 

Насуавен кадар, сурушни 
спрабпуници, дирекупр, 

сурушен уим пд Ппщуинауа 

Дискусија, презенуација, 
уексууален меупд 

Унапредуваое на впспиунп – 
пбразпвнауа дејнпсу на ушилищуеуп, 

инфпрмираое за реализација                    
на прпграмауа и                             

ппсуигнауиуе резулуауи. 

Спрабпука сп Ппщуина 
 Дпрше Пеурпв, усуанпви  

и преупријауија  
Кпнуинуиранп 

Градпнашалник,               
врабпуени вп  

лпкалнауа сампуправа, 
врабпуени вп преупријауија, 
дирекупр, Ушилищен пдбпр, 

секреуар 

Дискусија, прпмпција, 
уексууален меупд 

Пбезбедуваое финансиска и друга 
ппмпщ, ппдпбруваое на услпвиуе                          

вп ушилищуеуп. 

Годишна програма за  

СОРАБОТКА СО ЛОКАЛНАТА СРЕДИНА    
(учебна 2018 / 19 год.) 

Цел: Ушилищуеуп щуп ппвеќе да се дпближи дп лпкалнауа средина, да се афирмира какп кулуурен и пбразпвен ценуар и да се суавау 
вп педагпщка функција сиуе ресурси щуп мпже да ги ппнуди лпкалнауа средина за ппуспещнп псуваруваое на прпграмскиуе задаши 
на ушилищуеуп. 

Задачи:  
• искприсууваое на сурушни, кулуурни и мауеријални мпжнпсуи на лпкалнауа средина за ппдпбруваое на квалиуеупу на впспиунп - 
  пбразпвнауа дејнпсу на ушилищуеуп;  
• размена на знаеоа, мислеоа и искусува сп насуавнипу кадар и сурушниуе спрабпуници пд другиуе ушилищуа пд ппщуинауа; 
• прганизираое прпслави на празници и јубилеи, кулуурнп - умеунишки, пбразпвни, сппруски и други манифесуации сп другиуе   
  ушилищуа пд ппщуинауа и лпкалнпуп население; 
• инфпрмираое на ппщирипкауа јавнпсу за рабпуауа и резулуауиуе щуп ги ппсуигнува ушилищуеуп. 
 



1 2 3 4 5 

Спрабпука сп ппщуинскиуе 
пснпвни ушилищуа и сп други 

впспиунп - пбразпвни усуанпви   
и инсуиууции 

Кпнуинуиранп 
Насуавници, сурушни 

спрабпуници, дирекупр 
Дискусија, презенуација 

Размена на знаеоа и искусува, 
унапредуваое на впспиунп - 

пбразпвнауа дејнпсу, ппдигнауп 
кулуурнп - пбразпвнп нивп, медусебна 

спрабпука. 

Ушесувп на сппруски 
манифесуации прганизирани    

  пд Ппщуинауа 

Се ппределува           
сппред  ппуребиуе 

Шленпви на сппрускиуе 
секции, пдгпвпрни 

насуавници, ушеници пд  
щесуп дп девеууп пдделение 

Наупревари 
Развиваое сппруски и 

наупреварувашки дух кај ушенициуе. 

Спрабпука сп Ушенишкиуе 
заедници на другиуе               

ппщуински пснпвни ушилищуа 

Се ппределува           
сппред  ппуребиуе 

Шленпви на Ушенишкиуе 
заедници, пдгпвпрни 

насуавници 

Дискусија, дебауи, 
презенуации 

Спрабпука и размена на знаеоа, 
мислеоа и искусува. 

Средби на лиуерауурни,     
ликпвни и музишки дружини 

Се ппределува           
сппред  ппуребиуе 

Шленпви на секцииуе, 
пдгпвпрни насуавници 

Дискусија, презенуација, 
изведби 

Анимираое на надаренпсуа и 
креауивниуе сппспбнпсуи на 

ушенициуе, спрабпука и дружеое. 

Ушесувп вп сппруски насуани за 
ушенициуе  прганизирани пд  

Ппщуина Дпрше Пеурпв и   
Open Fun Football Schools 

авгусу, 2018  
јуни, 2019 

Преусуавници пд 
прганизацијауа  Пувпрена 

забавна Фудбалска Щкпла - 
Дпрше Пеурпв, пдгпвпрни 
насуавници , ушеници  пд    
првп дп щесуп пдделение 

Пракуишни акуивнпсуи, 
 сппруски игри 

Развиваое на сппрускипу дух кај 
 ушенициуе, медусебна  
спрабпука и дружеое. 

Ушесувп вп пдбележуваое                 
на 14 Нпември - Ден на 

пслпбпдуваое на Дпрше Пеурпв                  
 

14.11.2018 

Градпнашалник, преусуавници 
пд лпкалнауа сампуправа,                                 

дирекупр, сурушни 
спрабпуници, насуавници, 

пдгпвпрни насуавници, 
ушеници 

Пракуишни акуивнпсуи, 
припгпдна прпграма 

 

 Негуваое на исуприскиуе вреднпсуи, 
ппкажана ппшиу кпн знашајни исуприски 
насуани и развиени паурипуски шувсува. 

Ушесувп на кпнкурс за ликпвни и 
лиуерауурни увпрби на уема 

„Защуиуа пд ппжари и 
ппжарникарсувп“                     

прганизиран пд Ппщуински 
прпуивппжарен спјуз                           

„Дпрше Пеурпв“ 

нпември, 2018 

Пдгпвпрни лица пд 
Ппщуинскипу прпуивппжарен 
спјуз, пдгпвпрни насуавници, 

ушеници пд I дп IX пдд. 

Тексууален меупд,                        
меупд на пракуишни 

акуивнпсуи 

Ппууикнуваое инуерес за лиуерауурнп 
и ликпвнп увпреое кај ушенициуе                   

и афирмирани ушеници. 
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Ушесувп на Традиципнален 
ппщуински прпуивппжарен квиз 

наупревар и  кпнкурс за ликпвни и 
лиуерауурни увпрби прганизиран 

пд ПППС „Дпрше Пеурпв“ 

нпември, 2018 

Преусуавници пд ПППС 
 „Дпрше Пеурпв“, пдгпвпрен 

насуавник  и ушеници 
 пд VI дп IX пдд. 

Наупревар, презенуација, 
пракуишни акуивнпсуи 

Развиваое наупреварувашки дух, 
прпщируваое на  знаеоауа,  

ппууикнуваое инуерес за лиуерауурнп 
и ликпвнп увпреое кај ушенициуе,  

афирмираое на ушенициуе 
и медусебнп дружеое. 

Нпвп нпрдиск клуб деуски  
забавни фудбалски игри сп 
ушенициуе пд пеууп пдд. вп 

прганизација Open Fun Football 
Schools пп ппвпд                                       

Денпу на дијабеуеспу 

нпември, 2018 

Преусуавници пд 
прганизацијауа на Пувпрена 

забавна фудбалска щкпла            
Дпрше Пеурпв,                      

пддгпвпрни насуавници,                
ушеници  

Меупд на пракуишни 
акуивнпсуи 

Развиваое сппруски дух кај ушенициуе, 
медусебна спрабпука и дружеое 

Едукација на ушенициуе за 
функципнираое на Ппщуинaуа    

  и нејзиниуе сурукуури 

Се ппределува           
сппред  ппуребиуе 

Ушеници, насуавници и 
врабпуени вп Ппщуинауа 

Ппсеуа,  едукауивни 
предаваоа 

Суекнуваое знаеоа за рабпуауа на 
Ппщуинауа какп инсуиууција и 

нашиниуе на рещаваое на јавниуе 
пращаоа и прпблеми вп ппщуинауа. 

Пдбележуваое на 75 гпдини         
пд смрууа на Мирше Ацев сп 
пплпжуваое на свежп цвеќе          

пред бисуауа на нарпднипу херпј   
и лиуерауурнп шиуаое 

04.01.2019 

Дирекупр, сурушни 
спрабпуници, пдгпвпрни 
насуавници,   ушеници, 

преусуавници пд  лпкалнауа 
сампуправа и                          

Спјузпу на бпрциуе 

Прпгпдна прпграма, 
уексууален меупд,              

разгпвпр 

Унапредуваое на спрабпукауа сп 
Спјузпу на бпрциуе, развиваое 

паурипуски шувсува и ппшиу кпн делпуп 
на нарпднипу херпј Мирше Ацев и 

ппууикнуваое инуерес за лиуерауурнп 
увпрещувп и медусебнп дружеое. 

Едукауивни рабпуилници за 
ушенициуе на уема  

„ Да ги защуиуиме децауа                       
вп сппбраќајпу“ 

мару, 2019 

Пплициски службеници пд 
Пусек за превенција ЕБПС  на 
СВР – Скппје, ракпвпдиуели                   

на паралелки, ушеници 

Разгпвпр, презенуација, 
демпнсурауивен меупд 

Едуцираое на ушенициуе за безбеднп 
пднесуваое вп сппбраќајпу какп 

пещаци и велпсипедисуи. 

Ушесувп вп  
Маскенбал пп ппвпд  

 Први април – Ден на щегауа  
и смеауа прганизиран пд                
Ппщуина Дпрше Пеурпв 

01.04.2019 

Преусуавници пд 

 лпкалнауа сампуправа,  

пдгпвпрни насуавници, 
ушеници пд I дп V пдд. 

Презенуација  

Ппууикнуваое  инуерес за  
израбпука на креауивни маски,  

ведрп распплпжение,  
медусебнп дружеое  и спрабпука. 
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Ушесувп вп акции пд јавен инуерес 
прганизирани пд Ппщуинауа  

(екплпщки, рабпуни и 
хуманиуарни акции) 

Се ппределува  

 сппред  ппуребиуе 

Ушеници, пдгпвпрни 
насуавници, пдгпвпрни                

лица пд Ппщуинауа 

Разгпвпри, пракуишни 
акуивнпсуи 

Развиваое на екплпщка свесу, 
рабпуни навики и сплидарен дух.  

Спрабпука сп                             
Ппликлиника Дпрше Пеурпв                           

(акуивнпсуиуе ќе се заведуваау вп 
извещуајпу за грижа за здравјеуп 

на ушенициуе) 

Се ппределува  

сппред  ппуребиуе 

Сурушни лица пд                      
Ппликлиника Дпрше Пеурпв, 

педагпг,                               
ракпвпдиуели на паралелки 

Едукауивни предаваоа, 
рабпуилници 

Следеое на здравсувенауа спсупба 
на ушенициуе и нивнипу напредпк, 

едуцираое   на  ушенициуе за 
защуиуа и превенција пд бплесуи      

и зависнпсуи. 

Спрабпука сп  
Пплициска суаница 

Дпрше Пеурпв 
Кпнуинуиранп 

Преусуавници пд  пплицискауа 
суаница  Дпрше Пеурпв 

Дискусија, едукауивни 
предаваоа, пракуишни 

акуивнпсуи 

Спздадаваое безбедна средина  
за ушенициуе, размена на искусува и 

едуцираое на ушенициуе за безбеднп 
пднесуваое вп сппбраќајпу какп 

пещаци и велпсипедисуи. 

Спрабпука сп  
Спјузпу на бпрциуе 

Се ппределува   
сппред  ппуребиуе 

Преусуавници пд Спјузпу на 
бпрциуе и ушилищуеуп 

Дискусија 
Размена на мислеоа и искусува, 
развиваое паурипуски шувсува                    

и медусебнп дружеое . 

Ушесувп на ликпвна кплпнија                   
вп лпкалиуеупу Кушкпвп 

01.05.2019 
Таленуирани ушеници, 
пдгпвпрен насуавник 

Твпреое, презенуација 
Развиваое на  креауивнипу дух кај 
ушенициуе, израбпууваое деуски 

ликпвни увпрби и дружеое . 

Спрабпука сп средни ушилищуа      
и нивна прпмпција 

 
април / мај, 2019 

Ушеници, насуавници, сурушни 
спрабпуници, дирекупр 

Разгпвпр, презенуација 

Заппзнаваое на ушенициуе сп  
рабпуауа на средниуе ушилищуа, 
прпфесипнална приенуација на 

ушенициуе . 

Ушесувп вп прпслава на празници, 
јубилеи сп академии, прпмпции               

и кулуурни манифесуаци пд                 
јавен инуерес 

Се ппределува   
сппред  ппуребиуе 

Преусуавници пд Ппщуинауа, 
дирекупр, насуавен кадар, 

ушеници 

Припгпдна прпграма, 
презенуација 

Ппдигнуваое на кулуурнп - 
пбразпвнпуп нивп и развиваое 

паурипуски шувсува кај ушенициуе, 
врабпуениуе и лпкалнпуп население, 

унапредуваое на кулуурнауа 
урадиција. 



1 2 3 4 5 

Ушесувп на ликпвна кплпнија 
Љубанци, 2019 

јуни, 2019 

Деуски ликпвен ценуар – 
Градскп здружение на    

ликпвни педагпзи,                  
предмеуен  насуавник пп 

ликпвнп пбразпвание 

Дискусија, пракуишни 
акуивнпсуи 

Сурушнп успврщуваое на насуавнипу 
кадар за унапредуваое на впспиунп – 

пбразпвнауа рабпуа, израбпууваое 
ликпвни дела. 

Ушесувп на Деуска ликпвна 
кплпнија Вангел Кпчпман 

јуни, 2019 
Деуски ликпвен ценуар, 
пдгпвпрен насуавник, 
уаленуирани ушеници 

Дискусија, пракуишни 
акуивнпсуи, презенуација 

Ликпвна едукација на уаленуирани 
ушеници, израбпууваое на  деуски 

ликпвни увпрби,  медусебнп дружеое 
и спрабпука. 

Пдбележуваое на   
98 гпдищнина пд смрууа  

на македпнскипу 
 ревплуципнер Дпрше Пеурпв 

28.06.2019 

Градпнашалник,  
преусуавници пд  лпкалнауа 
сампуправа, дирекупри на 

ппщуинскиуе пснпвни  
ушилищуа, насуавен кадар 

Предаваое, изведби, 
разгпвпр 

Ппдигнуваое на кулуурнп – 
пбразпвнпуп нивп и развиваое на 
паурипуски шувсува кај ушенициуе, 

врабпуениуе и лпкалнпуп население. 

Презенуираое на ппсуигнауиуе 
резулуауи на ушилищуеуп 

псуварени вп уекпу на              
насуавнауа гпдина 

јануари, 2019              
авгусу, 2019 

Дирекупр, сурушни 
спрабпуници, преусуавници      
и сурушен уим пд Ппщуинауа 

Извещуај, презенуација 
Инфпрмираое за ппсуигнауиуе 

резулуауи на ушилищуеуп и  
афирмација на ушилищуеуп. 

Израбпука на пплугпдищен              
и гпдищен извещуај за 

реализирани акуивнпсуи пд 
ппдрашјеуп за спрабпука                  
сп лпкална уа средина 

јануари, 2019 
јуни,2019 

Ушилищен уим Извещуај, презенуација 
Дпкуменуираое на реализираниуе 

акуивнпсуи пд ппдрашјеуп за 
 спрабпука сп лпкалнауа средина.  

Членови на тимот: Валентина Алексовска, Павлина 

Огненовска, 

                                    Зорица Мицевска, Верка Стратиева, Маја 

Пачемска  

 

                                  



Цели: 
Развиваое на љубпв кпн драмскауа филмскауа балеускауа и пперскауа умеунпсу. Ппдигаое на кулуурнпуп  

живееое на ушенициуе и насуавнициуе. Спцијализација на ушенициуе и ппдигаое на кулуурнпуп пднесуваое вп пбјеку. 

Развиваое љубпв кпн филмпу и филмскауа умеунпсу и вппшуваое на ефекуиуе кпи се кприсуау вп филмпу. Спздаваое 

навики за ппсеуа на кулуурни инсуиууции. 

Планирана прпграмска 
акуивнпсу 

Цели Реализаупр 
Време на 

реализација 
Меупди и ппсуапки 

за реализација 
Пшекувани ефекуи 

Ппсуавуваое на пгласна уабла 
за исуакнуваое на реперупари 

за кинп и уеауар 

Да се ппредели месуп каде 
насуавнициуе би мпжеле да се 

инфпрмираау за кинп и 
уеауарски преусуави 

Тимпу за Теауар и кинп Сепуември 
Меупд на пракуишна 

рабпуа 

Насуавнициуе имаау 
инфпрмауивнп кауше кпе 
се пднесува на уеауарски 

и кинп преусуави 

Исуакнуваое на реперупар за 
кинп преусуави 

Насуавнициуе да имаау увид 
вп реперупарпу за кинп 

преусуавиуе 
Тимпу за Теауар и кинп 

Кпнуинуиранп 
еднащ вп месецпу 

Инфпрмираое Ппшесуа ппсеуа на кинп 

Исуакнуваое на реперупар за 
уеауарски преусуави 

Насуавнициуе да имаау увид 
вп реперупарпу за уеауарскиуе 

преусуави 
Тимпу за Теауар и кинп 

Кпнуинуиранп 
еднащ вп месецпу 

Инфпрмираое Ппшесуа ппсеуа на уеауар 

Ппсеуа на уеауарска преусуава 
(пп избпр) 

Спздаваое на навики за 
гледаое на уеауарски 

преусуави 
Насуавници Првп пплугпдие пракуишна рабпуа 

Ппдигаое на свесуа кај 
ушенициуе за ппсеуа на 

уеауар 

Ппсеуа на кинп - гледаое на 
филм (пп избпр) 

Спздаваое на навики за 
гледаое на филмпви вп кинп 

Насуавници Првп пплугпдие пракуишна рабпуа 
Ппдигаое на свесуа кај 
ушенициуе за ппсеуа на 

кинп 

Ппсеуа на уеауарска преусуава 
Спздаваое на навики за 

гледаое на уеауарски 
преусуави 

Насуавници Вупрп пплугпдие пракуишна рабпуа 
Ппдигаое на свесуа кај 
ушенициуе за ппсеуа на 

уеауар 

Ппсеуа на кинп - гледаое на 
филм пп избпр 

Спздаваое на навики за 
гледаое на филмпви вп кинп 

Насуавници Вупрп пплугпдие пракуишна рабпуа 
Ппдигаое на свесуа кај 
ушенициуе за ппсеуа на 

кинп 

ППСЕТА НА КИНП И ТЕАТАР 
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Институции пд пбласта на културата (прилпг бр.28)  

Пдгпвпрни насуавници:  Јасна Матевска, Билјана Матеска, 

Павлина Пгненпвска, Веселинка Јаневска 



Планирана прпграмска 
активнпст 

Време на реализација Реализатпр 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани исхпди и ефекти 

1 2 3 4 5 

Издаваое на ушилищнипу 
инфпрмаупр „Бумеранг„ брпј 

59 
Пкупмври, 2018 

Тим за ушенишкп- нпвинарска 
секција 

Прибираое на инфпрмации, 
фпупграфии, лишни ликпвни и 

лиуерауурни увпрби 

Инфпрмации за уекпвниуе  
месеци сепуември и 
пкупмври (прием на 

првашиоа, најдпбриуе 
ликпвнп – лиуерауурни 

увпрби, пдбележуваое на 
празникпу 8 сепуември и 
радаоеуп на Мирше Ацев, 

распределба на првашиоауа и 
насуавнициуе, пдбележуваое 
на празникпу 11 уи Пкупмври, 

деуски увпрби).   

Издаваое на ушилищнипу 
инфпрмаупр „Бумеранг„ брпј 

60 
Декември, 2018 

Тим за ушенишкп- нпвинарска 
секција 

Прибираое на инфпрмации, 
фпупграфии, лишни ликпвни и 

лиуерауурни увпрби 

Инфпрмации за уекпвниуе 
месеци нпември и декември 

(инуересни ушилищни 
насуани, деуски израбпуки, 
инуересни весуи, нпвпсуи, 

извещуај пд нпвпгпдищнипу 
хепенинг, исуакнауи ушеници, 

занимливпсуи) 

Гпдишна прпграма за ученичкп нпвинарствп – училишен инфпрматпр 
„Бумеранг“ вп учебната 2018 / 2019 гпдина  

Цели:  
• Инфпрнираое, заппзнаваое, маркеуинг и извесууваое за ушилищни акуивнпсуи;  
• Прпмпвираое на најнпвиуе слушуваоа вп ушулищуеуп;  
• Збпгаууваое на web - сурана на ушилищуеуп сп сиуе уекпвни инфпрмации;  
• Негуваое на креауивнпсуа кај ушенициуе. 

Задачи: 
• Следеое на акууелниуе збиднуваоа вп ушилищуеуп и надвпр пд негп; 
• Спбираое и разменуваое на мауеријали и фпупграфии меду сиуе врабпуени вп ушилищуеуп; 
• Израбпука и пешауеое на ушилищнипу инфпрмаупр „Бумеранг“. 



Планирана прпграмска 
активнпст 

Време на реализација Реализатпр 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани исхпди и ефекти 

1 2 3 4 5 

Издаваое на ушилищнипу 
инфпрмаупр „Бумеранг„ брпј 

61 
Мару, 2019 

Тим за ушенишкп- нпвинарска 
секција 

Прибираое на инфпрмации, 
фпупграфии, лишни ликпвни и 

лиуерауурни увпрби 

Инфпрмации за уекпвниуе 
месеци јануари, февруари и 

мару ( нпвпсуи, щарена 
сураница, Паууваме ушиме се 
дружиме , Денпу на женауа, 

Ден на екплпгија) 

Издаваое на ушилищнипу 
инфпрмаупр „Бумеранг„ брпј 

62 
Јуни, 2019 

Тим за ушенишкп- нпвинарска 
секција 

Прибираое на инфпрмации, 
фпупграфии, лишни ликпвни и 

лиуерауурни увпрби 

Инфпрмации за уекпвниуе 
месеци април , мај, јуни 

(Маскенбал - Ден на щегауа, 
щарена сураница, 

занимливпсуи, хумпр, 
Паурпнен празник, екскурзија, 

наупревари) 

Пдгпвпрни наставници: Маја Василевска Суаврпв и Сузана Ппппвска 
Пдгпвпрни ученици: Ушеници пд пдделенска насуава 
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УЧЕНИЧКИ ЕКСКУРЗИИ 

Цели: Прпщируваое на суекнауиуе знаеоа, примена на вещуини и суавпви преку неппсерднп заппзнаваое на ппјавиуе, какп и пднпси вп прирпдауа и 
ппщуесувенауа средина, заппзнаваое сп кулуурнп - исуприскиуе знамениупсуи, индусурискиуе и земјпделскиуе капациуеуи вп спгласнпсу сп впспиунп - 
пбразпвнауа рабпуа на ушилищуеуп.   
Задачи: Исуражуваое на пбјекуи вп прирпдауа, ппууикнуваое инуерес за прирпдауа и развиваое екплпщки навики, заппзнаваое сп кулуурауа и 
нашинпу на живееое на лудеуп вп пдделни предели, градеое шувсувп за паурипуизам, уплеранција и спживпу, развиваое ппзиуивен пднпс кпн: 
наципналниуе, кулуурниуе и есуеускиуе вреднпсуи, ппууикнуваое и манифесуираое ппзиуивни емпции, спцијализација и суекнуваое искусувп за 
псампсупјуваое и грижа за себе, развиваое инуерес за сппруски акуивнпсуи, рекреација и спздаваое навики за здравп живееое. 
 

Ученички екскурзии прилпг бр 29 

Планирана прпграмска 
активнпст 

Време на 
реализација 

Реализатпр Метпди и ппстапки за 
реализација 

Пчекувани исхпди и ефекти 

1 2 3 4 5 

Еднпдневен есенски излеу пд наушнп 
- рекреауивен каракуер (Пеленица) 

Пкупмври 2017 
Насуавници и ушеници 
пд    I -  IX пдделение 

Разгпвпр, набљуденија 

Развиваое инуерес за сппру, 
рекреација, дружеое, развиваое 
инуерес за прирпдауа и екплпщки 

навики, заппзнаваое и негуваое на 
кулуурниуе и прирпдниуе бпгаусува 

Тридневна екскурзија  (Пхрид) Април 2018 
Насуавници и ушеници 

пд IX пдделение 
Разгпвпр, набљуденија 

Прпщируваое на суекнауиуе знаеоа, 
развиваое кулуурни и паурипуски 

шувсува, ппшиу кпн прирпдауа и 
екплпщки навики 

Двпдневна екскурзија (Сурумица) Април/Мај 
Насуавници и ушеници 

пд VI пдделение 
Разгпвпр, набљуденија 

Прпщируваое на суекнауиуе знаеоа, 
развиваое кулуурни и паурипуски 

шувсува, ппшиу кпн прирпдауа и 
екплпщки навики 

Насуава вп прирпда (Пхрид) Април / мај 
Насуавници и ушеници 

пд  V пдделение 
Разгпвпр, набљуденија 

Прпщируваое на знаеоауа, негуваое 
на кулуурниуе и прирпдниуе бпгаусува, 

дружеое, забава, псампсупјуваое и 
грижа за себе 
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Планирана прпграмска 
активнпст 

Време на 
реализација 

Реализатпр Метпди и ппстапки за 
реализација 

Пчекувани исхпди и ефекти 

1 2 3 4 5 

Еднпдневна екскурзија  
(Супби )                                                                         

Април/мај 
Насуавници и ушеници 

пд III пдделение 
Разгпвпр, набљуденија 

Рекреираое, дружеое, забава, 
развиваое правилен пднпс кпн 

прирпдауа и здравипу нашин на живпу 

Еднпдневен прплеуен излеу пд 
наушнп -  рекреауивен каракуер  

(Впднп) 
Април / мај 

Насуавници и ушеници 
пд  I -  IX пдделение 

Разгпвпр, набљуденија 

Развиваое инуерес за сппру, 
рекреација, дружеое, развиваое 
инуерес за прирпдауа и екплпщки 

навики, заппзнаваое и негуваое на 
кулуурниуе и прирпдниуе бпгаусува 

Стручен тим за екскурзии и други слпбпдни активнпсти: Гпце Бпцевски (дирекупр), Јана Бпщпвска, Влаукп Кпсупвски, Бранкица Ацев, Биљана Мауеска,  

Наппмена: Ппсуапкауа за изведуваое на ушилищни екскурзии е вп спгласнпсу сп правилникпу дпнесен пд Минисуерсувп за пбразпвание и наука. 
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Училишна заедница 
 

 
 

 Цели: Ушесувп на  ушенициуе  вп креираоеуп на ппзиуивна клима за рабпуа,  градеое и негуваое на другарсувп и спрабпука се пснпвниуе 
придпбивки за нивнипу правилен развпј и градеое на нивнауа лишнпсу 

 
 Задаши: Спрпведуваое на акуивнпсуи за креираое на ппзиуивна клима за рабпуа, градеое и негуваое на другарсувп 
  

Активнпсти за реализација на целите 

прпграма за рабпта на училишна заедница прилпг бр 30 

Планирана активнпст             
(Спдржина ) 

Цели Реализатпр 
Време на 

реализациј
а 

Целна група Пчекувани ефекти 

1 2 3 4 5 6 

Израбпука и 
усвпјуваое на 

гпдищнауа прпграма 
за рабпуа на 
Ушилищнауа 

заедница 

Псмислуваое на 
рабпуауа на ушилищнауа 

заедница 

Пдгпвпрни 
насуавници и 

ушеници 
сепуември 

Ушеници пресуавници пд 
сиуе паралелки пд 6-уп дп 

9-уп пдд. 

Успещнп реализирана гпдищна 
прпграма 

Кпнсуиууираое и 
избпр на рабпуни 

уела 

Заппзнаваое сп 
знашеоеуп на 

ушилищнауа заедница, 
прганизираое и ппделба 

на задаши 

Пдгпвпрни 
насуавници и 

ушеници 
сепуември 

Ушеници пресуавници пд 
сиуе паралелки пд 6-уп дп 

9-уп пдд. 
Развиени демпкрауски принципи 

 Анкеуа за евалуација 
на ушилищнауа клима 

и пднпсиуе вп 
ушилищуеуп 

 Спгледуваое на  
ушилищнауа клима и 

пднпсиуе вп ушилищуеуп 

Пдгпвпрни 
насуавници и 

ушеници  
пкупмври 

Ушеници пресуавници пд 
сиуе паралелки пд 6-уп дп 

9-уп пдд. 

Ппдпбрена ушилищна клима и 
пднпсиуе вп ушилищуеуп 

Информирање и 

дискусија за актуелните 

проблеми на учениците 

 Спгледуваое на  
ушилищнауа клима и 

пднпсиуе вп ушилищуеуп 

Одговорни 

наставници, 

директорот на 

училиштето, 

педагошко-

психолошка 

служба 

нпември 
Ушеници пресуавници пд 

сиуе паралелки пд 6-уп дп 
9-уп пдд. 

Поголема информираност за проблемите 

на учениците за време на настава во 

училиштето, превземени мерки за 

подобрување на условите за решавање на 

проблемите на учениците 
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Планирана активнпст             
(Спдржина ) 

Цели Реализатпр 
Време на 

реализациј
а 

Целна група Пчекувани ефекти 

1 2 3 4 5 6 

Дпгпвпр за 
прганизираое и 

спрпведуваое на 
нпвпгпдищнипу 

хепенинг 

Инфпрмираое на 
ушенициуе и лпби 

акуивнпсуи 

Пдгпвпрни 
насуавници и 

ушеници 
декември 

Ушеници пресуавници пд 
сиуе паралелки пд 6-уп дп 

9-уп пдд. 

Подигната еколошка свест кај 

учениците 

Информирање и 

дискусија за актуелните 

проблеми на учениците 

 Спгледуваое на  
ушилищнауа клима и 

пднпсиуе вп ушилищуеуп 

Одговорни 

наставници, 

директорот на 

училиштето, 

педагошко-

психолошка 

служба 

февруари 
Ушеници пресуавници пд 

сиуе паралелки пд 6-уп дп 
9-уп пдд. 

Поголема информираност за проблемите 

на учениците за време на настава во 

училиштето, превземени мерки за 

подобрување на условите за решавање на 

проблемите на учениците 

Анкета за 

состојбата на 

животната средина 

во училиштето 

Подигање на 

еколошката свест на 

учениците 

Одговорни 

наставници,одг

оворни 

наставници во 

Еко-тимот и 

ученици   

март 

Ушеници пресуавници пд 
сиуе паралелки пд 6-уп дп 

9-уп пдд. 

Развиени преуприемнишки вещуини и 
ппдигаое на ппвиспк суепен на 

ппщуесувенп кприснауа и хуманиуарна 
рабпуа на ушенициуе 

Дпгпвпр за 
прганизираое и 

спрпведуваое на 
Велигденскипу 

хепенинг 

Инфпрмираое на 
ушенициуе и лпби 

акуивнпсуи 

Пдгпвпрни 
насуавници и 

ушеници  
април 

Ушеници пресуавници пд 
сиуе паралелки пд 6-уп дп 

9-уп пдд. 
Ппууикнауп креауивнп размислуваое;  

Гпдищен извещуај за 
рабпуауа на 
Ушилищнауа 

Заедница 

Анализа на рабпуауа на 
Ушилищнауа Заедница и 

спрпведениуе 
акуивнпсуи 

Пдгпвпрни 
насуавници и 

ушеници  
јуни 

Ушеници пресуавници пд 
сиуе паралелки пд 6/9 дп 

9/9 пдд. 
Ппууикнауп креауивнп размислуваое;  

Одговорни наставници: Драгица Иванова-Стојаноска, Сунчица М. Стојановиќ 
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ЈАВНА И КУЛТУРНА ДЕЈНПСТ 

Планирана прпграмска 
активнпст 

Време на реализација Реализатпр 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани цели и ефекти 

1 2 3 4 5 

Свешена приредба пп ппвпд 
прием на првашиоа и ппшеупк 

на ушебнауа гпдина 
Сепуември 

Пдгпвпрни насуавници 
и ушеници   

(пдделенска насуава) 

фрпнуална фпрма на рабпуа 
, уимска рабпуа 

 Ппууик и љубпв кпн ушилищуеуп и шувсувп на 
ппзиуивна ушилищна клима 

Приредба пп ппвпд прием на 
првашиоауа вп Деуска 

прганизиција 
пкупмври 

Пдгпвпрни насуавници 
и ушеници   

(пдделенска насуава) 

фрпнуална фпрма, игра, 
забава 

Дпбиваое шувсувп на припаднпсу вп Деуска 
прганизиција 

Нпвпгпдищен хепенинг Декември 

Пдгпвпрни насуавници 
и ушеници   

(пдделенска и 
предмеуна насуава) 

уимска рабпуа, спбирна 
акуивнпсу 

Ппзиуивнп нпвпгпдищнп распплпжение и 
дружба. Спбираое финансиски средсува за 
нагледни средсуав и ппмагала за спвремена 

насуава 

Аудиција пп ппвпд паурпнипу 
празник 

Февруари 

Пдгпвпрни насуавници 
и ушеници   

(пдделенска и 
предмеуна насуава) 

фрпнуална, групна пукриваое на уаленуи 

Нпвпгпдищна преусуава Декември 

Пдгпвпрни насуавници 
и ушеници   

(пдделенска и 
предмеуна насуава) 

фрпнуална, групна 
Игра, дружеое и ппзиуивнп нпвпгпдищнп 

распплпжение. 

Пдбележуваое на 
гпдищнинауа пд смрууа на 

Мирше Ацев 
Јануари 

Пдгпвпрни насуавници 
и ушеници   

(пдделенска и 
предмеуна насуава) 

уимска рабпуа, 
индивидуална рабпуа 

Заппзнаваое сп важни ппдаупци за 
нарпднипу херпј Мирше Ацев и негпвауа смру.  
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Цели и задаши: Спздаваое пријауна аумпсфера вп ушилищуеуп; Развиваое креауивнпсу и фануазија кај ушенициуе; Пдбележуваое на празници.  
Прагнизираое приредби за разлишни ппвпди. Прганизираое на хепенинзи. Прганизираое акуивнпуи преку кпи ушенициуе креауивнп се изразуваау и другаруваау. 

Прпграма за јавна и културна дејнпст вп училиштетп прилпг бр 31 
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1 2 3 4 5 

Свешенп пдбележуваое на 
денпу на женауа - 8 ми Мару 

мару 

Пдгпвпрни насуавници 
и ушеници   

(пдделенска и 
предмеуна насуава) 

групна, индивидуална 
Негуваое љубпв и ппшиу кпн ппнежнипу ппл - 

женауа (мајка) 

Прплеуен хепенинг пп ппвпд 
Денпу на екплпгијауа и Денпу 

на прплеууа 
Мару 

Пдгпвпрни насуавници 
и ушеници   

(пдделенска и 
предмеуна насуава) 

уимска рабпуа, спбирна 
акуивнпсу 

Развпј на ппзиуивнп распплпжение и 
спбираое финансиски средсува за уредуваое 

на ушилищнипу двпр 

Денпу на щегауа 1 ви Април Април 
Пдгпвпрни насуавници 

и ушеници   
(пдделенска  насуава) 

уимска рабпуа, дефиле, 
забава 

Щег, смеа, дружеое и пријауна аумпсфера 

Велигденски хепенинг Април 
Пдгпвпрни насуавници 

и ушеници  
уимска рабпуа, спбирна 

акуивнпсу 

Развпј на ппзиуивнп распплпжение и 
спбираое финансиски средсува за ппуребиуе 

на ушилищуеуп 

Свешенп пдбележуваое на 
паурпнипу празник на 

ушилищуеуп  
 мај 

Пдгпвпрни насуавници 
и ушеници  

заеднишка фпрма на рабпуа 
Уважуваое на делауа на Мирше Ацев - 

дружеое и игра вп негпва шесу 

Заврщна приредба пп ппвпд 
крајпу на ушебнауа гпдина 

Јуни 
Пдгпвпрни насуавници 

и ушеници  
заеднишка фпрма на рабпуа 

Исуакнуваое на акуивнпсуиуе и рабпуауа на 
ушенициуе вп уекпу на целауа гпдина 
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 Кппрдинаупри -, Ангела Димиуријевиќ ,Зпра 
Ануевска     шленпви: , Јасна Мауевска, Влаукп 

Кпсупвски Маријана Аврампвска ,Таоа 
Рфајлпвска  и Веселинка Јаневска  



Гпдишна прпграма за интеграција на екплпшка 
едукација вп впспитнп-пбразпвнипт прпцес вп учебната 

2017/2018гпд. 

Цели:   Ппдпбруваое на услпвите за престпј и рабпта вп училиштетп 
              Ппттикнуваое на учениците и врабптените да размислуваат и да дејствуваат екплпшки 

Задачи:  Испплнуваое на 7-те чекпри пд прпграмата за Екп училиште 
                 Интеграција на екплпшката едукација вп сите предмети вп пдделенска и предметна настава 
                 Израбптка на екп прпекти 
                 Пдбележуваое на значајни екплпшки датуми 

(прилпг бр.32)  

Планирана прпграмска акуивнпсу            Цели на акуивнпсуа Реализаупр Време на реализација Пшекувани исхпди и ефекуи 

Фпрмираое на екп пдбпр 
ракпвпдеое сп реализација на 

екп акуивнпсуи 
уим пд насуавници сепуември 

успещна реализација на 
планираниуе екплпщки 

акуивнпсуи 

Спрабпука сп ппщуинауа и 
ппупищуваое на Мемпрандум за 

спрабпука 

реализираое на екплпщкауа 
прпграма 

дирекупр, градпнашалник сепуември 
успещна спрабпука и 

реализација на планираниуе 
екплпщки акуивнпсуи 

Анализа на спсупјбауа на живпунауа 
средина 

спгледуваое на уекпвнауа 
спсупјба 

уим пд насуавници, 
ушеници; 

пкупмври 
спзнанија за влијаниеуп на 
ушилищуеуп врз живпунауа 

средина 

План на акуивнпсуи 
ппсуавуваое на цели, планираое 

на екп акуивнпсуи 
уим пд насуавници, 

ушеници; 
пкупмври 

ппдпбруваое на спсупјбауа 
вп ушилищуеуп 

Пдбележуваое на екплпщки 
даууми 

екплпщка едукација насуавници, ушеници вп уекпу на гпдинауа 
ппдигаое на екп свесуа на 

ушенициуе; грижа за 
живпунауа средина; 



Фпрмираое на екп паурпли вп 
пдделенска и предмеуна насуава и 

задаваое задаши 
реализираое на екп акуивнпсуи 

уим пд насуавници, 
ушеници; 

пкупмври 
защуеда на впда и енергија, 

ппдпбра хигиена 

Ппврзуваое на екплпщкауа 
прпграма сп насуавауа 

суекнуваое екплпщки знаеоа 
пдделенски и предмеуни 

насуавници 
вп уекпу на целауа 

гпдина 
ппдигаое на екп свесуа на 

ушенициуе 

Прганизираое на екп акции и 
кампаои 

екплпщка едукација 
уим пд насуавници, 

ушеници; 
вп уекпу на гпдинауа 

ппдигаое на екп свесуа; 
грижа за живпунауа средина; 

Акуивнпсуи пд кампаоауа “Еднп 
капаше-една надеж“ 

екплпщка едукација за селекција 
и рециклираое на бауерии 

насуавници, ушеници 
вп уекпу на целауа 

гпдина 
ппдигаое на екп свесуа; 

грижа за живпунауа средина; 

Акуивнпсуи сп НВП Нула пупад 
едукација на ушенициуе за 

селекција и рециклираое на 
пупадни бауерии  

уим пд насуавници, 
ушеници и надвпрещни 

спрабпуници; 

вп уекпу на целауа 
гпдина 

ппдигаое на екп свесуа; 
грижа за живпунауа средина; 

Екп кпдекс 
спздаваое на правилник за 

екплпщкп дејсувуваое 
уим пд насуавници, 

ушеници; 
февруари 

ппдигаое на екп свесуа; 
грижа за живпунауа средина; 
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Прганизираое на едукауивни 
екплпщки предаваоа и 

рабпуилници 

ппдигаое на екп свесуа; грижа за 
живпунауа средина; 

уим пд насуавници, 
ушеници и надвпрещни 

спрабпуници; 
вп уекпу на гпдинауа 

ппдигаое на екп свесуа; 
грижа за живпунауа средина; 

Спрабпука сп елекурпнски и 
пешауени медиуми 

прпмпција и афирмираое на 
ушилищуеуп 

уим пд насуавници, 
ушеници; 

вп уекпу на гпдинауа 
прпмпција и афирмираое на 

ушилищуеуп 

Следеое и евалуација на 
напредпкпу 

спгледуваое кплку успещнп се 
реализирани планираниуе 

акуивнпсуи 

уим пд насуавници, 
ушеници; 

вп уекпу на гпдинауа 
редпвнп и успещнп 

реализираое на екплпщкиуе 
акуивнпсуи 

Спрабпука сп елекурпнски и 
пешауени медиуми 

заппзнаваое на щирпкауа 
јавнпсу сп ушилищниуе екп 

акуивнпсуи 

уим пд насуавници, 
ушеници; 

вп уекпу на гпдинауа 
прпмпција и афирмираое на 

ушилищуеуп 

Кппрдинаупри: 
Гпрдана 

Наскпвска и Споа  
Трпевска 

Шленпви: Науаща 
Бпгауинпвска, Славица 
Маркпвска и Суншица 

М. Супјанпвиќ 
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Табела на екп интеграцијата вп пбразпвнипт систем 

Екплпщки сппдржини Насуавен предмеу Насуавник Пдделение Насуавна сппдржина 
Брпј 

Време на реализација 
на шаспви 

Влијаниеуп на урансппрупу врз 
здравјеуп 

 
Биплпгија Гпрдана Наскпвска 7 

Енергија за движеое 
 

1 Сепу. 4 нед. 

Пбезбедуваое на енергија 
преку алуернауивни извпри: 

спларен 
сисуем/фпупвплуаици/веуерни

ци 

Биплпгија Гпрдана Наскпвска 7 
Пбнпвливи извпри на 

енергија 
1 Мај 3 нед. 

Влијаниеуп на хранауа врз 
здравјеуп 

Биплпгија Гпрдана Наскпвска 

 
 
 

9 

Неухранеупсу 
 

1 Нпе.3 нед. 

Анализа на бипдиверзиуеупу 

вп лпкалнауа средина 

 
Биплпгија 

Гпрдана Наскпвска 9 

Ппдредуваое на 

живиуе  прганизми  вп 

групи 

1 Апр. 1 нед. 

Ппдигаое на свесуа на кај 
ушенициуеза кприсуеое на 

здрава храна 
Англиски јазик Драгица Иванпва-Супјанпска 6 а б в г 

Преппзнаваое и уппуреба 
на лексишкиуе единици  

Food and drink 

 
1 

Декември 4 нед. 

Ппдигаое на свесуа на кај 
ушенициуе за загадуваое 

 

Англиски јазик 
 

Драгица Иванпва-Супјанпска 
 

9 а б в 
Вежби за слущаое и 

пищуваое – Eco holiday 
1 Нпември 3 нед. 

Усвпјуваое на впкабулар за 
видпви на урансппру и 

паууваое 

Англиски јазик 
 
 

Драгица Иванпва-Супјанпска 
 

9 а б в 
 

Вежби за слущаое и 
пищуваое-The two faces 

of Vancouver 
1 Мару 2 нед. 

Ппдигнуваое на свесуа кај 
нушенициуе за пдржуваое на 

ушилищнауа зграда 

Англиски јазик 
 

 Јулијана Гугпска 7 а,в,г 
Израбпука на плакау-

ппсуер-”My perfect school 
“ 

1 јуни 2 нед 

Ппдигнуваое на свесуа кај 
нушенициуе за пдржуваое на 

ушилищнипу двпр 
Англиски јазик  Јулијана Гугпска 7 а,в,г 

Израбпука на плакау-
ппсуер-”My perfect school 

“ 
1 јуни 2 неСд 

Ппдигнуваое на свесуа кај 
ушенициуе за здрава исхрана 

Англиски јазик 
 

Јулијана Гугпска 8 а,б,в,г 
Прпекуна акуивнпсу “I’ve  

changed the world” 
1 мару  5 нед 



Защуеда на енергија Мауемауика Ивп Давидпвски 9  Рабпуа сп ппдаупци 1 Декември 1 недела 

Ппдигнуваое на свесуа кај 
нушенициуе за пдржуваое на 

ушилищнауа зграда 
 

Мауемауика Ивп Давидпвски 7  
Гепмеурија и рещаваое 

прпблеми 
1 мару  1 недела 

Трансппру Македпнски јазик Павлина Пгненпвска 7 Писмена вежба 1 сепуември 1 недела 

Здравје Македпнски јазик Павлина Пгненпвска 8 Писмена вежба 1 април 1 недела 

Пупад Македпнски јазик Павлина Пгненпвска 8 Писменп изразуваое 1 сепуември 1 недела 

Ппдигнуваое на свесуа кај 
нушенициуе за пдржуваое на 

ушилищнауа зграда 
Англиски јазик Љубица Пеукпвска 7 б 

Израбпука на плакау-
ппсуер-”My perfect school 

“ 
1 јуни 2 нед 



Защуеда на енергија Мауемауика Ивп Давидпвски 9  
Мереое и рещаваое 

прпблеми 
1 Нпември 1 недела 

Ппдигнуваое на свесуа на 
ппщирпкауа заедница за 

управуваое сп пупау 

Граданскп 
пбразпвание 

Маја Арспвска 9 
Градански здруженија-
екплпщкп здружение 

1 
пкпупмври2 нед. 

 

Ппдигнуваое на свесуа на 
ппщирпкауа заедница(дпмпу, 

лпкалнауа заедница) 

Граданскп 
пбразпвание 

Маја Арспвска 8 
Пд ппуребиуе дп 
шпвекпвиуе права 

1 февруари 2 нед. 

енергија  Прирпдни науки Снежана Михајлпвска 5 
мереое на инуензиуеу на 

свеулинауа  
1 февруари 2 недела 

впда  прирпдни науки  Снежана Михајлпвска 5 заппзнаваое сп расуенија 1 февруари  4 недела 

пдржлив развпј прирпдни науки Снежана Михајлпвска 5 
набљудуваое на 

разлишни видпви на 
расуенија  

1 мај 3 недела 



Екплпщки сппдржини Насуавен предмеу Насуавник Пдделение Насуавна сппдржина 
Брпј 

Време на реализација 
на шаспви 

Здрава впда за пиеое Музишкп пбр. Ангела Димиуријевиќ 7мп 
Пееоее песна ,,Ппщла 

Румена на впда суудена,, 
1 пкупмври 

Реуппуреба Музишкп пбр 
Ангела Димиуријевиќ 

 
8мп 

Свиреое на ударни 
инсуруменуи 

1 нпември 

Хпруикулуурнп уредуваое Музишкп пбр 
Ангела Димиуријевиќ 

 
9уп 

Пееое впп нпуи,, Денес 
насадив дрвп,, 

1 декември 

Пупад Македпнски јазик Веселинка  Јаневска 6 Писмена вежба 1 пкупмври 

Здравје 
Македпнски јазик 

 
Веселинка  Јаневска 

 
7 

Гпвпрна вежба 
 

1 пкупмври 

Трансппру 
Македпнски јазик 

 
Веселинка  Јаневска 7 

Писмена вежба 
 

1 декември 

Защуеда на енергија Мауемауика Јагпда Арспвска 7 
Тексууални прпблеми сп 

прпценуи 
1 пкупмври 

Защуеда на енергија Мауемауика Јагпда Арспвска 8 
Тексууални прпблеми сп 

прпценуи 
1 пкупмври 

Уреден и екплпщки двпр Мауемауика Јагпда Арспвска 7 
Перимеуар и плпщуина на 

правпагплник 
1 мај 

Уреден и екплпщки двпр Мауемауика Јагпда Арспвска 8 
Перимеуар и плпщуина на 

правпагплник 
1 мај 

Впда Гепграфија Сузана Ангелевска 7 Реки и решни сливпви 1 Нпември 

Енергија Гепграфија Сузана Ангелевска 7 
Други извпри на енергија 

Реки и решни сл 
1 Април 



Екплпщки сппдржини Насуавен предмеу Насуавник Пдделение Насуавна сппдржина 
Брпј 

Време на реализација 
на шаспви 

Впда Гепграфија Суншица М Супјанпвиќ 7 Реки и решни сливпви 1 Нпември 

Енергија Гепграфија Суншица М Супјанпвиќ 7 
Други извпри на 

енергија 
1 Април 

Пдржуваое на зградауа и 

здрава средина вп 

ушилищуеуп/градинкауа 

Македпнски јазик Јасна Мауевска 8 Писмена вежба 1 Април 

Пдгпвпрнпсу кпн 

живпунауа средина 
Македпнски јазик Јасна Мауевска 

9 

 
Гпвпрна вежба  

1 

 
февруари 

Здравје   Македпнски јазик Јасна Мауевска 6 Писмена вежба 1 
сепуември 

 

Защуеда на енергија физика Валенуина Ппппвска 
8 
 

Прпекуна акуивнпсу 1 
пкупмври 

Пбезбедуваое енергија 

преку алуернауивни 

извпри  

Физика Валенуина Ппппвска 9 
Пбнпвливи извпри 

на енергија 
1 април 

Пдржуваое на зградауа и 

здрава средина вп 

ушилищуеуп 

мауемауика Валенуина Ппппвска 
6 
 

Мерки за 

дплжина,маса,зафау

нина-уексууални 

прпблеми 

1 мару 

Впда Ликпвнп пбразпвание Влаукп Кпсупвски 6 Цруаое 1 сепуември 

Енергија 
Ликпвнп пбразпвание 

 
Влаукп Кпсупвски 

 
7 Сликаое 1 нпември 

Защуеда на енергија 
 

Ликпвнп пбразпвание 
 

Влаукп Кпсупвски 
 

8 Графика 1 април 

Екплпщки сппдржини 
 

Ликпвнп пбразпвание 
 

Влаукп Кпсупвски 
 

9 Сликаое 1 мару 
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Екплпщки сппдржини Насуавен предмеу Насуавник Пдделение Насуавна сппдржина 
Брпј 

Време на реализација 
на шаспви 

Защуиуа на впда француски јазик Гпце Блажески 6уп Писмена вежба 1 нпември 

Здрава пкплина 
француски јазик 

 
Гпце Блажески 

 
‘7мп Рабпуа сп ппдаупци 1 мару 

Защуеда на енергија 
француски јазик 

 
Гпце Блажески 

 
9 уп Писмена вежба 1 Април 

Впда Технишкп пбразпвание Гпце Кплеќески 6 уп Рабпуа сп ппдаупци 1 пкупмври 

Трансппру 
Технишкп пбразпвание 

 
Гпце Кплеќески 

 
 5 уп Израбпука на панп 1 декември 

Защуеда на енергија 
Технишкп пбразпвание 

 
Гпце Кплеќески 

 
6 уп Израбпука на ппсуер   1 мару 

Впда 
Физ.и 

здр.пбразпвание 
Злаукп Шубринпвски 6 уп Рабпуа сп ппдаупци 1 пкупмври 

Трансппру 
Физ.и 

здр.пбразпвание 
Злаукп Шубринпвски 7мп Израбпука на панп 1 декември 

Защуеда на енергија 
Физ.и 

здр.пбразпвание 
Злаукп Шубринпвски 

9 уп 
 

Израбпука на ппсуер   1 мару 

Впда 
Физ.и 

здр.пбразпвание 
Илија Јанкпвски 6 уп Рабпуа сп ппдаупци 1 пкупмври 

Трансппру 
Физ.и 

здр.пбразпвание 
Илија Јанкпвски 8 мп Израбпука на панп 1 декември 

Защуеда на енергија 
Физ.и 

здр.пбразпвание 
Илија Јанкпвски 9 уп Израбпука на ппсуер   1 мару 



117 

Екплпщки сппдржини Насуавен предмеу Насуавник Пдделение Насуавна сппдржина 
Брпј 

Време на реализација 
на шаспви 

Вода  Природни науки 
Маријана А. М / Ана 

Робева 
3 б Загадување на водата 1 декември 

Училишен двор Општество 

Маријана А. М / Ана 

Робева 

 
3б 

Подигање на свеста на 

пошироката заедница 

за хигиената во дворот 

2 октомври 

Видови сообраќак Општество 

Маријана А. М / Ана 

Робева 

 
3б Видови транспорт 1 мај 

Исхрана Македонски јазик 

Маријана А. М / Ана 

Робева 

 
3б 

Драматизација на текст 

со прилагодена 

содржина 

1 ноември 

Вода  Природни науки Александра Ј / Ангелина Н 3 в Загадување на водата 1 декември 

Училишен двор Општество 
Александра Ј / Ангелина Н 

 
3в 

Подигање на свеста на 

пошироката заедница 

за хигиената во дворот 

2 октомври 

Видови сообраќак Општество 
Александра Ј / Ангелина Н 

 
3в Видови транспорт 1 мај 

Исхрана Македонски јазик 
Александра Ј / Ангелина Н 

 
3в 

Драматизација на текст 

со прилагодена 

содржина 

1 ноември 

Вода  Природни науки Билјана М  3 а Загадување на водата 1 декември 

Училишен двор Општество 
Билјана Матеска 

 
3а 

Подигање на свеста на 

пошироката заедница 

за хигиената во дворот 

2 октомври 

Видови сообраќак Општество 
Билјана М 

 
3а Видови транспорт 1 мај 

Исхрана Македонски јазик 
Билјана М  

 
3а 

Драматизација на текст 

со прилагодена 

содржина 

1 ноември 



Екплпщки сппдржини Насуавен предмеу Насуавник Пдделение Насуавна сппдржина 
Брпј 

Време на реализација 
на шаспви 

Рационално користење на 

енергијата 
Природни науки 

Снежа Ѓорѓиева/Ѓурѓица 

Баталакова 
2в 

Користење на 

електричната енергија 
1 Ноември/2017 

Подигање на свеста на 

пошироката 

заедница(домот, локалната 

заедница и сл.) 

Општество 
Снежа Ѓорѓиева/Ѓурѓица 

Баталакова 
2в 

Простории и апарати во 

домот 
1 Декември/2017 

Подигање на свеста на 

пошироката заедница за 

хигиената во дворот 

Ликовно 

образование 

Снежа Ѓорѓиева/Ѓурѓица 

Баталакова 
2в 

Простор- Просторни 

положби-„Садење, 

полевање на цвеќе“-

водени бои 

2 Декември/2017 

Видови транспорт Општество 
Снежа Ѓорѓиева/Ѓурѓица 

Баталакова 
2в 

Глобален свет и 

сообраќај 
1 Мај/2018 

Рационално користење на 

водата 
Англиски јазик Сузана Поповска 3а,б,в 

Усвојување на 

вокабулар, рационално 

користење на водата 

1 Април, 2018 

Изработка на упатства за 

одржување на дворот 
Англиски јазик Сузана Поповска 4 а,б,в 

Усвојување на дијалог 

(пролет), изработка на 

упатства за одржување 

на дворот 

1 Април, 2018 

Влијанието на храната врз 

здравјето 
Англиски јазик Сузана Поповска 5 б 

Усвојување на 

вокабулар (храна и 

готвење) обработка на 

дијалог 

1 Мај, 2018 

Влијанието на човекот врз 

средината 

Англиски јазик 

 
Љубица Петковска 1 а,б,в 

Изработка на плакат со 

правила 
1 Октомври, 2017 

Пирамида на исхрана 
Англиски јазик 

 
Љубица Петковска 2 а,б,в 

Вежби, разговор за 

здрава храна, цртање 

на пирамида на 

исхрана 

1 Април, 2018 

Влијанието на храната врз 

здравјето 
Англиски јазик Љубица Петковска 5 а,в 

Усвојување на 

вокабулар (храна и 

готвење) обработка на 

дијалог 

1 Мај, 2018 



Екплпщки сппдржини Насуавен предмеу Насуавник Пдделение Насуавна сппдржина 
Брпј 

Време на реализација 
на шаспви 

Водата и климатските 

промени 
Ликовно обр. Марија Цветаноска 5 б 

Нијанси на сина боја- 

капки дожд - темпера 
2 ноември 

Обезбедување на енергија 

преку алтернативни извори- 

соларен систем 

Ликовно обр. Марија Цветаноска 5 б 

Улога на ликовниот 

елемент в графичкиот 

дизајн  линија, форма, 

боја - плакат 

2 мај 

Влијанието на човекот брз 

средината 
Македонски јазик Марија Цветаноска 5 б 

Обработка на текст 

,,Еко акција,, 
1 март 

Водата и климатските 

промени 
Ликовно обр. Татјана А. Рафајловска 5 в 

Нијанси на сина боја- 

капки дожд - темпера 
2 ноември 

Обезбедување на енергија 

преку алтернативни извори- 

соларен систем 

Ликовно обр. Татјана А. Рафајловска 5 в 

Улога на ликовниот 

елемент в графичкиот 

дизајн  линија, форма, 

боја - плакат 

2 мај 

Влијанието на човекот брз 

средината 
Македонски јазик Татјана А. Рафајловска 5 в 

Обработка на текст 

,,Еко акција,, 
1 март 

Изработка на упатства за 

рационално користење на 

вода 

 

Македонски јазик Славица Марковска 4в 

Писмено изразување-

,,Штедија електричната 

енергија,, 

1 ноември 

Наводнување на зелени 

површини 

Час за одделенска 

заедница 
Славица Марковска 4в 

Јас и околината-однос 

со надворешниот свет 
1 јануари 

Услови за живот на 

растенијата 

Техничко 

образование 
Славица Марковска 4в 

Услови за живот на 

растенијата 
1 април 

Изработка на упатства за 

рационално користење на 

вода 

 

Македонски јазик Маја В. Ставров 4б 

Писмено изразување-

,,Штедија електричната 

енергија,, 

1 ноември 

Наводнување на зелени 

површини 

Час за одделенска 

заедница 
Маја В. Ставров 4б 

Јас и околината-однос 

со надворешниот свет 
1 јануари 

Услови за живот на 

растенијата 

Техничко 

образование 
Маја В. Ставров 4б 

Услови за живот на 

растенијата 
1 април 



Изработка на упатства за 

рационално користење на 

вода 

 

Македонски јазик Бранкица Ацев 4а 

Писмено изразување-

,,Штедија електричната 

енергија,, 

1 ноември 

Наводнување на зелени 

површини 

Час за одделенска 

заедница 
Бранкица Ацев 4а 

Јас и околината-однос 

со надворешниот свет 
1 јануари 

Услови за живот на 

растенијата 

Техничко 

образование 
Бранкица Ацев 4а 

Услови за живот на 

растенијата 
1 април 

Водата и климатските 

промени 
Ликовно обр. Јана Бошковска 5 а 

Нијанси на сина боја- 

капки дожд - темпера 
2 ноември 

Обезбедување на енергија 

преку алтернативни извори- 

соларен систем 

Ликовно обр. Јана Бошковска 5 а 

Улога на ликовниот 

елемент в графичкиот 

дизајн  линија, форма, 

боја - плакат 

2 мај 

Влијанието на човекот брз 

средината 
Македонски јазик Јана Бошковска 5 а 

Обработка на текст 

,,Еко акција,, 
1 март 

Истакнување на упатства за 

рационално користење на 

водата во училишната зграда 

Природни науки 

Македонски јазик 

Ликовно 

образование 

Музичко 

образование 

Верка Стратиева 1а 

Водата чудотворец 

стр:46 Текст 

,,Дожд,,Дождовни капки 

– печатење со прст 

Музика и движење 

,,Кап, кап, кап,, 

4 Април, 2018 

Разубавување на училниците 

и училишните ходници со 

цвеќиња 

Природни науки 

Македонски јазик 

Ликовно 

образование 

Верка Стратиева 1а 

Својствата на 

материјалите 

Обработка на текстот 

,,Малото црвено лале,, 

Превиткување на лале,, 

3 Февруари, 2018 

Истакнување на упатства за 

одржување на училишната 

зграда и здрава средина во 

училиштето и во сите 

простории во зградата 

Природни науки 

Македонски јазик 

Ликовно 

образование 

Верка Стратиева 1а 

Што им е потребна на 

растенијата за да 

растат Говорна вежба 

,,Правила на 

однесување во 

училница,, Што би било 

кога не би се 

почитувале правилата – 

драматизација Правила 

на однесување во 

училниа –цртање со 

фломастери 

3 Ноември, 2017 
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Екплпщки сппдржини Насуавен предмеу Насуавник Пдделение Насуавна сппдржина 
Брпј 

Време на реализација 
на шаспви 

Истакнување на упатства за 

рационално користење на 

водата во училишната 

зграда 

Природни науки 

Македонски јазик 

Ликовно 

образование 

Музичко 

образование 

Зора Антевска  

/ Маја Пачемска 
1б 

Водата чудотворец 

стр:46 Текст 

,,Дожд,,Дождовни капки 

– печатење со прст 

Музика и движење 

,,Кап, кап, кап,, 

4 Април, 2018 

Разубавување на 

училниците и училишните 

ходници со цвеќиња 

Природни науки 

Македонски јазик 

Ликовно 

образование 

Зора Антевска  

/ Маја Пачемска 

 

1б 

Својствата на 

материјалите 

Обработка на текстот 

,,Малото црвено лале,, 

Превиткување на лале,, 

3 Февруари, 2018 

Истакнување на упатства за 

одржување на училишната 

зграда и здрава средина во 

училиштето и во сите 

простории во зградата 

Природни науки 

Македонски јазик 

Ликовно 

образование 

 

Зора Антевска 

 / Маја Пачемска 

 

1б 

Што им е потребна на 

растенијата за да 

растат Говорна вежба 

,,Правила на 

однесување во 

училница,, Што би било 

кога не би се 

почитувале правилата – 

драматизација Правила 

на однесување во 

училниа –цртање со 

фломастери 

3 Ноември, 2017 

Истакнување на упатства за 

рационално користење на 

водата во училишната 

зграда 

Природни науки 

Македонски јазик 

Ликовно 

образование 

Музичко 

образование 

Соња Трпеска / 

Катица Ивановска 
1в 

Водата чудотворец 

стр:46 Текст 

,,Дожд,,Дождовни капки 

– печатење со прст 

Музика и движење 

,,Кап, кап, кап,, 

4 Април, 2018 

Разубавување на 

училниците и училишните 

ходници со цвеќиња 

Природни науки 

Македонски јазик 

Ликовно 

образование 

Соња Трпеска / 

Катица Ивановска 
1в 

Својствата на 

материјалите 

Обработка на текстот 

,,Малото црвено лале,, 

Превиткување на лале,, 

3 Февруари, 2018 



Истакнување на упатства за 

одржување на училишната 

зграда и здрава средина во 

училиштето и во сите 

простории во зградата 

Природни науки 

Македонски јазик 

Ликовно 

образование 

 

Соња Трпеска / 

Катица Ивановска 
1в 

Што им е потребна на 

растенијата за да 

растат Говорна вежба 

,,Правила на 

однесување во 

училница,, Што би било 

кога не би се 

почитувале правилата – 

драматизација Правила 

на однесување во 

училниа –цртање со 

фломастери 

3 Ноември, 2017 

Истакнување на упатства за 

рационално користење на 

водата во училишната 

зграда 

Природни науки 

Македонски јазик 

Ликовно 

образование 

Музичко 

образование 

Гордана Шопковска / 

Игор Наков 
1г 

Водата чудотворец 

стр:46 Текст 

,,Дожд,,Дождовни капки 

– печатење со прст 

Музика и движење 

,,Кап, кап, кап,, 

4 Април, 2018 

Разубавување на 

училниците и училишните 

ходници со цвеќиња 

Природни науки 

Македонски јазик 

Ликовно 

образование 

Гордана Шопковска / 

Игор Наков 
1г 

Својствата на 

материјалите 

Обработка на текстот 

,,Малото црвено лале,, 

Превиткување на лале,, 

3 Февруари, 2018 

Истакнување на упатства за 

одржување на училишната 

зграда и здрава средина во 

училиштето и во сите 

простории во зградата 

Природни науки 

Македонски јазик 

Ликовно 

образование 

 

Гордана Шопковска / 

Игор Наков 
1г 

Што им е потребна на 

растенијата за да 

растат Говорна вежба 

,,Правила на 

однесување во 

училница,, Што би било 

кога не би се 

почитувале правилата – 

драматизација Правила 

на однесување во 

училниа –цртање со 

фломастери 

3 Ноември, 2017 



Екплпщки сппдржини Насуавен предмеу Насуавник Пдделение Насуавна сппдржина 
Брпј 

Време на реализација 
на шаспви 

Ослободување од 

непотребни предмети во 

зградата (скршени клупи, 

саксии, вазни, табли, стари и 

исушени цвеќиња и сл) 

Математика Наташа Богатиноска 2б 
Монети и банкноти- 

игровни активности 
1 4/XI 

Отстранување на 

непотребни и 

нефункционални предмети и 

растенија од дворот  

(скршени клупи, исушени 

цвеќиња и скршени корпи) 

Ликовно Наташа Богатиноска 2б 

Простор – просторни 

положби- Садење, 

полевање цвеќе- 

водени бои 

1 4/V 

План за намалена 

потрошувачка на изворите 

за греење 

Македонски јазик Наташа Богатиноска 2б 
Пишување на реченици 

со ракописни букви 
1 4/I 

Редовно чистење на 

прозорците за максимално 

искористување на сончевата 

енергија 

Природни науки Наташа Богатиноска 2б 
Природни и вештачки 

извори на светлина 
1 1/IX 

Истакнување на упатства за 

рационално користење на 

водата  

Македонски јазик Наташа Богатиноска 2б 

Писмено изразување 

Пишување реченици по 

дадени зборови 

1 4/XI 

План за намалена 

потрошувачка на изворите 

за греење 

Македонски јазик Елена Апостолова 2a 
Пишување на реченици 

со ракописни букви 
1 4/I 

Редовно чистење на 

прозорците за максимално 

искористување на сончевата 

енергија 

Природни науки Елена Апостолова 2a 
Природни и вештачки 

извори на светлина 
1 1/IX 

Истакнување на упатства за 

рационално користење на 

водата  

Македонски јазик Елена Апостолова 2a 

Писмено изразување 

Пишување реченици по 

дадени зборови 

1 4/XI 
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ЕКП КПДЕКС ПРИЛПГ БР. 32.1 
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Расппред на часпви прилпг бр 33  
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Правилници за пднесуваое на ушеници, насуавници и рпдиуели (прилпг бр. 34) 

 

Наппмена: Целпснауа 
спдржина на правилнициуе за 
ушеници, насуавници и 
рпдиуели мпже да се најде вп 
ушилищнауа библипуека. 



Планирана прпграмска 
активнпст 

Време на 
реализација 

Реализатпр 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани исхпди и ефекти 

1 2 3 4 5 

Ден на независноста на 

Р.Македонија 
07.09.2018 3А - 6А Ученици Почитување на државен празник 

Денот на раѓањето на Мирче 

Ацев 
21.09.2018 3Б - 6Б Ученици Почит кон делото на Мирче Ацев 

Меѓународен ден на просветните 

работници  
05.10.2018 3В - 6В Ученици Почит кон учителот 

Ден на востанието на 

македонскиот народ 
10.10.2018 4А - 7А Ученици Почитување на државен празник 

Одбележување на месецот на 

книгата 
31.10.2018 4Б - 7Б Ученици 

Развивање љубов кон пишаниот 

збор 

Разглас 
ГЛАВНА ЦЕЛ  Пдбележуваое на ппзначајните дати и настани 

Задачи: Спрабптка ппмеду учениците, наставниците и библиптекарпт за успешна реализација на активнпстите 
 

(прилпг бр.35)  



1 2 3 4 5 

Ден на формирање на ВМРО 22.10.2018 4В - 7В Ученици Почит кон историското минато 

Ослободување на Скопје 13.11.2018 5А - 7Г Ученици Почитување на празници 

Ден на ослободување на 

општина Ѓорче Петров 
14.11.2018 5Б - 8А Ученици Почит кон историското минато 

Денот на св. Климент 07.12.2018 5В - 8Б Ученици 
Почит кон делото на св. Климент 

Охридски  

Денот на раѓањето на Тоше 

Проески 
23.01.2019 3А - 8В Ученици Почит кон делото на Тоше Проески 

Светски ден на жената 08.03.2019 3Б - 8Г Ученици 
Значењето на жената во 

општеството и домот 

Ден на екологија 
               

21.03.2019 
3В - 9А 

Ученици Заштита на животна средина 

Априлијада-Ден на шегата 
               

01.04.2019 
4А - 9Б Ученици 

Шеговити детски творби- многу 

детска смеа 

Денот на смртта на Гоце Делчев 
               

03.05.2019 
4Б - 9В Ученици Почит кон загинатите херои 

Ден на Европа              09.05.2019 4В - 6А Ученици Почит кон историското минато 

Денот на словенските 

просветители св. Кирил и 

Методиј 
             23.05.2019 5А - 6Б Ученици Значењето на писменоста 

Пдгпвпрни насуавници: Зприца Мицевска 
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ППДРШКА НА УЧЕНИЧКИТЕ ПРГАНИЗАЦИИ 

Цел: Развиваое на шувсува за хуманизам, сплидарнпсу, спшувсувп , уплеранција и ппшиууваое пп пау на разнпвидни игри и рабпуа, а 
сп упа здпбиваое на пријауели и развиваое на пријауелсувпуп.   
Задаши: Спздаваое , развиваое и негуваое хигиенски навики кај ушенициуе , ппдигнуваое на нивпуп на здравсувенауа кулуура , 
псппспбуваое на ппдмладпкпу за укажуваое прва медицинска ппмпщ вп слушај на несреќи и елеменуарни неппгпди какп и впдеое 
ппсупјана грижа за здравјеуп преку здрава исхрана и здрава и шисуа средина за живееое. 
 

Активнпсти за пстваруваое на целите 

Ппдмладпк на Црвенипт крст 

УЧЕНИЦИ И УЧЕНИЧКИ ПРГАНИЗАЦИИ 

 Ппдмладпк на Црвен Крсу (прилпг бр. 36); 

Планирана активност             

(Содржина) 
Цели Реализатор 

Време на 

реализација 

Форми и постапки за 

реализација 
Очекувани ефекти 

Избпр на пдделенски 
акуивисуи пд 

пдделенска и предмеуна 
насуава 

Акуивисуиуе секпгащ да 
се вклушени вп 

акуивнпсуиуе на ПЦК вп 
ушилищуеуп 

Пдгпвпрниуе насуавници 
и ушеници пд 

пдделенска и предмеуна 
насуава 

Сепуември Фрпнуална 
Целпсна акуивнпсу на 
пресуавнициуе на ПЦК 

Свешен прием на 
првашиоауа вп 

ппдмладпкпу на 
Црвенипу Крсу 

(приредба) 

Првашиоауа суануваау 
шленпви на ПЦК 

Пдгпвпрниуе насуавници 
и ушеници пд 

пдделенска и предмеуна 
насуава 

Пкупмври Групна 

Да суанау акуивни шленпви на 
ппдмладпкпу на Црвенипу Крсу 

 
 

Хуманиуарна спбирна 
акција вп прехрамбени 

прпизвпди пп ппвпд  
“Денпу на гладууа“- 16 
пкупмври вп спрабпука 
сп Црвенипу Крсу на РМ 

Развиваое на хуманпсу 
и сплидарнпсу кај 

ушенициуе 

Акуивисуи на ПЦК пд 
пдделенска и предмеуна 

насуава и пдгпвпрниуе 
насуавници 

Пкупмври Групна 

Развиваое на шувсувп на  
хуманпсу и сплидарнпсу ппмеду 

ушенициуе, рпдиуелиуе и 
врабпуениуе и спрабпука сп 

Црвенипу крсу на Македпнија 

Недела на грижа на 
суари и изнемпщуени 

лица - ппсеуа на дпм за 
суари лица (приредба) 

Да се заппзнаау сп 
услпвиуе вп кпи живеау 
суариуе и изнемпщуени 

лица. Грижа и љубпв кпн 
суариуе и изнемпщуени 

лица 

Акуивисуи на ПЦК пд 
пдделенска и предмеуна 

насуава 
Нпември Фрпнуална 

Развиваое на хуманпсу  
сплидарнпсу и љубпв кпн 

суариуе изнемпщуени лица 



Кппрдинаупри: Билјана Мауеска, Гпрдана Наскпвскa  
Членови: Сузана Поповска,  Маја Арсовска, Снежана 

Михајловска 

1 2 3 4 5 6 

Снабдуваое на сандашеуп за 
прва медицинска ппмпщ сп 

лекпви и саниуеуски мауеријал 

Укажуваое на прва 
медицинска ппмпщ 

Пдгпвпрниуе 
насуавници и 
ушеници пд 

пдделенска и 
предмеуна насуава 

Декември, Мару Групна 
Развиваое инуерес за  

снабдуваое на сандашеуп за 
прва медицинска ппмпщ  

Прганизираое насуава за 
укажуваое прва ппмпщ 

кпнуинуиранп вп уекпу на 
целауа ушебна гпдина и 

ппдгпупвка за наупревар за 
прва ппмпщ 

Пбушуваое на ушенициуе да 
укажуваау прва ппмпщ при 

елеменуарни неппгпди  

Акуивисуи пд ЦК 
Карппщ ушеници и 

насуавници  

Февруари ,Април, 
Мај 

Групна 
Ппзиуивни ефекуи пд 

предаваоауа и наупреварпу 

Пдбележуваое на денпу на 
крвпдариуелсувпуп 17 Мару 

(лиуерауурни и ликпвни 
увпрби) и крвпдариуелска 

акција 

Ушенициуе да се заппзнаау сп 
знашеоеуп на 

крвпдариуелсувпуп 

Пдгпвпрни 
ушеници и 

насуавници пд 
пдделенска и 

предмеуна насуава 
и рпдиуели  

Мару Групна 
Развиваое на хуманпсу и 

сплидарнпсу ппмеду ушенициуе, 
рпдиуелиуе и врабпуениуе 

Прганизираое насуава (пбука) 
за укажуваое прва ппмпщ - 
ппдгпупвки за наупревар вп 

спрабпуа сп Црвен Крсу - 
Карппщ 

Пбушуваое на ушенициуе да 
укажуваау прва ппмпщ при 
елеменуарни неппгпди и 

ппвреди 

Акуивисуи пд ЦК 
Карппщ ушеници  и 

насуавници  
Април Групна 

Ппзиуивни ефекуи пд 
предаваоауа и наупреварпу и 

пракуишна примена на 
наушенпуп 

                                   
Пбележуваое на 8-ми мај -  
Свеускипу ден на Црвенипу 

крсу - Щиреое на знаеоауа за 
Црвенипу крсу - исупријау 

Заппзнаваое сп исупријаупу и 
знашеоеуп на ЦК  вп свеуски 

рамки 

Акуивисуи пд ЦК   
Карппщ - 

десиминаупри 
Мај 

Предаваое 
Групна рабпуа 

 

Суекнуваое на знаеоа за 
пснпваоеуп на ЦК и негпвауа 

улпга вп свеупу 

Прганизираое на 
хуманиуарни акции (паришни 
средсува, храна, средсува за 
хигиена,пблека ,пбувки)  за 

ппмпщ на  семејсува пд 
спцијалнп ранливи кауегприи  

и елеменуарни неппгпди 

Развиваое на хуманпсу и 
сплидарнпсу кај ушенициуе 

Пдгпвпрни 
насуавници , 

шленпви на ПЦК и 
рпдиуели 

Вп уекпу на целауа 
ушебна гпдина 

Групна 

Развиваое на шувсувп на  
хуманпсу и сплидарнпсу ппмеду 

ушенициуе, рпдиуелиуе и 
врабпуениуе и спрабпука сп 

Црвенипу крсу на Македпнија 

130 



131 

Планирана активнпст Реализатпр Време на реализација 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани ефекти 

1 2 3 4 5 

Избпр на ракпвпдсувп на                   
Деускауа прганизација 

сепуември, 2018 
Пдгпвпрни насуавници,  

ушеници 
Инсурукуивен разгпвпр, 

дискусија 
Правилен избпр на шленпви  

пп предлпг пд ушенициуе. 

Ушилищен  квиз  
на уема „Мпјауа ппщуина“ 

сепуември, 2018 
Пдгпвпрни насуавници,  

ушеници пд  V пдд. 

Меупд на разгпвпр, 
Тексууален меупд, 

Илусурауивен меупд 

Прпдлабпшуваое на знаеоауа за 
ппщуинауа вп кпја живееме, 

развиваое шувсувп за припаднпсу, 
ппууикнуваое на наупреварувашкипу 

дух кај ушенициуе и медусебнп 
дружеое.  

Прганизираое акуивнпсуи пп 
ппвпд  Деуска недела, 2018 

01 - 05.10.2018 
Дирекупр, педагпг, 

психплпг,  пдгпвпрни 
насуавници, ушеници 

Едукауивна рабпуилница, 
уемауски разгпвпр, увпрешки 

акуивнпсуи, презенуација 

Прпдлабпшуваое на знаеоауа за 
правауа на деуеуп, ппууикнуваое 
инуерес кај ушенициуе за ликпвнп                        

и лиуерауурнп увпрещувп,                      
развиваое шувасувп за медусебна ппмпщ 

и хуманпсу . 

 
 
 

Детска прганизација 
 
Цел : Прпграмскауа спдржина на рабпуауа на Деускауа прганизација гп ппфаќа сиуе елеменуи на пснпвниуе пдредби на правауа на деуеуп и сп 
цел сппдвеунп да влијае врз правилнипу психишки развпј на децауа.  
Задачи: 
 развиваое на шувсувп за припаднпсу, ппшиу и медусебнп дружеое;  
 ппдигнуваое на кулуурна свесу кај ушенициуе;  
 ппууикнуваое наупреварувашки дух; 
 развиваое на хуманпсу и ппзиуивни пспбини на лишнпсуа. 

Активнпсти за реализација на целите 

 Деуска прганизација (прилпг бр. 37); 
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Планирана активнпст Реализатпр Време на реализација 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани ефекти 

1 2 3 4 5 

Прием на првашиоауа вп  
Деускауа прганизација 

05.10.2018 
Дирекупр,  

пдгпвпрни насуавници , 
ушеници 

Тексууален меупд, изведбени 
акуивнпсуи 

Зашленуваое ушеници пд првп 
пдделение вп Деускауа прганизација, 
развиваое шувсувп за припаднпсу и 

медусебнп дружеое. 

Ппсеуа на фесуивалпу                                       
на деуска песна                                           

„Злаунп славејше 2018“ 
нпември, 2018 

Насуавници,                      
ушеници пд  I дп V пдд. 

Инсурукуивен разгпвпр, 
умеунишкп – забавни акуивнпсуи 

Развиваое навики за ппсеуа на кулуурни 
манифесуации,              ппууикнуваое 
инуерес кај ушенициуе       за слущаое 

деуски песни. 

Ушенишка квизпуека декември, 2018 
Пдгпвпрни насуавници,  
ушеници пд VI дп IX пдд. 

Рабпуилница,  
разгпвпр 

Прпщируваоев на знаеоауа,  
развиваое наупреварувашки дух  

и медусебнп дружеое. 

Хуманиуарна акција                          „Пд 
нас, за нас“ 

февруари, 2019 
пдгпвпрни насуавници, 
ушеници пд I дп IX пдд. 

Меупд на разгпвпр, уексууален 
меупд, пракуишни акуивнпсуи  

Дпделени паришни средсува за 
еднпкрауна ппмпщ  на  ушеници пд 

ранлива кауегприја на семејсува, 
развиена свесу кај ушенициуе за 

медусебна ппмпщ. 

Ушилищен маскенбал  
– избпр на најуспещни маски 

01.04.2019 
Пдгпвпрни насуавници,  
ушеници пд I дп V пдд. 

Меупд на разгпвпр, 
демпнсурауивен меупд 

Ппууикнуваое на креауивнипу дух 
 кај ушенициуе, ведрп и веселп 

распплпжение, медусебнп дружеое 

Ушенишка квизпуека мај, 2019 
Пдгпвпрни насуавници,  
ушеници пд VI дп IX пдд. 

Рабпуилница,                    
умеунишкп – забавни акуивнпсуи 

Анимираое на надаренпсуа,  
развиваое наупреварувашки дух  

и медусебнп дружеое. 

Членпви на тимпт: Маја Пашемска, Валенуина Алекспвска, 

                                    Рпзалинка Симпнпвска, Верка Сурауиева,  

                                    Љубица Пеукпвска, Споа Ц. Цакпвиќ 
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ПРПГРАМА ЗА РАБПТА НА ТИМПТ ЗА ТЕХНИЧКА ППДРШКА - УТТП 

Активнпсти за пстваруваое на целите 
Планирана прпграмска 

активнпст 
Време на 

реализација 
Реализатпр Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани исхпди и ефекти 

1 2 3 4 5 

Фпрмираое и пбука на УТТП и 
заппзнаваое сп гпдищнауа 

прпграма за рабпуа 
Сепуември 2018 Дејан Гацевски Прпграма за рабпуа 

Навременп и успещнп пбезбедуваое 
на уехнишка ппддрщка 

Десиминација на суекнаупуп знаеое 
на нпвиуе шленпви 

Пкупмври 2018 Дејан Гацевски Рабпуилница Успещна реализација на задашиуе 

Превенуивнп пддржуваое на 
кпмпјууериуе 

Кпнуинуиранп вп 
уекпу на целауа 
ушебна гпдина 

Дејан Гацевски, УТТП Пракуишна рабпуа 
Правилнп функципнираое на 

кпмпјууерскипу сисуем 

Впдеое на дпсиеја за секпј 
кпмпјууер вп ушилищуеуп дпкплку е 

направена инуервенција 

Вп уекпу на целауа 
ушебна гпдина 

Дејан Гацевски, УТТП Пракишна рабпуа Увид вп спсупјбауа на кпмпјууериуе  

Инденуификуваое и пусурануваое 
на евенууални прпблеми 

Пп ппуреба Дејан Гацевски, УТТП Пракуишна рабпуа 
Правилнп функципнираое на 

кпмпјууерскипу сисуем 

Пдгпвпрен насуавник: Дејан Гацевски 
 

 

 Прпграма за рабпуа на уимпу за уехнишка ппдрщка (прилпг бр. 38); 

Училишнипт тим за техничка ппдршка се фпрмира сп цел: 
 Вклушуваое на ушенициуе вп пддржуваоеуп на кпмпјууериуе вп 

ушилищуеуп. 

 Ппмпщ на ушенициуе и насуавнициуе вп рабпуауа сп кпмпјууериуе. 

 Пдржуваое вп исправна спсупјба на 
кпмпјууериуе. 

 Задашиуе и акуивнпсуиуе на уимпу се ппфауени вп прпграмауа 

щуп следува. 
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ПЕДАГПШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДПКУМЕНТАЦИЈА 

Цели и задаши : Кпнуинуиранп следеое и прпверка на педагпщкауа дпкуменуација (дневници и мауишни книги) Навременп пукриваое и ппправка на сиуе 

недпсуаупци при впдеое на педагпщкауа евиденција.Спздаваое навика на насуавнициуе пд пдделенска и предмеуна насуава (какп пдделенскиуе уака и 

предмеуниуе насуавници кпи не се пдделенски ракпвпдиуели) за редпвнп, упшнп, прецизнп и ппследпвауелнп запищуваое на шаспви, изпсуанпци, ппсеуи, 

пувпрени денпви, рпдиуелски средби , пцени, пдделенски спвеуи, планирани и реализирани уесупви, задаши иун. 

Активнпсти за реализација на целите 

 Планирана прпграмска активнпст Време на реализација Реализатпр 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани цели и  ефекти 

1 2 3 4 5 

Прпверка на ушилищниуе дневници сепуември 
Tим за педагпщка 

евиденција и 
дпкуменуација 

фпрмулари за прпверка на 
дневници и мауишни книги 

Тпшнп, навременп и прецизнп 
внесуваое на ппдаупци на 

ушилищнипу дневник и мауишниуе 
книги 

Проверка на училишните дневници декември 

Tим за педагпщка 
евиденција и 

дпкуменуација 

фпрмулари за прпверка на 
дневници 

Тпшнп, навременп и прецизнп 
внесуваое на ппдаупци на 

ушилищнипу дневник 

Проверка на училишните дневници јануари 

Tим за педагпщка 
евиденција и 

дпкуменуација 

фпрмулари за прпверка на 
дневници 

Тпшнп, навременп и прецизнп 
внесуваое на ппдаупци на 

ушилищнипу дневник 

Проверка на училишните дневници март 

Tим за педагпщка 
евиденција и 

дпкуменуација 

фпрмулари за прпверка на 
дневници 

Тпшнп, навременп и прецизнп 
внесуваое на ппдаупци на 

ушилищнипу дневник 

Проверка на училишните дневници мај 

Tим за педагпщка 
евиденција и 

дпкуменуација 

фпрмулари за прпверка на 
дневници 

Тпшнп, навременп и прецизнп 
внесуваое на ппдаупци на 

ушилищнипу дневник 

 Педагпщка евиденција и дпкуменуација (прилпг бр. 39); 
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1 2 3 4 5 

Проверка на училишните дневници јуни 

Tим за педагпщка 
евиденција и 

дпкуменуација 

фпрмулари за прпверка на 
дневници 

Тпшнп, навременп и прецизнп 
внесуваое на ппдаупци на 

ушилищнипу дневник 

Прпверка на  мауишниуе книги јуни 
Tим за педагпщка 

евиденција и 
дпкуменуација 

фпрмулари за прпверка на 
мауишниуе книги 

Тпшнп, навременп и прецизнп 
внесуваое на ппдаупци вп мауишниуе 

книги 

Кппрдинаупри: Снежана Михајлпвска   Суншица М.Супјанпвиќ  
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Активнпсти за реализација на целите 

 Планирана прпграмска активнпст Време на реализација Реализатпр 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани цели и  ефекти 

1 2 3 4 5 

Преглед на мауишни книги 1 
пдделение 

Прпверка на 
ппдаупциуе за упис на 

првашиоа 

Пдгпвпрни насуавници, 
педагпг психплпг 

Сепуември 
Тпшнп и навременп запищуваое на 

мауишниуе книги 

Прпверка на ушилищниуе дневници 
Навременп и упшнп 

пппплнуваое на 
ушилищнипу дневник  

Пдгпвпрни насуавници, 
педагпг  

Сепуември 
Навременп инфпрмираое за 

ппсупешки неправилнпсуи и нивна 
кпрекција 

Прпверка на ушилищниуе дневници 
Навременп и упшнп 

пппплнуваое на 
ушилищнипу дневник  

Пдгпвпрни насуавници, 
педагпг 

нпември 
Навременп инфпрмираое за 

ппсупешки неправилнпсуи и нивна 
кпрекција 

Прпверка на ушилищниуе дневници 
Навременп и упшнп 

пппплнуваое на 
ушилищнипу дневник  

Пдгпвпрни насуавници декември 
Навременп инфпрмираое за 

ппсупешки неправилнпсуи и нивна 
кпрекција 

Прпверка на ушилищниуе дневници 
Навременп и упшнп 

пппплнуваое на 
ушилищнипу дневник  

Пдгпвпрни насуавници  февруари 
Навременп инфпрмираое за 

ппсупешки неправилнпсуи и нивна 
кпрекција 

Годишна програма за Педагошка документација во учебната 2018/2019  

Цел: Правилно и навремено водење на педагошката документација  

Задачи: Оспособување за правилно и континуирано водење на педагошката документација  
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 Планирана прпграмска активнпст Време на реализација Реализатпр 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани цели и  ефекти 

1 2 3 4 5 

Прпверка на ушилищниуе дневници 
Навременп и упшнп 

пппплнуваое на 
ушилищнипу дневник  

Пдгпвпрни насуавници мару 
Навременп инфпрмираое за 

ппсупешки неправилнпсуи и нивна 
кпрекција 

Прпверка на ушилищниуе дневници 
Навременп и упшнп 

пппплнуваое на 
ушилищнипу дневник  

Пдгпвпрни насуавници  април 
Навременп инфпрмираое за 

ппсупешки неправилнпсуи и нивна 
кпрекција 

Прпверка на ушилищниуе дневници 
Навременп и упшнп 

пппплнуваое на 
ушилищнипу дневник  

Пдгпвпрни насуавници мај 
Навременп инфпрмираое за 

ппсупешки неправилнпсуи и нивна 
кпрекција 

Прпверка на ушилищниуе дневници 
Навременп и упшнп 

пппплнуваое на 
ушилищнипу дневник  

Пдгпвпрни насуавници јуни 
Навременп инфпрмираое за 

ппсупешки неправилнпсуи и нивна 
кпрекција 

Преглед на мауишни книги  

Прпверка на 
внесениуе 

свидеуелсува вп 
мауишниуе книги 

Пдгпвпрни насуавници, 
педагпг психплпг 

јуни 
Тпшнп и навременп запищуваое на 

мауишниуе книги 

Одговорни наставници - Снежа Ѓорѓиева и Ангелина 

Николовска  
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Планирана годишна програма за е - дневник (одделенска настава) 

Цели: Ппдпбруваое ,успврщуваое , правилнп и редпвнп впдеое на педагпщка дпкуменуација на насуавнициуе (е - дневник) 

Планирана прпграмска 
акуивнпсу 

Време на 
реализација 

Реализаупр Целна група Цели и пшекувани исхпди 

Пбрабпука на ппдаупци 
пд  е-дневникпу 

Сепуември 
Александра Ј.Супјанпски/Гпрдана 

Щппкпска 

насуавници пд 
пдделенска насуава 

Надминуваое на прпблемиуе за време 
на внесуваое на ппдаупциуе вп е-

дневникпу 

Преглед на е - дневници 
(Пдделенска насуава) 

Пкупмври 
Александра Ј.Супјанпски/Гпрдана 

Щппкпска 

насуавници пд 
пдделенска насуава 

Ппдпбруваое ,успврщуваое и правилнп 
и редпвнп впдеое на педагпщка 

дпкуменуација на насуавнициуе (е - 
дневник) 

Изгпувуваое и 
исуакнуваое  на извещуај 

за прпверенипу е-
дневник 

 

Пкупмври 
Aлександра Ј.Супјанпски   Гпрдана 

Щппкпска 

Пдделенски 
насуавници 

Надминуваое на прпблемиуе за време 
на внесуваое на ппдаупциуе  и 

навременп внесуваое на ппдаупци вп е-
дневникпу 

Преглед на е - 

дневници 

(Одделенска настава) 

Декември 

Александра 

Ј.Стојановска/Гордана 

Шопкоска 

наставници од 

одделенска 

настава 

Подобрување ,усовршување и 

правилно и редовно водење на 

педагошка документација на 

наставниците (е - дневник) 

Изготвување и 

истакнување  на 

извештај за 

проверениот е-

дневник 

 

Декември 
Aлександра Ј.Стојаноски   

Гордана Шопкоска 

Одделенски 

наставници 

Надминување на проблемите за 

време на внесување на 

податоците  и навремено 

внесување на податоци во е-

дневникот 
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Планирана прпграмска 
акуивнпсу 

Време на 
реализација 

Реализаупр Целна група Цели и пшекувани исхпди 

Преглед на е - дневници 
(Пдделенска насуава) 

Јануари/Февруари 
Александра Ј.Супјанпвска/Гпрдана 

Щппкпска 
насуавници пд 

пдделенска насуава 

Ппдпбруваое ,успврщуваое и правилнп 
и редпвнп впдеое на педагпщка 

дпкуменуација на насуавнициуе (е - 
дневник) 

Изгпувуваое и 
исуакнуваое  на извещуај 

за прпверенипу е-
дневник 

 

Јануари/Февруари 
Александра Ј.Супјанпвска/Гпрдана 

Щппкпска 
насуавници пд 

пдделенска насуава 

Надминуваое на прпблемиуе за време 
на внесуваое на ппдаупциуе  и 

навременп внесуваое на ппдаупци вп е-
дневникпу 

Преглед на е - дневници 
(Пдделенска насуава) 

Април 
Александра Ј.Супјанпвска/Гпрдана 

Щппкпска 
насуавници пд 

пдделенска насуава 

Ппдпбруваое ,успврщуваое и правилнп 
и редпвнп впдеое на педагпщка 

дпкуменуација на насуавнициуе (е - 
дневник) 

Изгпувуваое и 
исуакнуваое  на извещуај 

за прпверенипу е-
дневник 

 

Април 
Александра Ј.Супјанпвска/Гпрдана 

Щппкпска 
насуавници пд 

пдделенска насуава 

Надминуваое на прпблемиуе за време 
на внесуваое на ппдаупциуе  и 

навременп внесуваое на ппдаупци вп е-
дневникпу 

Преглед на е - дневници 
(Пдделенска насуава) 

Јуни 
Александра Ј.Супјанпвска/Гпрдана 

Щппкпска 
насуавници пд 

пдделенска насуава 

Ппдпбруваое ,успврщуваое и правилнп 
и редпвнп впдеое на педагпщка 

дпкуменуација на насуавнициуе (е - 
дневник) 

Изгпувуваое и 
исуакнуваое  на извещуај 

за прпверенипу е-
дневник 

 

Јуни 
Александра Ј.Супјанпвска/Гпрдана 

Щппкпска 
насуавници пд 

пдделенска насуава 

 Надминуваое на  прпблемиуе за време 
на внесуваое на ппдаупциуе вп е-

дневникпу 

Пдгпвпрни насуавници: 
Александра 
Ј.Супјанпски/Гпрдана Щппкпска 
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ТИМ ЗА УНАПРЕДУВАОЕ НА ВПСПИТНП ПБРАЗПВНА РАБПТА 
 

 

Цели:  сисуемаускп следеое и унапредуваое на впспиунипу,пбразпвнипу какп и прпцеспу за прпфесипналнп 
унапредуваое на рабпуауа на насуавникпу 

Активнпсти за реализација на целите 
Спдржина  
активнпсти 

Цели  Реализатпри 
 Метпди на 

реализација 
Време на 

реализација 
Пчекувани исхпди 

1 2 3 4 5 6 

Изгпувуваое на 
гпдищни прпграми за 
рабпуа на ушилищни 

уимпви 

Следеое на напредпкпу на 
пбразпвнипу прпцес на 

ушенициуе и насуавнициуе 

педагпщкп-
психплпщка 

служба,насуавници 
пд предмеуна и 

пдделенска насуава 

Тексу,презенуација Сепуември  
Унапреден впспиунп-пбразпвен 

прпцес 

Прганизирани ппсеуи 
на шаспви 

Следеое на напредпкпу на 
пбразпвнипу прпцес на 

ушенициуе и насуавнициуе 

педагпщкп-
психплпщка 

служба,насуавници 
пд предмеуна и 

пдделенска насуава 

Тексу, 
демпнсурација, 

предаваое 
Кпнуинуиранп  

Ппууик на креауивен присуап вп 
насуавауа 

Изгпувуваое на 
инсуруменуи за 

следеое и 
унапредуваое на 

впспиунп-пбразпвнипу 
прпцес 

Следеое на напредпкпу на 
пбразпвнипу прпцес на 

ушенициуе и насуавнициуе 

педагпщкп-
психплпщка 

служба,насуавници 
пд предмеуна и 

пдделенска насуава 

уексу Кпнуинуиранп  
Правилнп вреднуваое на 

ушенициуе 

Месешна прпверка на 
дневниуе планираоа  

Следеое на рабпуауа на 
впспиунп пбразпвнипу кадар 

Дирекупр/педагпщкп
-психплпщка служба 

Тексу Кпнуинуиранп 
Правилнп и уреднп впдеое на 

педагпщка дпкуменуација 

Извещуај за 
реализација на 
акуивнпсуиуе 

Анализа на рабпуауа на 
уимпвиуе 

  уексу 
Првп и вупрп 
пплугпдие пд 

ушебнауа гпдина 

Вппшуваое на ппдпбруваоауа вп 
пбразпвнипу прпцес наушилищуеуп 

Tим за унапредуваое на впспиунп-пбразпвна рабпуа : Гпце Бпцевски , Рпзалинка Симпнпвска , Валенуина 
Алеклспвска , Ивп Давидпвски , Јасна Мауевска 

 Тим за унапредуваое на впспиунп пбразпвна рабпуа (прилпг бр. 40); 
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ПРПГРАМА ЗА НАСТАВНИ ДЕНПВИ НА КПИ СЕ РЕАЛИЗИРААТ   
ППСЕБНИ АКТИВНПСТИ ВП 2018/2019 ГПДИНА 

Планирана прпграмска 

активнпст 
Цел на активнпста Реализатпр Време на реализација Пчекувани исхпди и ефекти 

Ден на ппштината  

-Литературен и ликпвен 

кпнкурс 

-Истприски час за Дпрче 

Петрпв 

Придпнес вп севкупниуе 

акуивнпсуи пп ппвпд 

Денпуна ппщуинауа 

Насуавници и ушеници сепуември 

Изразенп ппшиууваое кпн 

ликпу и делпупна 

македпнскипу ревплуципнер 

Дпрше Пеурпв 

Патрпнен празник на 

училиштетп 

-Свечена приредба 

-Литературен и ликпвен 

кпнкурс 

Преку прганизирани 

акуивнпсуи да се  
Врабпуени вп ушилищуеуп мај  

Пдбележуваое на 71 гпдини 

ппсупеое и уважуваое на 

делауа на Мирше Ацев 

 Прпграма за насуавни денпви сп ппсебни акуивнпсуи (прилпг бр. 41) 
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СТРУЧНИ ПРГАНИ 

НАСТАВНИЧКИ СПВЕТ 

Планирана прпграмска 
активнпст 

Време на 
реализација 

Реализатпр Фпрми на рабпта Пчекувани исхпди и ефекти 

1 2 3 4 5 

Усвпјуваое на гпдищнауа 
прпграма вп 2017/2018 

Авгусу 
дирекупр,сурушна 

служба 
и насуавници 

Фрпнуална 
Ппдпбруваое и успврщуваое на рабпуауа 
на насуавнициуе,Правилнп планираое на 

впннасуавниуе акуивнпсуи за уекпвнауа гпдина,... 

Наспки за акуивнпсуи ппврзани 
сп рабпуауа на насуавнициуе за 

ппшеупк на нпвауа ушебна 
гпдина 

Сепуември 
дирекупр,сурушна 

служба 
и насуавници 

Фрпнуална 
Ппдпбруваое и успврщуваое на рабпуауа 

на насуавнициуе,Акуивнпсуи пп ппвпд Ден на 
ппщуинауа,... 

Анализа пд увид вп педагпщка 
дпкуменуација 

Пкупмври 
дирекупр,сурушна 

служба 
и насуавници 

Фрпнуална 

Ппдпбруваое и успврщуваое на рабпуауа на 
насуавнициуе,Вппшуваое и кпрекцијана 

евенууални прппусуи 
 

Усвпјуваое на успехпу и 
ппведениеуп вп уекпу на 

првпуп уримесешие вп 
ушебнауа 2017/2018 гпдина 

Нпември 
дирекупр,сурушна 

служба 
и насуавници 

Фрпнуална 
Вппшуваое на слабпсуиуе вп успехпу на ушенициуе 

и мерки за нивнп надминуваое 

Нпвпгпдищен хепенинг Декември 
дирекупр,сурушна 

служба 
и насуавници 

Фрпнуална 
Афирмираое на ушилищуеуп и ппсуигаоауа на 

ушенициуе 

Усвпјуваое на успехпу и 
ппведениеуп вп уекпу на 

првпуп пплугпдие вп ушебнауа 
2017/2018 гпдина,Анализа пд 

реализација на гпдищна 
прпграма 

Јануари 
дирекупр,сурушна 

служба 
и насуавници 

Фрпнуална 
Афирмираое на ушилищуеуп и ппсуигаоауа на 

ушенициуе 

 Прпграма за рабпуа на Насуавнишки спвеу (прилпг бр. 42); 
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Пдгпвпрен насуавник : Зора 
Антеска 
 
 
 

 

1 2 3 4 5 

Прганизираое на Паурпнипу 
празник на ушилищуеуп 

Февруари 
дирекупр,сурушна 

служба 
и насуавници 

насуавници 
Афирмираое на ушилищуеуп и ппсуигаоауа на 

ушенициуе 

Дпгпвараое за 
екскурзии,насуава вп 
прирпда,пплумауура 

Мару 
дирекупр,сурушна 

служба 
и насуавници 

Фрпнуална 
Унапредуваое на насуавауа 

 

Усвпјуваое на успехпу и 
ппведениеуп вп уекпу на 
уреупуп уримесешие вп 

ушебнауа 2017/2018 
гпдина,Дпгпвпр за 

Велигденски хепенинг 

Април 
дирекупр,сурушна 

служба 
и насуавници 

Фрпнуална 
Вппшуваое на слабпсуиуе вп успехпу на ушенициуе 

и мерки за нивнп надминуваое 

Анализа на резулуауи пд 
ушенишки наупревари 

Мај 
дирекупр,сурушна 

служба 
и насуавници 

Фрпнуална Евалуација на ппсуигнауиуе ефекуи 

Усвпјуваое на успехпу и 
ппведениеуп за ушебнауа 

2017/2018 гпдина,Избпр на 
првенец на генерација 

Јуни 
дирекупр,сурушна 

служба 
и насуавници 

Фрпнуална 
Вппшуваое на слабпсуиуе вп успехпу на ушенициуе 

и мерки за нивнп надминуваое 

Прганизираое на ппправни и 
други испиуи 

Јуни 
дирекупр,сурушна 

служба 
и насуавници 

Фрпнуална 
Успещнп прганизираое и спрпведуваое на 

ппправниуе и други испиуи 
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Гпдишна прпграма за рабптата на пдделенскипт спвет за учебната 2018/2019 

Цел:  Следеое, унапредуваое на рабпуауа на насуавнипу кадар ; -Следеое на ппсуигаоауа, редпвнпсуа и успехпу на ушенициуе; -Заппзнаваое 
на рпдиуелиуе сп успехпу и ппведениеуп на ушенициуе  и акууелниуе рабпуи вп ушилищуеуп. 

Задаши: Да се впди евиденција за правилнп следеое на напредуваоеуп на ушенициуе, пресмеууваое и презенуација на успехпу и редпвнпсуа 
на ушенициуе, правилнп да се презенуираау  инфпрмацииуе на рпдиуелскиуе средби.  

Планирана прпграмска активнпст            Целна група Реализатпр Време на реализација Пчекувани исхпди и ефекти 

Изгпувуваое на расппред на шаспви – 
дппплниуелна, дпдауна и слпбпдни 

ушенишки акуивнпсуи и приемни 
денпви на насуавнициуе 

Предмеуни и пдделенски 
насуавници 

Пдгпвпрен уим за 
пдделенски спвеу  

авгусу 2018 гпдина  Успещна реализација на 
впннасуавниуе акуивнпсуи и 
навременп инфпрмираое и 

спрабпука сп рпдиуелиуе 

Списпк на шленпви вп спвеу на 
рпдиуели пд I – IX пдделение 

Предмеуни и пдделенски 
насуавници 

Пдгпвпрен уим за 
пдделенски спвеу  

сепуември 2018гпдина 
Успещна  спрабпука сп 

рпдиуелиуе, вклушуваое на 
рпдиуелиуе вп акуивнпсуиуе на 

ушилищуеуп 

Разгледуваое на 
успехпу,ппведениеуп и редпвнпсуа на 
ушенициуе вп првпуп урпмеасешие пд 

ушебнауа 2018/2019 г за пделенска 
насуава 

Пдделенски насуавници 
Пдделенски насуавници, 
педагпщкп-психплпщка 

служба и дирекупр 
нпември 2018 гпдина  

Спгледуваое на успехпу и 
ппведениеуп на ушенициуе пд I 

– V пдделение вп првпуп 
урпмеасешие пд ушебнауа 

2018/2019 г 

Разгледуваое на 
успехпу,ппведениеуп и редпвнпсуа на 
ушенициуе вп првпуп урпмеасешие пд 

ушебнауа 2018/2019 за предмеуна 
насуава 

Предмеуни насуавници 
Предмеуни насуавници, 
педагпщкп-психплпщка 

служба и дирекупр 
нпември 2018 гпдина  

Спгледуваое на успехпу и 
ппведениеуп на ушенициуе пд 
VI – IX пдделение вп првпуп 

урпмеасешие пд ушебнауа 
2018/2019 г 
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Разгледуваое на 
успехпу,ппведениеуп и редпвнпсуа 
на ушенициуе вп првпуп пплугпдие 

пд ушебнауа 2018/2019 за пделенска 
насуава 

Пдделенски насуавници 
Пдделенски насуавници, 
педагпщкп-психплпщка 

служба и дирекупр 
јануари 2019 гпдина  

Спгледуваое на успехпу и 
ппведениеуп на ушенициуе 

пд I – V пдделение вп првпуп 
урпмесешие пд ушебнауа 

2018/2019 г 

Разгледуваое на 
успехпу,ппведениеуп и редпвнпсуа 
на ушенициуе вп првпуп пплугпдие 

пд ушебнауа 2018/2019 за 
предмеуна насуава 

Предмеуни насуавници 
Пдделенски насуавници, 
педагпщкп-психплпщка 

служба и дирекупр 
јануари 2019 гпдина  

Спгледуваое на успехпу и 
ппведениеуп на ушенициуе 

пд VI – IX пдделение вп 
првпуп урпмесешие пд 
ушебнауа 2018/2019 г 

Разгледуваое на 
успехпу,ппведениеуп и редпвнпсуа 

на ушенициуе вп уреупуп урпмесешие 
пд ушебнауа 2018/2019 г за 

пделенска насуава 

Пдделенски насуавници 
Пдделенски насуавници, 
педагпщкп-психплпщка 

служба и дирекупр 
април  2019 гпдина  

Спгледуваое на успехпу и 
ппведениеуп на ушенициуе 

пд I – V пдделение вп уреупуп 
уримесешие пд ушебнауа 

2018/2019 г 

Разгледуваое на 
успехпу,ппведениеуп и редпвнпсуа 

на ушенициуе вп уреупуп урпмесешие 
пд ушебнауа 2018/2019 г за 

предмеуна  насуава 

Предмеуни насуавници 
Предмеуни насуавници, 
педагпщкп-психплпщка 

служба и дирекупр 
април  2019 гпдина  

Спгледуваое на успехпу и 
ппведениеуп на ушенициуе 

пд VI – IX пдделение вп 
уреупуп уримесешие пд 
ушебнауа 2018/2019 г 

Разгледуваое на 
успехпу,ппведениеуп и редпвнпсуа 
на ушенициуе на крајпу пд ушебнауа 
2018/2019 г за пдделенска  насуава 

Пдделенски насуавници 
Пдделенски насуавници, 
педагпщкп-психплпщка 

служба и дирекупр 
јуни 2019 гпдина 

Спгледуваое на успехпу и 
ппведениеуп на ушенициуе 

пд I – V пдделение на крајпу  
пд ушебнауа 2018/2019 г 

Разгледуваое на 
успехпу,ппведениеуп и редпвнпсуа 
на ушенициуе на крајпу пд ушебнауа 
2017/2018 г за предмеуна  насуава 

Предмеуни насуавници 
Предмеуни насуавници, 
педагпщкп-психплпщка 

служба и дирекупр 
јуни 2018 гпдина 

Спгледуваое на успехпу и 
ппведениеуп на ушенициуе 

пд VI – IX пдделение на 
крајпу  пд ушебнауа 

2017/2018 г 

Тим за пдделенски спвеу Маријана А. 
Маневска / Ирена Младенпска 



Планирана прпграмска 
активнпст 

Време на 
реализација 

Реализатпр 
Метпди и ппстапки за 

реализација 
Пчекувани исхпди и ефекти 

1 2 3 4 5 

Создавање навики кај учениците за 

самостоен избор на книги и 

поттикнување на интерес за читање 

Цела учебна 

година 
Библиотекар Ученици 

Учениците самостојно ги пронаоѓаат 

книгите    

Водење на библиотекарска секција 
Цела учебна 

година 
Библиотекар Ученици 

Учениците се запознаени со работата 

на училишната библиотека 

Внимателно чување, ракување и 

заштита на книгите 
Септември Библиотекар Во интерес на училиштето Книгите се во добра состојба 

Упатување на користење на 

речници, енциклопедии, лексикони 

Цела учебна 

година 
Библиотекар Ученици 

Самостојно користење на овој вид 

литература 

Издавање на книги и разговор за 

прочитаните книги 

Цела учебна 

година 
Библиотекар Ученици Учениците ја прочитале книгата  

Гпдищна прпграма Библипуека 2017/2018 

Цели: Ппдпбруваое на успехпт и личнипт напредпк на учениците вп нивнптп шкплуваое 
 
 
 

Задачи: Библиптекарпт спбира, пбрабптува, чува и дава на кпристеое библиптечен материјал, ги наспчува 
учениците кпн правилен припд кпн анализа на книгата 
 
 

(прилпг бр.43)  



1 2 3 4 5 

Чување на библ. фонд книги, 

списанија, аудио-визуелен и 

документарен материјал 

Цела учебна 

година 
Библиотекар Во интерес на училиштето 

Библиотечниот фонд не се 

осипува 

Збогатување на библиотечниот 

фонд со стручна литература, 

нагледни средства по однапред 

подготвена програма 

Цела учебна 

година по 

потреба 

Библиотекар Во интерес на училиштето 
Набавка на нови книги и 

нагледни средства 

Помош во организирање на 

наставни часови во библиотеката 

Цела учебна 

година по 

потреба 

Библиотекар Ученици и наставници Успешно изведена настава 

Работа со бесплатни учебници  Септември Библиотекар Ученици 
Подобри резултати во 

учењето 

Соработка со МОН во врска со 

бесплатните учебници 

Цела учебна 

година по 

потреба 

Библиотекар Ученици 
Учениците се обезбедени со 

учебници 

Водење на дневникот на 

училиштето 

Цела учебна 

година 
Библиотекар Во интерес на училиштето 

Трајна евиденција за 

работата на училиштето 

 Евиденција за медиумско 

претставување на училиштето  

Цела учебна 

година 
Библиотекар Во интерес на училиштето 

Хронолошко евидентирање и 

чување на материјал од 

печатените медиуми 

Организирање на активностите за 

разглас по однапред подготвена 

програм 

Цела учебна 

година 
Библиотекар Ученици 

Содржините реализирани 

преку разглас се добро 

прифатени кај учениците 

Информирање за ново набавени и 

невратени книги 

Цела учебна 

година по 

потреба 

Библиотекар Ученици Книжниот фонд се зголемува 

Следење на стручна литература и 

учество на семинари 

Цела учебна 

година по 

потреба 

Библиотекар Библиотекар 
Примена на новини во 

работата 

Пдгпвпрни насуавници: Зприца Мицевска 
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ПСИХПЛПГ 

Цел :Планираое на акуивнпсуи на психплпгпу кпи уреба да се реализирааувп уекпу на ушебнауа гпдина .                                                     
 
Задаши: 
1. Кпнуинуирана спрабпрка сп  насуавници ,рпдиуели, ушеници и ппдпбруваое на ппвеќе сегменуи вп ВПР. 
2.Реализација на задаши кпи се пдредени сппред закпнскауа регулауива . 

 Прпграма за рабпуа на психплпг (прилпг бр. 44); 

Планирана  прпграмскa 
активнпст 

Време на 
реализација 

Реализатпр Целна група  Ппстигната цел и пчекуван ефект 

Изработка на сопствената 

Годишна програма за работа  

Јули и Август   

2018 година 
Психологот За училиштето 

Планирање на сопствената работа  

заради поголема ефикасност во 

планирање на активностите . 

Учество во изготвување на 

Годишна програма на 

училиштето 

Јули и Август 2018 

година 

Психологот и 

наставници 
За училиштето 

Проверување,сугестии и прибирање 

на соодветен материјал и податоци  

со цел изготвување на квалитетна  

Годишна програма на училиштето .  

Поделба на запишани ученици 

во  прво одделение во новата 

учебна година  и изготвување 

списоци со ученици   по 

паралелки (формирање на 

паралелки според одредени 

критериуми )  

Август   2018 

година  
Психолог и педагог 

За наставниците и 

учениците  

 Рапоредување на учениците од прво  

одделение по паралелки  според 

одредени критериуми од листите на  

опсервација .  

Запишување  на новодојдени 

ученици од други училишта и 

испишување на  ученици од 

нашето училиште .  

Во текот на  

учебната година 

Психологот и 

наставниците  
За учениците  

Сместување на учениците во 

соодветни паралелки според 

одредени критериуми , со цел ,  

овозможување на новодојдените 

ученици да го  продолжат 

понатамошното   школување . Давање 

согласности за новодојдените 

ученици  и барање за испишување на 

наши ученици    како и сите други 

потребни документи за реализација 

на овие активности . 
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Прибирање информации за 

ученици на кои им е потребна 

соодветна помош 

Во текот на  

учебната година 

Психологот и 

наставници  

За сите структури во 

училиштето                   ( 

ученик,родител 

одделенски раководител 

)  

Прибирање информации од 

ученикот,родителот одделенскиот 

раководител ) и согледување на 

причините за  подобрување на  

напредокот на ученицикот  . 

Увид во водење на Одделенски 

дневници,годишни програми на 

наставници, оперативни 

планови, матични книги 

,евидентни лисови за успех  и 

друго 

Во текот на  

учебната година 

Психологот и 

одговорните 

наставници  

За наставниците  

Воочување , изготвување извештаи и 

констатирање на  пропустите со цел 

,подобрување и поквалитетно водење 

на педагошка документација . 

Консултативна работа со 

наставници  

Во текот на  

учебната година 
Психолог За училиштето 

Давање насоки за подобрување на 

начинот на работа и подобрување на 

квалитетот на работењето на 

наставниците . 

Соработка со надворешни 

институции ,стручни установи  

Во текот на  

учебната година 

Психологот, лица од 

одредени институции  и 

наставници  

За учениците и 

родителите 

Добивање на стручна помош од 

институциите ,доставување на 

податоци ,и поголема соработка 

заради подобрување на напредопкот 

на учениците и состојбата во училиште 

. 

Соработка со родители , 

ученици и наставници  

Во текот на  

учебната година 

Психолог,наставник, 

ученик и родител  
Пред наставницете  

Взаемно соработување и утврдување 

на потребите за соработка во  давање 

на помош и сугестии кај овие структури 

. 

Следење на работата и учество 

на стручните активи  

Во текот на  

учебната година 

Психологот и 

наставниците  

Следење на работата на 

стручните активи во 

училиштето  

Давање насоки за подобрување на 

начинот на работа за поефективно    

работењето на стручните активи . 

Изработка на статистички 

извештај за почетокот од 

учебната  2018/2019  годината 

за потребите на Завод за 

статистика   

Октомври / 

Ноември  2018 
Психологот 

За потребите на Завод за 

статистика  

Внесување на точни податоци за 

состојбата на училиштето на почетокот  

на учебната 2018/2019 година кои се 

потребни за работењето на Заводот за 

статистика .   
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Изготвување на Анализа на 

успехот во првото тримесечие , 

првото полугодие  , третото 

тримесечие на крај од годинат 

за учениците  од шесто   до 

деветто одделение  

Ноември 2018 

Јануари   2019 

Април 2019     Јуни 

2019    

Психолог   
За училиштето , за 

учениците и родителите  

Следење на постигањата на учениците 

кои добро напредуваат  и оние кои 

послабо напредуваат и давање 

напатсвија за подобрување на 

состојбата . 

Водење на евиденција на 

сопствената работа  

Во текот на  

учебната година 
Психологот  За наставниците  

Секојдневно внесување на податоци 

за сопствената работа и  патоказ за 

изготвување на месечен план . 

Грижа за целокупната 

педагошка документација  

Во текот на  

учебната година 

Психологот,педагогот  

наставниците и 

комисиите за 

проверување на 

педаг.документација  

За  наставниците 

,родителите и др.  

Уредно  водење на педагошка 

документација , како и безбедно  

сместување и водење грижа заради 

важноста како трајни документи .  

Учество во давање  подршка во 

сите активности од јавен 

карактер односно  приредби. 

Прием на првачиња и 

сместување во одделенија , 

прием на учениците од прво 

одделение  во Детската 

организација ,училишни  

хепенинзи ,  Патронен празник 

на училиштето , завршни 

приредби  и друго . 

Во текот на  

учебната година 
Психолог и наставници  За училиштето  

Планирање  на активностите со 

ученици и наставници кои се од јавен 

карактер. 

Присутност  и ангажираност на 

Одделенски ,Наставнички совет 

, Родителски средби и Совет на 

родители  

Во текот на  

учебната година 

Директор, Психолог  и 

наставници  
За наставниците  

Даваое ппдрщка и ппмпщ на 
насуавнициуе , рпдиуелиуе и ушенициуе 
дпкплку има ппуреба за време на ваквиуе 
средби . 
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Тестирање на учениците од 

второ дделение,,Мерење на 

брзината и точноста на 

читањето на нелогичен  текст 

за време од една минута . 

 Во месец 

фебруари 2019 

година  

Псохолог  

За учениците 

,одделенски   

наставници од второ 

одделение и родителите 

. 

Прпверуваое на изушениуе букви 
,грещкиуе  кпи  ги правау ушенициуе вп 
уекпу на шиуаоеуп  и  кпнсуауираое на  

присуунпсу на гпвпрни мани кај ушенициуе  
.  Целуа е  ппдпбруваое на целпкупнауа 

спсупја на напредпкпу на ушеникпу вп 
спвладуваоеуп на вещуинауа за шиуаое .   

Увид во работата на 

наставниците во одржување на 

дополнителни,додатни и 

слободни ученички активности 

од 6  - 9 одделение.  

Во текот на  

учебната година 
Психологот  

За учениците , за 

родителите  и 

училиштето . 

Увид во  потешкотиите  во реализација 

на одржување на часовите при  

одржување на  слободните ученички 

активности  во предметна настава и 

надминување на истите.  

Констатирање на редовноста  на 

одржување на истите како и 

опфатеноста на учениците во овој вид 

на настава . 

Изработка на списоци со 

ученици наградени и ученици 

со педагошки мерки од 6-9 одд  

Во текот на  

учебната година 
Психологот  

За родителите и 

учениците  

Транспарентно истакнување на 

ученици кои се пфалени  и ученици кон 

кои се изречени педагошки мерки . 

Мотивирање на учениците  за 

подобрување на состојбата   . 

Присутност на отворени денови 

и родителски средби  

Во текот на  

учебната година 

Психологот 

,наставници 

За потребите на 

учениците и родителите  

Помагање на наставниците , 

родителите и учениците кои имаат 

помош од повеќе аспекти за време на 

ваквите средби . 

Работа на Тимот за инклузија 

на деца со посебни потреби   

Во текот на  

учебната година 

Психологот , 

дефектологот 

,педагогот и тимот  

За потребите на 

училиштето  

Соработување и помагање  за 

вклученост на учениците со ПОП во 

редовна настава како и  наставниците 

кои работат со вакви деца . 

Комјутерска изработка   на  

материјали кои се потребни во 

училиштето за организирање 

на ВОР  

Во текот на  

учебната година 
Психологот  За училиштето  

Поефикасно организирање на ВОР во 

училиштето.  

 Помош при организирање на 

активности кои се важни за 

едукација  за учениците од 1во   

до 9 -тто одделение по повод 

Денот на екологијата . 

Во текот на  

учебната година 

Психолиг,наставници и 

лица од надвор -

општина Ѓ.Петров и 

др.)  

За училиштето 

наставниците  и 

учениците. 

Развивање на еколошката свест кај 

учениците за нега и грижа за 

природата во училиште и 

непосредната околина . 
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Советување на родители  на 

ученици кои се со поголем број 

на изостаноци ,поголем број 

слаби оцени и со несоодветно 

однесување. 

Во текот на  

учебната година 
Психологот 

За училиштето и 

учениците. 

Укажување на родителите за појавите 

кои се присутни кај поедини ученици , 

со цел надминување на овие појави . 

Изготвување на план за 

одржување на училишни 

натпревари во одделенска и 

предметна  настава од 4 до 9 

одделение.          Увид во 

одржување на училишни 

натпревариод 6 до 9 одделение 

. 

 Октомври         

2017 година .                    

Психологот и 

одговорни лица за 

одделенска и 

предметна настава и 

одделенски  

наставници  

За училиштето и 

учениците. 

Планирање на училишни натпревари 

со цел учество на  ученици кои   имаат 

интерес кон поедини предмети.и 

подготвување на учениците за 

натпревари од повисок ранг . 

Евидентирање на   одржани 

натпревари  од повисок ранг во 

одделенска и предметна  

настава од 4 до 9 одделение по 

одредени наставни предмети  .    

Во текот на второ 

полугодие  2019 

година 

Психологот и 

одговорни лица од 

одделенска и 

предметна настава и 

одделенски  

наставници  

За училиштето и 

учениците. 

 Стимулирање на ученици за учество  

на  натпревари од повисок ранг као и 

развивање на натпреваруачки дух  . 

Избор на Првенец на училиште 

и Првенци на генерација  од 

четврто до девето одделение 

за 2018/2019 година  

Крај на месец мај и 

почетокот на месец 

јуни 2019  година 

Психолог и комисијата 

за избор на 

првенци(предметни 

наставници  

За училиштето и 

учениците. 

 Стимулирање на ученици за учество  

во изборот на Првенец на училиште од 

девето одделение и избор на  Првенец 

на генерација   од четврто до девето 

одделение за 2018/2019 година , 

избирање на ученици според 

критериуми согласно Правилникот на 

училиштето . 

Запишување на ученици во 

прво одделение за учебната 

2018 /2019 година  

Месец мај  2019 

година 

Психолог ,педагог и 

комисија  
За учениците  

Запишување на ученици во прво 

одделение според одредбите во 

законот и спазување на реонизацијата 

. 

Организација на активности 

поврзани со професионалното 

насочување на учениците од 

девето одделение  

Месец  март до 

јуни 2019 година   

Психолог , одделенски 

раководители од 9 -то 

одделение и лица од 

надвор од средни 

стучни училишта и 

гимназии  

За учениците  

Информираност  на учениците од 9- то 

одделение за сите активности 

поврзани со нивното понатамошно 

школување за учебна 2019/20120 

година . 



153 

Задавање на тестови на 

способности и интереси на 

учениците од девето одделение   

Второ полугодие 

2019 година 
Психолог  За учениците  

Испитување способности и интереси 

на учениците од девето одделение  и 

давање насоки и сугестии околу 

изборот на нивното понатамошно 

школување . 

Проверка на евидентни листови 

за оценки  зададени од БРО за 

покажаниот успех во првото 

тримесечие и  првото 

полугодие , третото тримесечие 

и на крајот на кодината  за 

учениците од 6 до 9 одделение  

Ноември 2018 

Јануари   2019 

Април 2019     Јуни 

2019    

Психолот и наставници  

За училиштето 

наставниците  и 

учениците. 

Проверување на точноста при  

внесеување на податоци и оцени во 

евидентни листови и свидетелства . 

Прибирање и проверување на 

поднесени решенија и барања  

од наставници при погрешно 

внесен податок во ( дневник, 

матична книга и друго )  

Во текот на  

учебната година 

Психолог ,наставник  

За учениците и 

наставниците  

Корекција на погрешните податоци кои 

се внесени  

Помош во изготвување на 

Полугодишен и годишен  

извештај на училиштето 

,изработка на  извештај за 

сопствената работа   како и за 

оние за кои е  одговорен 

психологот според Годишната 

програма на училиштето.  

Јануари 2019 и            

Јуни 2019 година 

Психологот, 

наставници  
За училиштето  

Поагање во квалитетно изготвување 

на   Полугодишен и Годишен     

извештај на училиштето , полугодишен 

и годишен  извештај за сопствената 

работа и други извештаи  кои се  

одредени со Годишната програма на 

училиштето. 

                  Изработила :  

Розалинка Симоновска  



ПРПГРАМА ЗА РАБПТА НА ПЕДАГПГПТ 
(Ушебна 2018 / 19 гпдина) 

 

Цел и задачи: Примарна цел вп рабпуауа на ушилищнипу педагпг е следеое и унапредуваое на целпкупнипу впспиунп - пбразпвен 
прпцес на ушилищуеуп. Педагпгпу врщи педагпщки и меупдскп – дидакуишки кпнсулуации при реализација на насуавнипу прпцес. 
Спрабпуува сп насуавнициуе и дава кпнуинуирана ппддрщка при планираое и реализација на впспиунп – пбразпвнауа рабпуа.                               
Гп ппууикнува и ппддржува инуелекууалнипу и спцип-емпципналнипу развпј на ушенициуе, нивнпуп знаеое и напредуваое.  Спрабпукауа 
на педагпгпу сп рпдиуелиуе се уемели на медусебна дпверба, ппшиу и разбираое прищуп се врщи размена на инфпрмации, даваое 
сугесуии и преппраки за впспиунп влијание вп рпдиуелскипу дпм и едукација за развиваое на рпдиуелскиуе кпмпеуенции.  
 

Планирана прпграмска активнпст 
Време на 

реализација 
Спрабптници 

Пчекувани исхпди                          
и ефекти 

Индикатпри 

1 2 3 4 5 

Ппдрачје 1:  РАБПТА СП УЧЕНИЦИ 

Пптппдрачје: Ппддршка на учениците вп учеоетп 

Рабпуа вп Кпмисија за запищуваое на 
ушеници вп првп пдделение (прием и 

разгпвпр сп рпдиуели и деца, ппсервација 
на децауа, извесууваое на рпдиуелиуе за 
ппдгпувенпсуа на децауа за ппадаое вп 

првп пдделение, ппдгпупвка на списпци за 
запищани ушеници вп првп пдделение) 

мај – авгусу, 
2019 

Дирекупр, 
психплпг,  

дефекуплпг, 
шленпви на 
Кпмисија 

Непрешенп спрпведуваое на 
прпцеспу на запищуваое ушеници вп 
првп пдделение, запищани ушеници 
вп првп пдделение вп спгласнпсу сп 
репнизацијауа, суарпснауа гпдина, 
ууврденауа зрелпсу и прпценка на 

ппдгпувенпсуа на децауа за 
вклушуваое и напредуваое вп 

пбразпвнипу сисуем. 

Педагпщка евиденција, 
извещуај 

Индивидуалнп и/или групнп ппушуваое на 
ушенициуе сп ппуещкпуии вп ушеоеуп  

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг, 
дефекуплпг 

Даваое неппсредна ппддрщка на 
ушенициуе вп ушеоеуп, ппдпбруваое 

на успехпу на ушенициуе и 
надминуваое на ппуещкпуииуе вп 

ушеоеуп 

Записници пд разгпвпри и 
индивидуална рабпуа сп 

ушеници 



1 2 3 4 5 

Рабпуилници за ппдпбруваое на ушеоеуп 
на ушенициуе (суилпви за ушеое, уехники за 

успещнп ушеое и сл.) 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг, 
дефекуплпг 

Мпуивираое на ушенициуе за ушеое,  
градеое кај ушенициуе виспки лишни 
суандарди за успех и ппзиуивен суав 

кпн ушеоеуп,  ппдпбруваое на 
успехпу на ушенициуе 

PPT презенуации,                         
извещуаи 

Дпсуавуваое бараое за прецизираое на 
закпнскиуе пдредби вп пднпс на првишнп 

иденуификуваое и задплжиуелнп 
упаууваое на децауа сп ппсебни пбразпвни 

ппуреби на Кпмисискп кауегпризираое 
видпу на пппрешенпсу и ппддрщка за 

разлишниуе пбразпвни ппуреби на 
ушенициуе 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг, 
дефекуплпг, 
насуавници 

Ппдпбруваое на спсупјбауа сп 
суаууспу на ушенициуе сп ппсебни 

пбразпвни ппуреби сп даваое 
кпнуинуирана ппддрщка вп ушеоеуп 

Бараое, разгпвпри сп ушеници, 
насуавници и рпдиуели, 

записници пд индивидуална 
рабпуа сп ушеници 

Ушесувп вп израбпука на индивидуален 
пбразпвен план за  ушеници сп ппсебни 

пбразпвни ппуреби 

авгусу, 

сепуември 2018 
Психплпг, 

дефекуплпг, 
насуавници, 

рпдиуели 

Присппспбуваое на насуавниуе 
спдржини спгласнп ппуребиуе и 

мпжнпсуиуе на ушенициуе сп прешки 
вп развпјпу 

ИПП за ушеници сп ппсебни 
пбразпвни ппуреби 

Пптппдрачје: Следеое и ппддршка на развпјпт на учениците 

Следеое на прилагпдуваоеуп на 
ушенициуе вп првп пдделение преку ппсеуа 

на шаспви и разгпвпри сп насуавници, 
рпдиуели и ушеници 

сепуември - 
нпември, 2018 

Насуавници, 
психплпг, 

дефекуплпг 

Увид вп прилагпдуваоеуп и 
адапуацијауа првашиоа вп 

ушилищнауа средина  

Евиденуен лису за следеое, 
записници пд разгпвпр сп 

насуавници 

Ппмпщ на ушенициуе за справуваое сп 
кризни сиууации (бплесу, смру, развпд, 

семејнп насилсувп). 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг,  
насуавници 

Даваое сурушна  ппмпщ и ппддрщка 
на  ушенициуе за надминуваое на 

спсупјбиуе 

План за ппддрщка на ушеници 
сп емпципнални прпблеми, 
записници пд разгпвпри сп 

ушеници, насуавници, 
рпдиуели  

Спвеупдавна рабпуа сп ушеници кпи имаау 
прпблеми вп пднесуваоеуп, емпципнални 
уещкпуии, деликвенција, нередпвнпсу и сл. 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 

психплпг, 

насуавници 

Надминуваое на спцип - 
емпципнални прпблеми кај 

ушенициуе  

Записници пд разгпвпри                
сп ушеници 



1 2 3 4 5 

Прибираое инфпрмации за рабпуауа и 
пднесуваоеуп на ушенициуе преку  

следеое на насуавауа 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг,  
насуавници 

Увид вп пришиниуе за неуспехпу и 
несппдвеунпуп пднесуваое на 

ушенициуе 

Прпупкпл за следеое на 
пднесуваое на ушеникпу на 

шас, записници пд разгпвпри  
сп ушеници, насуавници и 

рпдиуели 

Инуервенираое при несппдвеунп 
пднесуваое на ушенициуе 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг,  
насуавници 

Разрещуваое на насуанауи 
кпнфликуи и прпблеми, кприсуеое 

на сппдвеуни сурауегии за 
справуваое сп несппдвеунп 
пднесуваое на ушенициуе 

Педагпщка евиденција 
(индивидуални и групни 
разгпвпри сп ушеници) 

Реализација на рабпуилници и други 
акуивнпсуи сп ушеници за превенција на 
разлишни уеми ппврзани сп физишкпуп и 

менуалнпуп здравје (зависнпсуи,аспцијалнп 
пднесуваое, дискриминација и сл.) 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг,  
дефекуплпг, 
насуавници 

Едукација на ушенициуе шуваое на 
физишкпуп и менуалнпуп здравје, 

надминуваое на  пдредени 
здравсувени спсупјби кај ушенициуе 

Педагпщка евиденција, 
(индивидуални и групни 

разгпвпри сп ушеници, 
записници пд рабпуилници),                                            

PPT презенуации 

Реализираое рабпуилници и други 
акуивнпсуи сп ушеници за превенција                    

пд насилнп пднесуваое 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг, 
насуавници 

Ппдпбруваое на  пднесуваоеуп на 
пдредени ушеници и унапредуваое 

на врснишкауа кпмуникација 

Педагпщка евиденција, 
(индивидуални и групни 
разгпвпри, записници),                                        

PPT презенуации 

Вклушуваое на ушенициуе вп искажуваое 
на сппсувенп мислеое и дпнесуваое 

пдлуки за пдредени акуивнпсуи вп 
ушилищуеуп (пракуикуваое демпкрауија вп 

ушилищуеуп) 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг, 
насуавници 

Згплемена  демпкраускауа 
паруиципација на ушенициуе вп 

акуивнпсуиуе на ушилищуеуп, 
зајакнуваое на сампдпвербауа и 
сампппшиууваоеуп кај ушенициуе 

Записници пд акуивнпсуиуе на 
Ушенишкауа заедница, 

индивидуални разгвпри сп 
ушеници 

Даваое ппддрщка вп иденуификацијауа на 
специфишниуе желби и инуереси на 

ушенициуе за реализација на слпбпдни 
ушенишки акуивнпсуи и впннасуавни 

акуивнпсуи 

сепуември, 2018 
/ вп уекпу на 

гпдинауа 

Психплпг, 
насуавници 

 

Згплемена  демпкраускауа 
паруиципација на ушенициуе вп 

акуивнпсуиуе на ушилищуеуп 

Педагпщка евиденција 

Сурушна ппмпщ при изгпувуваое на 
прпграми за впннасуавни акуивнпсуи и 

ушесувп вп прганизација и реализација на  
дел пд впннасуавниуе акуивнпсуи 

авгусу, 2018  /               
вп уекпу на 
гпдинауа 

 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Дпбрп ппдгпувени прпграми за 
рабпуа, успещна реализација и на 

впннасуавниуе акуивнпсуи, 
анимираое на ушенициуе, 

развиваое на наупреварувашки дух, 
хуманпсу, сплидарнпсу и 
медуеунишка спрабпука 

Прпграми за рабпуа  на 
впннасуавни акуивнпсуи и 

други ппдрашја,                         
записници 
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Пптппдрачје: Прпфесипнална и кариерна приентација на учениците 

Испиууваое за инфпрмиранпсуа и 
заинуересиранпсуа на ушенициуе за 

ппнауампщнп пбразпвание 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг, 
насуавници 

Спгледуваое на прпфесипналнауа 
инфпрмиранпсу и инуересиуе на 

ушенициуе 

Дневник за рабпуа на 
педагпгпу                             

Акуивнпсуи за прпфесипнална приенуација 
и кариернп пбразпвание на ушенициуе 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг Спрпведубаое анкеуи,уесупви и 
пращалници за правилен избпр на 

иднауа прпфесија на ушенициуе 

Педагпщка евиденција,               
анкеуи, уесупви и пращалници 

Индивидуалнп и групнп спвеууваое на 
ушенициуе за правилен избпр на 

ппнауампщнп пбразпвание или прпфесија 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг Правилнп приенуираое спгласнп 
инуересиуе, мпжнппсуиуе и 
сппспбнпсуиуе на ушенициуе 

Кпнкурс за запищуваое вп 
средниуе ушилищуа, 

индивидуални разгпвпри и 
дискусии сп ушеници и 

рпдиуели 

Ушесувп вп прганизираое презенуации на 
средни ушилищуа / виспкппбразпвни 

инсуиууции и суппански субјекуи 

април / мај, 
2019 

Психплпг, 
прпфеспри 

Заппзнаваое на ушенициуе сп 

сурукиуе вп средниуе ушилищуа 
Днвник за рабпуа на педагпгпу. 

Прпмпуивни мауеријали 

Ппдрачје 2:  РАБПТА СП НАСТАВНИЦИ 

Пптппдрачје: Ппддршка на наставниците за планираое и реализација на                                                                      
впспитнп - пбразпвнипт прпцес и сампевалуацијата 

Акуивнпсуи (предаваоа, рабпуилници) за 
анализа на кпнцепцискиуе дпкуменуи 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Заппзнаваое сп нпви закпни, 
правилници, упаусува кпнцепциски 

дпкуменуи и слишнп. 

Записници на Сурушен акуив и 
Насуавнишки спвеу 

Акуивнпсуи (инфпрмауивни средби, 
предаваоа, рабпуилници) за акууелни 

прпграми, припди и инпвации вп насуавауа 

 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Заппзнаваое  на насуавнициуе сп 
акууелниуе прпграми, припди уе и 

инпвацииуе вп насуавауа 

Записници на Сурушен акуив и 
Насуавнишки спвеу, 

индивидуални кпнсулуации 

 

Даваое сурушна ппмпщ и ппддрщка на 
насуавнициуе за планираое и успещна 
реализација на впспиунп - пбразпвнипу 

прпцес  

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Унапредуваое на впспиунп - 
пбразпвнипу прпцес  

Рабпуилници и индивидуални 
кпнсулуации 
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Ппддрщка на насуавнициуе при впдеое на 
педагпщка евиденција и дпкуменуација 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Насуавници Правилнп впдеое на педагпщка 
евиденција и дпкуменуација 

Разгпвпр сп насуавници 

Даваое наспки и сурушна ппмпщ за 
дпкуменуираое на ппсуигаоауа на 

ушенициуе 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Насуавници Правилнп фпрмауивнп следеое и 
пценуваое на ушенициуе 

Разгпвпр сп насуавници 

Ппддрщка на насуавнициуе при 
планираоеуп акуивнпсуи на шаспу за 

ушенициуе сп ппуещкпуии вп спвладуваое 
на насуавниуе спдржини 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Насуавници - 
приправници 

Унапредуваое на впспиунп - 
пбразпвнипу прпцес  и успещна 

рабпуауа сп ушеници сп ппуещкпуии 

Дневник за рабпуа на 
педагпгпу 

Рабпуа сп насуавници – приправници Вп уекпу на 
гпдинауа 

Насуавници - 
приправници 

Успещнп впведуваое на насуавници 
вп насуавнп - впспиунипу прпцес 

Дневник за рабпуа на 
педагпгпу 

Ппмпщ на насуавнициуе при израбпука на 
пбјекуивни уесупви на знаеоа и даваое 

наспки при израбпууваое инсуруменуи за  
пценуваое на ппсуигаоауа на ушенициуе 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

 

Насуавници  Даваое ппддрщка на насуавнициуе 
за фер и пбјекуивнп пценуваое, 

унапредуваое на пценуваоеуп на 
ппсуигаоауа на ушенициуе 

Дневник за рабпуа на 
педагпгпу 

 

Унапредуваое на рабпуауа на 
ракпвпдиуелпу на паралелкауа 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Ракпвпдиуели 
на паралелки 

Ппддрщка на пдделенскипу 
ракпвпдиуел за планираое на 

акуивнпсуи  (избпр на спдржини и 
меупди) 

Индивидуални кпнсулуации 

Упаууваое на насуавнициуе за кприсуеое 
на сурушна лиуерауура, педагпщка 

перипдика  и разни извпри за ушеое 
заради унапредуваое на насуавауа 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Насуавници, 
библипуекар 

Сурушнп успврщуваое на 
насуавнициуе 

Дневник за рабпуа на 
педагпгпу 

Педагпщкп - инсурукуивна и спвеупдавна 
рабпуа  сп пдделенскиуе и предмеуниуе 

насуавници 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Пдделенски 
насуавници, 
предмеуни 
насуавници 

Ппддрщка на насуавнициуе при 
планираое и  реализација на 

насуавнипу прпцес, унапредуваое на 
впспиунп-пбразпвен прпцес, 

навременп и пбјекуивнп пценуваое 
на ушеници, надминауи впспиунп – 

пбразпвни прпблеми 

Записници пд разгпвпри  

сп насуавници 
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Ушесувп вп уимпви за рабпуа вп прпекуи: 
„Заеднишка грижа за правилнп наспшуваое 
на ушенициуе“ , Медуеунишка инуеграција 

вп пбразпваниеуп“ и др. 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
насуавници 

Успещнп реализираое на  прпекуни 
акуивнпсуи 

Ушилищни ппруфплија,  
записници, 
извещуаи 

Спсуанпци сп кппрдинауприуе на 
ушилищниуе уимпви и пдгпвпрниуе на 

прпекуиуе  

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
насуавници 

Сппделуваое инфпрмации за 
уекпвниуе прпекуи, евалуираое на 

реализираниуе акуивнпсуи вп 
ушилищуеуп и планираое идни 

приприуеуи 

Дневник за рабпуа на 
педагпгпу 

Ушесувп вп рабпуни групи за избпр на 
ушебници и други извпри на знаеое 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
насуавници 

Правилен избпр на квалиуеуни 
ушебници и други насуавни ппмагала 

Записници  

Ппддрщка на насуавнициуе вп прпцеспу на 
сампевалуација на насуавауа 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Насуавници Евалуација на насуавнауа рабпуа  Разгпвпр сп насуавници 

Индивидуални кпнсулуации сп насуавници 
) за спздаваое суимулауивна средина за 

ушеое 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Насуавници Пбезбедуваое на ппзиуивнауа 
спцип-емпципналнауа клима вп 

ушилницауа 

Разгпвпр сп насуавници 
 

Пптппдрачје: Ппддршка на наставниците за рабпта сп учениците 

Спвеууваое на насуавнициуе какп да ги 
иденуификуваау надарениуе ушеници 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг, 
насуавници 

Правилнп иденуификуваое на 
надаренпсуа кај ушенициуе и нејзинп 

развиваое 

Записници пд разгпвпри сп 
насуавници 

Даваое наспки за рабпуа на насуавнициуе 
сп пдделни групи и ппединешни ушеници 

(ппуещкпуии вп ушеоеуп, прпблеми вп 
развпјпу, бплесу, емпципнални прпблеми, 

надарени ушеници и слишнп). 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг, 
дефекуплпг, 
насуавници 

Преппзнаваое на ппуребиуе пд 
ушенициуе, ппшиууваое на лишнпсуа 
на секпј ушеник и иденуификуваое и 
развиваое на негпвиуе јаки сурани 

Записници пд разгпвпри сп 
насуавници 

Пбјаснуваое и демпнсурираое нашини на 
кпи мпже да им се ппмпгне на ушенициуе 

сп кприсуеое разлишни припди вп ушеоеуп 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Насуавници Унапредуваое на насуавнауа 
рабпуауа  

Записници пд разгпвпри сп 
насуавници 



1 2 3 4 5 

Следеое и сурушни кпнсулуации сп 
насуавнициуе за примена на акуивна 

насуава вп впспиунп-пбразпвнипу прпцес и 
инуеракција У-У 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Насуавници Применуваое на акуивна насуава и 
инуеракција вп насуавауа 

Записници пд разгпвпри сп 
насуавници 

 

Заппзнаваое на насуавнициуе сп 
каракуерисуикиуе на нпвпзапищаниуе 

ушеници 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг, 
насуавници 

Примена на индивидуализација вп  
насуавнауа рабпуа 

Записници пд разгпвпри сп 
насуавници 

 Сурушна ппддрщка на насуавнициуе за 
впсппсуавуваое на дпбра кпмуникацијауа 

сп ушенициуе и ппмеду ушенициуе 
медусебнп 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Насуавници Унапредуваое на медусебниуе 
пднпси на релација  насуавник  – 

ушеник 

Записници пд разгпвпри сп 
насуавници 

Ппмпщ на насуавникпу вп справуваое и 
разрещуваое на прпблеми сп 
пднесуваоеуп на ушенициуе 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг, 
насуавници 

Спгледуваое на пришиниуе за 
несппдвеунп пднесуваое,  
предлагаое сурауегии за 

надминуваое и следеое на 
ефекуиуе пд превземениуе 

акуивнпсуи 

Записници пд разгпвпри сп 
насуавници 

Пптппдрачје: Ппддршка на наставниците за рабпта сп рпдителите 

Упаууваое на насуавнициуе кпн 
ппефекуивна кпмуникација и спрабпука                  

сп рпдиуелиуе 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг, 
насуавници 

Ппдпбрена кпмуникација                 
насуавник – рпдиуел 

Записници пд разгпвпри сп  
насуавници 

Градеое сурауегија за спрабпука сп 
пдделни групи рпдиуели или ппединци                 

вп разни пбласуи 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг, 
насуавници 

Акуивнп вклушуваое на рпдиуелиуе 
вп рабпуауа на ушилищуеуп 

Записници пд разгпвпри сп  
насуавници 

Предлагаое спдржини за Спвеу на 
рпдиуели и рпдиуелски средби вп 

спгласнпсу сп ппуребиуе 

Пп ппуреба Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Успещнп реализираое на спдржини 
сппред ппуребиуе 

Записници пд разгпвпри сп  
насуавници 

Ушесувп на некпи пд рпдиуелскиуе средби 
сппред ппуребиуе на паралелкауа 

Пп ппуреба Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Прпмпвираое кулуура на 
насуавнишкп – рпдиуелска спрабпука 

Педагпщка дпкуменуација 
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Ппдрачје 3: РАБПТА СП РПДИТЕЛИ 

Пптппдрачје: Индивидуални и групни спветуваоа и кпнсултации сп рпдителите 

Индивидуални кпнсулуации и спвеупдавна 
рабпуа сп рпдиуели шии деца се сппшуваау 

сп ппуещкпуии вп ушеоеуп, нередпвнп 
ппсеууваое на насуавауа и несппдвеунп 

пднесуваое 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 

психплпг,  
дефекуплпг, 
насуавници 

Ппдпбруваое на успехпу кај 
ушенициуе, надминуваоена 

пдредени ппјави и несппдвеунп 
пднесуваое кај децауа, намалуваое 

на брпјпу на изпсуанпциуе 

Записници пд разгпвпри сп 
рпдиуели 

Индивидуални кпнсулуации  за ппддрщка 
на рпдиуелиуе (нашин на кпмуникација, 
ппддрщка вп ушеоеуп, мпуивираое за 

ушеое, псмислуваое на слпбпднпуп време 
на деуеуп и сл.) 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг, 
насуавници 

Ппдпбрена кпмуникација на 
релација рпдиуел – деуе, 

ппдпбруваое на успехпу на 
ушенициуе, правилнп искприсуенп 

слпбпднп време на децауа 

Записници пд разгпвпри сп 
рпдиуели 

Ппсеуа на рпдиуелски дпм на ушеници кпи 
ппкажуваау  аспцијалнп пднесуваое и 

имаау ппгплем брпј на изпсуанпци 

Пп ппуреба Психплпг, 
ракпвпдиуели 
на паралелки 

Згплемена редпвнпсу кај ушенициуе и 
надминауи спцип - емипципнални 

прпблеми 

Записници пд разгпвпри сп 
рпдиуели 

Ппмпщ на рпдиуелиуе за преппзнаваое на 
кризни сиууации вп семејсувауа щуп гп 

засегаау развпјпу и ушеоеуп на ушенициуе и 
спвеууваое какп да реагираау вп пдредени 

сиууации 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Даваое сппдвеуна ппддрщка на 
семејсувпуп  

Записници пд разгпвпри сп 
рпдиуели 

Реализираое сурушни кпнсулуации и 
ппмпщ на рпдиуелиуе на ушенициуе сп 

прешки вп развпјпу 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг,  
дефекуплпг 

Инфпрмираое на рпдиуелиуе на 
децауа сп прешки вп развпјпу за 

нивниуе права, пбврски и бенефиции 
кпи мпже да ги дпбијау и  упаууваое 
дп релевануни инсуиууции за ппмпщ 

Инфпрмации за сппдвеуни 
инсуиууции, записници пд 

разгпвпри сп рпдиуели 

 

Реализираое индивидуални кпнсулуации 
сп рпдиуелиуе за израбпука на 

индивидуален пбразпвен план  и ппддрщка 
на децауа сп прешки вп развпјпу 

сепуември / 
пкупмври, 2018 

Психплпг,  
дефекуплпг, 
насуавници, 

рпдиуели 

Присппспбуваое на насуавниуе 
спдржини спгласнп ппуребиуе и 

мпжнпсуи на ушенициуе сп сп прешки 
вп развпјпу 

Индивидуален пбразпвен план 
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Спрабпука сп шленпвиуе на Спвеу на 
рпдиуели (инфпмираое на рпдиуелиуе, 

даваое предлпзи за пращаоа щуп се 
разгледуваау и сл.) 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Кпнуинуиранп унапредуваое на 
спрабпукауа сп Спвеупу на рпдиуели 

Записници на Спвеу на 
рпдиуели 

Пптппдрачје: Едукација на рпдители 

Ппдгпувуваое мауеријали за едукација на 
рпдиуелиуе (презенуации, брпщури, 

флаери, пищани мауеријали) 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Кприсни и применливи мауеријали 
за едукација на рпдиуели  

Едукауивни мауеријали 

Инфпрмауивни разгпвпри сп рпдиуелиуе за 
услугиуе щуп ги нуди ушилищуеуп за 

ппддрщка на ушенициуе 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Унапредуваое на медусебнауа 
дпверба и спрабпукауа сп рпдиуелиуе 

Брпщура,  веб сурана, 
записници пд индивидуални 
разгпвпри и / или спсуанпци 

Прганизираое едукауивни средби и/или 
рабпуилници сп рпдиуели (на пр. развпјни 

каракуерисуики на деца, каракуерисуики на 
ушеое, елекурпнскп насилсувп, мпуивација 

за ушеое, развиваое и јакнеое на 
сампдпверба и сл.) 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг, 
насуавници 

Едуцираое на рпдиуелиуе и 

унапредуваое на спрабпукауа сп 

рпдиуелиуе 

Записници  

Пптппдрачје: Вклучуваое на рпдителите вп живптпт и рабптата на училиштетп 

Планираое и акуивнп вклушуваое на 
рпдиуелиуе  вп пдделени сегменуи пд 

впспиунп - пбразпвнипу прпцес 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Фпрмираое групи пд рпдиуели за 
разлишни пбласуи пд рабпуауа на 

ушилищуеуп  

Гпдищна прпграма за рабпуа 
на ушилищуеуп, 

акциски планпви, 
ппкани, спппщуенија  

Спрабпука сп шленпвиуе на Спвеу на 
рпдиуели (инфпмираое на рпдиуелиуе, 
даваое, предлпзи за пращаоа щуп се 

разгледуваау, прпмпвираое на дпверба и 
разбираое за градеое парунерсува сп 

семејсувауа , мпуивираое на рпдиуелиуе  
за вклушуваое вп акуивнпсуиуе на 

ушилищуеуп иун.) 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Кпнуинуиранп унапредуваое на 
спрабпукауа сп Спвеупу на рпдиуели, 
ппгплема вклушенпсу на рпдиуелиуе 

вп живпупу и рабпуауа на ушилищуеуп 

Записници на Спвеу на 
рпдиуели 
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Ппдрачје 4: СПРАБПТКА  СП  ЗАЕДНИЦАТА 

Пптппдрачје: Спрабптка сп лпкалната заедница   
Планираое, реализираое и следеое на 

акуивнпсуиуе ппмеду ушилищуеуп и 
заедницауа сп кпи се ппдпбруваау 
ппсуигаоауа на ушенициуе (ппсеуи, 

реализација на насуавни и впннасуавни  
акуивнпсуи) 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Прпдлабпшуваое на спрабпукауа сп 
лпкалнауа зедница и спзнанијауа вп 

пдредени пбласуи 

Гпдищна прпграма за 
спрабпука сп лпкалнауа 

средина, ппсеуи, извещуаи за  
реализација на насуавни и 

впннасуавни акуивнпсуи 

Инфпрмираое на лпкалнауа сампуправа и 
лпкалнауа заедница за ппуребиуе и 

ппсуигаоауа на ушилищуеуп 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
врабпуени лица 
вп Ппщуинауа, 
сурушни лица 

Унапредуваое на кпмуникација сп 
лпкалнауа сампуправа и лпкалнауа 

заедница 

Веб сурана, усни и писмени 
инфпрмации 

Ушесувп вп прганизираое и реализираое 
превенуивни, хуманиуарни и кулуурни 

акуивнпсуи на лпкалнауа заедница 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Акуивнп вклушуваое вп акуивнпсуиуе 
на лпкалнауа заедница, ппдигнуваое 
на кулуурнп – пбразпвнп нивп и свесу 

за  хуманпсу  

Гпдищна прпграма, приредби, 
манифесуации, насуани 

Спрабпука сп лпкалнауа заедница при 
справуваое сп кризни сиууации 

(елеменуарни неппгпди, епидемии, 
насилсувп, криминални ппјави и сл.) 

Пп ппуреба  Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Спздаваое безбедна средина  Сурушни мауеријали,  
Дневник за рабпуа на         

педагпгпу 

Планираое, реализираое и следеое на 
акуивнпсуи кпи прпмпвираау 
инуеркулуурнп пбразпвание 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Успещнп реализираое МИП 
акуивнпсуи, унапредуваое на 
спрабпукауа сп парунерскпуп 

ушилищуе  

Ушилищнп ппруфплип. 
Акципнен план и прпграма.  

Записници 

Пптппдрачје: Спрабптка сп стручните институции и прганизации   

Спрабпука сп инсуиууции пд пбласуа на 
пбразпваниеуп (МПН, БРП, Државен 

прпсвеуен инспекупрау, Државен испиуен 
ценуар, ЕЛС – Секупр за пснпвнп 

пбразпвание) 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Инспекупри,  
спвеуници за 

пснпвнп 
пбразпвание 

Сурушна ппмпщ за унапредуваое на 
рабпуауа на ушилищуеуп,  навременп 

дпсуавуваое на барани ппдаупци 

Дневник за рабпуа на 
педагпгпу, преписки,  бараоа, 
наспки за рабпуа, извещуаи, 

прегледи  

Планираое и псуваруваое спрабпука сп 
ушилищуауа пд репнпу и ппщирпкп 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
сурушни 

спрабпуници, 
насуавници 

Дпверба и ппшиу вп градеое на 
парунерсува сп ушилищуауа, размена 
на искусува сп сурушниуе служби пд 
ппщуинскиуе пснпвни ушилищуа и 

ппщирпкп 

Дневник за рабпуа на 
педагпгпу, извещуаи пд 
реализирани заеднишки 

акуивнпсуи 
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Спрабпука сп пбразпвни, здравсувени, 
спцијални инсуиууции, невладини 
прганизации и други усуанпви кпи 

придпнесуваау за псуваруваое на целиуе и 
задашиуе на впспиунп - пбразпвнауа рабпуа 

Пп ппуреба Сурушни лица Дпбиваое сурушна ппмпщ пд 
инсуиууцииуе за даваое ппддрщка 
на ушенициуе вп надминуваое на 

спцип - емпципналниуе прпблеми и 
ппдпбруваое на успехпу , ппмпщ на 

ушеници на кпи им е ппуребна 
спцијална ппмпщ, здравсувена 

защуиуа, згплемена безбеднпсу на 
ушенициуе  и сл. 

Сурушни мауеријали.                    
Дневник за рабпуа на 

педагпгпу 

Заппзнаваое и упаууваое на ушеници и 
рпдиуелиуе вп сппдвеуни инсуиууции за 

рещаваое на пдреден прпблем 

Пп ппуреба Психплпг, 
насуавници, 
сурушни лица 

Разрещени пдредени сиууации и  
прпблеми 

Днавеник за рабпуа на 
педагпгпу 

Ппдрачје 5: ПРПФЕСИПНАЛЕН РАЗВПЈ И ПРПФЕСИПНАЛНА СПРАБПТКА   

Пптппдрачје: Личен прпфесипнален развпј   

Израбпука на лишен план за прпфесипнален 
развпј за развиваое на прпфесипналниуе 

кпмпеуенции на педагпгпу  

авгусу, 2018 Дирекупр, 
психплпг 

Иденуификуваое на ппуребиуе за 
лишен прпфесипнален развпј 
кприсуејќи ги резулуауиуе пд 

сампрефлексијауа 

Лишен план за прпфесипнален 
развпј 

Планираое,  евиденција  и прибираое 
дпкази за сппсувенипу прпфесипнален 

развпј 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр Унапредуваое на рабпуауа  на 
педагпгпу и унапредуваое на 

впспиунп – пбразпвнауа рабпуа 

Прпфесипналнп дпсие  

на педагпг 

Ушесувп вп разлишни фпрми на сурушнп 
успврщуваое вп ушилищуе и надвпр пд 

негп 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Сурушни 
инсуиууции 

Сурушнп успврщуваое и 
унапредуваое на  сппсувенауа 

рабпуа 

Ппкани, педагпщка евиденција 

Следеое сурушна лиуерауура и 
инфпрмации пд знашеое за пбразпваниеуп 

и впспиууваоеуп 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Библипуекар, 
издавашки куќи, 

Инуернеу 

Сампсупјнп сурушнп успврщуваое и 
унапредена сппсувенауа рабпуа 

Дневник за рабпуа на 
педагпгпу, сурушни книги и 
списанија, релевануни веб 

извпри 

Ушесувп вп акуивнпсуиуе на Здружение на 
педагпзи на пснпвниуе ушилищуа на град 

Скппје “Спвремен педагпг”,  други 
прпфесипнални здруженија и спцијални 

мрежи и фпруми 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Педагпзи пд 
пснпвни 

ушилищуа, 
сурушни лица, 

здруженија 

Унапредуваое на педагпщкауа 
дејнпсу, сппделуваоа знаеоа и 

искусува 

Ппкани, извещуаи пд средби, 
преписки, спцијални мрежи, 

фпруми,  Веб сурани 
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Пптппдрачје: Ппддршка на прпфесипналнипт развпј и спрабптка вп училиштетп 

Рабпуа вп уим за пурпфесипнален развпј                  
на насуавнипу кадар 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

 

Дирекупр, 
насуавен кадар 

Увид вп ппуребиуе за прпфесип-
налнипу развпј на  насуавнипу кадар , 
планираое на  перманенунп сурушнп 
успврщуваое на насуавнипу  кадар, 
прпмпвираое на прпфесипнални и  

кплегијални пднпси 

Анализа за ппуребиуе за 
прпфесипнален развпј, 

прпграма за прпфесипнален 
развпја на насуавнипу кадар 

Иденуификуваое на ппуребиуе  за 
прпфесипналнипу развпј на насуавнипу 
кадар и предлагаое уеми за пбуки вп 

ушилищуеуп 

Првп пплугпдие  Дирекупр, 
психплпг, 

дефекуплпг, 
насуавници  

Унапредуваое на прпфесипналнипу 
развпј на насуавнипу кадар вп 

ушилищуеуп 

Записници на Сурулен акуив 

Дисеминираое на суекнауи знаеоа и 

вещуини пд ппсеуувани пбуки 
Вп уекпу на 

гпдинауа 
Дирекупр, 

насуавен кадар 

Унапредуваое на реализацијауа на 
насуавнипу прпцес 

Записници  

Впдеое дпкуменуација за  

прпфесипналнипу развпј на насуавнициуе 
Вп уекпу на 

гпдинауа 

 

Дирекупр, 
насуавен кадар 

Увид вп прпфесипналнипу развпј на 
насуавнипу кадар 

Прпфесипналнп дпсие и 
педагпщки карупн на 

насуавнициуе 

Ппддрщка на насуавнициуе за израбпука на 
лишен план за прпфесипнален развпј 

авгусу / 
сепуември, 

2018 

Насуавници  Успщенп иденуификуваое на 
ппуребиуе за лишен прпфесипнален 

развпј на насуавнициуе  

Дневник за рабпуа на 
педагпгпу 

Ппмпщ на Сурушниуе акуиви  вп 
ппдгпупвкауа и реализацијауа на пдделени 

спдржини пд нивнауа рабпуа 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

 

Дирекупр, 
пдгпвпрни 
насуавници 

Мпуивираое на насуавнициуе за 
прпфесипналнп успврщуваое и 

спздаваое ппууикнувашка средина вп 
кпја сиуе ушау 

Записници 

Сппделуваое сурушни мауеријали сп 
кплегиуе 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

 

Сурушни 
спрабпуници, 
насуавници  

Унапредуваое на реализацијауа на 
насуавнипу прпцес 

 

Дневник за рабпуа на 
педагпгпу 

 

Спрабпука сп прпфесипналци и експеруи 
заради ппдигаое на прпфесипналниуе 

знаеоа на насуавнициуе 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Прпфеспри, 
експеруи 

Прганизирани инуерни пбуки на 
насуавнипу кадар пд надвпрещни 

пбушуваши 

Ппкани, списпци за ушесувп на 
инуерни пбуки, извещуаи 

Реализира  разни фпрми на инуернп 
сурушнп успврщуваое на насуавнициуе 

(предаваоа, рабпуилници и сл.) 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр Унапредуваое на рабпуауа на 
впспиунп-пбразпванипу кадар  

Извещуаи  
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Ппдрачје 6: АНАЛИТИЧКП ИСТРАЖУВАЧКА РАБПТА 

Пптппдрачје: Анализа и прпценка на впспитнп - пбразпвната рабпта 

Изгпувуваое на инсуруменуи за прибираое 
на ппдаупци  (прпупкпли, пбрасци, 

евиденуни лисуи, прегледи)  

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Прецизнп прибираое ппдаупци Инсуруменуи за инфпрмираое 
и прибираое на ппдаупци 

Суауисуишкп – педагпщка пбрабпука на 
ппдаупци за ппфау на ушенициуе сппред 

впзрасу, ппл и еунишка припаднпсу 

сепуември, 2018  Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

 Увид и деуален преглед на ушенициуе 
сппред впзрасу, ппл и еунишка 

припаднпсу на ппшеупкпу пд ушебнауа 
2017 / 18 гпдина.  

Преглед за брпј на ушеници 
сппред впзрасу, ппл и еунишка 
припаднпсу на ппшеупкпу пд 
ушебнауа 2018 / 19 гпдина 

Ууврдуваое на спцијалнауа сурукуура на 
ушенициуе вп ушебнауа 2018/ 19 гпдина  

сепуември / 
пкупмври, 2018 

Психплпг, 
ракпвпдиуели 
на паралелки, 

рпдиуели 

 Увид и деуален преглед на 
спцијалнауа сурукуура на ушенициуе 

вп ушебнауа  2018 / 19 гпдина  

Израбпуен спцијален суауус на 
ушенициуе 

Анализа на ппсуигнауипу  успех, 
ппведениеуп, редпвнпсуа и педагпщки 

мерки на ушенициуе вп ушебнауа 2018 / 19 
гпдина 

нпември, 
јануари,                   
април,                        

јуни 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Кпнсуауираое на спсупјбауа за  
ппсуигнауипу успех и  ппведениеуп 

на ушенициуе  на крајпу пд 
кавруалниуе перипди  вп ушебнауа 

гпдина 

Анализи 

Израбпука на анализи  и други извещуаи за 
спсупјбиуе вп разлишни пбласуи пд 

впспиунп-пбразпвнауа рабпуа (за ппуребиуе 
на впспиунп – пбразпвни и други 

инсуиууции и прганизации надвпр                             
пд ушилищуеуп) 

Пп ппуреба Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Впсппсуавуваое сисуем за редпвни 
анализи  и извещуаи на пдделни 
впспиунп-пбразпвни пращаоа вп 

ушилищуеуп, даваое упшни ппдаупци 
за спсупјбауа на ушилищуеуп 

Анализи. 

Извещуаи 

Израбпука на извещуаи за рабпуа на                     
педагпщкауа служба 

декември, 2018 
/јуни, 2019 

Дирекупр Презенуација на рабпуауа на 
педагпгпу 

Пплугпдищен и гпдищен 
извещуај 

Ушесувп вп израбпука на Пплугпдищен и 
Гпдищен извещуај за рабпуа на ушилищуеуп 

јануари, 2019 / 
јуни, 2019 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Презенуираое на целпкупнауа 
впспиунп – пбразпвна рабпуа на 
ушилищуеуп вп уекпвнауа ушебна 

гпдина 

Дпкуменуи:  

Пплугпдищен извещуај и 
Гпдищен извещуај 



1 2 3 4 5 

Пптппдрачје: Истражуваое на впспитнп – пбразпвната рабпта 

Израбпука на Гпдищен суауисуишки извещуај 
за крај на ушебнауа 2017 / 18 гпдина  

сепуември, 2018 Дирекупр, 
психплпг, 

библипуекар, 
секреуар 

Даваое упшни ппдаупци за спсупјбауа  
на ушилищуеуп на 31.08.2018 гпд. 

Гпдищен суауисуишки извещуај 
за крај на ушебнауа 2017 / 18 

гпдина  

Педагпщкп исуражуваое спгласнп услпвиуе 
и ппуребиуе на впспиунп – пбразпвнипу 

прпцес (Разрабпууваое уепреуски присуап 
кпн прпблемпу, дефинираое предмеу, цел 

и задаши на исуражуваое, ппсуавуваое 
хиппуези, спрпведуваое анкеуираое на 

ушеници сппред сппдвеуна меупдплпгија, 
пбрабпука на дпбиениуе ппдаупци, 

инуерпреуираое на резулуауиуе, 
пбразлпжуваое заклушпци и преппраки) 

декември, 2018 
– 

февруари,2019 

Дирекупр, 
насуавници 

Унапредуваое на впспиунп-
пбразпвнауа рабпуа базирана на 

исуражуваоа и факуи 

Педагпщкп исуражуваое  

Испиууваое на брзинауа и упшнпсуа на 
шиуаое лпгишен уексу вп вупрп пдделение 

мару, 2019 Пдделенски 
насуавници 

Следеое на напредпкпу на јазишнауа 
писменпсу кај ушенициуе (гласнп 

шиуаое) 

Сппдвеуен  уексу,  

аналиуишки лисуи 

Испиууваое на писменпсуа кај ушенициуе                                                   
вп вупрп пдделение 

април, 2019 Пдделенски 
насуавници 

Следеое на писменпсуа кај 
ушенициуе 

Кпнурплен лису,  

 аналиуишки лисуи 

Прпверка на суекнауиуе знаеоа и вещуини пп 
македпнски јазик (ппдрашје Јазик)                         
„Дпада крај - щуп сум наушил знај!“ 

мај, 2019 Пдделенски 
насуавници 

Следеое на суекнауиуе знаеоа и 
вещуини пп македпнски јазик пд 

ппдрашјеуп Јазик кај ушенициуе пд пеууп 
пдделение, инфпрмираое на 

насуавнициуе за напредпкпу на 
ушенициуе, сп даваое предлпг мерки. 

Кпнурплен лису,  

 аналиуишки лисуи 

Акципнп исуражуваое пкупмври , 
2018 –  

мару, 2019 

Насуавници  Применуваое на  Акципнп 
исуражуваое вп впспиунп – 

пбразпвнауа пракуика  и  
згплемуваое на ефекуивнпсуа  

 на  педагпщкауа рабпуа 

Дневник за рабпуа на 
педагпгпу, 

 Ппруфплип  
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Ппдрачје 7: УЧИЛИШНА СТРУКТУРА, ПРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА 

Пптппдрачје: Училишна структура и прганизација 
 (планираое, следеое на настава, педагпшка евиденција и дпкументација, евалуација) 

Ушесувп вп израбпука на Гпдищна прпграма 
за рабпуа на ушилищуеуп и ппединешниуе                    

дпкуменуи пд исуауа 

авгусу, 2018 Дирекупр, 
психплпг, 

дефекуплпг, 
насуавници 

Успещнп ппдгпувена Гпдищна 
прпграма за рабпуа на ушилищуеуп, 

сп испплнеуи инсуиууципнални 
рамки и закпнски пбврски 

Дпкумену: Гпдищна прпграма 
за рабпуа на ушилищуеуп 

Планираое и прпграмираое на 
сппсувенауа рабпуа (гпдищен глпбален 
план и прпграма,  месешни планираоа) 

авгусу, 2018 /  

вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

дефекуплпг 

Израбпуена гпдищна прпграма за 
рабпуа на ушилищнипу педагпг и  

месешни планираоа за сппсувенауа 
рабпуа 

Дпкумену:  Гпдищна прпграма 
за рабпуа на педагпгпу.  

Месешни планираоа 

Ушесувп вп прганизација на рабпуауа                                        
на ушилищуеуп (расппред, календар, 

планираое, прпграмираое и сл.) 

авгусу / 
сепуември, 

2018  

Дирекупр, 
психплпг, 

дефекуплпг, 
насуавници 

Навремен и непрешен уек на 
акуивнпсуиуе вп ушилищуеуп, 

ефикасна прганизација на впспиунп - 
пбразпвнауа дејнпсу на ушилищуеуп, 

сисуемауишнпсу и пдгпвпрнпсу вп 
рабпуеоеуп на ушилищуеуп 

Расппред на шаспви, 
времеураеое на шаспви, 

календар  на рабпуа , 
прпупкпли, агенди, 

фпрмулари, спппщуенија, 
службени ппкани, дпписи, 

евиденципни лисуи 

Ушесувп вп запищуваое нпвпдпјдени 
ушеници вп ушилищуеуп (распределба пп 

паралелки) и испищуваое ушеници пд 
ушилищуеуп 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

ракпвпдиуели 
на паралелки, 

секреуар 

Запищуваое нпвпдпјдени  ушеници 
вп сппдвеуни паралелки и 

пвпзмпженп преведуваое на 
ушеници вп други ушилищуа 

Дневник за запищани и 
испищани ушеници,                

извещуаи 

Следеое на прганизацијауа и 
реализацијауа на насуавауа пп 

задплжиуелни и избпрни предмеуи, 
дпдауна насуава, дппплниуелна насуава и 

насуава  сп прпдплжен пресупј 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг 

насуавници 

Унапредуваое на насуавнипу прпцес,  
ппдпбруваое на ппсуигнуваоауа на 

ушенициуе и развиваое на 
надаренпсуа кај ушенициуе 

Прпупкпли за следеое 
Извещуаи 

Следеое на реализацијауа на 
впннасуавниуе акуивнпсуи  

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Унапредуваое на впннасуавниуе 
акуивнпсуи  

Прпупкпли за следеое 
Извещуаи 
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Следеое и вреднуваое на планираоауа на 
насуавнипу кадар (гпдищни планираоа на 

насуавнициуе и дневни пперауивни 
планпви) 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Увид вп планираоауа на насуавнипу 
кадар и унапредуваое на 

планираоауа 

Лисуи за следеое на 
планираоауа, наспки и 

упаусува за ппдпбруваое 

Следеое и прпверуваое на  педагпщкауа 
евиденција и дпкуменуација,                                            

сп предлпг мерки за ппдпбруваое 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Увид вп регуларнпсуа и квалиуеупу на 
впдеоеуп на педагпщкауа 

евиденција и дпкуменуација 

Лисуи за следеое, извещуаи 

Набљудуваое на насуавни шаспви, анализа 
на спзнанијауа и предлпг мерки 
релевануни  за целпуп ушилищуе 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Увид вп реализацијауа на насуавнипу 
план и прпграма, ппдпбруваое на 
впспиунп – пбразпвнауа рабпуа вп 

ушилищуеуп 

Прпупкпли за следеое, 
извещуаи и сурауегии за 

ппдпбруваое на впспиунп – 
пбразпвнауа рабпуа 

 

Следеое на ппсуигнауипу успех, 
ппведениеуп и редпвнпсуа на ушенициуе вп 

насуавауа и впннасуавниуе акуивнпсуи 

вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Ппдпбруваое на успехпу, 
ппведениеуп и редпвнпсуа кај 

ушенициуе 

Прпупкпли за следеое,                   
анализи 

Ушесувп вп рабпуауа на сурушниуе пргани и 
уела вп ушилищуеуп 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Придпнес вп рабпуауа на сурушниуе 
пргани и уела , ппдпбруваое 

квалиуеупу на впспиунп-пбразпвнипу 
прпцес 

Записници  

Впдеое педагпщка евиденција и 
дпкуменуација на сппсувенауа рабпуа 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

/ Евиденуираое на акуивнпсуиуе и 
увид вп сппсувенауа рабпуа  

Хрпнплпщки дневник               
за рабпуа 

Впдеое на евиденција на ушеници пп 
кауегприи 

сепуември / 
пкупмври, 2017 

Дирекупр, 
дефекуплпг,  

психплпг,  
насуавници 

Евиденуипраое на ушенициуе сп 
ппсебни пбразпвни ппуреби пп 
кауегприи  за пбезбедуваое на 
саппдвеуна ппмпщ и ппддрщка 

Преглед на ушеници пп 
кауегприи 

Впдеое на евиденција за рабпуауа  сп 
ушеници и рпдиуели 

вп уекпу на 
гпдинауа 

/ Дпкуменуираое на спрпведениуе 
акуивнпсуи сп ушенициуе, 

насуавнициуе и рпдиуелиуе 

Дневник за рабпуа сп ушеници 
и Дневник за рабпуа сп 

рпдиуели 
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Израбпука на прпупкпли, спппщуенија, 
фпрмулари, службени ппкани,                  

евиденуни лисуи и сл. 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 
секреуар 

Навременп инфпрмираое на 
ушенициуе и врабпуениуе, 

сисуемауизирани ппдаупци, 
ефикасна прганизација и успещна 

реализација на впспиунп - 
пбразпвнауа дејнпсу на ушилищуеуп 

Прпупкпли, спппщуенија, 
фпрмулари, службени ппкани, 

евиденуни лисуи 

Ушесувп вп прпцеспу на                                           
Сампевалуација на ушилищуеуп 

мај - авгусу, 
2019 

Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

Анализа , прпценка и  вреднуваое на 
впспиунп - пбразпвнауа рабпуа на 

ушилищуеуп   

Дпкумену:  

Сампевалуација на ушилищуеуп 

Пптппдрачје: Училишна клима, безбедна средина и демпкратскп учеое 

Ушесувп вп акуивнпсуи за креираое на 
ппзиуивна спцип - емпципнална клима вп 

ушилищуеуп 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

 Врабпуени вп 
ушилищуеуп , 

ушеници, 
рпдиуели 

Ппууикнуваое спрабпука меду сиуе 
шиниуели вп ушилищуеуп заради 
спздаваое безбедина средина и 

ппзиуивна клима 

Сисуемски мерки, превенуива, 
спвеупдавна рабпуа 

Ушесувп вп рабпуауа сп Ушенишкауа 
заедница и ушенишкиуе прганизации  

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Дирекупр, 
психплпг, 

пдгпвпрни 
насуавници 

Демпкраускауа паруиципација на 
ушенициуе вп акуивнпсуиуе на 

ушилищуеуп 

Прпграма за рабпуа на 
Ушенишкауа заедница и 

ушенишкиуе прганизации, 
записници  

Иденуификуваое и превенираое на 
слушаиуе на дискриминација и 

нерамнпправнпсу вп ушилищуеуп и 
преземаое сппдвеуна акција 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

Психплпг, 
насуавници 

Пусурануваое на секакпв вид 
дискриминација и нерамнпправнпсу 

вп ушилищуеуп 

Дневник за рабпуа на 
педагпгпу 

 

Реализираое на едукауивни рабпуилници 
за прпмпција на вреднпсуиуе за прифаќаое 

на разлишнпсуиуе и уплеранција , ушесувп 
вп акуивнпсуи за превенција на насилсувп 

вп ушилищуеуп 

Вп уекпу на 
гпдинауа 

 

Психплпг, 
насуавници 

 

Прпмпвираое вреднпсуи сп кпи се 
спздава клима на прифаќаое на 

разлишнпсуиуе, уплеранција и 
ненасилнп пднесуваое 

Прпцедура, превенуивни и 
инуервенуни акуивнпсуи, 

рабпуилници, плакауи, 
брпщури 

Ушесувп вп прганизираое на хуманиуарни 
акции за ппмпщ на ушеници пд спцијалнп 

ранливи кауегприи 

Пп ппуреба  Дирекупр, 
психплпг, 

насуавници 

 

Успещнп реализираое на 
хуманиуарниуе акции и развиваое 

на свесу за медусебна ппмпщ и 
хуманпсу 

Записници  

Авгусу, 2018 гпд.                  

                           

Педагог 

Валентина Алексовска                  
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ГПДИШНА ПРПГРАМА ЗА РАБПТА НА ДЕФЕКТПЛПГПТ 
 
 
 Рабпуауа на дефекуплпгпу ќе се реализира низ следниуе глпбални ппдрашја: 
РАБПТА СП УЧЕНИЦИ - Дефекуплпгпу првенсувенп ќе рабпуи сп ушенициуе сп ппсебни пбразпвни ппуреби, ќе ги деуекуира и 
прпценува нивниуе специфишни ппуреби и ќе им дава ппддрщка вп прпцеспу на ушеое и напредуваое. 
РАБПТА СП НАСТАВНИЦИ - Дефекуплпгпу ќе ги ппддржува насуавнициуе вп рабпуауа сп деца сп ппсебни пбразпвни ппуреби, сп 
ппсебен акцену врз изгпувуваоеуп на индивидуалнипу пбразпвен план и реализацијауа на исуипу, какп и вп сппдвеунпуп 
вклушуваое на пвие ушеници вп редпвнауа насуава и вп другиуе впспиунп пбразпвни акуивнпсуи. 
РАБПТА СП РПДИТЕЛИ - Низ спвеупдавнауа рабпуа и дирекунауа ппддрщка на рпдиуелиуе на децауа сп ппсебни пбразпвни ппуреби, 
ќе им пвпзмпжи на рпдиуелиуе да ги разберау и прифауау ппсебниуе ппуреби и мпжнпсуи на свпеуп деуе, исуиуе да ги развиваау и 
да спрабпууваау сп уимпу вп ушилищуеуп. 
СПРАБПТКА СП ЗАЕДИНИЦАТА - Спрабпукауа сп пбразпвни, здравсувени, спцијални, какп и специјализирани инсуиууции ќе 
придпнесе за развпј и ушеое кај децауа сп  ппсебни пбразпвни ппуреби. 
ПРПФЕСИПНАЛЕН РАЗВПЈ И ПРПФЕСИПНАЛНА СПРАБПТКА Псвен планираоеуп на сппсувенипу прпфесипнален развпј вп пва 
ппдрашје дава ппддрщка на прпфесипналнипу развпј на нивп на ушилищуе. 
АНАЛИТИЧКП-ИСТРАЖУВАЧКА РАБПТА - Дефекуплпгпу ќе прави анализа на развпјпу на инклузивнауа клима вп ушилищуеуп и 
вклушенпсуа на ушенициуе сп ппсебни пбразпвни ппуреби вп насуавниуе и впннасуавниуе спдржини. 
УЧИЛИШНА СТРУКТУРА,ПРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА - Дефекуплпгпу има примарна улпга вп градеоеуп инклузивна клима и кулуура 
за прифаќаое на децауа сп ппсебни пбразпвни ппуреби. 
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1.  РАБПТА СП УШЕНИЦИ 

Ппуппдрашје:  Ппддрщка на ушенициуе вп ушеоеуп 

Акуивнпсуи Цели Реализација Фпрми/меупди/ 

Ресурси/уехники 

Спрабпуници 

Испиууваое на ппдгпувенпсуа за 

вклушуваое на ушенициуе вп сппдвеунпуп 

нивп на пбразпвание 

Дпбиваое спзнанија за 

ппуенцијалиуе на ушенициуе и 

нивнп вклппуваое вп насуавнипу 

прпцес 

  

Мај 2019 

Индивидуална, 

набљудуваое 

Педагпг 

Психплпг 

  

Ушесувп вп кпмисија за запищуваое на 

ушенициуе 

Набљудуваое на децауа кпи се 

запищуваау,дпбиваое спзнанија 

за нивнауа 

ппдгпувенпсу,преппзнаваое на 

деца сп ППП 

  

Мај 2019 

Мауишен лису, 

набљудуваое, 

дефекуплпщки уесупви 

индивидуална, 

дијалпг 

Дирекупр 

Педагпг 

Психплпг 

Даваое ппмпщ на ушенициуе сп 

пппрешенпсу вп I гпдина при адапуираое вп 

нпвауа ушилищна средина, какп и ппмпщ на 

псуанауиуе ушеници вп разбираоеуп и 

реалнп прифаќаое на свпјпу спушеник сп 

ппсебни пбразпвни ппуреби 

Ппдпбра инклузија Сепуември-пкупмври 

2018 

Тимска, 

мислеоа, 

преппраки, рабпуилници  

Дирекупр 

сурушна служба, 

прпфеспри, 

ушеници,рпдиуели 

Ппсервираое и иденуификуваое на 

ушенициуе сп ппсебни пбразпвни ппуреби,  

нивниуе препсуанауи сппспбнпсуи, 

ппуенцијали и специфишни ппуреби 

Следеое на пбразпвниуе ппуреби 

на ушенициуе  

Сепуември- 

пкупмври 

2018 

Индивидуална, 

уимска,уесупви за 

дефекуплпщка 

дијагнпсуика, 

инсуруменуи, 

ппсервираое на 

пднесуваоеуп вп 

разлишни ушилищни и 

впнушилищни акуивнпсуи 

Сурушна служба, 

прпфеспри 

Планираое и даваое неппсредна 

ппддрщка вп ушеоеуп на ушенициуе сп 

пппрешенпсу 

Пвпзмпжуваое напредуваое на 

ушенициуе сппред 

индивидуалниуе мпжнпсуи и 

сппспбнпсуи 

  

Кпнуинуиранп 

Индивидуална рабпуа, 

ппсеуа на  шаспви, 

спвеупдавна, 

рабпуилници 

  

  

  



173 

Инфпрмираое на рпдиуелиуе, 
насуавнициуе и ушенициуе за 
ппсебниуе пбразпвни ппуреби и 
даваое сппдвеуни преппраки 

Заппзнаваое на насуавнициуе 
и рпдиуелиуе сп развпјниуе и  
пбразпвниуе ппуреби на 
ушенициуе 

Нпември 
Јануари 
Април 
2019 

Индивидуална, 
групна, 
записници пд 
спвеууваое на 
рпдиуели,дпсиеа, 
презенуации,сурушни 
мауеријали, 
рабпуилници сп 
насуавници и 
рпдиуели 

Сурушна служба 
  
  

Кппрдинираое на ппдгпувуваоеуп 
индивидуален пбразпвен план 

Вклушуваое на ушенициуе сп 
ППП вп редпвнауа насуава 
сппред сппсувениуе мпжнпсуи 
и сппспбнпсуи, какп и 
следеое на нивнипу 
напредпк 

Пкупмври- нпември 
2018 

ИПП, ревизија на 
ИПП, уимска 

Инклузивен уим 

Кприсуеое асисуивна уехнплпгија вп 
рабпуауа сп ушенициуе и нејзинп 
вклушуваое вп ИПП 

Прилагпдуваое сппред 
ппуребиуе и пплеснп 
спвладуваое на насуавнипу 
мауеријал 

кпнуинуиранп Индивидуална, 
групна,  
асисуивни уреди 

Сурушна служба, 
прпфеспри, 
ушеници 

Присппспбуваое на насуавни 
спдржини спгласнп ппуребиуе и 
мпжнпсуиуе на ушенициуе 

Напредпк на ушенициуе сп 
ППП 

кпнуинуиранп Индивидуална, 
групна, 
ушебници и др. 
лиуерауура 

Инклузивен уим 
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1.  РАБПТА СП УШЕНИЦИ 
Ппуппдрашје :  Следеое и ппддрщка на развпјпу на ушенициуе 

Акуивнпсуи  Цели Реализација Фпрми/меупди/ 
Ресурси/уехники 

Спрабпуници 

Следеое на ппсуигнуваоауа на 
ушенициуе вп ушеоеуп спгласнп 
ппсуавениуе цели на ИПП и 
ушесувуваое вп ревизија на исуипу 
дпкплку има ппуреба 

Квалиуеунп израбпуен ИПП и 
нивп на спвладани цели 

Кпнуинуиранп, 
пплугпдие, крај на 
гпдина 

Групна, ИПП, 
фпрмулари 

Инклузивен уим 

Ууврдуваое на ппуребауа пд 
дппплниуелни сервиси за ппддрщка и 
кппрдинираое на вклушуваоеуп на 
надвпрещни прпфесипналци 

Целпсна грижа за ушенициуе 
сп ППП 

Кпнуинуиранп, пп 
ппуреба 

Индивидуална, 
групна 

Инклузивен уим 

Реализираое рабпуилници и други 
акуивнпсуи сп ушеници 
(хуманпсу,сплидарнпсу, 
справуваое сп дискриминација, 
правауа на децауа и лицауа сп 
пппрешенпсу)  

Едуцираое на ушенициуе за 
вреднпсуиуе, правауа, 
ппуребиуе, реалнп прифаќаое 
на ушенициуе сп ппсебни 
пбразпвни ппуреби 

Кпнуинуиранп, пп 
ппуреба 

Групна, презенуации, 
рабпуилници 

Инклузивен уим 
  
  
  
  
  
  
  

Инфпрмираое на ушенициуе сп ППП за 
впннасуавниуе акуивнпсуи вп 
ушилищуеуп, иденуификуваое на 
специфишниуе желби и инуереси и 
нивнп вклушуваое сппред исуиуе 

Акуивнп вклушуваое вп сиуе 
сфери пд пбразпваниеуп 

Кпнуинуиранп Групна, 
уимска, 
рабпуилници 

Сурушна служба, 
прпфеспри, 
ушеници 
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1.  РАБПТА СП УШЕНИЦИ 

Ппуппдрашје :  Прпфесипнална и кариерна приенуација на ушенициуе 

Акуивнпсуи  Цели Реализација Фпрми/меупди/ 
Ресурси/уехники 

Спрабпуници 

Испиууваое на инфпрмиранпсуа и 
заинуересиранпсуа на ушенициуе сп 
ППП за ппнауампщнп пбразпвание  
  

Дпбиваое спзнанија за 
инфпрмиранпсуа и инуересиуе 
на ушенициуе 

Мару- мај 2019 Анкеуираое, 
групна,  
следеое на ушенициуе 

Сурушна служба 

Инфпрмираое на ушенициуе сп ППП 
за мпжнпсуиуе и перспекуивиуе за 
прпфесииуе за ппнауампщнп 
пбразпвание 

Заппзнаваое сп сурукиуе и 
прпфилиуе,прпграмиуе и 
преднпсуиуе за упис вп 
пдредена виспкп пбразпвна 
инсуиууција,какп и 
избегнуваое на евенууални 
грещки при избпр на 
прпфесија 

Мару- мај 2019 Групна, ИПП, 
фпрмулари 

Сурушна служба 
Инклузивен уим 

Индивидуалнп и групнп спвеууваое 
на ушенициуе сп ППП за ппнауампщнп 
пбразпвание или прпфесија 

правилен избпр на 
ппнауампщнп пбразпвание 
или прпфесија 

Мару- мај 2019 Индивидуална, 
групна 

Инклузивен уим 
Сурушна служба 



176 

 2. РАБПТА СП НАСТАВНИЦИ 
Ппуппдрашје : Ппддрщка на насуавнициуе за планираое и реализираое на ВПР и сампевалуација 

Акуивнпсуи  Цели Реализација Фпрми/меупди/ 
Ресурси/уехники 

Спрабпуници 

Прганизираое и реализираое 
акуивнпсуи 
(рабпуилници,индивидуални 
кпнсулуации)насуавнициуе  за 
израбпука на ИПП и кприсуеое на 
принципиуе за индивидуализација и 
диференцијација 

Квалиуеуна израбпука на ИПП 
и прилагпдуваое на 
насуавнипу мауеријал сппред 
мпжнпсуиуе за ушеое и 
индивидуални пспбини на 
ушеникпу 

Сепуември – 
пкупмври 2018 

Индивидуална, Г 
групна, рабпуилници сп 
насуавнициуе, ИПП, 
фпрмулари 

Инклузивен уим 

Реализираое акуивнпсуи 
(рабпуилници,индивидуални 
кпнсулуации,примери пд дпбра 
пракуика) сп насуавнициуе за 
спздаваое суимулауивна средина за 
ушеое за ушенициуе сп ППП 

Спздаваое суимулауивна 
средина за ушеое за ушенициуе 
сп ППП 

Кпнуинуиранп Индивидуална, 
групна 
примери пд дпбра 
пракуика 

Инклузивен уим 

Даваое наспки за дпкуменуираое на 
ппсуигнуваоауа на ушенициуе сп ППП  

среденп ушенишкп ппруфплип Кпнуинуиранп, пп 
ппуреба 

Индивидуална, групна, 
впдеое на дпсие на 
ушеникпу 

Инклузивен уим 

Даваое сурушна ппмпщ на 
насуавнициуе при избпр и израбпука 
на инсуруменуи, уехники и меупди за 
пценуваое на знаеоеуп на ушенициуе 
сп ППП 

Правишнп пценуваое на 
ушенициуе, пценуваое сппред 
ИПП 

Кпнуинуиранп Групна, 
индивидуална 
  

Сурушна служба,  
Инклузивен уим 
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 2. РАБПТА СП НАСТАВНИЦИ 
Ппуппдрашје : Ппддрщка на насуавнициуе за рабпуа сп ушенициуе 

Акуивнпсуи  Цели Реализација Фпрми/меупди/ 
Ресурси/уехники 

Спрабпуници 

Даваое сурушна ппмпщ на 
насуавнициуе за иденуификуваое на 
ушенициуе сп ППП и сурауегии за 
рабпуа сп нив 

Јакнеое на капациуеуиуе на 
прпфесприуе за 
преппзнаваое и рабпуа сп 
ушенициуе сп ППП 

Кпнуинуиранп Индивидуална, 
групна, пбуки и 
рабпуилници 

Инклузивен уим 

Даваое ппддрщка на насуавникпу за 
рабпуа сп ушеници вп зависнпсу пд 
видпу и специфишниуе ппуещкпуии на 
кпнкреуен ушеник 

Унапредуваое на рабпуауа на 
прпфесприуе  за насуава 
сппред индивидуалниуе 
каракуерисуики на ушенициуе 

Кпнуинуиранп Индивидуална, 
групна, 
сурушни мауеријали, 
инуерни пбуки 

Инклузивен уим 

Развиваое фпрмулари преку кпи 
насуавнициуе правау функципнална 
прпценка на мпменуалнпуп нивп на 
развпј на ушенициуе и гп следау 
нивнипу напредпк 

Суекнуваое на вещуини за 
прпценка на сппспбнпсуиуе 
на ушенициуе 

Кпнуинуиранп, пп 
ппуреба 

Индивидуална, 
групна,  
фпрмулари 

Инклузивен уим 

Даваое ппддрщка на насуавникпу при 
кпнкреуизираое на цели, задаши, и 
спдржини кпи ќе се пбрабпууваау сп 
ушеникпу 

Прилагпдуваое на насуавнипу 
мауеријал сппред мпжнпсуиуе 
и сппспбнпсуиуе на ушенициуе 

Кпнуинуиранп Групна, 
индивидуална 
  

Сурушна служба,  
Инклузивен уим 

Даваое ппддрщка и упаууваое на 
насуавнициуе за ппефекуивна 
кпмуникација и спрабпука сп 
рпдиуелиуе на ушенициуе сп ППП 

Јакнеое на кпмуникацијауа сп 
рпдиуелиуе 

Кпнуинуиранп Групна, 
индивидуална 

рпдиуели 
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3.   РАБПТА СП РПДИТЕЛИ 

Ппуппдрашје : .Индивидуални и групни спвеууваоа и кпнсулуации сп рпдиуелиуе 

Акуивнпсуи  Цели Реализација Фпрми/меупди/ 
Ресурси/уехники 

Спрабпуници 

Реализираое индивидуални и групни 
кпнсулуации за ппддрщка на 
рпдиуелиуе на ушенициуе сп ППП и 
даваое инсурукции за рабпуа вп 
дпмащни услпви 

Ппдпбруваое на нашинпу на 
кпмуникација сп свпиуе 
деца, даваоеуп ппддрщка вп 
ушеоеуп, мпуивираоеуп за 
ушеое и услпвиуе вп 
семејсувпуп 

Кпнуинуиранп Индивидуална, 
групна, пбуки и 
рабпуилници 

Инклузивен уим 

Инфпрмираое на рпдиуелиуе на 
децауа сп ППП за нивниуе права, 
бенефиуи, ппддрщка кпја мпже да ја 
дпбијау и нивнп упаууваое дп 
релевануни инсуиууции за ппмпщ 

Правилнп и закпнскп 
искприсууваое на 
бенефиуиуе кпи ги следуваау 

Кпнуинуиранп Индивидуална, 
групна, 
сурушни мауеријали 

Инклузивен уим 
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3.   РАБПТА СП РПДИТЕЛИ 

Ппуппдрашје :  Едукација на рпдиуелиуе 

Акуивнпсуи  Цели Реализација Фпрми/меупди/ 
Ресурси/уехники 

Спрабпуници 

Инфпрмираое на рпдиуелиуе за 
услугиуе щуп ушилищуеуп и сурушниуе 
спрабпуници ги нудау за ппддрщка 
на ушенициуе сп ППП 

Адеквауна кпмуникација и 
спрабпука сп рпдиуелиуе 

Кпнуинуиранп Индивидуална, 
групна,  

Инклузивен уим 

Иденуификуваое на ппуребиуе на 
рпдиуелиуе за едукација ппврзана сп 
нивнауа рпдиуелска улпга 

Ппмпщ на рпдиуелиуе вп 
справуваое и разрещуваое на 
иденуификуваниуе пппуреби 

Кпнуинуиранп Индивидуална, 
групна 
сурушни мауеријали 

Инклузивен уим 

Прганизираое едукауивни средби на 
разлишни уеми- развпјни 
каракуерисуики на деца, 
каракуерисуики на ушеое, 
мпуивација за ушеое,развиваое и 
јакнеое на сампдпверба 

Суекнуваое на знаеоа и 
вещуини за правилен пднпс, 
нашин на рабпуа и 
кпмуникација сп сппсувенпуп 
деуе 

Кпнуинуиранп 
пп ппуреба 

Индивидуална, 
групна 
рабпуилници 

Инклузивен уим 

3.   РАБПТА СП РПДИТЕЛИ 
Ппуппдрашје :  Вклушуваое на рпдиуелиуе вп живпупу и рабпуауа на ушилищуеуп 

Акуивнпсуи  Цели Реализација Фпрми/меупди/ 
Ресурси/уехники 

Спрабпуници 

Планираое и пвпзмпжуваое 
вклушуваое на рпдиуелиуе вп 
пдделни сегменуи пд ВПП- при 
израбпука на ИПП 

Акуивнп вклушуваое на 
рпдиуелиуе  

Кпнуинуиранп Индивидуална, 
групна, ИПП 

Инклузивен уим 
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 4.   СПРАБПТКА СП ЗАЕДНИЦАТА 
Ппуппдрашје : Спрабпука сп лпкалнауа заедница 

Акуивнпсуи  Цели Реализација Фпрми/меупди/ 
Ресурси/уехники 

Спрабпуници 

Прганизираое и реализираое на 
хуманиуарни,кулуурни и 
превенуивни акуивнпсуи на 
лпкалнауа средина 

Заеднишки дппринпс за 
прсвилнп наспшуваое на 
ушенициуе пд  
хуман,кулуурен и 
превенуивен каракуер 

Сппред 
прпграмауа на 
Деускауа 
прганизација, 
Црвен крсу  

Индивидуална, 
групна 

Сурушна служба, 
кпмисија за спрабпука 
сп лпкална заедница 
ушеници 

Планираое, реализираое и 
следеое на акуивнпсуиуе меду 
ушилищуеуп и заедницауа сп кпи се 
ппдпбруваау ппсуигнуваоауа на 
ушенициуе- ппсеуи, реализација на 
насуавни и впннасуавни акуивнпсуи 

Јакнеое на спрабпукауа сп 
лпкалнауа средина и 
ппдпбруваое на 
ппсуигнуваоауа на 
ушенициуе 

Сппред 
прпграмиуе, 
ушенишкауа 
заедница, пп 
ппуреба 

Индивидуална, 
групна 
  

Сурушна служба, 
кпмисија за спрабпука 
сп лпкална заедница 
ушеници 
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 4.   СПРАБПТКА СП ЗАЕДНИЦАТА 
Ппуппдрашје : Спрабпука сп сурушни инсуиууции и прганизации 

Акуивнпсуи  Цели Реализација Фпрми/меупди/ 
Ресурси/уехники 

Спрабпуници 

Кпнсулуираое инсуиууции при 
рабпуауа сп ушенициуе сп ППП,  
насуавници, рпдиуели и земаое 
предвид на нивниуе преппраки 

Ппдпбруваое на 
кпмуникацијауа меду сиуе 
субјекуи сп цел успещнп 
вклушуваое на ушенициуе сп 
ППП вп ВПП 

Кпнуинуиранп Индивидуална, 
групна,  

Сурушна служба,   
лпкална заедница 
ушеници, рпдиуели, 
прпфеспри 

Планираое и псуваруваое спрабпука 
сп ушилищуауа пд репнпу и ппщирпкп 
заради пбезбедуваое спвеупдавна 
ппмпщ вп пднпс на децауа сп ППП 

Јакнеое на спрабпукауа сп 
лпкалнауа средина и 
ппдпбруваое на 
ппсуигнуваое на ушенициуе 

Кпнуинуиранп Индивидуална, 
групна 
  

Сурушна служба,  
спрабпука сп лпкална 
заедница 
преусуавници пд други 
ушилищуа 

Заппзнаваое и упаууваое на 
ушенициуе, насуавнициуе и 
рпдиуелиуе вп сппдвеуни инсуиууции 
за рещаваое на сппдвеуен прпблем 

Рещаваое на деуекуиранипу 
прпблем 

Кпнуинуиранп Индивидуална, 
групна 

Сурушна служба,   
лпкална заедница 
ушеници, рпдиуели, 
прпфеспри 

Спрабпука сп здруженија на градани 
кпи реализираау прпграми за деца и 
млади 

Размена на искусува, 
спцијализација 

Кпнуинуиранп Групна  Здруженија, рпдиуели, 
ушеници 

Развиваое и ушесувуваое вп прпекуи 
за развпј на инклузивнауа пракуика 
вп ушилищуеуп, вп спрабпука сп 
здруженија на градани и владини 
инсуиууции 

Развпј на инклузивнауа 
пракуика, сурушнп 
успврщуваое 

Кпнуинуиранп Индивидуална, 
групна 

Здруженија, рпдиуели, 
ушеници, прпфеспри, 
лпкална средина 
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 5. ПРПФЕСИПНАЛЕН РАЗВПЈ И ПРПФЕСИПНАЛНА СПРАБПТКА 

Ппуппдрашје :  Лишен прпфесипнален развпј 

Акуивнпсуи  Цели Реализација Фпрми/меупди/ 
Ресурси/уехники 

Спрабпуници 

Внесуваое инпвации вп сппсувенауа 
рабпуа и врщеое прпценка на 
нивнауа ефикаснпсу 

Унапредуваое на сппсувенауа 
рабпуа и сппсувенипу 
прпфесипнален и кариерен 
развпј 

кпнуинуиранп Сурани,фпруми, 
сурушна лиуерауура 
семинари, пбуки 

  

Планираое и евиденуираое на 
сппсувенипу прпфесипнален развпј 

Суекнуваое нпви знаеоа и 
прпфесипналнп успврщуваое 

кпнуинуиранп Сурани, фпруми, 
сурушна лиуерауура 
семинари, 
прпфесипналнп 
ппруфплип 

  

Спрабпука сп кплеги пд 
прпфесипналниуе здруженија, 
спцијални мрежи и фпруми 

Јакнеое на спрабпукауа, 
размена и суекнуваое 
искусува 

кпнуинуиранп Сурани, фпруми, 
индивидуални, групни 

Спјуз на дефекуплпзи, 
здруженија 
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 5. ПРПФЕСИПНАЛЕН РАЗВПЈ И ПРПФЕСИПНАЛНА СПРАБПТКА 

Ппуппдрашје : Ппдрщка на прпфесипналнипу развпј и спрабпукауа вп ушилищуеуп 

Акуивнпсуи  Цели Реализација Фпрми/меупди/ 
Ресурси/уехники 

Спрабпуници 

Ушесувп вп рабпуауа на Тимпу за 
прпфесипнален развпј вп ушилищуеуп 

Планираое на 
прпфесипналниуе и кариерни 
ппуреби на прпфесприуе и 
сурушниуе спрабпуници 

Спред планпу Спсуанпци, 
кпнсулуации 

Шленпви на уимпу за 
прпфесипнален развпј 

Дисеминација на суекнауи искусува, 
знаеоа и вещуини пд ппсеуувани 
пбуки 

Пренесуваое на знаеоауа на 
кплегиуе и негуваое на 
кплегијалнпсуа 

Пп ппуреба Презенуации, 
инуерни 
пбуки,  

Сурушна служба 

Инуерна пбука на насуавнициуе пп 
акуиви за израбпука на ИПП и 
следеое на напредпкпу на ушенициуе  

Ппдигнуваое на 
прпфесипналнпуп знаеое на 
прпфесприуе за израбпука и 
реализација на ИПП 

Прв 
класификацип-
нен перипд 

Презенуации, 
инуерни 
пбуки, сурушни 
мауеријали 

Инклузивен уим 

Инуерна пбука на насуавнициуе за 
сурауегии за рабпуа и прилагпдуваое 
на нагледни средсува за рабпуа сп 
ушенициуе сп ППП  

Кприсуеое разлишни сурауегии 
за рабпуа и прилагпдуваоа 
сппред индивидуалниуе 
мпжнпсуи и сппспбнпсуи на 
ушенициуе 

Првп пплугпдие 
вупрп пплугпдие 

Презенуации, 
инуерни 
пбуки, сурушни 
мауеријали 

Инклузивен уим 
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 6.  АНАЛИТИШКП-ИСТРАЖУВАШКА РАБПТА 

Ппуппдрашје : Исуражуваое на ВПР 

Акуивнпсуи  Цели Реализација Фпрми/меупди/ 
Ресурси/уехники 

Спрабпуници 

.Иденуификуваое на прпблем за 
исуражуваое кпј ќе се ппјави вп уекпу 
на ушебнауа гпдина 

Ппкренуваое акципнп 
исуражуваое за рещаваое на 
прпблемпу 

Пп укажана 
ппуреба 

Анализи,извещуаи 
спзнанија 

Сурушна служба 

Суауисуишка пбрабпука и анализа на 
ппдаупциуе 

Анализираое и 
синуеуизираое на 
резулуауиуе 

Пп изврщенп 
анкеуираое 

Суауисуишки меупди Сурушна служба 

Акцискп исуражуваое: Суавпвиуе на 
другиуе ушеници спрема ушенициуе сп 
ППП вклушени вп редпвниуе 
паралелки 

Увид вп суавпвиуе на 
врснициуе и превземаое 
евенууални мерки за 
ппдпбруваое на 
инклузивнауа клима 

Првп пплугпдие Акципнен 
план,анкеуираое, 
суауисуишка 
пбрабпука, 
извещуај 

психплпг 
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 7.  УШИЛИЩНА СТРУКТУРА , ПРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА 
Ппуппдрашје :  Ушилищна сурукуура и прганизација (планираое,следеое на ВПР,педагпщка евиденција и дпкуменуација,евалуација) 

Акуивнпсуи  Цели Реализација Фпрми/меупди/ 
Ресурси/уехники 

Спрабпуници 

Ушесувп вп прпцеспу на сампевалуација 
на ушилищуеуп 

Евиденуираое на силниуе и слабиуе 
сурани на рабпуауа вп ушилищуеуп 

Првп  
пплугпдие 

Тимска Тимпви за 
сампевалуација 

Израбпука на инсуруменуи за 
спрпведуваое на сампевалуацијауа и за 
сппсувенауа рабпуа 

Квалиуеунп прибираое на ппдаупци 
пд сиуе ппдрашја на ВПР 

Сепуември 
Пкупмври 

Тимска, 
пращалници 
анкеуи,скали на 
прпценка 

Тимпви за 
сампевалуација 

Ппкренуваое иницијауиви за 
унапредуваое на ВПР 

Даваое предлпзи за намалуваое на 
слабиуе сурани деуекуирани сп 
сампевалуацијауа 

  
Нпември 

Тимска Тимпви за 
сампевалуација 

Ушесувп вп изгпувуваоеуп на Развпјнипу 
план и Гпдищнауа прпграма на 
ушилищуеуп 
  

Сурауещкп планираое на 
приприуеуиуе вп развпјнипу перипд 
пд ури гпдини,планираое на ВПР на 
ушилищуеуп 

Нпември- 
декември 

Тимска Тим за развпј на 
ушилищуеуп 
сурушна служба 

Ушесувп вп прганизираоеуп на ВПР 
(расппреди, календар,распределба, 
планираое и прпграмираое на ВПР) 

  
Квалиуеунп прганизираое на сиуе 
впспиунп-пбразпвни акуивнпсуи 

  
Авгусу 
сепуември 

  
Тимска 

Сурушна служба 
Дирекупр 

Ушесувп вп рабпуауа на сурушниуе пргани 
и уела 

Дппринесуваое за ппефикаснп 
реализираое на сиуе акуивнпсуи вп 
ушилищуеуп 

  
Сппред планпу 

Пленарна, 
предаваоа, 
сурушни мауеријали 

Пдгпвпрни на сурушни 
уела и пргани 

Впдеое на сппсувена евиденција и 
дпкуменуација за насуавници, рпдиуели 
и ушенициуе сп ППП и предлагаое 
мерки за ппдпбруваое  

  
Евиденуираое на реализираниуе 
акуивнпсуи 

  
кпнуинуиранп 

Хрпнплпщки дневник, 
дневник за рабпуа сп 
ушеници, насуавници 
и рпдиуели,дпсие на  
ушеници, 
дефекуплпщки мерни 
инсуруменуи 

  

Градеое инклузивна клима и кулуура за 
прифаќаое на ушенициуе сп ППП 

Ппдпбра инклузија кпнуинуиранп Тимска  Сиуе субјекуи вп 
ушилищуеуп 
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 7.  УШИЛИЩНА СТРУКТУРА ,ПРГАНИЗАЦИЈА И КЛИМА 

Ппуппдрашје :  Ушилищна клима,безбедна средина и демпкраускп ушесувп 

Акуивнпсуи  Цели Реализација Фпрми/меупди/ 
Ресурси/уехники 

Спрабпуници 

Прпмпвираое на ппсуигнуваоауа на 
врабпуениуе и ушенициуе сп ППП  

Афирмација на ушилищуеуп кпнуинуиранп Тимска, 
презенуираое, 
медиуми 

Сурушна служба 

Ушесувп вп прганизираое 
хуманиуарни акции 

Негуваое на духпу на хуманпсуа Пп ппуреба Спбирни акции Сурушна служба 
ушенишка заедница 
Пдгпвпрен на ПЦК 

Преппзнаваое дискриминација вп 
ушилищуеуп и превземаое акција за 
превенираое 

Впдеое грижа за безбеднпсуа и 
здравјеуп на сиуе ушеници 

  
пп ппуреба 

  
спвеупдавна 

Сурушна служба 

Ушесувп вп рабпуауа на Деускауа 
прганизација, 
Ушенишкауа заедница и акуивнп 
вклушуваое на ушенициуе сп ППП вп 
акуивнпсуиуе 

  
Демпкраускп прганизираое на 
ушенициуе и акуивнп вклушуваое 
на ушенициуе сп ППП 

  
Сппред планпу 

  
Кпнсулуауивна, 
Инсурукуивна, 
пленарна 

Пдгпвпрни на 
прганизацииуе, 
сурушна служба 

Дефектплпг 
Ана Ауанаскпва 
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ДИРЕКТПР НА УЧИЛИШТЕ 
Ѓурдица Баталакпва 

 Дирекупрпу на ушилищуеуп има ууврдени задаши сп Закпнпу за пснпвнп пбразпвание, ппдзакпнски акуи, суаууупу и другиуе ппщуи 
акуи вп ушилищуеуп. 
Планпу и прпграмауа за рабпуа на дирекупрпу вп пснпвнпуп ушилищуе псвен вппбишаениуе задаши кпи прпизлегуваау пд сиуе сфери на неппсреднипу 
впспиунп – пбразпвен прпцес, ппфаќа и гплем брпј рабпуи кпи се ппјавуваау секпја ушебна гпдина. 
Пснпвна задаша на дирекупрпу е пдгпвпрнпсу за закпнскпуп рабпуеое на целп ушилищуе. 
 

ПРПГРАМСКА СПДРЖИНА ДИНАМИКА НА РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРПГРАМИРАОЕ 

 Анализа на рабптата на предхпдната учебна гпдина, мерки за унепредуваое на рабптата VI – IX     2018 

 Прпектираое на гпдишната прпграма за рабпта на училиштетп (делеое задачи на Наставничкипт Спвет и 
кпмисиите, иницираое на расппред на часпви, учествп вп израбптка на прпекти) 

VI – IX      2018 

 Израбптка на месечен план за рабпта вп училиштетп VI – IX      2018 

 Спгледуваое на кадрпвските ресурси, утврдуваое кадрпвски пплитики VI – IX      2018 

 Утврдуваое финансиски план на училиштетп                   VI –XII     2018 

ПРГАНИЗАТПРСКА ФУНКЦИЈА 

 Утврдуваое прганизациска рабпта вп училиштетп (израбптка на расппред за сите видпви на настава вп училиштетп) 
и прганизација на рабптата на пдредени служби (делеое задачи на секретарпт на училиштетп, ппсебна 
прганизација на рабптата на техничкипт перспнал, расппред на рабпта, прием на странки, ученици...) 

VIII – IX 2018/19 

 Разрабптка на сите ракпвпдни места вп училиштетп, начин на следеое и вреднуваое на рабптата VIII – IX 2018/19 

 Ппставуваое на ефикасна рабпта на директпрпт (расппред на рабпта, спстанпци, неделен план сп стручната служба 
и стручните спрабптници) 

IX – VI 2018/19 

 Учествп вп прпектираое, израбптка и дефинираое инфпрмативен систем на училиштетп, фпрмираое база на 
ппдатпци вп функција на ефикаснп рабптеое вп училиштетп 

IX – I 2018/19 

ПРГАН НА РАКПВПДЕОЕ 

 Прпграма за рабпуа на ракпвпднипу прган – дирекупр (прилпг бр. 47); 
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РАКПВПДНА ФУНКЦИЈА 

 Заппзнаваое сп прпписите на кпи се заснпва ракпвпдеоетп и управуваоетп сп училиштетп, успгласуваое на 
нпрмативните акти вп училиштетп сп ппстпечките закпни 

IX – VI    2017/18 

 Заппзнаваое личнпсти и фпрмираое тим за свпјата рабпта IX – VI   2017/18 

 Ппдгптпвка на спстанпци сп стручните пргани вп училиштетп IX – VI    2017/18 

 Планираое рабптни спстанпци (месечен и неделен план) IX –VI      2017/18 

 Планираое на ппсета на часпви  IX – VI    2017/18 

ЕВАЛУАТПРСКА ФУНКЦИЈА 

 Учествп вп израбптка на прпграма за вреднуваое на рабптата вп училиштетп и учествп вп негпва реализација 
(израбптка на дпкументи, инструменти...) 

IX – VI    2017/18 

 Прганизација за израбптка на инструменти за: 
 Следеое на пперативните планпви за рабпта на наставникпт 
 Спрабптка сп рпдителите (рпдителиски спстанпци, Спвет на рпдители) 
 Успвршуваое на наставниците 
 Пбјективнп вреднуваое на рабптата и знаеоата на учениците пп пдделенија вп спгласнпст сп стандардите за 

пценуваое 
 Следеое и вреднуваое на квалитетпт на рабптата вп наставата и впннаставните активнпсти 
 Следеое и вреднуваое на прпекти кпи се реализираат вп училиштетп 
 Вреднуваое и следеое на рабптата на стручните служби вп училиштетп 
 Анализа на кпристеое спвремени дидактички средства вп наставата 
 Анализа  на ппстигаоата на учениците  

IX – VI   2017/18 

ПЕДАГПШКП – ИНСТРУКТИВНА ФУНКЦИЈА 

 Укажуваое педагпшкп – инструктивна ппмпш вп фазите на ппдгптпвка на наставата (израбптка на дидактички 
материјали, примена на спвремени средства, ИКТ...) 

IX – VI  2017/18 

 Следеое на реализацијата на наставните и впнанставните активнпсти IX – VI   2017/18 

 Следеое на реализација на прпграма за рабпта сп талентирани ученици и ученици сп ппсебни пптреби IX – VI  2017/18 

 Следеое на реализација на припритети и прпекти  IX – VI   2017/18 

 Спставуваое стручни тимпви и иницираое креираое и реализација на нпви прпекти IX – VI   2017/18 

 Следеое на развпјпт на пбразпвната технплпгија вп светпт  IX – VIII  2017/18 

 Заппзнаваое сп ппнудите пд издавачките куќи  VIII – IX  2017/18 
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ДРУГИ АКТИВНПСТИ 

 Планираое рабптни и спветпдавни спстанпци сп рпдители и ученици  IX – VI  2018/19 

 Планираое и реализација на спрабптка сп лпкалната заедница, научни, културни и сппртски институции  IX – VIII 2018/19 

 Планираое и реализација на спрабптка сп други училишта пд земјава и странствп   IX – VIII 2018/19 

 Спрабптка сп стручните служби пд Министерствп за пбразпвание и наука, БРП,  
кпмунални и инспекциски служби 

  IX – VIII 2018/19 

 Спрабптка сп лпкална сампуправа     IX – VIII   2018/19 

 Прпфесипнален развпј на учениците    IX – VIII  2018/19 

 Следеое на интеграција на екплпшката прпграма и  МИП   IX – VI   2018/19 

 Планираое и спрпведуваое на екстернп и интернп пценуваое    IX – VIII  2018/19 

 Спрабптка сп ученичките прганизации  IX – VI  2018/19 

 Спрабптка сп електпрнски и пишани медиуми IX – VIII 2018/19 

 Планираое и реализација на спрабптка сп дпмашни и странски културни центри IX – VIII 2018/19 

 Прпфесипнален развпј IX – VIII 2018/19 

 Ппдпбруваое на инфраструктурата и услпвите за рабпта IX – VIII 2018/19 

Дирекупр: Дурдица Бауалакпва 
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ПРПГРАМА ЗА РАБПТА НА УЧИЛИШНИПТ  ПДБПР ВП ППУ МИРЧЕ АЦЕВ – СКППЈЕ  
 ЗА УЧЕБНАТА 2018 / 2019 ГПДИНА  

  
  
УШИЛИЩНИПТ ПДБПР ПЕРМАНЕНТНП, СПВЕСНП  И ПДГПВПРНП  РАБПТИ НА : 
  
Ппдпбруваое на мауеријалнп-уехнишкиуе услпви за ушеое и рабпуа вп ушилищуеуп          
Ппдпбруваое на ресурсиуе за изведуваое на квалиуеуна насуава 
Унапредуваое и пспвременуваое на впспиунп-пбразпвнипу прпцес 
Ппдпбруваое на нашинпу на вреднуваое на ппсуигаоауа на ушенициуе 
Ппдпбруваое на мауеријалнп-уехнишкиуе услпви за ушеое и рабпуа вп ушилищуеуп 
Унапредуваое на спрабпукауа сп рпдиуелиуе, прганиуе на лпкалнауа сампуправа, БРП и сиуе други знашајни усуанпви ппврзани сп 
рбпуауа на ушилищуеуп 
Вп спсуав на Ушилищнипу пдбпр влегуваау: 
  
Предсуавници пд ушилищуе:            Јасна Матевска –  
                                                                           Сузана Ппппвска – 
                                                                           Гпце Блажески 
Предсуавници пд пснпвашпу:          Валенуина Никплпвска 
                                                                           Свеулана Инадеска 
Предсуавници пд минисуерсувп:   Маргариуа  Спасеска 
  
Предсуавници пд рпдиуели:           Здравкп Дпбревски 
                                                                Хрисуина Наншпвска 
                                                                Споа Танеска  Игоауп 
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ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШНИОТ  ОДБОР ЗА УЧЕБНАТА 2015 / 2016 ГОДИНА 

Ред .бр Спдржини- дневен ред Време  

1.   
1.Разгледуваое на Извещуајпу за рабпуа на ушилищуеуп вп ушебнауа 2017 / 2018 гпдина и предлагаое на 
усвпјуваое дп пснпвашпу. 
2.Разгледуваое на Гпдищнауа прпграма за рабпуа на ушилищуеуп за ушебнауа 2018/2019г. и предлагаое на  
усвпјуваое дп пснпвашпу 
3.Дпнесуваое  Гпдищна прпграма за рабпуа на Ушилищнипу пдбпр 

4.Разгледуваое на финанспв план за 2019 гпдина и предлагаое на исуипу дп пснпвашпу 
5. Фпрмираое на уимпви спгласнп правилникпу за прганизираое ушенишки екскурзии и дпнесуваое пдлука за 
нивнп пдпбруваое 

  

  
  
  
  

Авгусу/ 
Сепуември 

2   
  
1.Инфпрмација ппврзана сп Прпекупу пд Еразмус + 

2. Евалуација на развпјнипу план на ушилищуеуп 

3.Разгледуваое на инуерни правилници 

  

  
Пкупмври 

3.   
1. Разгледуваое на извещуаи пд изведени екскурзии  
2.Дпнесуваое пдлука за пппис на средсувауа за 2018 гпд 

3. Разгледуваое на пращаоа и предлпзи пд Спвеупу на рпдиуели 

  

  
  

Нпември 

4.   
1.Следеое на реализација на прпцесиуе пд Гпдищнауа прпграма за рабпуа на ушилищуеуп 

2. Разгледваое на предлпзи за прганизираое Нпвпгпдищен хепенинг 
3. Текпвни акуивнпсуи ппврзани сп Прпграмауа  за рабпуа на ушилищуеуп вп првп пплугпдие  
  

  
Декември 
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5. 
  
1.Разгледуваое на извещуаи сппред сппред планпу за следеое на прпцесиуе на Гпдищнауа прпграма 
2. Предлпг Гпдищен план за јавни набавки вп 2019 гпдина 
3.. Разгледуваое на извещуајпу за рабпуа на ушилищуеуп вп првпуп пплугпдие на  ушебнауа 2018/2019гпдина 
  

Јануари 

6. 
1.Разгледуваое на елабпраупу за ппписпу на средсувауа за 2018гпд 
2.Разгледуваое на гпдищнауа смеука за 2019 гпдина и предлагаое на исуауа за   усвпјуваое дп пснпвашпу 
3. Предлпг пдлука за благајнишки максимум. 

  

Февруари 

7.   
1. Разгледуваое на мпжнпсуи за пбезбеддуваое финансиски средсува пд дпнации, гранупви и др 
2. Инфпрмации пд реализација на прпекуи 
3. Разгледуваое на предлпзи за прганизираое на Велигденски хепеннг 
4. Разгледуваое на предлпг прпграма за Паурпнен празник на ушилищуеуп 
  

Мару 

8.   
1. Инфпрмација пд реализација на Велигденски хепенинг 

2.   Ппдгпупвки за Денпу на ушилищуеуп 
       3.    Инфпрмации , предлпзи и суавпви пд насуавници и рпдиуели 
  

Април/Мај 

9. 1. Разгледуваое на извещуаи за спрпведени екскурзии , излеуи и насуава вп прирпда 
2. Фпрмираое на кпмисии за упппл пбрпк, псигуруваое на ушеници, унифпрми за ушеници пд првп пдд 
3.Разгледуваое на извещуаи сппред  планпу за следеое на прпцесиуе на Гпдищнауа прпграма 
4. Сампевалуација на рабпуауа на Ушилищнипу пдбпр 
  

Јуни 

Во согласност со надлежностите на Училишниот одбор, истиот може да ги дополни и измени предвидените активности . 

Активностите можат да се менуваат и дополнуваат според потребите 


