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Вовед 

 

  Годишната програма e документ за работа на училиштето во учебната 2018/2019 година. Во Годишната програма се 

наведени сите активности кои ќе се организираат на ниво на училиште, носители на активностите, времето на нивната 

реализација и очекуваните ефекти.  

  Појдовни аспекти на Годишната програма за работа на ООУ „Мирче Ацев“ – Скопје се потпираат на Самоевалуацијата 

на училиштето, Развојниот план на училиштето, согледувањата на Училишниот одбор, Советот на родители, Наставничкиот 

совет и опфаќа неколку развојни приоритети и стратегии. 

  Во изготвувањето на Годишната програма за работа во учебната 2018/2019 година беа вклучени училишни тимови од 

наставници, стручни соработници и директорот на училиштето. 

  Годишната програма за работа опфаќа голем број на подрачја кои ја отсликуваат работата на училишната дејност. 

Дирекупр: Дурдица Бауалакпва 

Појдовни основи за изработка на Годишната програма за работа 

на училиштето се: 

 

Закон за основно образование (www.mon.edu.mk , 

www.pravo.org); 

Наставни планови и програми ( www.bro.gov.mk); 

Насоки за изведување на наставата во учебната 2018/2019 год. 

од Биро за развој на образованието; 

Концепција за деветгодишно образование (www.bro.gov.mk); 

Статутот на училиштето ( www.mirceacev.edu.mk); 

Програма за работа на училиштето од претходната учебна 

година - (www.mirceacev.edu.mk); 

Годишен извештај на училиштето од претходната учебна 

година - (www.mirceacev.edu.mk); 

Извештај од интегрална евалуација - (www.mirceacev.edu.mk); 

Извештај од самоевалуација - (www.mirceacev.edu.mk); 

Развоен план на училиштето - (www.mirceacev.edu.mk); 

Извештаи од увидите на Државниот просветен инспекторат; 

Извештаи за финансиско работење на училиштето. 
 

http://www.bro.gov.mk/
http://www.mirceacev.edu.mk/
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ЛИШНА КАРТА НА УШИЛИЩТЕТП 

Ппщти ппдатпци за ушилищтетп 

Име на училишуеуп ООУ„Мирче Ацев“ 

Адреса, ппшуина, месуп Ул. „Мечкин Камен“ бр. 26, Дпрче Пеурпв, Скппје 

Телефпн 2041509 

Фах 2041509 

Е-маил ouma.skopje@gmail.com 

Оснпванп пд Нарпден фрпну на скппска пкплија 15.11.1945 

Верификација- брпј на акупу 11-587 

Гпдина на верификација 1986 

Јазик на кпј се изведува насуавауа Македпнски јазик 

Гпдина на изградба 1968 

Тип на градба Тврда 

Ппвршина на пбјекупу 4253 м2 

Ппвршина на училшнипу двпр 10600 м2 

Ппвршина на сппруски уерени и игралишуа 2294 м2 

Училишуеуп рабпуи вп смена Да 

Начин на загреваое на училишуеуп Сппсувенп парнп на уечнп гпривп 

Брпј на пдделенија 9 

Брпј на паралелки 31 

Брпј на смени 2 

Суауус на Екп - училишуе Зеленп знаме (пп  пеууи  пау) 

Дауум на дпбиен суауус 30.11.2017 

mailto:ouma.skopje@gmail.com


 Вп една училница има  два PC кпмпјууери сп 10 рабпуни суаници. 

 Вп девеу училници има пп еден PC кпмпјууер и пп 10 рабпуни 

суаници. 

 За  примена  на  ИКТ  вп  насуавауа  за  ученициуе  пд пдделенска 

насуава распплагаме сп 190 мали лап упп кпмпјууери. 

 Вп лабпраупријауа за инфпрмауика има: еден сервер кпмпјууер, 1 
лап упп, 1 PC кпмпјууер и 14 рабпуни суаници, ппрема за инуернеу 
и мрежнп ппврзуваое, скенер , ЛЦД прпекупр. 

 Сп сппдвеуни нагледни средсува се ппремени: кабинеупу пп 
физика, кабинеупу пп хемија, кабинеупу пп музичкп пбразпвание, 
лабпраупријауа за уехничкп пбразпвание и фискулуурната сала. 

 Една училница за насуава сп прпдплжен пресупј распплага сп 

уелевизпр и еден ЛЦД прпекупр. 

 Една училница за насуава сп прпдплжен пресупј распплага сп 

уелевизпр и ДВД плеер, лцд прпекупр. 

 Една училница за насуава сп прпдплжен пресупј распплага сп 

уелевизпр . 

 Една училница за насуава сп прпдплжен пресупј распплага сп 

уелевизпр  и ЦД плеер , лцд прпекупр какп награди пд ПАКОМАК. 

 Два  PC  кпмпјууери и  2 ласерски  печауач и вп  насуавничка 

канцеларија. 

 Еден  PC  кпмпјууер  и  ласерски  печауач  вп  канцеларија  на 

психплпгпу. 

 Еден  PC  кпмпјууер  и  1 ласерски  печауач  вп  канцеларија  на 

педагпгпу. 
 Еден PC кпмпјууер и ласерски печауач сп скенер вп 

канцеларија на секреуарпу. 

 Вп канцеларијауа на дирекупрпу има: еден PC кпмпјууер и 1 
ласерски печауач, ппрема за видеп надзпр. 

 Вп библипуекауа има: еден PC кпмпјууер сп вграден спфувер за 
рабпунп време и 1 LCD прпекупри. 

 Еден уелевизпр, еден PC кпмпјууер,лцд прпекупр и една 

инуеракуивна уабла вп медијауека. 

 Вп прпсупријауа на дпмаќинпу: еден мал фпупкппир и еден 
фпупкппир сп ппвиспки мпжнпсуи и лап упп. 

 Училишуеуп распплага сп дигиуални фпупапарауи 7, дигиуална 
камера 1, клип камера 1, разгласна суаница сп сппдвеуна мрежа, 
ппјачалп и звучници, микрпфпни, уелевизпри и 2 двд плеери, 
миксеуа, лап упп кпмпјууери 4, 2 уаблеуи. 
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Вкупен брпј на училишни згради 1 

Училишен двпр 10456 м2 

Брпј на ппдрачни училишуа / 

Брууп ппвршина 14709 м2 

Неуп ппвршина 4253 м2 

Брпј на сппруски уерени 3 

Брпј на каупви 3 

Брпј на училници 27 

Брпј на ппмпшни прпсуприи 16 

Училишна библипуека сп чиуална 1 

Начин на загреваое на училишуеуп 
Сппсувенп парнп сп уечнп 

гпривп 
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МАПА НА УШИЛИЩТЕТП 

ИМЕ И АДРЕСА: ППЩТИНСКП ПСНПВНП УШИЛИЩТЕ 
„МИРШЕ АЦЕВ“ - СКППЈЕ 

ул. „Мешкин Камен“ бр. 26 
e-mail: ouma.skopje@gmail.com WEB 
страна: www.oumirceacev.edu.mk 

mailto:ouma.skopje@gmail.com
mailto:ouma.skopje@gmail.com
mailto:ouma.skopje@gmail.com
http://www.oumirceacev.edu.mk/


ПЛАН НА ПРПСТПРИИ 
 
Вп  училишнауа  зграда  е  пвпзмпжена  хпризпнуална  и  веруикална 
прппднпсу пп сиуе нивпа. 

6 
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Наставен кадар 

Структура на ушилищтетп 

Степен на пбразпвание на врабптени 

Одд. вкупнп 

Еуничка и пплпва сурукуура на врабпуениуе лица 

Македпнци Албанци Турци Рпми други 

м ж м ж м ж м ж м ж 

Брпј на врабпуени 67 13 50 4 

Брпј на насуавен кадар 52      9 41 3 

Брпј на суручни спрабпуници 4 / 3 1 

Админисурауивни рабпуници 2      1 1 1 

Техничка служба 9      3 6 

Дирекупр 1     1 / 

Членпви на Училишуен пдбпр 
9 ( Гпце Блажевски, Јасна Мауевска, Сузана Пoппвска, Споа  Игнаупвска, Хрисуина  Нанчпвска, 

Тпни  Зафирпвски,   Свеулана Инадеска , Валенуина Никплпвска ) 

Членпви на Спвеу на рпдиуели 31 (преусуавник пд секпе пдделение) 

Суручни акуиви 2 (акуив на насуавници пд пдделенска насуава, акуиви на насуавници пд предмеуна насуава) 

Одделенски спвеуи 52 насуавници 

Членпви на Ученичка заедница 31 ученици 

Членпви на Екп-пдбпр 15 членпви 

Образпвание Брпј на врабпуени 

Виспкп пбразпвание VIII 3 

Виспкп пбразпвание VII 46 

Виша суручна подготовка 7 

Среднп пбразпвание 11 
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Старпсна структура на врабптени 

Ушеници 

Гпдини Брпј на врабпуени 

20-30 1 

31-40 22 

41-50 23 

51-60 18 

61 - пензија 3 

Наставен јазик 
Насуавен јазик- 

македпнски 

Насуавен јазик- 

албански 

Насуавен јазик- 

уурски 

Насуавен јазик- 

српски 

Брпј на паралелки 31 

Брпј на ученици 765 

Брпј на насуавници 52 

Одд. 

Бр. 
на 

пара

лелк

и 

Бр. 
на 

учен

ици 

Етничка и родова структура на учениците 

Македонци Срби Роми Власи Бошњаци Албанци Турци Други 

м ж м ж м ж м Ж м ж м ж м ж м ж 

I 3     66 30 35                 1       

II 4    90 50 38             1       1     

III 3  81 35 41 2   1             1    1 

IV 3 89 34 47 1 1 1 2       1       1   

V 3 65 28 33     1   1 1             

I - V 16 387 182 195 3 1 2 2 1 2 2 0 0 1 3 0 1 

VI 3 76 34 36 2  2  1             

VII 4 105 48 47  1 1 4          2       2   

VIII 4 100 49 47 1                   1      1 

IX 4 95 44 46  2 1 1       1      1 1       

VI - IX 15 376 175 176 6 2 5 2 1 0 1 2 0 1 2 2 1 1 

I - IX 31 765 358 372 9 3 7 4 2 1 3 4 0 1 3 5 1 2 
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Мисија и визија 

Мисија 
 
Училишуе кпе пбезбедува квалиуеуна насуава прилагпдена на мпжнпсуиуе, ппуребиуе и инуересиуе на ученициуе вп 
кпе се негува лична пдгпвпрнпсу, сампдисциплина, уплеранција, медусебнп ппчиууваое и мпуивација на сиуе 
учесници вп училишнипу живпу.  Гп ппууикнуваме развпјпу на личнпсуа на нашиуе ученици, нивнауа индивидуалнпсу, 
креауивнпсу, наупреварувачки и сппруски дух, хуманпсу, екплпшка свесу, криуичкп мислеое и градеое ппзиуивни 
сисуеми на вреднпсуи сп цел успешнп да се снапдаау вп ппкружуваоеуп. Ги псппспбуваме ученициуе за ппчиууваое 
на различнпсуиуе и спживпу вп мулуикулуурнп ппшуесувп. Ги следиме урендпвиуе и мпдернизацијауа на 
пбразпваниеуп преку  кпнуинуиранп суручнп успвршуваое на насуавнипу кадар. Градиме спрабпунички и 
парунерски пднпси сп рпдиуелиуе и лпкалнауа заедница. 
  

Визија 
 
Ќе градиме спвременп, инпвауивнп и пувпренп училишуе за прпмени и развпј кпе ќе  мпже да пдгпвпри на 
предизвициуе на 21-пу век. Ќе ги зајакнуваме прпфесипналниуе кпмпеуенции на врабпуениуе сп цел ппсупјанп да се 
унапредува квалиуеупу на насуавнп – впспиунипу прпцес. Сакаме дпбрп ппременп училишуе вп кпе ќе се  применува 
спвремена пбразпвна уехнплпгија и креауивна насуава, пришуп ученициуе ќе суекнуваау  урајни и функципнални 
знаеоа, вешуини и вреднпсуи сп надминауи предрасуди. Ќе се суремиме да пбезбедиме суимулауивна средина за 
учеое и рабпуа вп кпја на ученициуе ќе им се дава мпжнпсу целпснп да гп реализираау свпјпу ппуенцијал, сп 
дпдауна пбразпвна ппддршка на ппуенцијалнп надарениуе ученици и на децауа пд ранливиуе групи. Сакаме ушуе 
ппдпбра и ппквалиуеуна спрабпука сп рпдиуелиуе вп сиуе сегменуи на живпупу и рабпуауа на училишуеуп. 
 

Мптп 
Ученикпу вп ценуарпу на нашеуп внимание , ппкрај сиуе предизвици 
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4. „Lessons Learned“ – Веќе наушенп / Стекнати искуства 
 Анализирајќи ја работата од изминатата учебна 2017 / 2018 година може да се заклучи дека училиштето успешно чекори и ја гради 

училишната политика. Целите на нашето училиште се јасни и се фокусирани на создавање квалитетна настава и максимално постигнување на сите 

ученици. Во креирање и реализирање на целите вклучени се сите релевантни субјекти (наставници, родители, ученици, Локалната самоуправа). 

Реализираните цели имаат позитивно влијание за работењето на училиштето. Училиштето ги идентификува потребите за стручно усовршување на 

наставниот кадар. Навремено се идентификуваат потребите од материјално - технички средства и континуирано се обезбедуваат истите.  

Континуирано се интервенира и се обезбедува средства за подобрување на инфраструктурата на училиштето.  

 

Веќе научено – стекнати искуства: 

 

Уредувањето и осовременувањето на училишниот простор води кон простор пријатен за престој и реализирање на современа и квалитетна 

настава; 

Изработка на споредбени анализа за успехот и повдението на учениците, води кон континуирано следење на постигнувањата на учениците; 

Изготвувањето на месечни, полугодишни и годишни извештаи е показател за континуирано следење на реализираните училишни активности и 

очекуваните ефекти од нивната реализација; 

Вклученоста на училиштето во проекти води кон подобри резултати и промоција на училиштето; 

Соработка со родителите и стручната служба во училиштето води кон подобар успех и личен развој на учениците; 

Работата на стручните активи и посетата на семинари од страна на наставниците даваат позитивни резултати во осовременување и усовршување 

на наставата; 

Подобрените хигиенски услови се чекор кон здраво и квалитетно живеење.   

    Училишен тим за изработка на годишна програма 

5. Ппдрашја на прпмени, припритети и цели 
Од извршениуе анализи на Гпдишнипу извешуај за рабпуа на 
училишуеуп вп 2017/2018 гпдина, Сампевалуацијауа на училишуеуп, 
Развпјнипу план за рабпуа на училишуеуп и преппракиуе на 
Училишнипу пдбпр кпнсуауиранп е дека ппуребнп 
е да се направи прпмена вп следниуе ппдрачја: 

I.Стратещка цел 
1.Ппдпбруваое на мауеријалнп – уехничкиуе услпви за учеое 
и рабпуа вп училишуеуп 

Развпјни цели 
1.   Ренпвираое на насуавничкауа канцеларија; 
2. Рекпнсурукција на пградауа вп училишнипу двпр; 
3. Рекпнсурукција на сппрускауа сала . 

II. Стратещка цел 
2. Ппдпбруваое на ресурсиуе за изведуваое на 
квалиуеуна насуава 

Развпјни цели 

1. Набавка на еден лцд прпекупр; 
2. Набавка на суручна лиуерауура; 
3. Набавка на нагледни средсува и ппмагала. 

III. Стратещка цел 
3. Унапредуваое и пспвременуваое на впспиунп – пбразпвнипу 
прпцес 

Развпјни цели 
1.Организиција и реализација на ексуерни и инуерни пбуки сппред 
ппуребиуе на насуавнипу кадар. 
2..Реализација на прпекуи преку еразмус + прпграмaуа 
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Акциски планпви 

Наппмена: Ппради недпстатпк на прпстпр на страна 11 спгласнп Правилникпт за израбптка на ГП кпмплетните акциски планпви се дадени вп следните прилпзи: 
Акциски план 1 - Ппдпбруваое на мауеријалнп – уехничкиуе услпви за учеое и рабпуа вп училишуеуп (прилпг бр.1),  
Акциски план 2 -  Ппдпбруваое на ресурсиуе за изведуваое на квалиуеуна насуава (прилпг бр. 2) 
Акциски план 3 - Унапредуваое и пспвременуваое на впспиунп – пбразпвнипу прпцес (прилпг бр. 3) 

ЗАДАША АКТИВНПСТ ВРЕМЕНСКА 

РАМКА 

НПСИТЕЛ НАШИН НА 

СПРПВЕДУВАОЕ 

(РЕСУРСИ) 

ИНСТРУМЕНТИ ПШЕКУВАНИ 

РЕЗУЛТАТИ 

ПДГПВПРНП 

ЛИЦЕ 

ППТРЕБЕН 

БУЧЕТ 

Пбнпвуваое и 
рекпнструкција на ставнишка 

канцеларија , Пбнпвуваое 
на защтитна пграда вп 

ушилищнипт двпр , 
рекпнструкција на сппртска 

сала . 

1.Составување на 
комисија за евиденција 

на потребите; 
2. Проценка на 

степенот на оштетеност 

2018/2019 

Членови 
на 

Наставни
чки 

Совет; 
Комисија 

Хартија,  
пенкала 

Записник, 
листа на 
проценка 

Извршена 
проценка на 
постоечката 
состојба на 

подрумските 
простории 

Училишен 
тим 

1 000 000,  
денари 

- Набавка на струшна 

литература  и наставни 

ппмагала. 

 

- Уредуваое и 

пспвременуваое на 

наставнишка канцеларија. 

 

- Набавка на лцд прпектпр 

 

1. Осуваруваое 

кпнуакуи сп фирми 

и 

прибираое ппнуди 

1. Набавка на 

лиуерауура, 

ппмагала и др 

2018/2019 Кпмисија Харуија 

Записник, 

лисуа на 

прпценка 

Набавена 

суручна 

лиуерауура,ппма

гала 

Училишен 

уим 

60 ,.000,00 

ден. 

Прганизација и реализација 

на екстерни и интерни 

рабптилници сппред 

пптребите на наставнипт 

кадар , реализација на  

прпекти реку еразмус + 

прпграмата  

   1. Формирање на тим   
 2. Анкетирање на 
наставници 
  3. Правење список и 
распоред за одржување 
работилници 
4.Реализација на 
работилници и проекти 

 

 

   2018/2019 

Дирекупр , 

Суручни 

слуужба , 

кпрдинаупр

и на акуиви 

Хартија, 
пенкала, 
компјутер, 
принтер, 
фотокопир 

 

 

 Записник,  

Успешнп 

реализирани 

рабупилници и 

пбуки и суекнауи 

нпви занеоа и 

искусува  

 

Училишен уим 

 

 100,000,00 
ден 
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План за евалуација на акциските планпви 

Наппмена: Ппради недпстатпк на прпстпр на страна 12 спгласнп Правилникпт за израбптка на ГП кпмплетните планпви за евалуација 
се дадени вп следните прилпзи: 
План за евалуација на акциски план 1 - (прилпг бр.4), План за евалуација на акциски план 2 - (прилпг бр. 5), План за евалуација на 
акциски план 3 - (прилпг бр. 6) 

ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ СТРАТЕШКА ЦЕЛ бр.1 КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ 
ИНСТРУМЕНТ И ЗА 
ПРОЦЕНКА 

ДИНАМИКА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

НОСИТЕЛИ 

Ппдпбруваое на маеријалнп уехничкиуе услпви за рабпуа 

Фпрмираое кпмисии, прпценка на суепен на пшуеуенпсу, ппдредуваое 
на развпјниуе цели за реализација, изгпувуваое финансиски план и 

реализација 

Фпрмирани кпмисии, 
уувреден асппред за 
санација пп развпјн 

цели, изгпувен прпеку и 
финансиска рамка 

Записници, лисуи 
за прпценка, 

делпвпдна книга, 
извпд 

2018/2019 
Врабпуени вп 

училишуеуп 

ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ СТРАТЕШКА ЦЕЛ бр.2 КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ 
ИНСТРУМЕНТ И ЗА 

ПРОЦЕНКА 
ДИНАМИКА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

НОСИТЕЛИ 

Набавка на нагледни средсува и ппмагала 

Фпрмираое кпмисија за евиденција на ппурбиуе пд нагледни средсува и 
ппмагала, анализа на ппуребиуе пд нагледни средсува, набавка на 

нагледни средсува 

Фпрмирани кпмисии, 
извршенааализа, 
набавни насуавни 

ппмагала 

Записник, лисуи сп 
ппуребни нагледни 

средсува и 
записник 
ппмагала, 

прибрани ппнуди 

2018/2019 
Врабпуени вп училишуп, 

педагпшка служба, 
дирекупр, уим 

ЗАДАЧИ И АКТИВНОСТИ СТРАТЕШКА ЦЕЛ бр.3 КРИТЕРИУМ ЗА УСПЕХ 
ИНСТРУМЕНТ И ЗА 

ПРОЦЕНКА 
ДИНАМИКА НА 
РЕАЛИЗАЦИЈА 

НОСИТЕЛИ 

Унапредуваое и пспвременуваое на впспиунп пбразпвнипу прпцес 

Анкеуираое на врабпуениуе заппуреби пд пбуки, спрпведуваое 
едукаауивни рабпуилници, примена на суекнауиуе знаеоа и размена на 

искусува и реализација на прпекуи 

Фпрмиран уим за 
едукација, израбпуен 

план за реализација на 
едукауивни 

рабпуилници, 
реализација на 

рабпуилници, пдржан 
часпви 

Списпци, 
презнуации, 

записници, лисуи 
за сампевалуација 

2018/2019 
Тим, суручна служба, 

насуавници, 
дирекупр 
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КАЛЕНДАР ЗА ПРГАНИЗАЦИЈА И РАБПТА НА УШИЛИЩТЕТП  
ВП  УШЕБНАТА 2018 / 19 ГПДИНА 

 Спгласнп Календарпт за прганипзација и рабпта на пснпвните ушилищта вп ушебната 2018 / 19 гпдина („Службен весник на Република 
Македпнија“ бр.128/11.07.2018 и бр.138/26.07.2018) вп ООУ „Мирче Ацев“ – Скппје насуавнауа гпдина заппчнува на 03.09.2018 гпдина, а завршува на 
10.06.2019 гпдина. Вп уекпу на насуавнауа гпдина ќе се реализираау вкупнп 180 насуавни денпви.  
 Вп уекпу на учебнауа 2018 / 19 гпдина ученициуе ќе кприсуау зимски пдмпр (пд 01.01.2019 гпд. дп 20.01.2019 гпд.) и леуен пдмпр (пд 
11.06.2019  гпд. дп 31.08.2019 гпд.).   

2018 гпд. ПРВП ППЛУГПДИЕ 

Рабптни денпви септември пктпмври нпември декември ВК 

ппнеделник 
3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 18 

вупрник 
4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 16 

среда 
5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 17 

чеуврупк 
6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 16 

пеупк 
7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 17 

Вкупнп денпви 20 21 22 21 84 

2019 гпд. ВТПРП ППЛУГПДИЕ  

Рабптни денпви јануари февруари март април мај јуни   ВК 

ппнеделник 
21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 20 

вупрник 
22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 19 

среда 
23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 19 

чеуврупк 
24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 20 

пеупк 
25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3   10 17 24 31 7 18 

Вкупнп денпви 9 20 21 20 21 5  96 

ппнеделник 38 

вупрник 35 

среда 36 

чеуврупк 36 

пеупк 35 

ВКУПНП 180 

НЕРАБПТНИ ДЕНПВИ: 
•За сите градани на РМ: 

8 Септември - Ден на независнпсуа на РМ (сабпуа)  
11 Пктпмври - Ден на нарпднпуп впсуание 

23 Пктпмври -Ден на Македпнскауа Ревплуципнерна Бпрба 

 8 Декември - „Св. Климену Охридски“ (сабпуа) 
29 Април - Вупр ден Велигден 

 1 Мај - Ден на урудпу 
24 Мај -„Св. Кирил и Меупдиј“ 
4 јуни – Рамазан Бајрам 

•За граданите пд правпславна верписппвест : 

 19 Јануари - Бпгпјавление (Впдици) (сабпуа)  
26 Април - Велики Пеупк, пеупк пред 
Велигден 

 НАСТАВНИ ДЕНПВИ СП ППСЕБНА ПРПГРАМА: 

21 - ви Мару – Ден на екплпшка акција на младиуе вп РМ 

Ученички екскурзии 

Ден на училишуеуп 



9. Настава 

Оснпвна задача на ООУ „Мирче Ацев“ е прганизација на впспиунп – пбразпвнауа дејнпсу вп спгласнпсу сп Закпнпу за пснпвнп пбразпвание. 
Вп учебнауа 2018/2019 гпдина насуавауа вп нашеуп училишуе ќе се прганизира сппред насуавнипу план и прпграма за девеугпдишнп пснпвнп пбразпвание. 

 

1. Вид на настава 

Вп нашеуп училишуе ќе бидау прганизирани следниуе видпви на насуава: 

 

Насуава пп задплжиуелни насуавни предмеуи; 
Насуава пп избпрни насуавни предмеуи; 
Дппплниуелна насуава; 
Дпдауна насуава; 
Насуава сп прпдплжен пресупј; 
Слпбпдни ученички акуивнпсуи; 
Инуеграција на екплпшкауа едукација; 
Примена на ИКТ вп насуавауа; 
Рабпуа сп деца сп ппсебни пбразпвни ппуреби; 
Рабпуа сп надарени и уаленуирани деца. 

 

2. Прганизација на задплжителната настава 
Насуавауа се реализира преку насуавни часпви. Секпј насуавен час урае 40 минууи. Редпследпу на насуавниуе часпви пп предмеуи и паралелки се урвдува сп расппред на часпви 
(ппсебнп за предмеуна насуава, ппсебнп за пдделенска насуава). Примерпк пд расппредпу на насуавниуе часпви се исуакнува на пгласнауа уабла вп училишуеуп. 
Вп училишуеуп се прганизира насуава вп две смени. Вп еднауа смена се прганизира насуава за ученициуе пд I дп V пдделение  пбразпвание, а вп другауа смена за ученициуе пд VI дп 

IX пдделение. Менуваоеуп на смениуе се врши на секпи две недели,( целпдневна на две недели). 
За ученициуе сп прпдплжен пресупј се прганизира згрижуваое и насуава вп уекпу на целипу рабпуен ден (пд 07:00 дп 17:00 часпу). Насуавнпуп време вп првауа смена заппчнува вп 8 

часпу, а за вупрауа смена вп 13:30 часпу. 
  Расппред на наставниците пп паралелки, предмети и шаспви (прилпг бр. 7) 

 

Задплжиуелнауа насуава ќе се изведува за сиуе ученици пд I дп IX пдделение пп насуавни предмеуи предвидени сп Насуавнипу план: Македпнски јазик, Англиски јазик, Француски 
јазик (вупр сурански јазик за ученици пд VI дп IX пдделение), Прирпдни науки, Прирпда,Работа со компјутери и основи на програмирање, Опшуесувп, Прирпдни науки и 
уехника, Мауемауика, Физика, Хемија, Биплпгија, Исуприја, Гепграфија, Еуика, Инфпрмауика вп VI - VII, Техничкп пбразпвание вп IV,  V и VI, Музичкп пбразпвание, Ликпвнп 
пбразпвание, Физичкп и здравсувенп пбразпвание, Граданскп пбразпвание и Одделенски час – (Образпвание за живпуни вешуини), инпвации. 

Врз пснпва на насуавниуе планпви пдпбрени пд Минисуерпу за пбразпвание и наука, вп учебнауа 2018/2019 гпдина училишуеуп ќе применува сппдвеуни насуавни планпви. Секпј 
насуавен план се пднесува за една паралелка на сппдвеунпуп пдделение.  

  Наставни планпви за една паралелка (прилпг бр. 8) 

 

3. Избпрна настава 

На крајпу на насуавнауа 2017/2018 гпдина беа пдржани рпдиуелски средби каде на ученициуе им беа ппнудени избпрни предмеуи кпи ќе ги изучуваау вп уекпу на учебнауа 2018/2019 

гпдина. Беше спрпведена анкеуа пришто ученициуе вп спгласнпсу сп нивниуе рпдиуели ги избраа следниуе насуавни предмеуи: Рабпуа сп кпмпјууери ( , IV, V пдделение), 
 , Класична кулуура (VI пдделение), Техничкп пбразпвание, Наша уаукпвина , Вешуини за живееое, Прпекуи пд инфпрмауика (VII, VIII, 
 IX пдделение). 

  Избпрна настава за една паралелка (прилпг бр. 9) 

НАСТАВА И УШЕОЕ 



9.4. Дппплнителна настава 

 

(1) Дппплниуелна насуава се прганизира за ученици пд II – IX пдделение кпи ппкажуваау кпнуинуиранп слаби резулуауи вп учеоеуп, а пспбенп акп: 
имаау најмалку две слаби пценки, 
имаау слаби резулуауи пп пдреден насуавен предмеу, 
пусусувуваау пд насуавауа пп пдреден насуавен предмеу 
•На бараое на ученикпу или негпвипу рпдиуел, пднпснп суарауел. 
(2)Насуавникпу кпј ја реализира насуавауа пп насуавнипу предмеу ги задплжува ученициуе пд суавпу (1) алинеја 1 за ппсеуа на дппплниуелна насуава, а за 
ученициуе пд суавпу (1) алинеи 2 и 3 дппплниуелна насуава се прганизира пп пценка на насуавникпу. 
(3)Ученикпу упауен на дппплниуелна насуава вп уекпу на еден месец ппсеуува дппплниуелна насуава најмнпгу пп два насуавни предмеуи сп најмнпгу 
чеуири насуавни часпви пп насуавен предмеу. 
(4)Дпкплку ученикпу не ги ппсеуува часпвиуе пп дппплниуелна насуава дпбива непправдан изпсуанпк. 
(5)За упаууваоеуп на ученикпу на дппплниуелна насуава насуавникпу задплжиуелнп гп извесуува рпдиуелпу, пднпснп суарауелпу. 

 

5. Дпдатна настава 

 

(1)Дпдауна насуава се прганизира за ученициуе кпи ппсуигнуваау значиуелни резулуауи пп пдделни насуавни предмеуи (уаленуирани ученици). 
(2)Дпдаунауа насуава за ученициуе пд суавпу (1) на пвпј член насуавникпу е дплжен да им ја ппнуди на ученициуе, а ученициуе пдлучуваау дали ќе ја 
ппсеууваау дпдаунауа насуава. 

 

(1)Оснпвнпуп училишуеуп најдпцна дп 20 сепуември вп уекпвнауа учебна гпдина ќе  исуакне расппред за дппплниуелна и дпдауна насуава за секпј 
насуавен предмеу на виднп месуп вп училишуеуп и исуипу ќе гп дпсуави дп Државнипу прпсвеуен инспекупрау. 

 

Секпј насуавник вп свпиуе планираоа има прпграма за дпдауна и дппплниуелна насуава. 

 

*НАППМЕНА: Дпдаунауа и дппплниуелнауа насуава се реализираау преку насуавни часпви шуп се ууврдени сп УЧИЛИШНИОТ РАСПОРЕД НА ЧАСОВИ. 
Примерпк пд расппредпу се исуакнува на пгласниуе уабли вп училишуеуп и се дпсуавува дп Државнипу прпсвеуен инспекупрау. 

 

6. Индивидуализирани прпграми за рабпта сп надарени и талентирани деца 

Секпе деуе низ насуавауа има правп да напредува уплку кплку шуп му пвпзмпжуваау негпвиуе ппуенцијали. Ппуребнп е да се развијау различни меупди на 
ппучуваое и учеое сп цел да се задпвплау ппуребиуе на децауа сп различни сппспбнпсуи. За децауа кпи се исуакнуваау вп еднп или ппвеќе ппдрачја 
ппуребнп е да се планираау и реализираау ппсебни прпграми сп шуп ќе им се пвпзмпжи да ги развијау свпиуе надпрпсечни сппспбнпсуи. 
Насуавникпу кпј ќе иденуификува надарен или уаленуиран ученик израбпуува ппсебна прпграма за рабпуа сп надарени и уаленуирани ученици. 
Прпграмауа ќе се реализира пд месец сепуември дп месец мај за секпј насуавен предмеу пдделнп пп кпј ученикпу ппкажува уалену. Одгпвпрни лица за 
рабпуа сп уаленуирани и надарени ученици се пдделенскиуе и предмеуниуе насуавници вп спрабпука сп педагпшкп – психплпжкауа служба. 
* Индивидуализирани прпграми за рабпта сп надарени и талентирани деца (прилпг бр. 10) 
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9.7. Индивидуализирани прпграми за деца сп ппсебни пбразпвни пптреби 

Насуавникпу израбпуува идивидуален образовен план(ИОП) за деца сп ппсебни пбразпви ппуреби сп време на реализација пд месец сепуември дп месец мај вп 
уекпу на една училишна гпдина вп кпја ќе бидау вклучени прирпдауа на прпблемпу сп кпј се сппчува ученикпу, целиуе вп учеоеуп, уппуребауа на сурауегии и 
дидакуички мауеријали. Какп пдгпвпрни лица се јавуваау пдделенскиуе и предмеуниуе насуавници вп спрабпука сп педагпшкп - психплпшкауа служба и сп 
дефекуплпгпу вп училишуеуп. Ученикпу сп ппсебни образовни ппуреби гп вреднуваме сппред пваа прпграма, ппединачнп, усменп или писменп сп прилагпдуваое на 
пспбенпсуиуе на ученикпу и кпнуинуиранп. Прпграмауа уреба да биде ппууикнувачка и мпуивирачка за ученициуе и да урпи прпмени вп зависнпсу пд напредпкпу на 
ученикпу. 
Цели: Вклучуваое на децауа сп ПОП вп редпвни услпви и насуава, а сп упа ппуспешнп функципнираое кпмуникација , уплеранција, еднаквпсу мпжнпсуи вп 
спцијалнауа средина: 
•Флексибилна индивидуализирана ппддршка на децауа сп ПОП пд сурана на ученициуе и насуавнициуе. 
•Згплеменп и акуивнп учесувп вп инклузивнипу и пбразпвнипу прпцес  и пракуична вклученпсу на рпдиуелиуе на деца сп ппсебни пбразпвни ппуреби.  
•Израбпука на индивидуални пбразпвни планпви сппдвеуни на сппспбнпсуиуе, ппуребиуе и ппдгпувенпсуа на секпј ученик. 
•Индивидуализирани прпграми за деца сп ппсебни пбразпвни пптреби (прилпг бр. 11) 
8. Настава сп прпдплжен престпј 
Училишуеуп прганизира прпдплжен пресупј за ученици пд исуа паралелка (IБ,В, II Б,В, III Б,В, пдделение) . Вп вакпв вид прпдплжен пресупј ученициуе се вклучуваау вп 
спгласнпсу сп рпдиуелпу. Ученициуе вп прпдплжен пресупј ги израбпууваау дпмашниуе задачи пресупјувајќи вп училишуеуп ппсле редпвнауа насуава, рабпуау на 
спвладуваое на насуавниуе спдржини преку разни пблици на индивидуална рабпуа и писмени вежби. Покрај тоа учениците учествуваат во културно – уметнички 

и други воннаставни активности. 
9. Прпекти кпи се реализираат вп наставата 

Сп пваа гпдишна прпграма се предвидува Инуеграција на екплпшкиуе спдржини вп редпвнипу впспиунп – пбразпвен прпцес сп цел да се ппдпбрау услпвиуе за пресупј 
и рабпуа вп училишуеуп какп и да се ппууикнау ученициуе и врабпуениуе да размислуваау и да дејсувуваау екплпшки. На пвпј начин ппсупечкиуе предмеуи се 
збпгаууваау сп екплпшки спдржини и спдржини за зашуиуа на живпунауа средина, испплнуваое на 7-уе чекпри пд прпграмауа за Екп училишуе, израбпука на екп 
прпекуи и пдбележуваое на значајни екплпшки даууми. 
Прпеку „Заедничка грижа за правилнп наспчуваое на ученициуе” е  прпеку кпј се реализиа вп спрабпука сп МОН со цел да се зајакне врската родител – 

наставник – ученик и да се унапреди воспитната компонента во воспитно образовниот процес. 
Вп насуавауа пд првп дп пеууп пдделение се реализира инуерен прпеку „УЧИМЕ, ПАТУВАМЕ, СЕ ДРУЖИМЕ”, заупа шуп децауа најубавп учау низ игра и дружеое сп 
свпиуе врсници, а суекнауиуе знаеоа сп уаквипу начин на учеое псуануваау урајни. 
Сп пвпј прпеку ученициуе: гп развиваау исуражувачкипу дух и љубппиунпсуа;се псппспбувау да кприсуау различни извпри на знаеое; 
ги прпшируваау суекнауиуе знаеоа; суекнуваау сампдпверба и се псампсупјуваау преку излегуваое пд рамкиуе на дпмпу и училишуеуп; суекнуваау знаеоа за 
ппшуесувпуп вп кпе живееме, ппшуесувенпуп уредуваое и начинпу на рабпуа на лудеуп вп пдредени инсуиууции; се заппзнаваау сп убавиниуе и исуприскпуп минауп на 
нашауа уаукпвина; суекнуваау знаеоа за урадицијауа и пбичаиуе на свпјауа заедница и другиуе еунички заедници, развиваау ппзиуивни пспбини  и чувсувп за 
припаднпсу кпн уаукпвинауа. Исуп уака вп училишуеуп се реализира и инуерен прпеку  „Унапредуваое на срединауа за учеое“ а, преку прпекуниуе акуивнпсуи се 
пбезбедува суимулауивна средина за учеое и пресупј на ученициуе вп училишуеуп. 
*Прпекти кпи се реализираат вп наставата (прилпг бр. 12) 

 

10. Упптреба на ИКТ вп наставата 

Вп нашеуп училишуе редпвнп се применува ИКТ вп насуавауа пп секпј насуавен предмеу вп пдделенска и предмеуна насуава сп цел да се развијау 
специфичниуе ИКТ вешуини кај ученициуе и да се ппдпбри квалиуеупу вп насуавауа. Секпј насуавник пдделнп вп свпиуе уемауски и прпцесни 
планираоа планира ИКТ спдржини кпи ќе ги реализира вп учебнауа 2018/2019 гпдина. 

*Упптреба на ИКТ вп наставата (прилпг бр. 13) 
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10. Пценуваое 

 

1. Видпви пценуваое и календар на пценуваое 

 

    Ппсуигнуваоауа на ученициуе вп пснпвнпуп училишуе се пценува пписнп и брпјчанп. 
 Вп првипу перипд (I – III пдделение) ппсуигаоауа на ученициуе вп уекпу на насуавнауа гпдина пп задлпжиуелниуе и избпрниуе предмеуи се пценуваат 

пписнп. Ученициуе пд (I – III пдделение) на крајпу пд учебнауа гпдина дпбиваау свидеуелсувп сп пписни пценки. Вп вуприпу перипд пд (IV – VI) 
пдделение ппсуигаоеуп на ученициуе вп уекпу на учебнауа гпдина пп задплжиуелниуе и избпрниуе предмеуи се пценува пписнп и брпјчанп. Ученициуе 
пд (IV – VI пдделение) дпбиваау извесууваое за успехпу сп брпјчани пценки во евидентните листови,а на крајпу на учебнауа гпдина дпбиваау 
свидеуелсувп сп брпјчани пценки 

 и пценка за ппшу успех. Вп уреуипу перипд пд (VII – IX пдделение) ппсуигаоеуп на ученициуе вп уекпу на учебнауа гпдина пп задплжиуелниуе и 
избпрниуе предмеуи се пценуваау брпјчанп. Ученициуе пд (VII – IX пдделение) дпбиваау извесууваое за успехпу сп брпјчани пценки, а на крајпу на 
учебнауа гпдина дпбиваау свидеуелсувп сп брпјчани пценки и пценка за ппшу успех. 

 Секпј насуавник изгпувува план за писменп пценуваое на ученициуе пд (II – IX пдделение) вп свпиуе уемауски и прпцесни планираоа и исупуп гп 
запишува вп дневникпу на паралелкауа, имајќи ги предвид закпнскиуе пграничуваоа (дневнп најмнпгу еднп, а седмичнп пп две писмени рабпуи).  

 

2. Тим за следеое, анализа и ппддрщка 

 

 Во училиштето ќе се фпрмира училишен уим за следеое и прпверка на успгласенпсуа на пценуваоеуп сп предвидениуе суандарди. Училишнипу уим 
изгпувува прпграма за следеое и ппддршка на насуавнициуе при пценуваоеуп и ууврдува прпцедура за ппплаки и жалби пп дпбиени пценки. 

 

 Секпј насуавник кпнуинуиранп вп уекпу на гпдинауа врши фпрмауивнп пценуваое и сумауивнп пценуваое чеуири пауи гпдишнп. 
 Следеоеуп и прпверуваоеуп на ппсуигнуваоауа на успехпу на ученициуе вп уекпу на учебнауа гпдина се врши сп инуернп и ексуернп прпверуваое. 

Тимпу за инуернп и ексуернп прпверуваое израбпуува план за реализација на прпверуваоеуп. 
  Следеое, анализа и ппддрщка (прилпг бр.14) 

 

10.3. Сампевалуација на ушилищтетп 

 

 Сампевалуација на училишуеуп ќе се реализира вп уекпу на месец август и сепуември 2019 гпдина. Таа ќе биде спрпведена сппред индикауприуе за 
мереое на квалиуеу на рабпуауа на училишуауа, креирани пд Државен прпсвеуен инспекупрау. Сп сампевалуацијауа ќе ракпвпди училишен уим 
спсуавен пд дирекупр, психплпг, педагпг, еден насуавник и еден рпдиуел. Реализаупри на сампевалуацијауа ќе бидау седум уимпви на насуавници пд 
пдделенска и предмеуна насуава кпи ќе рабпуау на следниве ппдрачја: Насуавни планпви и прпграми, Ппсуигаоа на ученици, Учеое и насуава, 
Ппддршка на ученициуе, Училишна клима, Ресурси и Управуваое, ракпвпдеое и креираое пплиуика. 
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11. Впннаставни активнпсти 

 

1. Ушилищтен сппрт 
 Училишуеуп е акуивнп вклученп вп училишнипу сппру вп уекпу на целауа учебна гпдина, чии главни цели се ппдигаое на сппрсукипу дух, дружеоеуп сп 

спученичиуе, правилен физички развпј, превенција пд бплесуи, здрав живпу. Од кплекуивниуе сппрупви вп учебнауа 2018/19 гпд. ппфауени се: фудбал, 
фуусал, кпшарка за машки и пдбпјка за девпјчиоа, исуп уака и вп индивидуалниуе сппрупви пинг ппнг, уенис, шах и крпс. Одгпвпрни за реализација на 
училишнипу сппру се насуавнициуе пп физичкп пбразпвание Илија Јанкпвски и Злаукп Чубринпвски. Брпјпу на ученици учесници вп училишнипу сппру 
секпја гпдина се згплемува, а вп нареднауа гпдина ќе бидау ппфауени 25 % пд ученициуе. На ппчеупкпу вп сепуември ќе се изберау училишниуе уимпви пд 
сурана на насуавнициуе, спгласнп афиниуеуиуе и желбауа на ученициуе кпн пдреден сппру. 

 Ушилищен сппрт (прилпг бр.15) 

 

2. Секции и слпбпдни ушенишки активнпсти 
 Преку училишниуе секции и слпбпдни ученички акуивнпсуи училишуеуп ги задпвплува различниуе инуереси и ппуребиуе на ученициуе, ги развива 

увпречкиуе и креауивни сппспбнпсуи,  ги прпдлабпчува и прпширува знаеоауа на ученициуе. Ученициуе спгласнп нивниуе афиниуеуи и инуереси 
дпбрпвплнп се вклучуваау вп секцииуе и слпбпдниуе ученички акуивнпсуи кпи шуп се ппределени сп Гпдишнауа прпграма за рабпуа на училишуеуп (пп 
секпј насуавен предмеу). 

 

3. Ушенишки натпревари 
 Вп уекпу на учебнауа гпдина 2018/2019 гпдина ќе бидау прганизирани ученички наупревари. Вп месец сепуември/пкупмври се прганизираау училишни 

наупревари пп насуавни предмеуи за ученициуе пд IV – IX пдделение и преку нив се избираау, главнп, учеснициуе за ппвиспкиуе суепени на 
наупреваруваое. Прпцедуралнауа ппсуапка за реализација на ученички наупревари ппдеуалнп е пбјаснеуа вп прилпг бр...Наупревари за насуавниуе 
предмеуи пд ппвиспкп нивп (ппшуински, регипнални, државни и медунарпдни) се реализираау вп перипд пд нпември, 2018 – мај, 2019 гпдина. Вп уекпу на 
учебнауа гпдина ученициуе I – IX пдделение учесувуваау на ликпвни и лиуерауурни кпнкурси прганизирани пд училишуеуп и лпкалнауа средина. 

 Ушенишки натпревари (прилпг бр. 16) 

 

4. Ппщтественп - хуманитарна рабпта 
 Опшуесувенп – хуманиуарнауа рабпуа сп ученициуе придпнесува кај нив да се развива љубпв и ппзиуивен пднпс кпн рабпуауа и чувсувп за пдгпвпрнпсу при 

рабпуауа. Преку акуивнпсуиуе пд пва впннасуавнп ппдрачје се спздава пријауна аумпсфера вп училишуеуп, училницауа и училишнипу двпр. Исуп уака,  кај 
ученициуе се развиваау навики за грижа, хигиена, уредуваое и чуваое на училишнипу прпсупр и негпвауа пкплина,  се ппууикнува ппзиуивен пднпс кпн 
рабпуауа, хуманпсу, сплидарнпсу и ппзиуивен пднпс кпн другарчиоауа пд свпеуп училишуе и надвпр пд негп. 

 Ппщтественп хуманитарна рабпта (прилпг бр.17) 
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12. Ппддрщка на ушеници 
 Секпе деуе мпже да гп дпсуигне свпјпу максимум акп му се даде сппдвеуна мпжнпсу. Заупа насуавнициуе им даваау ппддршка на сиуе ученици, ги 

уреуираау ученицицуе рамнпмправнп и правичнп, ги преппзнаваау нивниуе индивидуални разлики и ги земаау вп предвид вп свпјауа рабпуа. 
Суручниуе спрабпуници ја уемелау рабпуауа врз пснпва на кпнуинуирана ппсервација и прпценка на напредпкпу на нивнпуп здравје, нивниуе 
ппуенцијали, силниуе сурани, вешуиниуе и семејнпуп ппкружуваое. 

Ппддрщка на ушениците (прилпг бр. 18) 

 

1. Ппстигнуваое на ушениците (сппредбена анализа) 
*Ппстигнуваое на ушениците - сппредбена анализа (прилпг бр. 18.1) 
 

 

2. Превентивни прпграми 
 Вп уекпу на гпдинауа вп училишуеуп ќе се реализираау превенуивни прпграми за: спречуваое на насилсувпуп, правна спцијализација, бплесуи на 

зависнпсу, аспцијалнп пднесуваое и спрабпука сп усуанпви за безбеднпсу и спцијална грижа. Целуа на превенуивниуе прпграми е да се  намали 
ппјавауа на малплеуничкп преусуапнишувп, деликвенција и аспцијалнп пднесуваое, навремена зашуиуа на ученициуе пд бплесуиуе на зависнпсу и 
суручна ппмпш пд надлежни инсуиууции за ппдпбруваое на спцип – емпциналнауа спсупјба на ученициуе. Акуивнпсуиуе вп училишуеуп и надвпр пд 
негп се дадени вп прилпг бр. 19. 

*Превентивни прпграми (прилпг бр. 19) 

 

3. Безбеднпст вп ушилищтетп 
 Училишнипу уим за зашуиуа и спасуваое изгпувува план за движеое при евакуација вп случај на елеменуарни неппгпди и прганизира акуивнпсуи за 

ппгплема безбеднпсу на ученициуе и врабпуениуе вп училишуеуп. Училишуеуп распплага сп видеп надзпр за ппгплема безбеднпсу на пбјекупу. 
 *Безбеднпст вп ушилищтетп - Защтита и спасуваое пд елементарни неппгпди (прилпг бр. 20) 

 

4. Ппзитивна спцип – емпципнална клима 
 Суручнауа служба вп спрабпука сп пдделенскиуе ракпвпдиуели, Одделенскипу спвеу и рпдиуелиуе изгпувуваау прпграма за рабпуа сп ранливауа 

група на ученици. Сп прпграмауа се планираау едукауивни предаваоа и инуеракуивни рабпуилници сп ученициуе и рпдиуелиуе на ученициуе. Исуп 
уака, се планираау и инуерни пбуки вп спрабпука сп БРО, Ценуарпу за спцијална рабпуа и виспкппбразпвниуе инсуиууции за ппддршка на 
насуавнициуе вп планираоеуп и реализираоеуп на спдржиниуе пд прпграмауа. Целуа на прпграмауа е да се пбезбеди ппчиууваое на личнпсуа на 
ученикпу, развиваое медусебна дпверба, еднаквпсу и правичнпсу и дпсуапнпсу на инфпрмации за сиуе. 



13. Грижа за здравјетп 

 

Зашуиуауа и унапредуваоеуп на здравјеуп на ученици е пбврска на сиуе ученициуе и врабпуениуе вп училишуеуп, вп неппсредна спрабпука и ппддршка пд 
рпдиуелиуе, здравсувенауа служба и ппширпкауа заедница. Тпа влијае на унапредуваое на здравјеуп и благпспсупјбауа на сиуе, при шуп ќе се негува здрав суил на 
живееое. 
  Грижа за здравјетп (прилпг бр. 21) 

 

1. Хигиена вп ушилищтетп 

 

За хигиенауа на училишуеуп се грижау: уехничкипу перспнал, насуавнициуе и ученициуе. За да се пдржи виспкпуп нивп на хигиена вп училишуеуп кпнуинуиранп се 
уппуребуваау виспкп квалиуеуни хигиенски средсува за дезинфекција и унишууваое на микрппрганизми – (бакуерии, габи, вируси), екплпшки средсува на база на 
акуивен хлпр, средсува сп акуивна спда бикарбпна и др. Вп пднпс на начинпу на пдржуваое на хигиенауа вп училишуеуп се врши: секпјдневнп чисуеое на сиуе 
прпсуприи вп училишуеуп,  еднаш вп неделауа се врши уемелнп чисуеое на прпсуприиуе и еднаш вп месецпу генералнп чисуеое на прпсуприиуе вп училишуеуп. 
Ппкрај упа два пауи вп гпдинауа (јануари, јули) се врши дезинфекција, дезинсекција и дерауизација пд служби вп Ценуарпу за јавнп здравје. 

 

2. Систематски прегледи 

Сисуемаускиуе прегледи за ученициуе се планираау и реализираау пред или пп завршуваое на часпвиуе, без да се пппречува насуавауа. Вп уекпу на учебнауа гпдина 
сисуемауски прегледи се вршау за ученициуе пд I, III, V и VII пдделение, вп придружба на пдделенскиуе ракпвпдиуели на паралелкиуе. Ученициуе пд I и III 
пдделение задплжиуелнп ги придружуваау и нивниуе рпдиуели. Сисуемауски прегледи се врши вп Ппликлиника Дпрче Пеурпв. 

 

3. Вакцинираое 

Имунизација (вакцинација) се врши за ученици пд пдделенска и предмеуна насуава. Ученициуе се предвпдени пд нивниуе пдделенски ракпвпдиуели. Опфауени 
ученици за вакцинација и имунизација се ученициуе пд I, II, VI, VIII и IX пдделение. Имунизацијауа се врши вп Ппликлиника Дпрче Пеурпв. 

 

4. Залеваое на заби 

Залеваое на заби се врши за ученици пд I дп VI пдделение. Исуп уака се планираау и чеуири едукауивни рабпуилници за здрави заби за ученици пд I и IV 
пдделение. Залеваоеуп на заби се врши вп Ппликлиника Дпрче Пеурпв, а рабпуилнициуе вп прпсуприиуе на училишуеуп пд сурана на здравсувени рабпуници пд 
Здравсувен дпм – Скппје. 

 

13.5. Едукација за здрава храна 

 

Училишнипу уим за здрава храна прави прпграма за едукација на ученициуе за здрава храна вп кпја се вклучени едукауивни предаваоа пд здравсувени рабпуници и 
експеруи пд уаа пбласу,  кпи се реализираау вп впннасуавниуе акуивнпсуи. Ппкрај упа, насуавнициуе на часпу на пдделенскауа заедница пбрабпууваау уеми за 
здрава храна. Исто така, на редовните часови обработуваат содржини поврзани со здравиот начин на исхрана и живеење. 

 

ГРИЖА ЗА ЗДРАВЈЕТП 
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УШИЛИЩНА КЛИМА И ПДНПСИ ВП УШИЛИЩТЕТП 
Ушилищна клима и пднпси вп ушилищтетп 

 Насуавнипу кадар е сп ппзиуивен и прпфесипнален пднпс кпн ученициуе и кплегиуе сп желба за реализација на идеи. Вп училишуеуп ппсупи  дпбра прганизација на 
впспиунп – пбразпвнауа рабпуа сп навремен прпупк на инфпрмации и размена на искусува. Единсувпуп на насуавничкипу кплекуив вп целпкупнипу живпу и рабпуауа на 
училишуеуп е на виспкп нивп. 

1. Дисциплина 
 За ппдпбруваое на училишнауа дисциплина вп училишуеуп е дпнесен куќен ред. Се израбпууваау правилници и кпдекси за пднесуваое на врабпуениуе, ученициуе и 

рпдиуелиуе. Дисциплинауа вп училишуеуп се пдржува преку редпвнп дежурсувп на насуавнициуе и ученициуе сп ууврден расппред за дежурсувп (еден насуавник на 
спрау, еден насуавник на медуспрау, еден насуавник вп училишнипу хпл и еден насуавник вп ппдрум). Дежурниуе насуавници впдау писмена евиденција за уекпвниуе 
збиднуваоа вп насуавнипу ден и случуваоа за време на пдмприуе. На влезпу на училишуеуп дежурни ученици пд IV, V, XIII и IX пдделение впдау уеураука за евиденција 
вп кпја бележау влез и излез на надвпрешни лица. Училишнипу чувар и пбезбедуваоеуп имаау пбврска да гп пдржуваау редпу, дисциплинауа и безбеднпсуа вп 
училишнипу двпр пд пувпраое дп заувпраое на училишуеуп вп уекпу на денпу. Вп уекпу на впспиунп – пбразпвнипу прпцес секпј насуавник ппсвеуува внимание за 
дисциплинауа на ученициуе преку спвеупдавни разгпвпр, едукауивни предаваоа и рабпуилници. На виднп месуп вп училницауа се исуакнуваау правила за пднесуваое 
кпи ученициуе задплжиуелнп уреба да ги ппчиууваау. За ученициуе кпи ги прекршуваау прппишаниуе правила за пднесуваое се изрекуваау сппдвеуни педагпшки мерки 
спгласнп усвпенипу „Правилник за видпвиуе на ппфалби, награди, педагпшки мерки и изпсуанпци на ученицуе“. 

2. Естетскп и функципналнп уредуваое на прпстпрпт вп ушилищтетп 
 Есуеускипу изглед на училишуеуп е значајна пбврска за целпкупнипу рабпуен кплекуив, заупа шуп училишуеуп сп свпјауа беспрекпрна чисупуа, уреднпсу и ликпвнп 

есуеуски изглед уреба ппзиуивнп да влијае на ученициуе. На упј начин се спздава пријауна аумпсфера и суимулауивна средина за учеое и рабпуа. Есуеускпуп 
пбликуваое на прпсуприиуе вп училишуеуп и украсуваое на училнициуе, хпднициуе и училишнипу двпр е ппсупјана грижа на сиуе ученици, насуавници и псуанауиуе 
врабпуени. 

 Функципналнпуп уредуваое на училницауа, украсуваоеуп сп слики, цвеќиоа и ученички урудпви е акуивнпсу на секпј пдделенски кплекуив. Кпнуинуиранп се уредуваау 
панпауа вп хпднициуе сппред гпдишниуе времиоа, ппгплемиуе празници и мулуикулууризам, каде шуп се излпжуваау најдпбриуе ученички увпрби. Есуеускпуп 
уредуваое на тидпвиуе вп хпднициуе, пдржуваоеуп и пбнпвуваоеуп на ликпвниуе увпрби е задача на ликпвнауа секција и насуавникпу какп иницијаупр и инсурукупр 
на ученициуе. 

 Ппсебнп внимание се пбрнува на есуеускпуп пбликуваое на училишнипу двпр. Пауекиуе дп училишнауа зграда, паркпвскипу дел и сппрускиуе уерени ппсупјанп 
хигиенски и уреднп се пдржуваау пд сурана на уехничкипу перспнал. Ппкрај упа уредуваоеуп на училишнипу двпр се врши сп неппсреднп учесувп на ученициуе пд 
цвеќарскауа секција (садеое на насади – цвеќиоа и нивнп пдржуваое). 

3. Етишки кпдекси 
 Вп училишуеуп ппсупјау еуички кпдекси за: „Дплжнпсуи на впспиунп – пбразпвнипу кадар“ (кпдекс за врабпуени), „Правила за дплжнпсуиуе и пднесуваоеуп на 

ученициуе“ (кпдекс за ученици), „Екп кпдекс“, „Кпдекс за кпмпјууери“, „Кпдекс за рпдиуели“, „Куќен ред на училишуеуп“, „Куќен ред за сппруски клубпви“, 
 „Правилник за рабпунп време“. 
 Вп уекпу на месец нпември  Училишнауа заедница  ќе изврши измена и дппплнуваое на „Правила за дплжнпсуиуе и пднесуваоеуп на ученициуе“ (кпдекс за ученици). 

4. Мулти - културализам 
 Целуа на прпекупу  „Медуеуничка инуеграција вп пбразпваниеуп“ е  да се ппдигне свесуа за медуеуничка инуеграција и уплеранција кај ученициуе, насуавнициуе и 

лпкалнауа заедница. Преку прпекуниуе акивнпсуи се ппууикнува ппчиууваое на различниуе пд себе независнп пд еуничкауа припаднпсу, јазикпу, пплпу и 
верписппвесуа,  развиваое на сппсувенауа кулуура и прифаќаое вреднпсуи на другиуе кулуури. Гпсууваоауа, медусебниуе ппсеуи и заедничкиуе акуивнпсуи кпи ќе се 
спрпведау вп рамкиуе на спрабпукауа ќе пвпзмпжау заппзнаваое на ученициуе и насуавнициуе сп кулуурниуе вреднпсуи, пбичаи и пракуики на другиуе еунички групи, 

надминување на стереотипните размислувања и предрасудите, прифаќање и почитување на етничките разлики. 

 Мулти - културализам (прилпг бр. 22) 
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14.5. Пднпси меду сите структури 
„Потребата од ефективна комуникација е како потребата од чист воздух. Тогаш кога ви недостасува,  сфаќате колку е важна и значајна“. 

 

Внаурешнауа кпмуникација и медучпвечкиуе пднпси меду сиуе сурукуури вп училишуеуп се на виспкп нивп. Сп цел да се унапреди акуивнпуп 
слушаое, прпупкпу на инфпрмации и сппделуваое на искусува вп уекпу на гпдинауа се планираау заеднички спсуанпци – рабпуилници, каде шуп се 
предлагаау нпви начини на кпмуницираое. Исуп уака се фпрмира уим спсуавен пд сиуе сурукуури ( дирекупр, секреуар, суручна служба, пдгпвпрен 
насуавник за пдделенска насуава, пдгпвпрен насуавник за предмеуна насуава и дпмаќин ). 
За да се ппдпбри кпмуникацијауа ппмеду врабпуениуе, пднпснп да се впсппсуавау дпбри медучпвечки пднпси, ппуребнп е правилнп да се разберау 
лудеуп и нивнауа прирпда. Тпа значи да се разберау и прифауау нивниуе ппуреби, инуереси, веруваоа и пчекуваоа пд една сурана, нп и нивнипу 
каракуер, нивниуе лични пспбини и суавпви. Сушуинауа на успехпу и квалиуеунауа кпмуникација е вп упа кпмуникауприуе да се ппчувсувуваау 
ппчиууванани и важни. 

 

За ппдигнуваое на квалиуеупу на кпмуникацијауа, медусебнауа дпверба и спрабпука, училишуеуп планира реализација на заеднички прпслави, 
екскурзии, ппсеуи, кпкуели и други акуивнпсуи надвпр пд насуавнипу прпцес. 
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ПБРАЗПВНИПТ КАДАР 

15. Прпфесипнален развпј на пбразпвнипт кадар 

 

 Прпфесипналнипу развпј на впспиунп – пбразпвнипу кадар ппдразбира секпјдневнп прпфесипналнп и личнп напредување на насуавникпу.Тоа е дплгпураен, 
кпнуинуиран прпцес кпј заппчнува на ппчеупкпу на пваа прпфесија и урае дп крајпу на целипу живпу, прпцес кпј се реализира на најразлични начини и 
ппдразбира псппспбуваое на насуавникпу сп нпви знаеоа, вешуини, сппспбнпсуи, сурауегии вп сппдвеуниуе пбласуи и псппспбенпсу за примена на сппдвеуна 
уехнплпгија. 

 

1. Детектираое на пптребите и припритетите 
 Од  деуекуираниуе спсупјби пд сампевалуацијауа, инуегралниуе евалуациии и спрпведенп анкеуираое на насуавнициуе, се ууврдени следниве ппуреби за 

прпфесипналнипу развпј на пбразпвнипу кадар: едукација на насуавници за рабпуа сп ученици за ппсебни пбразпвни ппуреби (ученици сп пппреченпсу вп 
развпјпу, хиперакуивни ученици, уаленуирани и надарени ученици), пбука на пдделенски насуавници за рабпуа сппред кпнцепупу на Оувпрени забавни 
фудбалски шкпли, едукација на насуавници за даваое на прва ппмпш и зашуиуа на ученици, уимска рабпуа и кпмуникација, инуерна пбука за примена на 
биплпгија, хемија и физика вп нпвиуе насуавни прпграми за Прирпдни науки пд I дп III пдделение. 

        Избпрпу на насуавници за следеое на пбуки се врши врз пснпва на израбпуена прпцедура. 
        Детектираое на пптребите и припритетите (прилпг бр. 23) 

 

2. Активнпсти за прпфесипнален развпј 

 

 Исуакнуваое на сппсувениуе цели и селекуираое на акуивнпсуиуе кпи ќе пвпзмпжау реализација на ппсуавениуе цели. 
 Ппдразбира гледаое на примери на ппучуваое и учеое вп училница, чиуаое суручна лиуерауура, суудии на случај. Училишуеуп ги мпуивира насуавнициуе за 

ппсеууваое семинари и пбуки за суекнуваое серуификауи. Училишуеуп ппууикнува ппгплем брпј насуавници да бидау учесници на кпнференции, кпнгреси сп 
свпи урудпви, пишуваое на суауии вп суручна лиуерауура. 

 

3. Лишен прпфесипнален развпј 

 

 Впдејќи се пд развпјнипу план на училишуеуп планирана е прганизација на инуерни пбуки и рабпуилници сппред ппуребауа на насуавнициуе. Насуавнициуе кпи 
земаау учесувп на пбуки прганизирани пд БРО, МОН, акредиуирани прганизации вршау десиминација вп училишуеуп на псуанауиуе насуавници. 

 Тимпу за прпфесипнален развпј израбпуува план за спрпведуваое пбуки сппред извршена анкеуа за ппуребиуе на насуавничкипу кадар. 
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4. Хпризпнталнп ушеое 

 

Училишниуе уимпви за пувпрени часпви и суручниуе акуиви израбпууваау прпграми вп кпи се засуапени следниуе акуивнпсуи: кпмуникација, размена на 
прпфесипналнп искусувп, пувпрени часпви вп пдделенска и предмеуна насуава, рабпуилници сппред ппуребиуе на насуавнициуе (ИКТ, пценуваое...), 
презенуации, решаваое на пдредени прпблеми. 
*Хпризпнталнп ушеое (прилпг бр. 24) 
 

 

5. Тимска рабпта и ушилищна клима 

 

За псуваруваое на пппрпдукуивна спрабпука ппмеду насуавнициуе вп училишуеуп се фпрмираау гплем брпј уимпви, рабпуни групи и кпмисии. При 
уимскауа рабпуа меду врабпуениуе се згплемува взаемнпуп ппчиууваое и дпверба, згплемена кпмуникација, ппзиуивнп решаваое на на прпблемски 
сиууации, сампкриуичнпсу и криуичнпсу. 
Членпвиуе на уимпвиуе ппседувајќи ги гпренаведениуе придпбивки пд уимскауа рабпуа, пдржуваау ефекуивни спсуанпци сп кпнкреуни предлпзи мерки и 
заклучпци. Тимскауа рабпуа пвпзмпжува унапредуваое на ппзиуивнауа клима и кулуура вп училишуеуп. 
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ВКЛУШЕНПСТ НА СЕМЕЈСТВАТА ВП УШИЛИЩТЕТП 
16. Вклушенпст на семејствата вп ушилищтетп 
 Присусувпуп на рпдиуелиуе вп училишуеуп уреба да се сфауи какп грижа за деуеуп и какп респеку кпн насуавничкауа прпфесија. Акп спрабпукауа сп рпдиуелиуе е 

ппгплема, упгаш прпблемиуе сп ученициуе се ппмали. 
1. Вп живптпт и рабптата на ушилищтетп 
 Рпдиуелиуе се акуивнп вклучени вп живпупу и рабпуауа вп училишуеуп преку најразлични фпрми на прганизиација. Спвеупу на рпдиуеули на училишуеуп се фпрмира пд 

рпдиуелиуе на ученициуе за прганизиранп псуваруваое на инуересиуе на ученициуе вп пснпвнпуп училишуе. Вп Спвеупу на рпдиуели има пп еден преусуавник пд секпја 
паралелка кпј шуп гп избираау рпдиуелиуе на рпдиуелски спсуанпк на паралелкауа. Спвеупу на рпдиуели ги извршува следниуе акуивнпсуи: дава мислеое за предлпг 
прпграмауа за развпј на пснпвнпуп училишуе, расправа за извешуајпу за рабпуа на училишуеуп, предлага прпграми за ппдпбруваое на суандардиуе за насуавауа, дава 
спгласнпсу на предлпзиуе на дирекупрпу за впведуваое на ппвиспки суандарди, избира преусуавници вп Училишнипу пдбпр на пснпвнпуп училишуе и врши други 
рабпуи ууврдени сп Суаууупу на училишуеуп. Спвеупу на рпдиуели изгпувува прпграма и преку нејзинауа реализација се пвпзмпжува рпдиуелиуе да учесувуваау вп 
дпнесуваое решенија и пдлуки вп инуерес на сиуе субјекуи вп училишуеуп. 

 Вп уекпу на гпдинауа се прганизираау ппшуи рпдиуелиски средби (пеу вп гпдинауа), пувпрени денпви (чеуири вп гпдинауа) и приемни денпви (еднаш вп неделауа сп 
исуакнау расппред на пгласнауа уабла), индивидуални и групни рпдиуелиски средби за инфпрмираое на рпдиуелиуе за сиуе акуивнпсуи вп училишуеуп, напредпкпу, 
ппсуигаоауа и ппведениеуп на ученициуе. 

 Инфпрмиранпсуа на рпдиуелиуе се врши преку Инуернеу (web сурана на училишуеуп, web сурана на Опшуинауа,  Е- дневник, заувпрени групи на спцијалниуе мрежи), 
училишни весници, брпшури и училишен билуен. За уекпвниуе акуивнпсуи на видни месуа вп училшуеуп се исуакнуваау сиуе ппуребни инфпрмации преку сппдвеуни 
извесууваоа и спппшуенија. 

2. Вп прпцеспт на ушеое 
 Семејсувауа  дпбиваау инфпрмации за насуавнипу прпцес преку кпнуинуирана спрабпука сп Училишнипу пдбпр, дирекупрпу, насуавнипу кадар, суручнауа служба и 

ученициуе. За ппуспешна реализација на насуавнипу прпцес, пп ппуреба се вклучуваау и рпдиуелиуе сппделувајќи ги свпиуе прпфесипнални знаеоа и искусува. 
 Семејсувауа ппмагаау вп прибираое и израбпука на нагледни средсува и ппмагала вп прпцеспу на учеое. 
3. Вп активнпстите на ушилищтетп 
 Рпдиуелиуе земаау акуивнп учесувп вп прганизираое на хепенинзи, реализација на екскурзии (вклучени вп кпмисии), впннасуавни акуивнпсуи (превпз, ппддршка), вп 

прпекуи, прганизиација на наупревари и ппсеуа на инсуиууции.  За ппуспешна прганизација на најразлични манифесуации, прпмпции и приредби рпдиуелиуе земаау 
акуивнп учесувп вп исуиуе. 

4. Вп дпнесуваое на пдлуки 
 Рпдиуелиуе се вклучени вп дпнесуваое на пдлуки на нивп на паралелкауа и преку Спвеупу на рпдиуели. Тие даваау идеи и предлпзи за реализација на пдредени 

акуивнпсуи вп училишуеуп. Вп Училишнипу пдбпр урпјца пд членпвиуе се пд редпу на рпдиуелиуе. Тие исуп уака даваау акуивен придпнес вп рабпуауа на Училишнипу 
пдбпр. Вклучени се вп дпнесуваоеуп на пдлуки кпи прпизлегуваау пд прпграмауа на Училишнипу пдбпр.  *Прпграма за рабпта на Спвет на рпдители (прилпг бр.25) 

5. Едукација на рпдители 
 Едукацијауа на рпдиуелиуе се врши преку едукауивни рабпуилници за рпдиуели. На спсуанпциуе на Спвеупу на рпдиуелиуе се прганизираау предаваоа и рабпуилници, 

каде шуп ппвременп се вклучуваау и рпдиуелиуе какп едукаупри. Рпдиуелиуе се вклучуваау вп пдредени прпекуи кпи се реализираау вп училишуеуп (Прпеку - 
Зајакнуваое на семејсувауа). Одделенскиуе ракпвпдиуели на рпдиуелски средби пп ппуреба прганизираау едукауивни предаваоа и рабпуилници за унапредуваое на 
впспиунауа рабпуа вп рпдиуелскипу дпм. 

 Суручнауа служба сппред свпјауа прпграма за рабпуа прганизира спвеупдавнп – кпнсулуауивни средби и рабпуилници сп рпдиуелиуе, а вп спрабпука сп ппделенскиуе 
ракпвпдиуели пп ппуреба врши ппсеуа на семејсува. 

6. Израбптка на брпщура за рпдители 
 Спвеупу на рпдиуели заеднп сп уимпу вп училишуеуп сппред свпјауа прпграма е вклучен вп израбпукауа на Брпшура за рпдиуели. Спвеупу на рпдиуели ги предвидува 

потребните финансиски средства, а брошурата се печати во текот на месец септември. 
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КПМУНИКАЦИЈА СП ЈАВНПСТА И 
ПРПМПЦИЈА НА УШИЛИЩТЕТП 

17. Кпмуникација сп јавнпсуа и прпмпција на училишуеуп 

 
 Медусебниуе пднпси на училишуеуп сп јавнпсуа се градау врз принциппу на взаемнпуп влијание, пднпснп училишуеуп влијае врз јавнпсуа и срединауа, нп 

прима пд исуауа сé шуп е ппзиуивнп. 
 Спрабпукауа сп јавнпсуа се наспчува на мпжнпсуа прпграмскиуе спдржини на пдредени инсуиууции да ппслужау за едукација и впспиунп делуваое врз 

нашиуе ученици, нп и за прпфесипнален развпј на насуавнипу кадар. 
 Преку кпмуникацијауа сп јавнпсуа, нашеуп училишуе врши и прпмпција на целпкупниуе училишни акуивнпсуи. Училишуеуп кпнуинуиранп прави маркеуинг 

преку медиумски насуапи, училишнауа web сурана, училишниуе весници и училишнипу билуен. 
 Кпмуникација сп јавнпсуа и прпмпција на училишуеуп (прилпг бр.26) 
1. Локална заедница 

 Спрабпукауа на нашеуп училишуе сп лпкалнауа средина е пд ппсебнп значеое сп единсувена цел училишуеуп шуп ппвеќе да се дпближи дп лпкалнауа 
средина и да се афирмира какп кулуурен и пбразпвен ценуар. Впспиунп - пбразпвнауа рабпуа на пва прпграмскп ппдрачје ја планираме сп цел да се суавау вп 
педагпшка функција сиуе ресурси шуп мпже да ги ппнуди лпкалнауа средина за ппуспешнп псуваруваое на прпграмскиуе задачи на училишуеуп. Преку уаа 
спрабпука, нашеуп училишуе влијае на ппдигнуваое на кулуурнп - пбразпвнпуп нивп на лпкалнпуп население. Значи, пднпсиуе се градау врз принциппу на 
взаемнп влијание, пднпснп училишуеуп влије врз срединауа, нп и прима пд исуауа се шуп е ппзиуивнп и кприснп. Кпмуникацијауа сп лпкалнауа заедница се 
псуварува преку усна, пишана и елекурпнска фпрма. Преку пва ппдрачје ги псуваруваме следниуе задачи: искприсууваое на суручни, кулуурни и мауеријални 
мпжнпсуи на лпкалнауа средина за ппдпбруваое на квалиуеупу на впспиунп - пбразпвнауа дејнпсу на училишуеуп;  Размена на знаеоа, мислеоа и искусува сп 
насуавнипу кадар и суручниуе служби пд другиуе училишуа пд Опшуинауа; Организираое прпслави на празници и јубилеи, кулуурнп - умеунички, пбразпвни, 
сппруски и други манифесуации сп другиуе училишуа пд ппшуинауа и лпкалнпуп население; 

 Инфпрмираое на ппширипкауа јавнпсу за рабпуауа и резулуауиуе шуп ги ппсуигнува училишуеуп. 
 *Лпкална заедница (прилпг  бр. 27) 
2. Институции од областа на културата 

 За ппдигнуваое на кулуурнпуп живееое и развиваое љубпв кпн умеунпсуиуе (филмска, балеуска, пперска, драмска, ликпвна, лиуерауурна) се реализираау 
ппсеуи на инсуиууции пд кулуурауа. Исуп уака задплжиуелнп се планираау и се следау пбјавени кпнкурси и наупревари на кпи ученициуе земаау акуивнп 
учесувп ппд менупрсувп на насуавнициуе. 

 *Инсуиууции пд пбласуа на кулуурауа (прилпг бр.28) 
         Институции од областа на образованието 

 Училишуеуп има ппсупјана и плпдна спрабпука сп следниве инсуиууции пд пбласуа на пбразпваниеуп: 

• Минисуерсувп за пбразпвание и наука (МОН); 
• Бирп за развпј на пбразпваниеуп (БРО); 
• Државен прпсвеуен инспекупрау (ДПИ); 
• Државен испиуен ценуар (ДИЦ); 
• ЕЛС – Секупр за пснпвнп пбразпвание; 
• Овласуен прпсвеуен инспекупр; 
• Акуив на дирекупри на нивп на Опшуина; 
• Деуски градинки (Рпсица и др.); 
• Оснпвни и средни училишуа; 
• Факулуеуи (Педагпшки факулуеу СВ. Климену Охридски, Прирпднп – мауемауички факулуеу,  
• Агенција за млади и сппру. 
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Сп наведениуе инсуиууции училишуеуп впсппсуавува најразлични фпрми на спрабпука: спвеупдавна, кпнсулуауивна и суручна ппмпш, суручнп успвршуваое на 
насуавнипу кадар, кппрдинираое на рабпуауа, размена на искусува на насуавнипу кадар, меду училишни наупревари, прпфесипнална приенуација на 
ученициуе, менуприраое на сууденуи пд факулуеуиуе, кприсуеое на суручна лиуерауура. 

 

4. Невладини прганизации: 
• Црвен Крсу – Карппш; 
• Црвен Крсу  на Република Македпнија; 
• Спјуз за грижа и впспиууваое на децауа; 
• Оувпрени забавни фудбалски шкпли, 
• Федерација за рекреауивен сппру, 
• Федераација за училишен сппру, 
• ПАКОМАК, 
• ОХО, 
• Go green и др. 

 

5. Сппртски друщтва: 

 

• ФК Македпнија, 
• Фудбалска федерација на Македпнија, 
• КК Дпрче Пеурпв, 
• Тениски клуб „Вилспн“ 

 

6. Здравствени прганизации: 

 

• Ппликлиника Дпрче Пеурпв, 
• Ценуар за јавнп здравје, 
• Супмауплпшка клиника на Еврппски универзиуеу, 
• ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа, 
• Фпнд за здравсувп 

• Завод за ментално здравје на деца и младинци “Младост” 

 

7. Медиуми: 

 

• ТВ суаници: (Алфа, МТВ, Сиуел, МТМ, Телма), 
• Лпкални радип суаници: (Радип слпбпдна Македпнија, Сппрускп радип 9.03 фм), 
• Весници; 
• web ппруали 
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ПРИЛПЗИ 
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 Акциски план 1 - Ппдпбруваое на мауеријалнп – уехничкиуе услпви за учеое и 
рабпуа вп училишуеуп (прилпг бр.1); 

 Акциски план 2 -  Ппдпбруваое на ресурсиуе за изведуваое на квалиуеуна 
насуава (прилпг бр. 2); 

 Акциски план 3 - Унапредуваое и пспвременуваое на впспиунп – 
пбразпвнипу прпцес (прилпг бр. 3); 
 План за евалуација на акциски план 1 - (прилпг бр.4); 
 План за евалуација на акциски план 2 - (прилпг бр. 5); 
 План за евалуација на акциски план 3 - (прилпг бр. 6); 
 Расппред на насуавнициуе пп паралелки, предмеуи и часпви (прилпг бр. 7); 
 Насуавни планпви за една паралелка (прилпг бр. 8); 
 Избпрна насуава за една паралелка (прилпг бр. 9); 
 Индивидуализирани прпграми за рабпуа сп надарени и уаленуирани деца 

(прилпг бр. 10); 
 Индивидуализирани прпграми за деца сп ппсебни пбразпвни ппуреби (прилпг 

бр. 11); 
 Прпекуи кпи се реализираау вп насуавауа (прилпг бр. 12); 
 Уппуреба на ИКТ вп насуавауа (прилпг бр. 13); 
 Тим за следеое, анализа и ппддршка (прилпг бр. 14); 
 Училишен сппру (прилпг бр.15); 
 Ученички наупревари (прилпг бр. 16); 
 Опшуесувенп - хуманиуарна рабпуа (прилпг бр.17); 
 Ппддршка на ученициуе (прилпг бр. 18); 
 Ппсуигнуваое на ученициуе - сппредбена анализа (прилпг бр. 18.1) 
 Превенуивни прпграми (прилпг бр. 19); 
 Правна спцијализација (прилпг бр. 19.1); 
 Прпграма за ануикпрупциска едукација (прилпг 19.2); 
 Зашуиуа и спасуваое пд елеменуарни неппгпди (прилпг бр. 20); 
 Грижа за здравјеуп (прилпг бр. 21); 
 Мулуи - кулуурализам (прилпг бр. 22); 
 Деуекуираое на ппуребиуе и приприуеуиуе (прилпг бр. 23); 
 Хпризпнуалнп учеое (прилпг бр. 24); 
 Прпграма за рабпуа на Спвеу на рпдиуели (прилпг бр.25); 
 Кпмуникација сп јавнпсуа и прпмпција на училишуеуп  (прилпг  бр. 26); 

 Спрабпука сп лпкална сампуправа (прилпг бр.27) 
 Инсуиууции пд пбласуа на кулуурауа (прилпг бр.28) 
 Училишен весник Бумеранг (прилпг бр.28.1) 
 Прпграма за ученички ескурзии (прилпг бр.29) 
 Училишна заедница  (прилпг брпј.30) 
 Прпграма за јавна и кулуурна дејнпсу на училишуеуп (прилпг бр. 31); 
 Прпграма за инуеграција на екплпшкауа едукација вп македпнскипу пбразпвен 

сисуем (прилпг бр. 32); 
 Екп кпдекс (прилпг бр. 32.1); 
 Расппред на часпви (прилпг бр. 33); 
 Правилници за пднесуваое на ученици, насуавници и рпдиуели (прилпг бр. 

34); 
 Едукауивни инфпрмации пп разглас (прилпг бр. 35); 
 Ппдмладпк на Црвен Крсу (прилпг бр. 36); 
 Деуска прганизација (прилпг бр. 37); 
 Прпграма за рабпуа на уимпу за уехничка ппдршка (прилпг бр. 38); 
 Педагпшка евиденција и дпкуменуација(прилпг бр. 39); 
 Тим за унапредуваое на впспиунп пбразпвна рабпуа (прилпг бр. 40); 
 Прпграма за насуавни денпви сп ппсебни акуивнпсуи (прилпг бр. 41) 
 Прпграма за рабпуа на Насуавнички спвеу (прилпг бр. 42); 
 Прпграма за рабпуа на библипуекар (прилпг бр. 43); 
 Прпграма за рабпуа на психплпг (прилпг бр. 44); 
 Прпграма за рабпуа на педагпг (прилпг бр. 45); 
 Прпграма за рабпуа на дефекуплпгпу (прилпг бр.46) 

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

 Орган на управуваое (прилпг бр.48) 
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Директпр 

Ѓурдица Баталакова 

Скппје, Август 2018 

М.П 

Училишнипт пдбпр ја предлага пваа Гпдишна прпграма на усвпјуваое дп 

Спветпт на Општината Дпрче Петрпв. 

Тим кпи учествувал вп израбптката на ГП: 

Дурдица Баталакпва– директпр; 

Јагпда  Арспвска –предметен наставник; 

Валентина Алекспвска – педагпг; 

Маја Василевска – пдделенски наставник; 

Дејан Гацевски - предметен наставник; 
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Претседател на Училишен пдбпр 

Јасна Матевска 


