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Стратешка цел

ЦЕЛ

 Подобрување на ресурсите за изведување на квалитетна настава
Развојни цели

Главна цел на овие приоритети е подобрување на инфраструктурата
во училиштето, осовременување на наставата, остручување
на наставниот кадар согласно промените во наставата.

 Набавка на интерактивна табла за во читална
 Набавка на компјутер и принтер за во наставничка канцеларија
 Набавка на стручна литература и педагошка периодика

Подрачја на промени, приоритети и цели

Стратешка цел

Од извршените анализи на Годишниот извештај за работа на
училиштето во 2013/2014 година, Самоевалуацијата на училиштето,
Развојниот план за работа на училиштето и препораките на
Училишниот одбор констатирано е дека потребно
е да се направи промена во следните подрачја:

 Унапредување и осовременување на воспитно – образовниот
процес

Стратешка цел
 Подобрување на материјално – техничките услови за учење и
работа во училиштето

Развојни цели
 Организиција и реализација на екстерни и интерни обуки според
потребите на наставниот кадар
 Едукација на наставници за работа со ученици со посебни потреби
– изработка на наставни програми

Развојни цели
Обновување на подови во училници
Уредување и осовременување на читалната
Уредување на училишниот двор
Поврзување на училишната зграда со фискултурната сала преку
затворенпремин
 Реконструкција на покривот на училиштето (финална фаза)
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. Настава
Основна задача на ООУ „Мирче Ацев“ е организација на воспитно –
образовната дејност во согласност со Законот за основно образование.
Во учебната 2014 / 2015 година наставата во нашето училиште ќе се
организира според наставниот план и програма за деветгодишно
основно образование.
Вид на настава
Во нашето училиште ќе бидат организирани следните видови на настава:
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Настава по задолжителни наставни предмети;
Настава по изборни наставни предмети;
Дополнителна настава;
Додатна настава;
Настава со продолжен престој;
Слободни ученички активности;
Интеграција на еколошката едукација;
Примена на ИКТ во наставата;
Работа со деца со посебни образовни потреби;
Работа со надарени и талентирани деца.

Организација на задолжителната настава
Наставата се реализира преку наставни часови. Секој наставен час
трае 40 минути. Редоследот на наставните часови по предмети и
паралелки се урвдува со распоред на часови
(посебно за предметна настава, посебно за одделенска настава).
Примерок од распоредот на наставните часови се истакнува на
огласната табла во училиштето.
Во училиштето се организира настава во две смени. Во едната смена се
организира настава за учениците од одделенска настава
(I до V одделение деветгодишно образование), а во другата смена за
учениците од VI до IX одделение.
Менувањето на смените се врши на секои две недели.

За учениците со продолжен престој се организира згрижување и
настава во текот на целиот работен ден (од 07:00 до 17:00 часот).
Наставното време во првата смена започнува во 8 часот, а за втората
смена во 13:30 часот.
Индивидуализирани програми за работа со надарени и талентирани
деца
Секое дете низ наставата има право да напредува толку колку што му
овозможуваат неговите потенцијали. Потребно е да се развијат
различни методи на поучување и учење со цел да се задоволат
потребите на децата со различни способности. За децата кои се
истакнуваат во едно или повеќе подрачја потребно е да се планираат
и реализираат посебни програми со што ќе им се овозможи да ги
развијат своите надпросечни способности.
Наставникот кој ќе идентификува надарен или талентиран ученик
изработува посебна програма за работа со надарени и талентирани
ученици.
Програмата ќе се реализира од месец септември до месец мај за секој
наставен предмет одделно по кој ученикот покажува талнт.
Одговорни лица за работа со талентирани и надарени ученици се
одделенските и предметните наставници во соработка со педагошко
– психоложката служба.
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Превентивни програми

Во текот на годината во училиштето ќе се реализираат превентивни
програми за: спречување на насилството, болести на зависност,
асоцијално однесување и соработка со установи за безбедност и
социјална грижа.
Целта на превентивните програми е да се намали
појавата на малолетничко претстапништво, деликвенција и асоцијално
однесување, навремена заштита на учениците од болестите на зависност
и стручна помош од надлежни институции за подобрување на социо –
емоциналната состојба на учениците.
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Мулти – културализам
Целта на проектот „Меѓуетничка интеграција во образованието“ е да
се подигне свеста за меѓуетничка интеграција и толеранција кај
учениците, наставниците и локалната заедница.
Преку проектните акивности се поттикнува почитување на различните
од себе независно од етничката припадност, јазикот, полот и
вероисповеста, развивање на сопствената култура и прифаќање
вредности на другите култури.
Гостувањата, меѓусебните посети и заедничките активности кои ќе се
спроведат во рамките на соработката ќе овозможат запознавање на
учениците и наставниците со културните вредности, обичаи и
практики на другите етнички групи, надминување на стереотипните
размислувања и предрасудите, прифаќање и почитување на
етничките разлики.
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Вклученост на семејствата во училиштето
Присуството на родителите во училиштето треба да се сфати како
грижа за детето и како респект кон наставничката професија.
Ако соработката со родителите е поголема, тогаш проблемите со
учениците се помали.
Во животот и работата на училиштето
Родителите се активно вклучени во животот и работата во училиштето
преку најразлични форми на организиација. Советот на родитетли на
училиштето се формира од
родителите на учениците за организирано остварување на
интересите на учениците во основното училиште.
Во Советот на родители има по еден претставник од секоја
паралелка кој што го избираат родителите на родителски состанок на
паралелката. Советот на родители ги извршува следните активности:
дава мислење за предлог програмата за развој на основното училиште,
расправа за извештајот за работа на училиштето, предлага програми за
подобрување на стандардите за наставата, дава
согласност на предлозите на директорот за воведување на повисоки
стандарди, избира претставници во Училишниот одбор на основното
училиште и врши други работи утврдени со Статутот на училиштето.
Советот на родители изготвува програма и преку нејзината реализација
се овозможува родителите да учествуваат во донесување решенија и
одлуки во интерес на сите субјекти во училиштето.
Во текот на годината се организираат општи родителиски средби
(пет во годината), отворени денови (четири во годината) и приемни
денови (еднаш во неделата со
истакнат распоред на огласната табла), индивидуални и групни
родителиски средби за информирање на родителите за сите
активности во училиштето, напредокот,постигањата и поведението на
учениците.
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Информираноста на родителите се врши преку Интернет (web страна
на училиштето, web страна на општината, Е- дневник, затворени групи
на социјалните мрежи),
училишни весници, брошури и училишен билтен. За тековните
активности на видни места во училштето се истакнуваат сите потребни
информации преку соодветни
известувања и соопштенија.
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Со наведените институции училиштето воспоставува најразлични
форми на соработка: советодавна, консултативна и стручна помош,
стручно усовршување на наставниот кадар, координирање на
работата, размена на искуства на наставниот кадар, меѓу училишни
натпревари, професионална ориентација на учениците, менторирање
на студенти од факултетите, користење на стручна литература.

Здравствени организации:

Невладини организации:
 Црвен Крст – Карпош;
 Црвен Крст на Република Македонија;
 Сојуз за грижа и воспитување на децата;
 Отворени забавни фудбалски школи,
 Федерација за рекреативен спорт,
 Федераација за училишен спорт,
 ПАКОМАК,
 ОХО,
 Go green и др.

Медиуми:







Поликлиника Ѓорче Петров,
Центар за јавно здравје,
Стоматолошка клиника на Европски универзитет,
Центар за социјални грижи,
Фонд за здравство

 ТВ станици: (Алфа, МТВ, Сител, МТМ, Телма),
 Локални радио станици: (Радио слободна Македонија,
Спортско радио 9.03 фм),
 Весници;
 web портали

Спортски друштва:
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ФК Македонија,
Фудбалса федерација на Македонија,
КК Ѓорче Петров,
Тениски клуб „Вилсон“
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